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Abdul Haleem, The Hon., M.P., Minister of  

Post, Postal Services and Muslim Affairs: 

Petitions: 

Seneviratne, Mr. K.M.W.B., Kandy, 295 

Thaslim, Mr. M.I.M., Akurana, 295 

 

Abeygunawardena, The Hon. Rohitha, M.P.: 

Petitions: 

de Silva, Mrs. A. Inoka Nilanjali, Wadduwa, 1424 
de Silva, Mr. M.F. C. Manoj Kumara, Payagala, 1024 

 

Reference to: 
Field Marshel Hon. Sarath Fonseka, Vehicle for, 1715 

Former President's Security, 1070 

Indians & Bangladeshis:  

working as labourers in SL, 1713 

VAT Increase, 1710-11 

Volkswagen Company, 1712 

'Yahapalana Advertisements' in TV, 1714, 1710-5 

 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 417-24 

Supplementary Supplies: 

 Settlement of the Advance Made from the  

 Contingencies Fund (2015), 1710-5 

 

Documents, Tabled: 

re Excise (Sp. Prov.) Act & Other Items, 423 

 

Abeysinghe, The Hon. Ashok, M.P., Deputy Minister  

of Transport and Civil Aviation: 

Petitions: 

Amerasinghe, Mrs. R. Hemalatha, Kelaniya, 296 

Muthuramalingam, Mr. K.V., Polgahawela, 296 

 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 241-4 

 

Abeywardana, The Hon. Wajira, M.P., Minister of  

Home Affairs: 

Petitions: 

Dhamayanthi, Mr. H.M.R., Kundasale, 10 

Gunewardena, Mr. P.W., Hingurana, 10 

Meththananda, Mr. D.H., Wakwella, 10 

 

Abeywardena, The Hon. Lakshman Yapa, M.P.,  

State Minister of Finance: 

Petitions: 

Abeysekara, Mr. W.R.M., Maharagama, 1422 

Chamly Shantha, Mr. N.K.G., Uyangoda, 1422 

 

Reference to: 

Highway Construction, 1653, 1656 

International Monetary Fund (IMF), Agreement 

with, 1652-3 

Abeywardena, The Hon. Lakshman Yapa: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 
Sectoral Oversight Com.: nomination, 1605 
Supplementary Sum: money allocated, 1763 
VAT Increase, 1651-2 

 

Debates: 
Supplementary Supplies:  
 Settlement of the Advance Made from the  
  Contingencies Fund (2015),  1648-58 

 

Abeywardena, The Hon.  Mahinda Yapa, M.P.: 
Points of Order: 
Refer to SO re Giving a Ruling on an Inappropriate 
Conduct of MPP in the Chamber, 1587 

 

Reference to: 
Ministers, State Ministers and Deputy Ministers: 
numbers, 1221 

 

Questions, Prime Minister's: 
Tea, Rubber, Paddy and Other Agricultural  
 Products: price increase, 167 

 

Adaikkalanathan, The Hon.  Selvam, M.P., Deputy  
Chairman of Committees: 
Reference to: 
Incident Occurred in Chamber During the  
 Discussion of Former President’s Security, 1493 
Land Issues, 1492 
Rehabilitated Former LTTE Carder: re-arrest, 1491 

 

Debates: 
Bills: Microfinance: 2R., 1491-4 

 
Airlines, SriLankan: 

Privatization, 41, 1746, 1748 
Refer to, 943, 945, 946, 954, 962, 1024 

 

Alagiyawanna, The Hon.  Lasantha, M.P., Deputy  
Minister of Megapolis and Western Development: 
Questions, Oral: Replies: 
Meethotamulla Garbage Dump:  
 recycling programme, 1198 

 

Alahapperuma, The Hon.  Dullas, M.P.: 
Questions, Oral: 
Mortgage Loans Taken from State Banks:  
 details, 693-4 

 
Aluthgamage, The Hon. Ananda, M.P.: 
Reference to: 
'Podu Vipakshaya' & Former President  
 Hon. Mahinda Rajapaksa, 548-9 

 
Debates: 
Bills: 
Budgetary Relief Allowances of Workers:  
 2R., 547-52 

Abd-Alu 
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Aluthgamage, The Hon. Ananda: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 
Bills: (Contd.) 
National Minimum Wage of Workers:  
 2R., 547-52 
Prescription (Sp. Prov.):  
 2R., 1144-7 

 
Debates, Adjournment: 
PM's Statement on Economic Situation of the 
Country, 997-1000 

 
Aluthgamage, The Hon.  Mahindananda, M.P.: 
Points of Order: 
Hon. John Ameratunga's Answer to the Oral  
 Question is Incorrect, 855-6 

 

Reference to: 
Former President's Security, 1067-8 
Hon. Akila Viraj 's Appointment as the Deputy  
 Secretary General of UNP, 1295 
Mr. Manilal Fernando, 1239 
Mr. Gotabhaya Rajapaksa’s Private Secretary, 1239 
Port City Project, Colombo, 1294 

 
Debates: 
Regulations: 
Convention against Doping in Sports Act,  
 1238-44 

 

Debates, Adjournment: 
Island -Wide Blackout, 1288-97 

 
Documents, Tabled: 
Land Reform Comm.: report, 855 

 Secretary to the M/ Tourism Dev. and Christian  
Religious Affairs and M/ Lands: answer to the 

oral question, 856 
 
Questions, Oral: 
Complaints Lodged by Mr. Mahindarathna 
Aluthgamage: action taken, 487-9 

'Nearest School - The Best School' Programme: 
criteria, 1637-8 

Teachers' Village at Imbulpitiya Watta, 
Nawalapitiya: details, 666-7 

 
Aluvihare, The Hon.  Ranjith, M.P.: 
Petitions: 
Cooray, Mr. K.S.R., Matale, 820 
de Silva, Mr. K.P.G.S, Raththota, 820 
Jayalath, Mr. K.G.G., Matale, 820 
Kulatilake, Mr. A.P.S.K. Matale, 820 
Ruwaisa, Mrs. A.H.S., Polgolla, 820 
 

Debates: 
Bills, Private: 

M.S. Thowfeek Found. (Inc.): 1R., 858-9 

Amarasena, The Hon. Thushara Indunil, M.P.: 

Reference to: 

Button Picked from the Chamber and MPP  

 Attacking Each Other, 1520 

'Daily Business': lending money for interest, 1519 

 

Debates: 

Bills:  

 Microfinance: 2R., 1518-22 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 432-6 

Regulations: 

Convention against Doping in Sports Act,  

 1248-52 

 

Amaratunga, The Hon. John, M.P., Minister of  

Tourism Development and Christian Religious  

Affairs and Minister of Lands: 

Debates: 

Bills: 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1092-6 

 

Questions, Oral: Replies: 

Teachers' Village at Imbulpitiya Watta, 

Nawalapitiya: details, 668 

 

Amaraweera, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of  

Fisheries and Aquatic Resources Development: 

Reference to: 

Agricultural Sector: national policy, 1116 

Land Related Cases: separate court, 1115 

 

Debates: 

Bills: 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1112-7 

 

Debates, Adjournment: 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 125-8 

 

Ameer Ali Shihabdeen, The Hon., M.P., Deputy  

Minister of Rural Economic Affairs: 

Debates, Adjournment: 

College of Education: selection of students, 1814-6 

 

Amunugama, The Hon. Dilum, M.P.: 

Reference to: 

Avant Garde Issue, 612-3 

ECTA with India, 616 

Port City Project, Colombo, 614 

'Ranaviruwo’, Parents of: allowance cut down, 615 

 

Debates: 

Bills: 

Budgetary Relief Allowances of Workers: 

 2R., 611-6 

National Minimum Wage of Workers: 2R., 611-6 

Alu-Amu 
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Amunugama, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P.,  

Minister of Special Assignment: 

Reference to: 

SriLankan Airlines, 954 

 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 388-94 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 947-55 

 

Ananthan, The Hon. Sivasakthi, M.P.: 

Reference to: 

Housing Project, 65,000, 1133 

Rehabilitated Former LTTE Carder: 

 financial assistance, 1544 

 re-arrest, 1546 

 

Debates: 

Bills: 

Microfinance: 2R., 1543-7 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1132-5 

 

Annual Reports: 

Bank of Ceylon, (2014), 1590 

Botanical Gardens Trust Fund, (2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 1051 

Ceylon Petroleum Corp., (2013), 1032 

Civil Aviation Authority of SL, (2013), 1590 

Civil Security Dept., (2014), 293 

Department of Divineguma Dev., (2014), 1051 

Department of Export Agriculture, (2014), 293 

Department of Motor Traffic, (2015), 1590 

Department of National Botanical Gardens,  

 (2010, 2011, 2012, 2013), 1051 

Department of Pensions, (2014), 9 

Department of Sports Dev., (2014), 9 

Employees Provident Fund, (2013), 1756 

Institute of Fundamental Studies, (2013), 9 

Institute of Policy Studies of SL, (2014), 1589 

Lady Lochore Fund, (2014), 1421 

Land Use Policy Planning Dept., (2015), 1756 

M/ Power and Energy, (2014), 642 

Mahaweli Authority of SL, (2012), 1439 

Measurement Units, Standards and Services Dept., 

(2014), 641 

Milco (Pvt.) Ltd., (2013), 1440 

National Apprentice and Industrial Training  

 Authority, (2012), 1421 

National Building Research Org., (2013), 1440 

National Craft Council, (2013), 641 

National Engineering Research and Dev. Centre, 

(2013), 1421 

National Lotteries Board, (2013), 1032 

National Research Council, (2013), 1421 

Annual Reports: (Contd.) 
National Savings Bank, (2014), 1590 
National Transport Comm., (2012), 1590 
National Water Supply and Drainage Board,  
 (2012), 153 
Public Utilities Comm. of SL, (2014), 8 
Rubber Research Board, (2013), 1590 
Sri Lanka Air Force, (2011, 2012, 2013), 1440;  
 (2014), 153 
Sri Lanka Export Credit Insurance Corp., (2012), 9 
Sri Lanka Inventors' Comm.. (2013), 819 
Sri Lanka Judges' Institute, (2013), 1590 
Sri Lanka Navy, (2011, 2012, 2013), 1440; (2014), 8 
Sri Lanka Standards Institute, (2013), 1440 
Tertiary and Vocational Education Comm., (2012), 819 
Vocational Training Authority of SL, (2012), 641 
 

Appuhamy, The Hon. Hector, M.P.: 
Debates: 
Orders: 
Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 454-9 

Debates, Adjournment: 
Island -Wide Blackout, 1361-66 

 

Atukorale, The Hon. (Mrs.) Thalatha, M.P.,  
Minister of Foreign Employment: 
Questions, Oral: Replies: 
Sri Lankan Migrant Workers Deceased and Disabled, 
in Middle East, 1624-5 

 in South Korea and Malaysia, 1462 
 

Auditor General's Reports: 

For 2011 
1st Installment (part XII), 1420 

For 2012 
1st Installment (part XIII), 1420 

For 2014 
 2nd Installment (part V), 1420 
 4th Installment (part II, III, IV, V), 1420 

 
Avant Gurde and Floating Armoury: 

11-4, 31-4, 612-3 
 

Badhiutheen, The Hon.  Risad, M.P., Minister of  
Industry and Commerce: 
Reference to: 
Islamic Banking System, 1532 
SME Policy Framework, 1533 

 
Debates: 
Bills: Microfinance: 2R., 1532-4 

 

Balasuriya, The Hon. Tharaka, M.P.: 
Debates: 
Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of,  
 268-71 

Amu-Bal 
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Bandara, The Hon. Palitha Range, M.P., State  

Minister of Skills Development & Vocational  

Training: 

Reference to: 

GSP Plus, 925 

'Helping Hambantota' Issue, 925 

Members can not accuse Chair as they wish,  

 1608-9 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 923-7 

 

Bandaranayake, The Hon. Indika, M.P., Deputy 

Minister of Housing and Construction: 

Questions, Oral: Replies: 

Houses and Compensation for Forcibly Evicted 

Occupants, 682-3 

World Urban Forum:  

 details of SL delegation, 298-9 

 

Bandarigoda, The Hon. Bandula Lal, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 1009-12 

 

Berugoda, The Hon. Vijitha, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1334-6 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 892-5 

 

Bills: 

Asian Infrastructure Investment Bank Agreement 

(Ratification): 1R., 1483-4 

Budgetary Relief Allowances of Workers:  

 SC Determination, 1-5 

 Sectoral Oversight Com. Report, 294-5 

 2R., 521-632; Com. & 3R., 636-8; Cert., 641 

National Minimum Wage of Workers:  

 SC Determination:, 5-7 

 Sectoral Oversight Com. Report, 294-5 

 2R., 521-632; Com. & 3R., 633-4; Cert., 641 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 

 PC Communication, 1407 

Microfinance:  

 2R., 1487-559; Com. & 3R., 1559-60 

Prescription (Sp. Prov.): 

 1R., 75; 2R., 1080-157 

 Com. & 3R., 1158-61; Cert., 1373 

Registration of Persons (Am.): 

 1R., 345 

Right to Information: 

1R., 856-7;  

petitions to SC, 1031 

provincial council views, 639 

SC determination, 1374-406 

Bills, Private: 

Akurana Baithuz Zakath (Inc.): 1R., 1486 

Al-Jamiathul Ghawsiyyah (Inc.): 1R., 1234 

B.Y. Thudawe Social Welfare Found. (Inc.): 

 1R., 1647-8 

Bareerah Muslim Ladies Arabic College (Inc.):  

 1R., 1044 

Jamiah Rahmaniya College, Akurana (Inc.): 1R., 718 

Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College (Inc.): 1R., 

1073-4 

M.S. Thowfeek Found. (Inc.): 1R., 858-9 

Naduathululama Arabic College, Mutur (Inc.):  

 1R., 1042-3 

Nida Found. (Inc.): 1R., 1074 

Piliyandala Dharmashastrodaya Piriven Viharastha 

 Sanvardana Sabhawa (Inc.): 1R., 717-8 

Poddala-Meepawala Sri Sudharshanarama Viharaya 

Educational Relief Found. (Inc.): 1R., 859 

Ranjan Ramanayake Found. (Inc.): 1R., 1073 

Ridhwaniyyah Arabic College (Inc.): 1R., 1043-4 

Rishad Bathiudeen Found. (Inc.): 1R., 346 

Sethsada Yoga Nikethanaye Baraya (Inc.): 1R., 211-2 

Sri Lanka Institute of Interior Designers (Inc.) (Am.): 

1R., 1045 

Sri Vidyawasa Social Service Assoc. Ltd. (Inc.):  

 1R., 1484 

United Christian Fellowship of SL (Inc.): 1R., 1485-6 

White Rose Found. (Inc.): 1R., 1485 

 

Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project, (2016): 

 Supplementary Allocations, 9, 1422 

 

Colonne, The Hon. Nalaka Prasad, M.P.: 

Petitions: 

Weerasinghe, Mr. S.A. Upali, Polonnaruwa, 643 

 

Committee of Selection: 

meeting, 1755, 1785 

 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: 

meeting, 1031, 1755, 641 

Public Accounts:  

 Nom. (Addl. Members), 1266 

Public Enterprises:  

 Nom. (Addl. Members), 1265 

 

Committees, Sectoral Oversight: 

Education and Human Resource Dev.:   

 Nom., 8 

 Report re two bills, 294-5 

Eleven Com.: Nom., 1407-20 

 

Committee, Select: 

Sri Lankans Employed Overseas to Exercise Their  

 Franchise in Future Elections: constitution, 1161-3 

Ban-Com 



[Vol. 243 INDEX — SESSION 2016 

08th March, 2016 - 6th May, 2016 

6 

Constitutional Assembly: 

Appointment, 212-92 
First meeting to be held in the chamber, 1046 
Second meeting held on 05/05/2016 
 

de Mel, The Hon. Sirinal, M.P.: 
Debates: 
Bills, Private: 
Piliyandala Dharmashastrodaya Piriven Viharastha 

Sanvardana Sabhawa (Inc.): 1R., 717-8 

 
de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha, M.P., Deputy Minister  
of Foreign Affairs: 
Petitions: 
Adikaram, Mr. D.S., Rajagiriya, 1757 
Mahagamage, Mr. Upasena, Mulleriyawa, 1757 
Sunanda, Ms. S.A.D., Rajagiriya, 1757 

 
de Silva, The Hon.  Mohan Priyadarshana, M.P.: 
Reference to: 
Indian Fisherman Poaching in Sri Lankan Waters, 
1530 

 

Debates: 
Bills: Microfinance: 2R., 1529-31 
 

de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M.P., Minister of  
Transport and Civil Aviation: 
Petitions: 
Heenatimulla, Mr. D.K.R., Meethotamulla, 1756 

 

Reference to: 
Sectoral Oversight Com.: nomination, 1606 

 
Questions, Oral: Replies: 
Buses, SLTB: spare parts supplier companies, 26-30 

 
de Silva, The Hon. Piyal Nishantha, M.P.: 
Petitions: 
de Silva, Mr. N.K. Sujith Samantha, Beruwala, 154 

 
de Zoysa, The Hon. T. Ranjith, M.P.: 
Reference to: 
Former President's Security, 1071 

 
Debates, Adjournment: 
Commission to Investigate Allegation of Bribery or 
Corruption, Conduct of, 1164-73 

 
Documents, Tabled: 
Commission to Investigate Allegation of Bribery or 
Corruption: complaint received (2002 to 2014), 
1166, 1168 

 
Questions, Oral: 
Fertilizer Supply for Maha Season (2015), 1800-1 
Pre- School Teachers: allowance, 1631-2 
Road Dev. Projects: consultants, 1224-5 

Debates, Adjournment: 

College of Education: selection of students, 1806-26 

Commission to Investigate Allegation of Bribery or 

Corruption, Conduct of, 1163-93 

Island -Wide Blackout, 1266-372 

PM's Statement on Economic Situation of the  

 Country, 719-818, 860-1030 

Scholarly Generation, Programme for, 1560-78 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 77-152 

 
Deputy Secretary General of Parliament:  

Post re-designated as Chief of Staff and  

 Deputy Secretary General of Parliament, 640 

 
Devananda, The Hon.  Douglas, M.P.: 

Debates: 

Bills:  

 Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1117-8 

 

Debates, Adjournment: 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 121-4 

 

Questions by Private Notice: 

Northern Province:  

 10 special projects, 1481-3 

 coastal area development projects, 1644-6 

  

Questions, Prime Minister's: 

Sri Lankan Refugees in Thamil Nadu:  

 issues re returning, etc., 1442-5 

 
Dissanayaka, The Hon.  D.T.W. Wimalaweera, M.P.: 

Reference to: 

SO re Giving a Ruling on an Inappropriate Conduct 

in the Chamber, 1604 
 

Debates: 

Bills: 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1122-8 

 
Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.: 

Petitions: 

Bandaramanike, Mrs. D.M., Alubadda, 10 

Kohilamulla Arachchi, Mrs. D., Gunnapana, 10 

Kularatne, Mr. M.A.D.C.K., Kantale, 10 

Samarasinghe, Mr. M.H.M., Wellawaya, 10 

 

Points of Order: 

Vote Taken for Supplementary Sum is Incorrect, 

1757-9 

 

Reference to: 

Adjournment of the House for the Next Day:  

 error in mentioning the time, 1759 

Con-Dis 
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Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Building: monthly rental:  

 M/ Agriculture, 1683 

 M/ Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

 and Hindu Religious Affairs, 1680-1 

Building Renovation Expenditure:  

 M/ Public Enterprise Dev., 1678 

Central Bank Governor’s Son-in-Law: 

 Cargills Bank deal, 1679 

 Central Bank bond issue, 1679 

Ceylon Petroleum Corp.: new recruitments, 868-9 

Delimitation Comm. and Delaying of Local  

 Authority Election, 500-2, 506-7 

Gold Captured from LTTE: details, 163-6 

Hon. Sajin de Vass Gunewardena:  

 release on bail, 1677, 1673-89 

Housing Project for North, 65,000:  

 tender, etc. 1681-2 

International Monetary Fund (IMF), Agreement 

with, 1674, 1688 

Land in Vauxhall Street: selling, 1680 

M/ Education: recruitments grade III posts, 1684 

M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

Official Residence: renovation expenditure, 1678 

Mr. Arjuna, Mahendran, 732 

National Minimum Wage of Workers Bill &  

 Budgetary Relief Allowances of Workers Bill: 

 challenge before the SC, 510-11, 514 

 Party Leaders Stance on the Conduct of Members  

on 03/05/2016, 1585 

PM's Statement re Economic Situation:  

 asked for a debate, 61-2 

Plantation Sector Crisis, 1687 

Port City Project, Colombo, 1674 

Questions:  

 Adjournment Time: opportunity lost, 1759 

 Oral: not giving full answers, 15-6 

 Prime Minister's: date of submitting, 1451-5 

Release of Video to the Media re Incident  

 Occurred in Chamber During the Discussion on 

Former President’s Security, 1583, 1610 

Right to Information Bill:  

 distribution of Am. amoung MPP, 857 

Senior Citizens' Deposits in Banks: 

 budget proposal, 187-8 

higher interest rate for, 1490-1 

VAT Increase, 1684-6 

Vehicles for PM:  

 proposed expenditure, 1677, 1673-89 

Vehicle Importation:  

 customs duty fraud, 1682-3 

 

Debates: 

Supplementary Supplies: 

 Settlement of the Advance Made from the  

   Contingencies Fund (2015), 1673-89; Div.,1749 

Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

College of Education:  

 selection of students, 1818-21 

PM's Statement on Economic Situation of the  

 Country (moved), 719-44 

 

Questions by Private Notice: 

Indo-Lanka Economic and Technology Cooperation 

Agreement, 195-6 

M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement, 

and Hindu Religious Affairs: issues in  

  procurement procedures, 840-4, 852-3 

 

Dissanayake, The Hon. Mayantha, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Sri Lanka Institute of Interior Designers (Inc.) 

(Am.): 1R., 1045 

 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1367-9 

 

Dissanayake, The Hon. Navin, M.P.,  

Minister of Plantation Industries: 

Petitions: 

Weerakoon Banda, Mr. H.M., Nuwara-Eliya, 1756 

 

Points of Order: 

Mentioning His Name in a False Statement, 938-9 

 

Reference to: 

Dr. Muhammad Yunus, Bangladesh, 1503 

Mr. Arjuna Mahendran and Mr. Ajith Nivard 

Cabraal, 1502 

 

Debates: 

Bills:  

 Microfinance: 2R., 1501-4 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 236-9 

 

Questions, Oral: Replies: 

Rubber, Guaranteed Price for:  

 non-implementation, 676 

 

Dissanayake, The Hon. S.B., M.P., Minister of Social  

Empowerment and Welfare: 

Questions, Oral: Replies: 

Divinaguma Fund, Misappropriation of:  

 measures taken, 1467 

 

Divisions: 

Secretary General, Parliament: 

 ‘Point of Order can not be raised during division 

 time’, 1752 

Dis-Div 
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Divisions: (Contd.) 

Supplementary Supplies:  

 Settlement of the Advance Made from the  

  Contingencies Fund (2015), 1749 

 

Documents, Tabled: 

100 day - National Govt.:  

 manifesto, 1721 

Ceylon Electricity Board, Companies under, 1280 

Coal Power Plant Issues, Letter to Former President 

Hon. Mahinda Rajapaksa, 1320 

College of  Education: Letter sent by Ms. T. Tharika 

Viduminire re selection of students, 1808 

Commission to Investigate Allegation of Bribery or 

 Corruption:  

 adjournment motion, 1185 

 complaint received, (2002 - 2014), 1166, 1168 

Director General, Mrs. Dilrukshi Dias  

 Wikramasinghe's Affidavit re not having a 

house in Colombo, 1182 

Commissions for Disappearances of Persons in  

 Guatemala and Argentina, 102 

Excise (Sp. Prov.) Act & Other Items, 423 

Foreign Investment, ‘Dinamina' Article re , 406 

Government Income, Loans etc., 1671 

Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama’s Previous Speech 

on Prescription (Sp. Prov.) Bill, 1100 

Houses Built under Indian Housing Project:  

 photographs, 935 

Indo-Lanka Free Trade Agreement: 

 review report of Institute of Policy Studies, 197 

Land Reform Comm.: report, 855 

Lanka Transformers Ltd. Chairman’s Letter to  

 Auditor General, 1284 

Loans Obtained by Sri Lanka, 969 

Power Failure, Com. Reports on Investigation of, 711 

Public Utilities Comm. Report (2014): 

 re electricity supply in Sri Lanka , 1327 

Rest of the Answer: Kiriella, Hon. Lakshman, 66 

Secretary to the M/ Tourism Dev. and Christian  

 Religious Affairs and M/ Lands:  

 answer to the oral question, 856 

SriLankan Airlines,  Facts re, 945 

 

Economic and Technology Cooperation Agreement 

(ECTA), 195-201 

 

Ekanayake, The Hon. T.B., M.P.,  

State Minister of Lands: 

Questions, Oral: Replies: 

Land Issues in Eastern Province, 471-3 

 

Electricity Failure: 1266-372 

 

Expressways: 

Northern: details, 838-40 

Southern: accidents, 308-13 

Expunctions:  

409, 414, 430, 437, 446, 457, 548, 550, 551, 762, 967, 

1175, 1176, 1178, 1182, 1183, 1184, 1185, 1188, 

1189, 1263, 1431, 1435 

 

Faizal Cassim, The Hon. M., M.P., Deputy Minister of  

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Questions, Oral: Replies: 

Thalassemia Patients in Govt. Hospitals:  

 steps to be taken for stem cell transplant, 1203-4 

 

Fernando, The Hon. Arundika, M.P.,  

Deputy Minister of Tourism Development and  

Christian Religious Affairs: 

Petitions: 

Kwinton, Mr. K.A., Dankotuwa, 467 

 

Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshani, 

M.P., State Minister of City Planning and Water Supply: 

Questions, Oral: Replies: 

Water Pipes Laid from Ambatale through Low Level 

Road: renovations, 321-2 

 

Fonseka, Field Marshal Hon. Sarath, M.P.,  

Minister of Regional Development: 

Reference to: 

Demise of Mahanayaka of the Asgiriya Chapter, 

Most Ven. Galagama Sri Aththadassi Thero, 369 

Former President's Security, 1066-7 

GSP Plus, 770 

Mr. Chandrananda de Silva, 765 

'Peacock' House and Marriott Hotel in Dubhai, 385 

Port City Project, Colombo, 759 

Rajapaksa Family and Mr. Gotabhaya Rajapaksa, 

371-88 

Ven .Bengamuwe Nalaka Thero, 769 

'White Flag' Issue: investigation, 381 
 

Statement: 

Former President Hon. Mahinda Rajapaksa's  

 Security, 1428-34 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 369-88 
 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the  

 Country, 757-71 

 

Gajadeera, The Hon. Chandrasiri, M.P. 

Reference to: 

Incident Occurred in Chamber During the  

 Discussion of Former President’s Security, 1580 

Ministers, State Ministers and Dep. Ministers:  

 numbers, 1083 

National Minimum Wage of Workers Bill &  

 Budgetary Relief Allowances of Workers Bill, 546 

Div-Gaj 
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Gajadeera, The Hon. Chandrasiri: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

SO re Giving a Ruling on an Inappropriate Conduct 

of MPP in the Chamber, 1611 
 

Debates: 

Bills: 

Microfinance: 2R., 1512-5 
 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 970-3 

 

Galappaththi, The Hon.  Nihal, M.P.: 

Petitions: 

Edwin, Mr. K.K., Beliatta, 820 

Dhammika, Mrs. K.A., Ambalantota, 1424 

Mallika, Mrs. M.A., Ambalantota, 1424 

Silva, Mr. P.P.H., Badulla, 1424 

Weeraratna, Mrs. Gunawathie, Ambalangoda, 1424 

 

Gamage, The Hon. Chandima, M.P.: 

Petitions: 

Karunaratn, Mr. K.B., Haberana, 643 

Kulathunga, Mr. R.P., Senapura, 643 
 

Reference to: 

CEPA, 444 

ECTA, 444, 619 

Fertilizer Subsidy, 620 

GSP Plus, 1737 

Road Construction, 621 
 

Debates: 

Bills: 

Budgetary Relief Allowances of Workers:  

 2R., 616-22 

Microfinance: 2R., 1539-41 

National Minimum Wage of Workers:  

 2R., 616-22 

Orders: 

Excise (Sp. Prov. ) Act & 13 Other Items, 443-6 

Regulations: 

Convention against Doping in Sports Act, 1235-8 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 260-2 

Supplementary Supplies:  

 Settlement of the Advance Made from the  

  Contingencies Fund (2015), 1735-40 
 

Debates, Adjournment: 

Commission to Investigate Allegation of Bribery or 

Corruption, Conduct of, 1185-6 
 

Documents, Tabled: 

Adjournment Motion on Conduct of Commission to 

Investigate Allegation of Bribery or Corruption,  

1185 

Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath, M.P.: 

Reference to: 

Port City Project, Colombo, 809 

 

Debates: 

Supplementary Supplies: 

Settlement of the Advance Made from the  

 Contingencies Fund (2015), 1740-3 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the  

 Country, 805-10 

 

Questions, Oral: 

Bridge to be Constructed Connecting Sri Lanka and 

India: statement made in Lok Sabha, 688-90 

Forces and Police, Members of:  

 in custody, 1229-31 

Foreign Minister's Complaint to CID re Conspiracy 

to Suspend Presidential Election Results, 176-7 

Foreign Minister's Statement re Mahinda Rajapaksa 

Family Having Foreign Assets, 1040-1 

Fuel Price Formula, Reasons for Not Introduction of, 

1060-1 

Litro Gas, Lanka Hospital and other Profit Making 

Government Institution: privatization, 1630-1 

Local and Foreign Borrowings: details, 659-60 

Media Personal, abducted: details, 329 

Presidents, Retired:  

 official residence entitlement details, 1227-8 

Security to Commercial Vessel:  

 income earned, 31-2 

SriLankan Airlines Ltd. and Sri Lanka Insurance 

Corp.: privatization, 40-1 

 

Gankanda, The Hon.  Dunesh, M.P.,  

Deputy Minister of Disaster Management: 

Petitions: 

Perera, Mr. A.L.G., Ratnapura, 1756 

 

GSP Plus: 

751, 770, 784, 786, 793, 800 

 

Gunasekara, The Hon.  Edward, M.P.: 

Petitions: 

Abeysekara, Mr. S.N.W., Minuwangoda, 1424 

Chandrasiri, Mr. P.L.A.G., Awissawella, 642 

Perera, Mrs. Nandani Shriyalatha, Dunagaha, 1424 

Weerasinghe, Mr. W. Wilbert, Veyangoda, 1424 

 

Reference to: 

Mr. N. M. Perera's Era Banning of Some Money, 

1538 

 

Debates: 

Bills: 

Microfinance: 2R., 1536-8 

Gaj-Gun 
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Gunasekara, The Hon.  Edward: (Contd.)  

Debates: (Contd.)  

Bills, Private: 

Ranjan Ramanayake Found. (Inc.): 1R., 1073 

Sri Vidyawasa Social Service Assoc. Ltd. (Inc.): 

1R., 1484 

 

Debates, Adjournment: 

College of Education: selection of students, 1816-8 

Scholarly Generation, Programme for (moved), 

1560-5 

 

Questions, Prime Minister's: 

Graduate Recruitments for Teaching and Other 

Posts: training, 155 

 

Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P.: 

Reference to: 

Central Bank: 

 bond issue, 1495-6 

 importation of two million worth ‘Jacket’; 

 'Sunday Times' report, 1498 

Demise of Mahanayaka of the Asgiriya Chapter, 

Most Ven. Galagama Sri Aththadassi Thero, 401 

Port City Project, Colombo, 775 

Questions: 

 Oral, Scheduled for 03/05/2016, 1487 

PM’s; not giving the chance to ask, 1450 

Sectoral Oversight Com.: nominations, 1456, 1458 

VAT: ‘illegal’ increase, 1499 

Vishaka Vidyalaya Land: donated by Grate Grand 

Mother of  Prof. G.L. Peiris, 779 

Yuan Bond (China), 1497 

 

Debates: 

Bills: 

Microfinance: 2R., 1494-500 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items,  

 399-408 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 771-81 

 

Documents, Tabled: 

Foreign Investment, ‘Dinamina' Article re,  406 

Monetary Law Act, 403 

 

Questions, Oral: 

Foreign Reserves, Adequacy of: details, 1778-9 

 

Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P.: 

Points of Order: 

National Minimum Wage of Workers Bill &  

 Budgetary Relief Allowances of Workers Bill,  

 Challenge before the SC, 509 

Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.) 

Reference to: 

Delimitation Comm. and Delaying of Local  

 Authority Election, 498-9 

Former President Hon. Mahinda Rajapaksa's  

 Security, 1425, 1426 

IMF Agreement, 63 

Joint Opposition Members:  

 appointing for COPE and PAC, 1231-2 

Mr. Kumar Guneratnam, 115 

National Minimum Wage of Workers Bill &  

 Budgetary Relief Allowances of Workers Bill; 

Order of the SC, 509, 517 

Port City Project, Colombo, 907 

Suicide Kit Found in Chavakachcheri, 1064 

Supplementary Sum: 

 presented to Parliament is incorrect, 1777 

 vote count incorrect, 1763-4 
 

Debates, Adjournment: 

Commission to Investigate Allegation of Bribery or 

Corruption, Conduct of (moved), 1163-4 

PM's Statement on Economic Situation of the 

 Country, 904-8 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 110-6 
 

Questions by Private Notice: 

Former President's Security:  

 removal of Commandos deployed, 1062-4 

University Students, Suppression of, 698-9 

 

Hakeem, The Hon. Rauff, M.P., Minister of City  

Planning and Water Supply: 

Petitions: 

Rafayel, Mrs. Siththy Ramza, Akkaraipattu, 1033 
 

Reference to: 

Incident Occurred in Chamber During the  

 Discussion of Former President’s Security and  

 the Dignity of the House, 1584 

 

Handunnetti, The Hon.  Sunil, M.P.: 

Committees, Select: 

Sri Lankan Employed Overseas to Exercise Their 

Franchise in Future Elections: constitution, 1161-3 
 

Petitions: 

Anulawathie, Mrs. S.H., Kottegoda, 1052 

de Silva, Mr. P.B. Nishantha, Pallama, 1591 

Ratnasiri, Mr. U.G. Gamini, Kadawatha, 1591 

Ruwan Kumara, Mr. H.K., Devinuwara, 1052 

Silva, Mr. M.G.S.P.H., Polonnaruwa,, 1052 
 

Reference to: 

Central Bank Bond Issue, 1511 

Mr. W.A.S. Wijeyapala, Chairman of Lanka  
 Transformers Ltd., 1283 

Gun-Han 
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Handunnetti, The Hon.  Sunil: (Contd.) 
Reference: (Contd.) 
Power Failure in the Country, 921 
'Sakvithi' and 'Dadi Daduwam', 1508 
VAT: increase, 1508-9 

 

Debates: 
Bills: 
Microfinance: 2R., 1507-12 

 

Debates, Adjournment: 
Island -Wide Blackout, 1276-87 
PM's Statement on Economic Situation of the 
Country, 912-23 

 

Documents, Tabled: 
Ceylon Electricity Board, Companies under, 1280 
Lanka Transformers Ltd. Chairman’s Letter to 
Auditor General, 1284 

 

Questions, Oral: 
Buses, SLTB: spare parts supplier companies, 24-6 
Commonwealth Games (2018), Propaganda Work: 
 misuse of money, 1215-7 
 West Indian Islands Tour: money spent, 161-8 

 ‘Divinaguma’ Fund, Misappropriation of:  
 measures taken, 1464-7 
Imaduwa Junction Dev. Project:  
 lands acquired, 823-4 
Nursing School of Kamburugamuwa:  
 physical and human resources, 1057-8 
'Pura Naguma' Project under M/ Economic Dev. 
651-2 

Sand Mining and Transportation in Polonnaruwa 
District: details, 833-5 

University of Ruhuna, Land Acquisition for:  
 compensation, 1054-5 

 

Harrison, The Hon. P., M.P., Minister of Rural  
Economic Affairs: 
Petitions: 
Chandrasiri, Mr. W.G.M.M., Kurunegala, 1422 
Wijesinghe, Mr. A.A.K.E., Talawa, 1422 

 

Reference to:  
 Paddy Purchase, 602 

 

Hashim, The Hon. Kabir, M.P., Minister of Public  

Enterprise Development: 

Questions, Oral: Replies: 

SriLankan Airlines Ltd. and SL Insurance Corp.:  

privatization, 41-2 

 

Herath, The Hon. Indika Anuruddha, M.P.: 

Petitions: 

Rodrigo, Mr. J.A.R.S. Lal, Kochchikade, 643 

 

Reference to: 

GSP Plus, 1015 

Herath, The Hon. Indika Anuruddha: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

IMF and VAT, 1747 

SriLankan Airlines: privatization, 1746-7, 1748 

'Yovun Puraya' Programme, 1748, 1746-9 
 

Debates: 

Supplementary Supplies: 

 Settlement of the Advance Made from the  

  Contingencies Fund 2015, 1746-9 
 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1349-57 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 1012-6 

 

Herath, The Hon. Vijitha, M.P.: 

Petitions: 

Heenatimudhali, Mr. D.V., Katana, 1423 

Jayasinghe, Mr. Priyantha, Radawana, 1423 

Saruk, Mr. K.A., Bandarawela, 1423 

Waniganetti, Mr. S., Attanagalle, 1423 
 

Reference to: 

Election Promises Given by the Govt., 365-8 

Fertilizer Subsidy, 359-61 

NSB Chairman, Mr. Sunil S. Sirisena:  

 resignation, 364 
 

Debates: 

Bills: 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1101-8 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 356-68 

 

Hettiarachchi, The Hon. Wijepala, M.P.: 

Reference to: 

Anniversary of the late Prime Minister  

 Mrs. Sirimavo Bandaranaike, 1336 

Airlines, SriLankan, 1024 

Expenditure for HE the President from 2000:  

 graph, 1720 

Former President's Security, 1721-2 

GSP Plus and European Ban on Fish, 1724 

Mr. Athula Jayawardena, Army Officer, 1722 

SriLAnkan Airlines and Mihin Air, 1724, 1718-26 

 

Debates: 

Bills: 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1138-41 

Supplementary Supplies: 

 Settlement of the Advance Made from the  

  Contingencies Fund 2015, 1718-6 
 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1336-40 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 1022-6 

Han-Het 
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Hettiarachchi, The Hon. Wijepala: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

100 Day - National Govt.: 

 manifesto, 1721 

 

Hisbullah, The Hon. M.L.A.M., M.P., State Minister  

of Rehabilitation and Resettlement: 

Reference to: 

Amana Bank/ Islamic Banking System, 1517 

 opposed by group of people, 788 

Constitutional Reforms and Parliament  

 Representation, 1733 

Dr. Muhammad Yunus, 1517 

Northern Province and Eastern Province, Merge of: 

stance, 791 

Rehabilitated Former LTTE Carder:  

 financial assistance, 1518 
 

Debates: 

Bills: 

Microfinance: 2R., 1515-8 

Supplementary Supplies: 

 Settlement of the Advance Made from the  

  Contingencies Fund (2015), 1731-5 
 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 787-91 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 145-7 

 

Jayakody, The Hon. Sisira, M.P.: 

Reference to: 

Demise of Mahanayaka of the Asgiriya Chapter, 

Most Ven. Galagama Sri Aththadassi Thero, 436 

Power Cut and Need of Torches  

 (held a torch in his hand), 715 

Report on the Incident Occurred in Chamber  

 During the Discussion of Former President’s  

 Security, 1606-7 

 Ven. Uduwe Dhammaloka Thero in Custody, 436 

VAT: increase, 153 

 

Debates: 

Bills: 

Microfinance: 2R., 1534-6 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 436-42 

 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1340-4 

 

Jayamaha, The Hon. Nalin Bandara, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1344-8 

 

Jayarathna, The Hon. Piyankara, M.P., State Minister  

of Provincial Councils and Local Government: 

Questions, Oral: Replies: 

Municipalty Council, Matale: disappearance of 

lightning conductors etc., 37-40 

 

Jayarathne, The Hon. Anura Sidney, M.P.: 

Petitions: 

Jayasinghe, Mr. S.P.G., Hingurakgoda, 1424 

 

Reference to: 

GSP Plus, 560-1 

 

Debates: 

Bills: 

Budgetary Relief Allowances of Workers:  

 2R., 558--62 

National Minimum Wage of Workers:  

 2R., 558-62 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1147 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 990-2 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 150-2 

 

Jayaratne, The Hon. Anuradha, M.P., Deputy 

Minister of Mahaweli Dev. and Environment: 

Questions, Oral: Replies: 

Forest Devastation in Northern and Eastern  

 Provinces: complaint, 646-9 

 

Jayasekara, The Hon.  Dayasiri, M.P.,  

Minister of Sports: 

Petitions: 

Abeyratna, Mr. L.R., Pothuhera, 295 

 

Reference to: 

Not to have a debate during question time, 1612 

SO re Recounting Vote, 1766-7 

 

Debates: 

Regulations: 

Convention against Doping in Sports Act,  

 1234-5, 1252-5 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 280-4 

 

Questions, Oral: Replies: 

Commonwealth Games (2018) Propaganda Work: 

 misuse of money, 1217-9 

 West Indian Islands Tour: money spent, 1618 

 Indo-Sri Lanka Cricket Tournament in 2010,  

Incident During: steps taken, 1472 

Tennis Court Construction in Sooriyawewa:  

 details, 1214-5 

Het-Jay 
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Jayasena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G., M.P., Deputy  

Minister of Sustainable Development and Wildlife: 
Debates: 
Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of, 244-8 

 

Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara,  

M.P., Minister of Women and Child Affairs: 
Questions, Oral: Replies: 
Pregnant Mothers of Eheliyagoda Electoral  
 Division: nutritious food basket, 1035 

 

Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda, M.P.: 
Reference to: 
Ceylon Petroleum Corp.:  
 political appointments, 867 
Fish Supplier for Forces:  
 given a tax concession, 870-1 
Food Supply to Armed Forces: corruption, 871 
M/ Education:  
 recruitment of security personnel, 869 
'SAITM' Students: details, 1207-8 

 
Debates: 
Bills: 
Budgetery Relief Allowances of Workers:  
 2R., 552-8 
National Minimum Wage of Workers: 2R., 552-8 

Orders: 
Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 446-9 

 
Debates, Adjournment: 
PM's Statement on Economic Situation of the  
 Country, 860-72 

 
Questions, Oral: 
Coconut Toddy Production in Kalutara District, 
684-5 

CSN Channel and Telecasting Cricket Matches: 
details, 1642-3 

Estate Workers:  
 collective agreement re wages, 654-5 
Galle Road, Moratuwa-Panadura Old:  
 delay in development work, 484-5 
Lieutenant Y.K. Rajapaksa: foreign tours, 313-5 
Mahinda Rajapaksa Stadium, Homagama:  
 details, 1797-9 
Northern Expressway Construction:  
 details, 838-40 
Thalassemia Patients in Government Hospitals: 
steps to be taken for stem cell transplant, 1201-3 

Weapons Discovered in Ship 'Mahanuwara' and 
Southern Naval Base: details, 11-3 

World Urban Forum:  
 details of SL delegation, 296-8 
 

Questions, Prime Minister's: 
Gold Captured from LTTE: details, 161 

Jayawardana, The Hon.  Lucky, M.P.: 

Petitions: 

Ramyalatha, Mr. M.P.D., Gelioya, 642 

Wijeratna, Mr. B.R.M. Kapila, Handessa, 642 

 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

 278-80 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 1019-22 

 

Kariyawasam, The Hon. Akila Viraj, M.P.,  

Minister of Education: 

Petitions: 

Chandrasiri, Mr. R.M., Talawattegedara, 1591 

Wijesundera, Mr. W.A.M., Talatuoya, 1591 

 

Debates, Adjournment: 

College of Education: selection of students, 1821-6 

Scholarly Generation, Programme for, 1575-8 

 

Karunanayake, The Hon. Ravi, M.P.  

Minister of Finance: 

Reference to: 

Airline, SriLankan, 962 

Fertilizer Subsidy, 349 

Liquor Bars', Lankadeepa' Article re Giving  

 Licence for, 968 

Wi-Fi Facility in the House: not available, 343-4 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov. ) Act & 13 Other Items, 347-55 
 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 955-70 
 

Documents, Tabled: 

Loans Obtained by Sri Lanka, 969 
 

Questions, Oral: Replies: 

Coconut Toddy Production in Kalutara District,  

 684-8 

Local and Foreign Borrowings: details, 660 

Senior Citizens' Deposits in Banks:  

 budget proposal, 185-9 

 

Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P.., Minister of  

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip: 

Budgetary Support Services and Contingency  

 Liabilities Project: Pr., 1422 

Jay-Kar 
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Karunatileka, The Hon. Gayantha: (Contd.) 
Petitions: 
de Silve, Mr. D.S.P. Tedlall, Ambalangoda, 10 

 
Reference to: 
Ministers, State Ministers and Deputy Ministers: 
numbers in the Government, 1221-2 

Right to Information Bill:  
 to be presented to Parliament soon, 75 
Supplementary Allocations, 2016: Pr., 819 

 

Debates: 
Bill : 
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement 

(Ratification): 1R., 1483-4 
Right to Information: 1R., 856-7 

Notifications: 
Excise Ordinance: Pr., 1051 

Orders: 
Ports and Airports Development Levy Act:  
 Pr., 1051 

Regulations: 
Convention against Doping in Sports Act: Pr., 153 
Judicature Act: Pr., 9 
Measurement Units, Standards and Service Act: 

Pr., 1032 
Motor Traffic Act: Pr., 153 

Resolution:  
 Media Guidelines: Pr., 1755 

 
Debates, Adjournment: 
PM's Statement on Economic Situation of the  
 Country, 881-6 
Scholarly Generation, Programme for, 1571-5 

 
Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P.,  
Minister of Higher Education and Highways and the  
Leader of the House of Parliament: 
Ministerial Statements: 
Roads in Jaffna District: reconstruction, 66 
 

Motion re Suspension of Parliament for a Week:   
 Hon. Palitha Thewarapperuma, 1580 
Hon. Prasanna Ranaweera, 1580 

 
Parliament: 
Sitting Hours, Change of, 76 

 
Reference to: 
Allegation against Him re Recruitments, 1716 
Appointment of Opposition Members in  
 Committees, 1232 
Court Cases re National Minimum Wage of  
 Workers Bill & Budgetary Relief Allowances of 
 Workers Bill: rejected by the SC, 510 

Former President's Security, 1064-6 
PM's Vehicles in Bad Condition, 1762 
SO re Provisions of Recounting of Vote, 1760-1 

Kiriella, The Hon. Lakshman: (Contd.)  
Debates: 
Bills: 
Microfinance: Com. & 3R., 1559-60 
Registration of Persons (Am.): 1R., 345 

Orders: 
University Act (4): Pr., 1032 

Regulations: 
Import and Export (Control) Act (2): Pr., 293 

Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of (Am.), 

290-2 
 
Documents, Tabled: 
Rest of His Answer, 66 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 
University Students, Suppression of, 699-704 

 
Questions, Oral: Replies: 
Bridge to be Constructed Connection SL and India: 
statement made in Lok Sabha, 691 

'SAITM' Students: details, 1208-9 
Southern Expressway: accidents, 310-11 
University of Ruhuna, Land Acquisition for:  
 compensation, 1055-6 

 

Kodeeswaran, The Hon. Kaveendiran, M.P.: 
Reference to:  
 Federal System, 257 
 
Debates: 
Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of, 257-9 

 

Kumar, The Hon. A. Aravindh, M.P.: 
Reference to: 
Plantation Sector 5 Year Plan, 610 

 
Debates: 
Bills: 
Budgetary Relief Allowances of Workers:  
 2R., 607-11 
National Minimum Wage of Workers: 2R., 607-11 

 

Kumar, The Hon. Velu, M.P.: 

Reference to: 

Electoral Reforms, 285 

 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 284-6 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the  

 Country, 813-5 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 147-8 

Kar-Kum 
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Kumarasinghe, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale,  

M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 135-7 

 

Kumarasiri, The Hon. J.M. Ananda, M.P.: 

Debates: 

Bills: Microfinance: 2R., 1553-5 

 

Questions, Oral: 

Piyaratne, Mr. Kumarage Don:  

 compensation, 1613-4 

Ruhunu Maha Kataragama Devalaya Owned Lands: 

distribution amoung businessmen, 180-2 

 

Lokuge, The Hon. Gamini, M.P.: 

Petitions: 

Fernando, Mr. P.A.H., Pannipitiya, 820 

 

Reference to: 

Field Marshal Hon. Sarath Fonseka's Speech, 573 

 

Debates: 

Bills: 

Budgetery Relief Allowances of Workers: 

 2R., 567-74 

National Minimum Wage of Workers: 2R., 567-74 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 262-5 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the  

 Country, 877-81 

 

Maddumabandara, The Hon. R.M. Ranjith, M.P.  

Minister of Public Administration and Management: 

Petitions: 

Gunesekara, Mr. I.D., Dehiwala, 1422 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Unemployed Graduates: issues, 330-1 

 

Maharoof, The Hon. Imran, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Akurana Baithuz Zakath (Inc.): 1R., 1486 

 

Mahrooff, The Hon. Abdullah, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Rishad Bathiudeen Found. (Inc.): 1R., 346 

 

Mannapperuma, The Hon. Ajith, M.P.: 

Petitions: 

Ariyapal, Mr. K.P.K., Kadawatha, 1052 

Leelaratna, Mr. R.M., Hatton, 11 

Mannapperuma, The Hon. Ajith: (Contd.) 

Petitions: (Contd.) 

Nimal, Mr. H.A., Pallewala, 11 

Rathnakumara, Mr. H.W.S., Kalagedihena, 11 

 

Reference to: 

Arpico Super Center and Food City, Tax Imposed 

on, 1703 

European Union Ban on Fish, 1698 

Geneva Resolution, 1698 

GSP Plus, 793, 1698 

Marriott Hotel in Dubhai, 416 

Mr. James Packer's Visit to SL, 1700 

SriLAnkan Airlines and Mihin Air, 1705, 1696-705 

Surveyor: shortage, 1121 

 

Debates: 

Bills: 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1119-22 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 409-17 

Supplementary Supplies: 

 Settlement of the Advance Made from the  

  Contingencies Fund (2015), 1696-705 

 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout (moved), 1266-71 

PM's Statement on Economic Situation of the  

 Country, 791-7 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 128-31 

 

Mansoor, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad,  

M.P.: 

Petitions: 

Hasheem, Mr. M.A.M., Akkaraipattu, 154 

 

Questions, Oral: 

Farmers' Pension Entitlement: details, 326-7 

 

Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu, M.P.: 

Committees, Sectoral Oversight: 

Education and Human Resource Dev.; 

 Report re bills on workers wages & allowances: 

  Pr., 294-5 

 

Reference to: 

Birthday Wishes to PM, 908 

GSP Plus, 911 

Pressuring SGP over Vote Taken for  

 Supplementary Sum, 1765 

 

Debates: 

Bills: 

Budgetery Relief Allowances of Workers:  

 2R., 622-7 

National Minimum Wage of Workers: 2R., 622-7 

Kum-Mar 
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Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu: (Contd.) 
Debates, Adjournment: 
Island -Wide Blackout, 1325-9 
PM's Statement on Economic Situation of the 
Country, 908-12 

Scholarly Generation, Programme for, 1565-7 
 
Documents, Tabled: 

 Public Utilities Comm. Report (2014): 
 re electricity supply in Sri Lanka, 1327 

 
Questions, Prime Minister's: 
New Higher Education Reforms, 1446 

 

Marikkar, The Hon. S.M., M.P.: 
Privileges: 
'Kade Yanewa' Statement made by Hon. Arjuna 
Ranatunga to be withdrew, 1795 

 
Reference to: 
GSP Plus, 982 
Port Authority Chairman, Mr. Dhammika 
Ranatunga, 1793 

 
Debates: 
Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of, 276-8 

 
Debates, Adjournment: 
PM's Statement on Economic Situation of the 
Country, 979-83 

 
Questions, Oral: 
Export Income Increase: details of targets, etc., 829 
Friendship Cities Project (China and Sri Lanka): 
details, 189-90 

Houses and Compensation for Forcibly Evicted 
Occupants:, 680-2 

Indo-Sri Lanka Cricket Tournament in 2010,  
 Incident During: steps taken, 1469-71 
'Karadiyawara' Ceremony, Documents re, 1787-9 
Meethotamulla Garbage Dump:  
 recycling programme, 1196-8 
Oil Leak in Kolonnawa Pipeline:  
 permanent solution, 302-3 
Port Authority, Head of Communication and Public 
Relations Office: sealing, 1787-9 

STF Operation in Dehiwala-Kaudana Area:  
 details, 1036-7 
Tennis Court Construction in Sooriyawewa:  
 details, 1213-4 
Water Pipes Laid from Ambatale through Low 
Level Road: renovation, 320-1 

 

Masthan, The Hon. K. Kader, M.P.: 
Debates: 
Bills, Private: 
Al-Jamiathul Ghawsiyyah (Inc.): 1R., 1234 

Media Guidelines:  

Resolution: Pr., 1755 
 

Members of Parliament: 

Attacked Each Other in the Well of the House, 1435 
Code of Conduct, 1195 
Suspension of Parliament for a Week: 
 Hon. Palitha Thewarapperuma, 1580 
 Hon. Prasanna Ranaweera, 1580 

 

Messages from the President: 

Right to Information Bill:  
 provincial council views, 639 

 

Ministerial Statements: 

Anti- Social Activates in Northern Province,  
 Prevention of, 208-11 
Economy of Sri Lanka and Tax Reforms, 51-65 
Electricity Sector: challenges and solutions, 705-15 
Police Officers (Junior) at Promotions:  
 injustice, 202-7 
Roads in Jaffna District: reconstruction, 66 

 

Musthapha, The Hon. Faiszer, M.P., Minister of  
Provincial Councils and Local Government: 
Reference to: 
Delimitation Comm. and Local Authority  
 Election, 502-3 

 

Mutukumarana, The Hon. S.C., M.P.: 
Reference to: 
Fertilizer Subsidy, 172, 602-4 
Field Marshal Hon. Sarath Fonseka's Speech, 604 

 

Debates: 
Bills: 
Budgetery Relief Allowances of Workers:  
 2R., 598-604 
National Minimum Wage of Workers:  
 2R., 598-604 

Bills, Private: 
Sethsada Yoga Nikethanaye Baraya (Inc.):  
 1R., 211-2 

 

Debates, Adjournment: 
PM's Statement on Economic Situation of the  
 Country, 927-30 

 

Nanayakkara, The Hon. Vasudeva, M.P.: 
Points of Order: 
Threating Speaker over the Phone, Investigation of, 
1049 

 

Reference to: 
Delimitation Committee and Delaying of Local  
 Authority Election, 505 
National Minimum Wage of Workers Bill &  
 Budgetary Relief Allowances of Workers Bill: 
 challenge before the SC, 511 

Mar-Nan 
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Nanayakkara, The Hon. Vasudeva: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Budgetery Relief Allowances of Workers:  

 2R., 537-45 

National Minimum Wage of Workers: 2R., 537-45 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1142-4 

 

Debates, Adjournment: 

Commission to Investigate Allegation of Bribery  

 or Corruption, Conduct of, 1178-80 

 

Questions, Oral: 

CEB Employees Pension Scheme: revision, 1479-80 

Estate Sector People, Landless:  

 land trust policy, 1802-4 

Pregnant Mothers of Eheliyagoda Electoral Division: 

nutritious food basket, 1034-5 

Rubber, Guaranteed Price for: 

 non-implementation, 674-5 

Tea, Rubber and Petroleum:  

 exchange market, 831-2 

 

Navavi, The Hon. Mohamed, M.P.: 

Petitions: 

Ponnambalam, Mr. T., Puttalam, 468 

 

Debates: 

Bills, Private: 

Nida Found. (Inc.): 1R., 1074 

 

Nirmalanathan, The Hon. I. Charles, M.P.: 

Petitions: 

Saththiyamurthi, Mr. Arumugan, D.S. Office, Jaffna, 

1441 

 

Reference to: 

Allegation against Minister of Industries and  

 Commerce, 755-6, 1313 

Army Camp and High Security Zone, 1710 

Cement, Purchase of:  procedure, 1706 

Chief Minister's Fund: Northern Province, 757 

Disappearance of Persons, 396-8 

District Co-Chairperson:  

 appointment, 1707 

Fishing Activities in Mullaitivu, 1314 

GN Division: money allocation, 1745 

Housing Project, Govt. Stance,1706 

Mannar: 

 Salt Corp. Bungalow: construction, 755 

 SLTB Bus Strike, 1709 

 Rehabilitated LTTE Persons:  

 arrest, 1707, 1706, 1707 

 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 394-9 

Nirmalanathan, The Hon. I. Charles: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Supplementary Supplies: 

 Settlement of the Advance Made from the  

 Contingencies Fund 2015, 1706-10 

 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1310-4 

PM's Statement on Economic Situation of the  

 Country, 753-7 

 

Questions, Prime Minister's: 

Co-operative Building in Mannar:  

 occupying by Army, 159, 160 

 
Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 

Notifications: 

Excise Ordinance: Pr., 1051 

 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act (2):  

 debated & passed, 347-462 

Excise Ordinance Act (7):  

 debated & passed, 347-461, 462-4 

Finance Act: debated & passed, 347-461, 465 

Ports and Airports Dev. Levy Act: Pr., 1051 

Sri Lanka Export Dev. Act (3):  

 debated & passed, 520-633 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act:  

 debated & passed, 347-461, 465 

University Act (4): Pr., 1032 
 

Regulations: 

Convention against Doping in Sports Act: 

 Pr., 153, 1234-65 

Import and Export (Control) Act (2): Pr., 293 

Judicature Act: Pr., 9 

Measurement Units, Standards and Service Act:  

 Pr., 1032 

Motor Traffic Act: Pr., 153 
 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 212-92 

Customs Ordinance (2):  

 debated & passed, 347-461, 465-6 

Media Guidelines: Pr., 1755 
 

Rules: 

Sri Lanka Atomic Energy Act, 642 

 

Parliament: 

Deputy Secretary General: post re-designated as Chief 

of Staff and Deputy Secretary General, 639 

Members Attacked Each Other in the Well of the 

House, 1435 

Microphone in the Chamber, Operating of: 

   Investigation, 716 

Nan-Par 
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Parliament: (Contd.) 

Opposition Members came into the well, 1431 

Report on Incident Occurred in Chamber During the  

 Discussion of Former President’s Security, 1439, 1579 

Secretary General: point of order can not be raised 

 during division time, 1752 

Sitting Hours, Change of, 76 

Suspension of Sittings:, 1781 

Torch: demonstration , 715 

Wi-Fi Facility, 640-1 

 

Pathirana, The Hon. Buddhika, M.P.: 

Petitions: 

Aruna Dhammika, Mr. K.S.L., Weligama, 821 

Dinawansa, Mr. P.G., Telijjawila, 821 

Fathima Arufa, Miss M.S., Puhulwella, 1441 

Ishani, Miss D.D.N., Akuressa, 820 

Janaka Prasad, Mr. E.G., Akuressa, 821 

Jayanthie, Miss K.K., Matara, 821 

Jayaweera, Miss J.P. Geethani, Matara, 821 

Pathirana, Mr. Bandula, Matara, 820 

Maleni, Mrs. H.K., Dehiwala, 1441 

Silva, Mr. D.L.H. Sunil, Weligama, 1441 

Somadasa, Mr. N.V., Akuressa, 821 

 

Reference to: 

Crocodiles in Matara River, 24 

Digital Screen in the Vehicle Park:  

 not functioning, 345 

Elephants: keeping illegally, 23 

Graduate Recruitments for Teaching and other Posts: 

training, 158 

 

Debates: 

Bills, Private: 

United Christian Fellowship of SL (Inc.):  

 1R., 1485-6 

White Rose Found. (Inc.): 1R., 1485 

 

Questions, Oral: 

Disease Control and Treatment:  

 money spent, 478-80 

Forest and Reserves: protection, 1592-4 

Forest Devastation in Northern and Eastern  

 Provinces: complaint, 644-6 

Hambantota Wild Elephant Mgt. Reserve:  

 human activities, 17-8 

Municipal Council, Matale:  

 disappearance of lightning conductors etc., 36-7 

SLTB Employees: EPF contribution details, 492-4 

Southern Expressway: accidents, 308-9 

Sri Lankan Migrant Workers Deceased and Disabled:  

 in Middle East, 1622-4 

 in South Korea and Malaysia, 1460-1 

Sugar Refining Factory in Hambantota Port:  

 details, 173-5 

Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Poddala-Meepawala Sri Sudharshanarama  

 Viharaya Educational Relief Found. (Inc.): 

1R., 859 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 232-6 

 

Perera, The Hon. Ajith P., M.P., Deputy Minister of  

Power and Renewable Energy: 

Petitions: 

Kumarage, Mr. L.D., Matugama, 10 

Perera, Mr. M.S., Bandaragama, 10 

Udetiyawala, Mr. Ariyadase, Bulathsinghala, 10 

 

Reference to: 

Land Related Cases, Delay in:  

 appointment of presidential task force, 1115-6 

Live Telecasting of Parliamentary Proceedings, 

459-61 

Microphone in the Chamber, Operating of: 

   Investigation, 716 

Mr. D. J. Wimalasurendra ,  1304 

Sampur Coal Power Plant, 460 

Solar Power:  

 net metering and net accounting system, 1363 

 

Debates: 

Bills: 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1128-32 

Orders: 

Excise (Sp. Prov. ) Act & 13 Other Items, 459-61 

 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1282, 1298-310, 1311, 

1312, 1347, 1351, 1356, 1362-3, 1364, 1365, 

1368, 1371 

 

Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama, M.P.,  

Minister of Sustainable Development and Wildlife: 

Petitions: 

Alwis, Mrs. P.A. S. Dharshika, Kurunegala, 154 

Jayalath, Mr. W. Premasiri, Kuliyapitiya, 154 

Kirimanike, Miss J.H.M., Polgahawela, 154 

Piyaseeli, Miss H.D., Welpalla, 154 

 

Reference to: 

'Ath Athuru Sevana' , Kekirawa, 1671 

Botanical and Zoological Parks for North, 1667 

CITES Conference in Switzerland, 1669 

Economy Specialist in Opposition, 1669 

Flower Exportation: EDB statistics, 1666 

Government Benefits to People, 1670 

Jana Kala Kendraya, Marketing Village, 1668 

Ridigama Safari Park:  

 commission for investigation, 1665 

Par-Per 
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Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama: (Contd.) 
Reference: (Contd.) 
'Sanasa' Bank and Dr. Kriwandeniya, 1505 
Title Deeds for People, 1668 
Tourist Arrival, 1665 
VAT Increase, 1665, 1664-71 

 

Debates: 
Bills: 
Microfinance: 2R., 1505-7 

Supplementary Supplies: 
 Settlement of the Advance Made from the  
  Contingencies Fund 2015, 1664-73 

 

Documents, Tabled: 
Government Income, Loans. Etc., 1671 

 

Questions, Oral: Replies: 
Forest and Reserves: protection, 1592-600 
Hambantota Wild Elephant Magt. Reserve: 
 human activities, 18-24 

 
Perera, The Hon. Niroshan, M.P., State Minister of  
National Policies and Economic Affairs: 
Reference to: 
'Grama Rajya Sankalpaya', 1558 
GSP Plus, 784, 786 

 

Debates: 
Bills: 
Microfinance: 2R., 1556-8 

 

Debates, Adjournment: 
PM's Statement on Economic Situation of the 
Country, 782-6 

 

Questions, Oral: Replies: 
Foreign Reserves, Adequacy of:  
 details, 1780-1 
 

Perera, The Hon. Sanath Nishantha, M.P.: 
Reference to: 
Crude Oil Price, 589 
Field Marshal Hon. Sarath Fonseka's Speech, 590 

 

Debates: 
Bills: 
Budgetary Relief Allowances of Workers:  
 2R., 587-91 
National Minimum Wage of Workers:  
 2R., 587-91 

 

Perera, The Hon. Sujith Sanjaya, M.P.: 
Debates: 
Bills: Microfinance: 2R., 1541-3 

 

Debates, Adjournment: 
PM's Statement on Economic Situation of the 
Country, 1016-9 

Petitions: 

Abeykoon, Mrs. A. Sujeewa, Nakkawatta, 1423 

Abeyratna, Mr. L.R., Pothuhera, 295 

Abeysekara, Mr. S.N.W., Minuwangoda, 1424 

Abeysekara, Mr. W.R.M., Maharagama, 1422 

Adikaram, Mr. D.S., Rajagiriya, 1757 

Alwis, Mr. W.S. A.P., Colombo 08, 1423 

Alwis, Mrs. P.A. S. Dharshika, Kurunegala, 154 

Amerasinghe, Mrs. Ramya Hemalatha, Kelaniya, 296 

Ameraweera, Mr. Vikum, Thanamalvila, 1052 

Anulawathie, Mrs. S.H., Kottegoda, 1052 

Ariyapal, Mr. K.P.K., Kadawatha, 1052 

Aruna Dhammika, Mr. K.S.L., Weligama, 821 

Bandaramanike, Mrs. D.M., Alubadda, 10 

Chamly Shantha, Mr. N.K.G., Uyangoda, 1422 

Chandrasena, Mr. H.A.D., Bulathsinghala, 643 

Chandrasiri, Mr. P.L.A.G., Awissawella, 642 

Chandrasiri, Mr. R.M., Talawattegedara, 1591 

Chandrasiri, Mr. W.G.M.M., Kurunegala, 1422 

Chathuranga, Mr. J.V.K., Beraligela, 820 

Cooray, Mr. K.S.R., Matale, 820 

David Singno, Mr. K. , Uhumiya, 1441 

de Silva, Mr. K.P.G.S, Raththota, 820 

de Silva, Mr. M.F. C. Manoj Kumara, Payagala, 1424 

de Silva, Mr. N.K. Sujith Samantha, Beruwala, 154 

de Silva, Mr. P.B. Nishantha, Pallama, 1591 

de Silva, Mrs. A. Inoka Nilanjali, Wadduwa, 1424 

Dhamayanthi, Mr. H.M.R., Kundasale, 10 

Dhammika, Mrs. K.A., Ambalantota, 1424 

Dhanawathie, Mrs. K., Ayagama, 643 

Dharmadasa, Mr. W.P.P.A., Matugama, 643 

Dinawansa, Mr. P.G., Telijjawila, 821 

Dissanayake, Mr. M.D.M.N., Colombo 02, 1196 

Edwin, Mr. K.K., Beliatta, 820 

Ekanayake, Mr. J.M., Thalawa, 643 

Fathima Arufa, Miss M.S., Puhulwella, 1441 

Fernando, Mr. P.A.H., Pannipitiya, 820 

Gnanawel, Mr. L., Jaffna, 1441 

Gunesekara, Mr. I.D., Dehiwala, 1422 

Gunewardena, Mr. P.W., Hingurana, 10 

Hasheem, Mr. M.A.M., Akkaraipattu, 154 

Heenatimudhali, Mr. D.V., Katana, 1423 

Heenatimulla, Mr. D.K.R., Meethotamulla, 1756 

Ishani, Miss D.D.N., Akuressa, 820 

Janaka Prasad, Mr. E.G., Akuressa, 821 

Jayalath, Mr. K.G.G., Matale, 820 

Jayalath, Mr. W. Premasiri, Kuliyapitiya, 154 

Jayanthie, Miss K.K., Matara, 821 

Jayasinghe, Mr. Priyantha, Radawana, 1423 

Jayasinghe, Mr. S.P.G., Hingurakgoda, 1424 

Jayatilake, Mr. B.A.D.C.G., Polgasowita, 154 

Jayawardena, Mr. J.K., Imbuldeniya, 1424 

Jayaweera, Miss J.P. Geethani, Matara, 821 

Karunaratna, Mr. K.B., Habarana, 643 

Kirimanike, Miss J.H.M., Polgahawela, 154 

Kohilamulla Arachchi, Mrs. Dayani, Gunnapana, 10 

Per-Pet 
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Petitions: (Contd.) 

Kottapola, Mr. K.D.S.P., Aranayaka, 642 

Kularatne, Mr. M.A.D.C.K., Kantale, 10 

Kulasena, Mr. M.S., Openayake, 1423 

Kulathunga, Mr. R.P., Senapura, 643 

Kulatilake, Mr. A.P.S.K. Matale, 820 

Kulendram, Mr. P., Chilaw, 643 

Kumarage, Mr. L.D., Matugama, 10 

Kusumawathie, Mrs. W., Lower Kudaligama, 643 

Kwinton, Mr. K.A., Dankotuwa, 467 

Leelaratna, Mr. R.M., Hatton, 11 

Luvis Singno, Mr. W.H., Nelundeniya, 642 

Mahagamage, Mr. Upasena, Mulleriyawa, 1757 

Maleni, Mrs. H.K., Dehiwala, 1441 

Mallika, Mrs. M.A., Ambalantota, 1424 

Maneweera, Mrs. Prema, Trincomalee, 1423 

Meththananda, Mr. D.H., Wakwella, 10 

Muthuramalingam, Mr. K.V., Polgahawela, 296 

Nadeeshe, Mr. S.A., Colombo 08, 1423 

Nimal, Mr. H.A., Pallewala, 11 

Pathirana, Mr. Bandula, Matara, 820 

Pathum Suranga, Mr. Kasthuri, Ratnapura, 1033 

Perera, Mr. A.L.G., Ratnapura, 1756 

Perera, Mr. M.S., Bandaragama, 10 

Perera, Mr. W.A.H.P., Colombo 08, 1423 

Perera, Mrs. Nandani Shriyalatha, Dunagaha, 1424 

Piyadasa, Mr. W.A., Ratnapura, 1033 

Piyaseeli, Miss H.D., Welpalla, 154 

Piyasena, Mr. P.K., Walallawita, 1423 

Ponnambalam, Mr. T., Puttalam, 468 

Praisudi, Mrs S., Jaffna, 467 

Rafayel, Mrs. Siththy Ramza, Akkaraipattu, 1033 

Rajapakse, Mrs. C.L.M.K., Matugama, 643 

Ramyalatha, Mr. M.P.D., Gelioya, 642 

Rathnakumara, Mr. H.W.S., Kalagedihena, 11 

Ratnasiri, Mr. U.G. Gamini, Kadawatha, 1591 

Rodrigo, Mr. J.A.R.S., Lal, Kochchikade, 643 

Rupasinghe, Mr. K., Palmadulla, 1195 

Ruwaisa, Mrs. A.H.S., Polgolla, 820, 820 

Ruwan Kumara, Mr. H.K., Devinuwara, 1052 

Samarasinghe, Mr. M.H.M., Wellawaya, 10 

Samaraweera, Mr. N., Ambalantota, 11 

Sambasivam, Mr. C., Batticaloa, 468 

Saruk, Mr. K.A., Bandarawela, 1423 

Saththiyamurthi, Mr. A., DS. Office, Jaffna, 1441 

Seneviratne, Mr. K.M.W.B., Kandy, 295 

Sigler, Mrs. Doty, Piliyandala, 1423 

Silva, Mr. D.L.H. Sunil, Weligama, 1441 

Silva, Mr. M.G.S.P.H., Polonnaruwa, 1052 

Silva, Mr. P.P.H., Badulla, 1424 

Somadasa, Mr. N.V., Akuressa, 821 

Somawardena, Mr. M.A.M., Colombo 08, 1423 

Sugathadasa, Mr. H.W., Bulathsinghala, 643 

Sunanda, Ms. S.A.D., Rajagiriya, 1757 

Thaslim, Mr. M.I.M., Akurana, 295 

Thewadasan, Mr. S.S., Jaffna, 1441 

Petitions: (Contd.) 

Udetiyawala, Mr. Ariyadase, Bulathsinghala, 10 

Udaya Kumara, Mr. K.A.N., Kalutara South, 642 

Waniganetti, Mr. S., Attanagalle, 1423 

Wasantha, Mr. H.A.R., Piliyandala, 467 

Weerakoon Banda, Mr. H.M., Nuwara-Eliya, 1756 

Weeraratna, Mrs. Gunawathie, Ambalangoda, 1424 

Weerasekara, Mr. Sunil Ananda, Matugama, 643 

Weerasinghe, Mr. S.A. Upali, Polonnaruwa, 643 

Weerasinghe, Mr. W. Wilbert, Veyangoda, 1424 

Wickramaratna, Mr. S.C.L.K., Colombo 05, 1424 

Wickramasinghe, Mr. K.G., Colombo 08, 1423 

Wijeratna, Mr. B.R.M. Kapila, Handessa, 642 

Wijesinghe, Mr. A.A.K.E., Talawa, 1422 

Wijesundera, Mr. W.A.M., Talatuoya, 1591 

 

Piyadasa, The Hon. K.K., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Budgetery Relief Allowances of Workers:  

 2R., 605-7 

National Minimum Wage of Workers:  

 2R., 605-7 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1147-9 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 802-5 

 

Points of Order: 

Hon. John Ameratunga's Answer to the Oral Question 

is Incorrect, 855-6 

Mentioning Hon. Navin Dissanayake in a False  

 Statement, 938-9 

National Minimum Wage of Workers Bill &  

 Budgetary Relief Allowances of Workers Bill, 

  challenge before the SC, 509 

Refer to SO re Giving a Ruling on an Inappropriate 

Conduct of MPP in the Chamber, 1587 

Threatening Speaker over the Phone, Investigation of, 

1049 

Vote Taken for Supplementary Sum is Incorrect, 

1757-9 

 

Port City Project, Colombo: 

759, 775, 809, 811 

 

Premadasa, The Hon. Sajith, M.P., Minister of  

Housing and Construction: 

Reference to: 

GSP Plus, 899 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 895-904 

Pet-Pre 
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Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M.P., Minister  

of Science, Technology and Research: 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act (2): passed, 461-2 

Excise Ordinance Act (7): passed, 462-4 

Finance Act: passed, 465 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act: passed, 465 

Resolutions: 

Customs Ordinance (2): passed, 465-6 

 

Premarathna, The Hon. S., M.P.: 

Reference to: 

Field Marshal Hon. Sarath Fonseka, 984-5 

GSP Plus, 987 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 984-90 

 

Private Members' Motions: 

lapsed, 1805 

 

Priyantha, The Hon. Ashoka, M.P.: 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov. ) Act & 13 Other Items, 449-52 

 Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 265-8 

 

Provincial Councils: Communications, etc.: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Bill, 1407 

Right to Information Bill, 639 

 

Punchinilame, The Hon. Susantha, M.P., Deputy  

Minister of Public Administration and Management: 

Petitions: 

Abeykoon, Mrs. A. Sujeewa, Nakkawatta, 1423 

Alwis, Mr. W.S. A.P., Colombo 08, 1423 

Chathuranga, Mr. J.V.K., Beraligela, 820 

Kulasena, Mr. M.S., Openayake, 1423 

Maneweera, Mrs. Prema, Trincomalee, 1423 

Nadeeshe, Mr. S.A., Colombo 08, 1423 

Perera, Mr. W.A.H.P., Colombo 08, 1423 

Sigler, Mrs. Doty, Piliyandala, 1423 

Somawardena, Mr. M.A.M., Colombo 08, 1423 

Wickramasinghe, Mr. K.G., Colombo 08, 1423 

Wasantha, Mr. H.A.R., Piliyandala, 467 

 

Questions by Private Notice: 

Former President's Security:  

 removal of commandos deployed, 1062-72 

Indo-Lanka Economic and Technology Cooperation  

 Agreement, 195-6 

M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement, and 

Hindu Religious Affairs: issues in procurement 

procedures, 840-4, 852-3 

Questions by Private Notice: (Contd.) 
Northern Provinces: 
 10 special projects, 1481-3 
 Coastal Areas: development projects 1644-6 
University Students, Suppression of, 698-9 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Anti- Social Activities in Northern Province,  
 Prevention of, 208-11 
Crude Oil Price Reduction, Deprive People the  
 Benefit of, 331-42 
Indo-Lanka Economic and Technology Cooperation  
 Agreement, 196-201 
Local Authorities Election: declaration, 497-8 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement, and 
Hindu Religious Affairs: issues in procurement 
procedures, 844-51, 853 

Northern Province, Coastal Areas:  
 development projects (part of the reply), 1644-6 
Police Officers (Junior) at Promotions:  
 injustice, 202-7 
Unemployed Graduates: issues, 330-1 
University Students, Suppression of, 699-704 

 

Questions, Oral: 

Avant Gurde and Floating Armory, 11-4, 31-4 
Bridge to be Constructed Connecting Sri Lanka and 
India: statement made in Lok Sabha, 688-93 

Buses, SLTB:  
 spare parts supplier companies, 24-30 
Camps in Northern and Eastern Provinces:  
 details, 44-6 
CEB Employees Pension Scheme:  
 revision, 1479-81 
Chandrika Wewa Reservation:  
 protection, 47-9 
Coconut Toddy Production in Kalutara District, 684-8 
Commonwealth Games (2018), Propaganda Activities: 

misuse of money, 1215-20 
West Indian Islands Tour: money spent, 1616-21 

Complaints Lodged by Mr. Mahindarathna 
Aluthgamage: action taken, 487-90 

CSN Channel and Telecasting Cricket Matches:  
 details, 1642-4 
Disease Control and Treatment:  
 money spent, 478-2 
‘Divinaguma’ Fund, Misappropriation of:  
 measures taken, 1464-9 
Electricity Board Reservation:  
 methodology of usage, 49-51 
Estate Workers:  
 collective agreement re wages, 654-9 
 land trust policy, 1802-4 
Export Income Increase:  
 details of targets, etc., 829-31 
Expressway: 
 Northern: construction details, 838-40 

 Southern: accidents, 308-13 

Pre-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 

Fair in Weeraketiya DS Division:  

 constructions, 490-2 

Farmers' Pension Entitlement: details, 326-8 

FCID: 

 Complaints Received re Peoples Representatives,  

696-8 

 Investigations against Public Servants, Artistes and  

Businessmen, 1476-8 

Fertilizer Supply for Maha Season (2015), 1800-2 

Forces and Police, Members of: in custody, 1229-31 

Foreign Minister's Complaint to CID re Conspiracy to 

Suspend Presidential Election Results, 176-80 

Foreign Minister's Statement re Mahinda  

 Rajapaksa Family Having Foreign Assets, 1040-1 

Foreign Reserves, Adequacy of:  

 details, 1778-81 

Forest and Reserves:  

 protection, 1592-603 

Forest Devastation in Northern and Eastern  

 Provinces: complaint, 644-51 

Friendship Cites Project (China and Sri Lanka):  

 details, 189-91 

Fuel Price Formula, Reasons for Not Introduction of, 

1060-2 

Galle Road, Moratuwa-Panadura Old:  

delay in development work, 484-6 

Graduate Teachers Appointments:  

 western province, 1633-6 

Hambantota Wild Elephant Magt. Reserve: 

 human activities, 17-24 

Houses and Compensation for Forcibly Evicted  

 Occupants, 680-4 

Housing Scheme, Pansaltennawatta :  

 awarding of title deeds, 1474-6 

Imaduwa Junction Dev. Project:  

 lands acquired, 823-4 

Indo-Sri Lanka Cricket Tournament in 2010, Incident 

During: steps taken, 1469-74 

'Karadiyawara' Ceremony, Documents re, 1787-95 

Land Issues in Eastern Province, 469-73 

Landslide Danger in Matae District, 1222-4 

Lieutenant Y.K. Rajapaksa:  

 foreign tours, 313-9 

Litro Gas, Lanka Hospital and other Profit Making 

Government Institution: privatization, 1630-1 

Local and Foreign Borrowings:  

 details, 659-64 

Mafoor, Mrs. F. Ruzana:  

 teacher assistant appointment, 1795-7 

Mahinda Rajapaksa Stadium, Homagama:  

 details, 1797-800 

Media Personal Abducted: details, 329-30 

Meethotamulla Garbage Dump:  

 recycling programme, 1196-201 

Military Camps in North and East:  

 removal/ reduction, 191-3 

Questions, Oral: (Contd.) 

Mortgage Loans Taken from State Banks:  

 details, 693-5 

Mosque, Oddamawadi Mohideen Jumma:  

 trustees, 43-4 

Municipal Council, Matale:  

 disappearance of lightning conductors etc., 36-40 

'Nearest School - The Best School' Programme:  

 criteria, 1637-40 

Nursing School of Kamburugamuwa:  

 physical and human resources, 1057-60 

Oil Leak in Kolonnawa Pipeline:  

 permanent solution, 302-8 

Piyaratne, Mr. Kumarage Don :  

 compensation, 1613-6 

Port Authority, Office of the Head of Communication 

and Public Relations: sealing, 1787-95 

Pre- School Teachers:  

 allowance, 1631-2 

Pregnant Mothers of Eheliyagoda Electoral Div.:  

 nutritious food basket, 1034-5 

Presidents, Retired:  

 official residence entitlement details, 1227-9 

'Pura Naguma' Project under M/ Economic Dev., 651-3 

Road Dev. Projects:  

 consultants, 1224-6 

Rubber, Guaranteed Price for:  

 non-implementation, 674-80 

Ruhunu Maha Kataragama Devalaya Owned Lands: 

distribution amoung businessmen, 180-3 

'SAITM' Students: details, 1207-13 

Sand Mining and Transportation in Polonnaruwa  

 District: details, 833-8 

Schools: 

 Kili/ Governemtn Muslim: facilities, 1640-2 

 Siribopura Tamil Medium Primary:  

 establishment, 1628-30 

Security to Commercial Vessel:  

 income earned, 31-5 

Senior Citizens' Deposits in Banks:  

 budget proposal, 184-9 

SLTB Employees:  

 EPF contribution details, 492-6 

SLTB Officers:  

 political victimization, 824-8 

Sri Lankan Migrant Workers Deceased and Disabled: 

 in Middle East: , 1622-7 

 in South Korea and Malaysia, 1460-4 

SriLankan Airlines Ltd. and Sri Lanka Insurance  

 Corp.: privatization, 40-4 

STF Operation in Dehiwala-Kaudana Area:  

 details, 1037-9 

Sugar Refining Factory in Hambantota Port:  

 details, 173-6 

Tea, Rubber and Petroleum:  

 exchange market, 831-2 

Que-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 
Teachers' Village at Imbulpitiya Watta, Nawalapitiya: 
details, 666-73 

Tennis Court Construction in Sooriyawewa:  
 details, 1213-5 
Thalassemia Patients in Government Hospitals:  
 steps to be taken for stem cell transplant, 1201-7 
University of Ruhuna, Land Acquisition for:  
 compensation, 1054-6 
Water Pipes Laid from Ambatale through Low Level 
Road: renovation, 320-5 

Weapons Discovered in Ship 'Mahanuwara' and 
Southern Naval Base: details, 11-6 

World Urban Forum:  
 details of SL delegation, 296-301 
 

Questions, Prime Minister's: 

Co-operative Building in Mannar:  
 occupying by Army, 159 
Gold Captured from LTTE:  
 details, 161-7 
Graduate Recruitments for Teaching and Other Posts: 
training, 155-9 

New Higher Education Reforms, 1446-50 
Sri Lankan Refugees in Thamil Nadu:  
 issues re returning, etc., 1442-5 
Tea, Rubber, Paddy and Other Agricultural Products: 
price increase, 167-71 

 

Rahuman, The Hon. Ishak, M.P.: 
Reference to:  
GN Division: money allocation, 1743 
Parliamentary Representation, 1743, 1745 

 
Debates: 
Bills, Private: 
Jamiah Rahmaniya College, Akurana (Inc.):  
 1R., 718 

Supplementary Supplies: 
 Settlement of the Advance Made from the  
  Contingencies Fund (2015), 1743-6 

 

Rahuman, The Hon. Mujibur, M.P.: 
Reference to: 
Mr. Rohitha Rajapaksa re an Accident, 134 
Port City Project, Colombo, 811 

 
Debates, Adjournment: 
Island -Wide Blackout, 1357-61 
PM's Statement on Economic Situation of the 
Country, 810-3 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 
Held in Custody, Action Plan for, 133-5 

 

Rajakaruna, The Hon. Harshana, M.P.: 
Debates: 
Orders: 
Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 424-6 

Rajakaruna, The Hon. Harshana: (Contd.) 
Debates, Adjournment: 
PM's Statement on Economic Situation of the 
Country, 1004-7 

 

Rajapaksa, The Hon.  Chamal, M.P.: 
Petitions: 
Ameraweera, Mr. Vikum, Thanamalvila, 1052 

 

Rajapaksa, The Hon. Namal, M.P.: 
Reference to: 
Highway Construction: compensation, 1654 
Report on the Incident Occurred in Chamber  
 During the Discussion of Former President’s  
 Security: released to media before presented to 
Parliament, 1592 

SO re Giving a Ruling on an Inappropriate Conduct 
in the Chamber, 1609, 1610 

 

Debates: 
Bills: Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1135-8 

 
Questions, Oral: 
Fair in Weeraketiya DS Division: 
 constructions, 490-2 
SLTB Officers: political victimization, 824-6 

 
Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa, M.P.  
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana: 
Reference to: 
Document Tabled not related to the Supplementary 
Sum: misled the Members, 1783-4 

National Govt.:  
 appointing of new ministers, 1084 

 
Debates: 
Bills: 
Prescription (Sp. Prov.):  

  1R., 75; 2R., 1080-6; Com. & 3R., 1158-61 
Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of,  
 226-31 

 
Debates, Adjournment: 
Commission to Investigate Allegation of Bribery or 
Corruption, Conduct of, 1186-93 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 
Held in Custody, Action Plan for, 116-21 

 
Questions, Oral: Replies: 
Ruhunu Maha Kataragama Devalaya Owned 
Lands: distribution amoung businessmen, 182-3 

 

Ramanayake, The Hon. Ranjan, M.P., Deputy  

Minister of Social Empowerment and Welfare: 

Debates, Adjournment: 

Commission to Investigate Allegation of Bribery or 

Corruption, Conduct of, 1174-8 

Que-Ram 
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Rambukwella, The Hon. Keheliya, M.P.: 

Reference to: 

Supplementary Supply: recounting vote, 1773 

 

Ranatunga, The Hon.  Arjuna, M.P., Minister of  

Ports and Shipping: 

Reference to: 

Cricket Mafia, 1794 

 

Questions, Oral: Replies: 

Port Authority, Office of the Head of Communication 

and Public Relations: sealing, 1789-91 

 

Ranatunga, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Questions, Oral: 

FCID: 

 Complaints Received: 

  re Peoples Representatives, 696-7 

 Investigations against Public Servants, Artistes  

 and Businessmen, 1476-7 

Graduate Teachers Appointments:  

 western province, 1633-6 

 

Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M.P.,  

Minister of Megapolis and Western Development: 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1315-22 

 

Documents, Tabled: 

Letter to President Hon. Mahinda Rajapaksa re 

 Issues of Coal Power Plant, 1320 

 

Ranaweera, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Suspension for a Week from Attending Parliament, 

1580 

 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 452-4 

 

Rathana Thero, The Hon. Ven. Athuraliye, M.P.: 

Reference to:  

 Fertilizers, 977-8 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the  

 Country, 973-8 

 

Ratnayaka, The Hon. Sagala, M.P., Minister of Law  

and Order and Southern Development: 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Anti- Social Activities in Northern Province,  

 Prevention of, 208-11 

 Police Officers (Junior) at Promotions:  

 injustice, 202-7 

Ratnayaka, The Hon. Sagala: (Contd.)  

Questions, Oral: Replies: 

FCID Investigations against Public Servants,  

 Artistes and Businessmen: progress, 1477-8 

Foreign Minister's Complaint to CID re Conspiracy 

to Suspend Presidential Election Results, 178-80 

STF Operation in Dehiwala-Kaudana Area:  

 details, 1038 

 

Rathnayake, The Hon.  Bimal, M.P.: 

Petitions: 

David Singno, Mr. K. , Uhumiya, 1441 

Gnanawel, Mr. L., Jaffna, 1441 

Praisudi, Mrs S., Jaffna, 467 

Thewadasan, Mr. S.S., Jaffna, 1441, 1441 
 

Debates : 

Regulations: 

Convention against Doping in Sports Act, 1244-8 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

 248-57 
 

Debates, Adjournment: 

College of Education:  

 selection of students (moved), 1806-13 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 100-6 
 

Documents, Tabled: 

College of  Education: Letter sent by Ms. T. Tharika 

Viduminire re selection of students, 1808 

Commissions for Disappearances of Persons in  

 Guatemala and Argentina, 102 
 

Questions, Oral: 

Senior Citizens' Deposits in Banks:  

 budget proposal, 184-5 

 

Reports, Special: 

On Incident Occurred in Chamber During the  

Discussion of Former President’s Security,  

 1439, 1579 

 

Salman, The Hon. M.H.M., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1109-12 

 

Questions, Oral: 

Elecricity Board Reservation:  

 methodology of usage, 49-50 

Housing Scheme, Pansaltennawatta:  

 awarding of title deeds, 1474-5 

Land Issues in Eastern Province, 469-71 

 

Ram-Sal 
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Salman, The Hon. M.H.M.: (Contd.) 

Questions, Oral: (Contd.) 

 Mafoor, Mrs. F. Ruzana:  

 teacher assistant appointment, 1795-7 

Mosque, Oddamawadi Mohideen Jumma: 

 trustees, 43-4 

Schools: 

 Kili/ Government Muslim:  

  facilities, 1640-2 

 Siribopura Tamil Medium Primary:  

  establishment, 1628-9 

 

Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of  

Skills Development and Vocational Training: 

Reference to:  

 GSP Plus, 800 

 

Debates: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 797-802 

 

Samarasinghe, The Hon. Sandith, M.P.: 

Petitions: 

Dissanayake, Mr. M.D.M.N., Colombo 02, 1196 

Jayawardena, Mr. J.K., Imbuldeniya, 1424 

Wickramaratna, Mr. S.C.L.K., Colombo 05, 1424 
 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1369-72 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 815-8 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 138-9 

 

Samaraweera, The Hon.  Jayantha, M.P.: 

Petitions: 

Udeya Kumara, Mr. K.A.N., Kalutara South, 642 
 

Reference to: 

Deputy Speaker, 1183 

Director General, Commission to Investigate  

 Allegation of Bribery or Corruption 

 Mrs. Dilrukshi Dias Wikramasinghe, 1181 

His Speech Time to be Given to Hon. T. Ranjith  

 de Zoysa, 1174 

Withdrawal of His Statement re Dep. Speaker, 1184 

 

Debates: 

Orders:  

Excise (Sp. Prov.) Act & 13 Other Items, 426-32 

 

Debates, Adjournment: 

Commission to Investigate Allegation of Bribery or 

Corruption, Conduct of, 1180-4 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 141-5 

Samaraweera, The Hon.  Jayantha: (Contd.) 
Documents, Tabled: 
Mrs. Dilrukshi Dias Wikramasinghe's Affidavit re 
Not Having a House in Colombo, 1182 

 

Questions, Oral: 

Camps in Northern and Eastern Provinces:  

 details, 44-6 

Military Camps in North and East:  

 removal/ reduction, 191-2 

 

Samaraweera, The Hon.  Mangala, M.P., Minister of  

Foreign Affairs: 

Reference to: 

Prevention of Terrorism Act, Repealing of, 100 
 

Debates, Adjournment: 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 106-10 

 

Samaraweera, The Hon. Ravindra, M.P., State  

Minister of Labour and Trade Unions Relations: 

Debates: 

Bills: 

Budgetary Relief Allowances of Workers:  

 2R., 627-31 

National Minimum Wage of Workers:  

 2R., 627-31 

 

Samarawickrama, The Hon. Malik, M.P., Minister of  

Development Strategies and International Trade: 

Debates: 

Orders: 

Sri Lanka Export Development Act (3), 520-1 
 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the  

 Country, 872-7 
 

Document, Tabled: 

Indo-Lanka Free Trade Agreement:  

 review report of  Institute of Policy Studies, 197 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Indo-Lanka Economic and Technology  Cooperation 

Agreement, 196-201 
 

Questions, Oral: Replies: 

Sugar Refining Factory in Hambantota Port:  

 details, 175-6 

 

Sampanthan, The Hon. Rajawarothiam, M.P.,  

Leader of the Opposition:: 

Reference to: 
Incident Occurred in Chamber During the  

 Discussion of Former President’s Security, 1584-5 

Sal-Sam 
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Sampanthan, The Hon. Rajawarothiam: (Contd.) 

Reference: (Contd.) 

 LLRC and Resolution Adapted by UNHRC, 81-9 

Prevention of Terrorism Act, Repealing of, 99-100 

 

Debates, Adjournment: 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for (moved),  

 77-89, 108, 118-9 

 

Semasinghe,The Hon. Shehan, M.P.: 

Petitions: 

Ekanayake, Mr. J.M., Thalawa, 643 
 

Reference to: 

Former President's Security, 1069 
 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

 Country, 992-7 

 

Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M.P., Minister of  

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Questions, Oral: Replies: 

Nursing School of Kamburugamuwa:  

 physical and human resources, 1059 

 

Senewiratne, The Hon. W.D.J, M.P., Minister of  

Labour and Trade Unions Relations: 

Petitions: 

Rupasinghe, Mr. K., Palmadulla, 1195 
 

Reference to: 

National Minimum Wage of Workers Bill &  

 Budgetary Relief Allowances of Workers Bill: 

 Am., 512; Order of the SC, 519 
 

Debates: 

Bills: 

Budgetary Relief Allowance of Workers:  

 2R., 521-33; Com. & 3R., 636-8, 631-2 

National Minimum Wages of Workers:  

 2R., 521-33, 546, 547, 588, 600, 601, 631-2 

 Com. & 3R., 633-4 

 

Sivalingam, The Hon. Muthu, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Budgetery Relief Allowances of Workers:  

  2R., 580-4 

National Minimum Wage of Workers:  

  2R., 580-4 

 

Shritharan, The Hon. S., M.P.: 

Reference to: 

Air Port, Palali: development, 98 

Gold Captured from LTTE: details, 166-7 

Shritharan, The Hon. S.: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Gold under LTTE, Pawning of, 166, 167 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, 94, 95 

 

Siyambalapitiya, The Hon. Ranjith, M.P., Minister of  

Power and Renewable Energy: 

Ministerial Statements: 

Elecricity Sector: challenges and solutions, 705-15 

 

Petitions: 

Kottapola, Mr. K.D.S.P., Aranayaka, 642 

Luvis Singno, Mr. W.H., Nelundeniya, 642 

 

Debates: 

Rules:  

 Sri Lanka Atomic Energy Act: Pr., 642 

 

Documents, Tabled: 

Power Failure, Com. Reports on Investigation of, 

711 

 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 

'Can not Change the Time of the Speech as the  

 Member Wishes', 1174 
 

Expunctions,  

409, 414, 430, 437, 446, 457, 548, 550, 551, 762, 

967, 1175, 1176, 1178, 1182, 1183, 1184, 1185, 

1188, 1189,  
 

Not to Light the Torch inside the Chamber, 715 
 

Points of Order: 

Threating Speaker over the Phone, Investigation of, 

1049 
 

Questions, Oral: 

Hon. Udaya Prabhath Gammanpila's Question to be 

raised on another day, 477 
 

Requested Hon. Jayantha Samaraweera to  

Withdraw his Statement re Deputy Speaker, 1184 
 

Suspension of Sittings for a Week: 

 Hon. Palitha Thewarapperuma and Hon. Presanna 

Ranweera, 1580 

 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Committee to Investigate the Incident Occurred in 

Chamber During the Discussion of Former  

 President’s Security:  

 appointment, 1436 

 report, 1439, 1579- 80 

Sam-Spe 
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Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

(Contd.) 

Auditor General's Reports: 

For 2011 

 1st Installment (part XII), 1420 

For 2012 

 1st Installment (part XIII), 1420 

For 2014 

 2nd Installment (part V), 1420 

 4th Installment (part II, III, IV, V), 1420 
 

Certificates on Bills: 

Budgetary Relief Allowances of Workers, 641 

National Minimum Wage of Workers, 641 

Prescription (Sp. Prov.), 1373 
 

Comments on: 

Committee Appointed to Investigate on Vote 

Taken for the Supplementary Sum, 1771, 1781 

Conduct of MPP, 1435 

COPE and PAC: appointment of joint opposition 

members, 1231, 1232 

Investigation of the Incident Occurred in Chamber 

During the Discussion of Former President’s 

Security, 1582 

‘National Freedom Front’ Recognizing as a  

Independent Party in the Joint Opposition,  

 1046, 1047 

National Minimum Wage of Workers Bill &  

 Budgetary Relief Allowances of Workers Bill,  

 Order given by the SC, 516-7 
 

Committees of Selection: 

meeting, 1755, 1785 
 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business:  

 meeting, 1031, 1755, 641 

Public Accounts:  

 appointments (Add. Mem.), 1266 

Public Enterprises:  

 appointments (Add. Mem.), 1265 
 

Committees, Sectoral Oversight: 

Education and Human Resources Dev.: Nom., 8 

Eleven Com.: Nom., 1407-20 
 

Constitutional Assembly:  
 first meeting to be held in the chamber, 1046 

 

Members of Parliament: 
 code of conduct, 1195 

 

Parliament: 
Deputy Secretary General: 
 Post re-designated as Chief of Staff and Deputy  
 Secretary General, 640 
Suspension of Sittings, 1781 
Wi-Fi Facility, 640-1 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

(Contd.) 

Provincial Councils: Communications, etc.: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Bill, 1407 

 

Supreme Court, Petitions to: 

Right to Information Bill, 1031 

 

Supreme Court: Determinations: 

Budgetary Relief Allowance of Workers Bill, 1-5 

National Minimum Wage of Workers Bill, 5-7 

Right to Information Bill, 1374-406 

 

Srineshan, The Hon. Gnanamuthu, M.P.: 

Reference to: 

CEB: recruitments, 1332 

Federal System, 1660 

Journalist, Nilanthan:  

 question by police, 1660, 1662 

Nurses: recruitments, 890 

Police Registration in Batticaloa Town Area, 566 

Principal, Acting: confirmation, 565, 892 

 

Debates: 

Bills: 

Budgetary Relief Allowances of Workers:  

 2R., 562-7 

National Minimum Wage of Workers:  

 2R., 562-7 

Supplementary Supplies:  

 Settlement of the Advance Made from the  

  Contingencies Fund 2015, 1659-63 

 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1329-33 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 886-92 

 

Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, M.P.: 

Reference to: 

Gold in Banks, Pawned: return, 1141 
 

Debates: 

Bills:  

 Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1141-2 

 

Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 

Reference to: 

Houses Constructed in North , 65,000, 1094-5 

Indian Housing Project: quality of houses, 934 

 

Debates: 

Bills: 

 Budgetary Relief Allowances of Workers:  

 2R., 533-6 

National Minimum Wage of Workers:  

 2R., 533-6 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1086-92 

Spe-Sum 
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Sumanthiran, The Hon. M.A: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 930-8 
Victims of Enforced Disappearances and Persons 
Held in Custody, Action Plan for, 93, 139-40, 
142-3 

 
Documents, Tabled: 
Houses Built under Indian Housing Project: 

Photographs, 935 
 

Sumathipala, The Hon. Thilanga, M.P.,  
Deputy Speaker and Chairman of Committees: 
Reference to: 
Cricket Control Board: dues, 1261 
Sectoral Oversight Com.: nomination, 1606 
Sports Stadium in Trincomalee, 1241 

 

Supplementary Allocations: 

Budgetary Support Services and Contingency  
 Liabilities Project (2016): Pr., 9, 1422 

 
Supplementary Supplies: 

Settlement of the Advance Made from the  
 Contingencies Fund (2015): 
  Pr. 819; Debated, 1648-749; Div, 1749-54 

 

Supreme Court, Petitions to: 

Right to Information Bill: 1031 
 

Supreme Court: Determinations: 

Budgetary Relief Allowance of Workers Bill, 1-5 

National Minimum Wage of Workers Bill, 5-7 

Right to Information Bill, 1374-406 
 

Suresh, The Hon. Vadivel, M.P.: 
Reference to: 
Liquor Licence/Shop in Plantation Area, 1150 
Plantation Sector 5 Year Plan, 594 
Plantation Workers' Salary Increase, 1151-2 
Toddy Production, 1151 

 
Debates: 
Bills: 
Budgetery Relief Allowances of Workers:  
 2R., 591-8 
National Minimum Wage of Workers:  
 2R., 591-8 
Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1149-54 

 

Swaminathan, The Hon, D.M., M.P., Minister of  
Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 
Hindu Religious Affairs: 
Reference to: 
Air Port, Palali: development, 97 
Cultural Centre at Jaffna, 97 

  High Court, Special, 95 

Swaminathan, The Hon, D.M.: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 
Housing Project, 65,000, 1483 
Prevention of Terrorism Act, Repealing in Process, 
99-100 

 
Debates, Adjournment: 
Victims of Enforced Disappearances and Persons 
Held in Custody, Action Plan for, 89-100 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 
Northern Province, Coastal Areas:  
 development projects (part of the reply), 1646-7 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement, and 
Hindu Religious Affairs:  

  issues in procurement procedures, 844-51, 853 
 

Taxation:  

Reforms, 57-8 
 

Thewarapperuma, The Hon. Palitha, M.P., Deputy  

Minister of Internal Affairs Wayamba Development  

and Cultural Affairs (with effect from 06.04.2016): 
Petitions: 
Chandrasena, Mr. H.A.D., Bulathsinghala, 643 
Dhanawathie, Mrs. K., Ayagama, 643 
Dharmadasa, Mr. W.P.P.A., Matugama, 643 
Kulendram, Mr. P., Chilaw, 643 
Kusumawathie, Mrs. W., Lower Kudaligama, 643 
Rajapakse, Mrs. C.L.M.K., Matugama, 643 
Sugathadasa, Mr. H.W., Bulathsinghala, 643 
Weerasekara, Mr. Sunil Ananda, Matugama, 643 
 

Suspension for a Week from Attending Parliament, 
1580 

 
Debates, Adjournment: 
Scholary Generation, Programme for, 1567-71 

 

Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M.P.: 
Reference to: 
'Mallikaippoo Chanthi Thilakar', 575-6 

 
Debates: 
Bills: 
Budgetery Relief Allowances of Workers:  
 2R., 574-80 
National Minimum Wage of Workers:  
 2R., 574-80 

 
Debates, Adjournment: 
Victims of Enforced Disappearances and Persons 
Held in Custody, Action Plan for, 148-50 

 

Thondaman, The Hon. Arumugan, M.P.: 
Debates: 
Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of, 239-41 

Sum-Tho 



INDEX — SESSION 2016 

08th March, 2016 - 6th May, 2016 

29 

Vol. 243] 

Thowfeek, The Hon. M.S., M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Bareerah Muslim Ladies Arabic College (Inc.): 

1R., 1044 

Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College (Inc.): 

1R., 1073-4 

Naduathululama Arabic College, Mutur (Inc.):  

 1R., 1042-3 

Ridhwaniyyah Arabic College (Inc.):  

 1R., 1043-4 

 

VAT: 

Increase, 1508-9, 1535, 1651-2, 1665, 1664-71, 1684-6, 

1691, 1696, 1689-96, 1710-11 

 

Viyalanderan, The Hon. S., M.P.: 

Reference to: 

Archeological Sites in Polonnaruwa: protection, 1728 

Dr. Muhammad Yunus, 1522, 1526 

Private Lands Inside the Army Camp, 1528 

Rehabilitated Former LTTE Carder: re-arrest, 1529 

Teaching Hospital, Baticaloa: CT scanner, 1727 

 

Debates: 

Bills: 

Microfinance: 2R., 1522-9 

Supplementary Supplies: 

 Settlement of the Advance Made from the  

  Contingencies Fund (2015), 1726-31 

 

Wakkumbura, The Hon. Janaka, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Island -Wide Blackout, 1323-4 

PM's Statement on Economic Situation of the  

 Country, 1001-4 

 

Wanniarachchi, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Victims of Enforced Disappearances and Persons 

Held in Custody, Action Plan for, 131-3 

 

Wedaarachchi, The Hon.  Dilip, M.P., State Minister  

of Fisheries and Aquatic Resources Development: 

Petitions: 

Samaraweera, Mr. N., Ambalantota, 11 

 

Weerakkody, The Hon. Chandima, M.P., Minister of  

Petroleum Resources Development: 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Crude Oil Price Reduction, Deprive People the  

 Benefit of, 331-42 

Oil Leak in Kolonnawa Pipeline:  

 permanent solution, 303-4 

 

Weerawansa, The Hon.  Wimal, M.P.: 

Reference to: 

Ministers of the Govt.: numbers, 1693 

‘National Freedom Front’ to be Recognize as a  

 Independent Party in the Joint Opposition, 1046-7 
National Govt.:  
 appointing of new ministers regularly, 1075 
Plantation Sector: collapse, 1691 
Port City, Colombo, 1695 
RDA & Maga Naguma: illegal recruitments, 1694 
SriLankan Airlines: privatization, 1694 
Supplementary Sum:  
 amount of money allocated, 1774 
VAT Increase, 1691, 1696, 1689-96 

Vehicle Importation: custom duty fraud: , 1693 

Ven. Uduwe Dhammaloka Thero, Arresting of,  
 193, 342 

 
Debates: 
Supplementary Supplies: 
 Settlement of the Advance Made from the  
  Contingencies Fund 2015, 1689-96 

 

Welgama, The Hon. Kumara, M.P.: 
Petitions: 
Piyasena, Mr. P.K., Walallawita, 1423 

 

Wickramanayaka, The Hon. Vidura, M.P.: 
Petitions: 
Jayatilake, Mr. B.A.D.C.G., Polgasowita, 154 

 

Wickramaratne, The Hon. Eran, M.P.,  
Deputy Minister of Public Enterprise Development: 
Reference to: 
Airlines, SriLankan, 943, 945, 946 
'Entrust Securities' Financial Company, 1548-9 
European Union Ban on Fish and GSP Plus, 1548 
G7 Summit: invitation to HE the President, 1548 

 
Debates: 
Bills: Microfinance: 2R., 1547-52 

 
Debates, Adjournment: 
Island -Wide Blackout, 1271-6 
PM's Statement on Economic Situation of the 
 Country, 939-46 

 
Documents, Tabled: 

SriLankan Airlines, Facts re, 945 
 
Wickramaratne, The Hon. (Dr.) Jayampathy, M.P.: 
Debates: 
Bills: 
Budgetery Relief Allowances of Workers:  
 2R., 585-7 
National Minimum Wage of Workers:  
 2R., 585-7 
Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1154-7 

Tho-Wic 
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Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M.P., Prime  

Minister, Minister of National Policies and Economic  
Affairs: 
Ministerial Statements: 
Economy of Sri Lanka and Tax Reforms, 51-65 

 
Reference to: 
Airlines, SriLankan, 747 
Economic Forum, 476 
Fertilizer Subsidy, 172-3 
Finance Com. & Sectoral Oversight Com., 60-1 
GSP Plus, 751 
Local Authority Election, 503-5 
Mr. George Soros , Mr. Ricardo Hausmann , 
Prof. Joseph Stiglitz, Mr. Montek Singh  
Ahluwalia, 476 

Mr. Udayanga Weeratunga, 680 
Oral Questions, Answering of, 664 
Parliamentary Budget Office Bill, 750 
PM's Questions: date of submitting, 1452-8 
SC Determination re Bills, 511-12 

 
Statement: 
Former President Hon. Mahinda Rajapaksa's  
 Security, 1426, 1427-8 

 

Debates: 
Bills:  
Microfinance:  
 2R., 1487-90, 1559 

Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of, 
 212-26, 286-90 

 
Debates, Adjournment: 
PM's Statement on Economic Situation of the  
 Country, 745-52 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 
Local Authorities Election:  
 declaration, 497-8 

 

Questions, Prime Minister's: 

Co-operative Building in Mannar:  

 occupying by Army, 159-61 

Gold Captured from LTTE: details, 161-7 

Graduate Recruitments for Teaching and other 

Posts: training, 155-9 

New Higher Education Reforms, 1446-8 

Sri Lankan Refugees in Thamil Nadu:  

 issues re returning, etc., 1445-6 

Tea, Rubber, Paddy and Other Agricultural  

 Products: price increase, 167-71 

 

 

 

 

Wijayawardene, The Hon. Ruwan, M.P.,  

State Minister of Defence: 

Questions, Oral: Replies: 

Lieutenant Y.K. Rajapaksa:  

 foreign tours, 316-8 

Security to Commercial Vessel: 

 income earned, 32-4 

Weapons Discovered in Ship 'Mahanuwara' and 

Southern Naval Base: details, 14 

 

Wijemanna, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha, M.P.: 

Debates: 

Bills:  

 Microfinance: 2R., 1552-3 

 

Wijerathna, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari, M.P.: 

Questions, Oral: 

Landslide Danger in Matale District, 1222-3 

 

Wijetunga, The Hon. A.A., M.P.: 

Petitions: 

Pathum Suranga, Mr. Kasthuri, Ratnapura, 1033 

Piyadasa, Mr. W.A., Ratnapura, 1033 

 

Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Prescription (Sp. Prov.): 2R., 1096-100 

Bills, Private: 

B.Y.Thudawe Social Welfare Found. (Inc.): 

 1R., 1647-8 

 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 1007-9 

 

Documents, Tabled: 

Her Previous Speech on Prescription (Sp. Prov.) 

Bill, 1100 

 

Withanage, The Hon. Hesha, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

PM's Statement on Economic Situation of the 

Country, 1026-30 

 

Questions, Oral: 

Chandrika Wewa Reservation:  protection, 47-8 

 

Yoheswaran, The Hon. Seenithamby., M.P.: 

Petitions: 

Sambasivam, Mr. C., Batticaloa, 468 

Wic-Yoh 
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

නිෙව්දන:  
    ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දීමනාව පනත් ෙකටුම්පත : 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 

    ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම ෙව්තනය පනත් ෙකටුම්පත : 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 

    අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් නම් කිරීම 

 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් සැබෑ තත්ත්වය:  
     ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

அறிவிப் கள்: 
  ேவைலயாளர்களின் வர  ெசல த்திட்ட நிவாரணப் 

ப  சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்  
  ேவைலயாளர்களின் ேதசிய குைறந்தபட்ச ேவதன 

சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்  
  கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் 

ேமற்பார்ைவக் கு : உ ப்பினர்கள் நியமனம் 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
இலங்ைகப் ெபா ளாதாரத்தின் யதார்த்த நிைல : 
 மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின் கூற்  

ANNOUNCEMENTS: 
    Budgetary Relief Allowance of Workers Bill:        

Determination of the Supreme Court  

    National Minimum Wage of Workers Bill:             
Determination of the Supreme Court  

    Sectoral Oversight Committee on Education and   
Human Resources Development: Nomination of 
Members 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
REALITY OF SRI LANKAN ECONOMY: 
    Statement by Hon. Prime Minister 

யாழ். மாவட்ட திகளின் னரைமப்  : 
 உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சாின் 

கூற்  
 
ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 காணாமல் ேபாகச்ெசய்யப்பட்ேடார் மற் ம் நீண்ட 

காலம் சிைறயி ள்ேளார் பற்றிய உடன ச் 
ெசயற்றிட்டம் 

යාපනය දිසත්ික්කෙය් මාර්ග අලුත්වැඩියාව:  
    උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත: 
    පළමුවන වර  කියවන ලදි. 
 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
     අතුරුදහන් කරනු ලැබූ සහ දිගු කාලයක් 

බන්ධනාගාරගතව සිටින පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන්  
කියාකාරී  සැලැස්ම 

RECONSTRUCTION OF ROADS IN JAFFNA DISTRICT: 
    Statement by Hon. Minister of Higher Education and 

Highways 
 
PRESCRIPTION (SPECIAL PROVISIONS) BILL: 
    Read the First time    
 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Plan of Action Regarding Victims of Enforced       

Disappearances and Persons Held in Custody for a 
Long Period of Time 
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(v) 

 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
(2015 අෙගෝසත්ු 17වන දින පවත්වන ලද මහ මැතිවරණෙයන් ෙත්රී පත් වූ) 

  
අ 

අෛඩක්කලනාදන්,  අ. (වන්නි) 
අතුෙකෝරල මහත්මිය, තලතා (රත්නපුරය)  
අප්පුහාමි, මාකාවිට ආරච්චිෙග් ෙදොන් ෙහක්ටර් හයිජිනස් (පුත්තලම) 
අෙබ්ගුණවර්ධන,  පහලෙග් ෙරෝහිත පියතිසස් (කළුතර) 
අෙබ්වර්ධන, මහින්ද යාපා (මාතර) 
අෙබ්වර්ධන, ලක්ෂම්න් යාපා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
අෙබ්වර්ධන, වජිර (ගාල්ල) 
අෙබ්සිංහ, අෙශෝක (කුරුණෑගල) 
අෙබ්ෙසේකර, සිසිර කුමාර වලිමුනි මැන්ඩිස් පියන්ජිත් ෙහේමන්ත (පුත්තලම) 
අමරතුංග, ෙජෝන් ඇන්තනී එම්මානුෙවල්(ගම්පහ) 
අමරෙසේන, ඉඳුනිල් තුෂාර ගිරාන පතිරැන්නැහැලාෙග් (කුරුණෑගල) 
අමරවීර, මහින්ද (හම්බන්ෙතොට) 
අමුණුගම, දිලුම් සුරාජ් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
අමුණුගම, සරත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
 අලගියවන්න, ලසන්ත අ. (ගම්පහ) 
අලවතුවල, ෙජ්.සී. (කුරුණෑගල) 
අලහප්ෙපරුම, ඩලස ්දහම් කුමාර (මාතර) 
අලුත්ගමෙග්, අලුත්ගමෙග් ආනන්ද (මහනුවර) 
අලුත්ගමෙග්, මහින්දානන්ද මීතලාෙව් (මහනුවර) 
අලුවිහාෙර්, රංජිත් (මාතෙල්) 
 අලුවිහාෙර්, වසන්ත (මාතෙල්) 
අෙශෝක, පියන්ත ආර්.ඩී. (පුත්තලම) 

ඉ 
  
ඉන්දික, අනුරුද්ධ  ෙහේරත් හිටිහාමි අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් (ගම්පහ) 
ඉසහ්ාක්, අබ්දුල් රහුමාන් (අනුරාධපුරය) 

 
ඒ 

ඒකනායක, ටී.බී. (කුරුණෑගල) 
  

ක 
කරුණාතිලක, ගයන්ත (ගාල්ල) 
කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙඩ්ස් (ෙකොළඹ) 
කාරියවසම්, අකිල විරාජ් (කුරුණෑගල) 
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගීතා සමන්මලී (ගාල්ල) 
කුමාරසිරි, ජයසුන්දර මුදියන්ෙසේලාෙග් ආනන්ද (ෙමොණරාගල) 
කුමාර්, අ. අරවින්ද් (බදුල්ල) 
කුමාර්, එම්. ෙව්ලු (මහනුවර) 
ෙකොෙලොන්ෙන, නාලක පසාද් (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙකෝඩීසව්රන්, කවීන්දන් (දිගාමඩුල්ල) 

 

ග 
 ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ්  (රත්නපුරය) 
ගෙන්ෂන්, එම්. (ෙකොළඹ) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, දයා (දිගාමඩුල්ල) 
ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 



(vi) 

 

ගම්මන්පිල, උදය පභාත් (ෙකොළඹ) 
ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග්, නිහාල් (හම්බන්ෙතොට) 
ගුණවර්ධන, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. (ජාතික ලැයිස්තුව)[2016 ජනවාරි 19  අභාවපාප්ත විය.] 
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ (ෙකොළඹ) 
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ) 
ගුණෙසේකර, ඇඩ්වඩ් ෙදහිවල ලියනෙග් (ගම්පහ) 
ගුණෙසේකර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත (ෙමොණරාගල) 
ෙගේරු, ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
  

 ච 
 

චන්දසිරි, ගජදීර විදාෙනආරච්චිෙග් බාන්ස් (මාතර) 
 චන්දෙසේන,  සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් (අනුරාධපුරය) 
 

ජ 
  

ජයෙකොඩි, ආරච්චිලාෙග් සිසිර (ගම්පහ) 
ජයතිලක, මලිත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ජයතිස්ස, අප්පුහාමිලාෙග් නලින්ද (කළුතර) 
ජයමහ, නලින්  බණ්ඩාර  (කුරුණෑගල) 
ජයරත්න, අනුර සිඩ්නි (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ජයරත්න, අනුරාධ ලංකා පදීප් (මහනුවර) 
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයවර්ධන, ෙසේනාධීරෙග් ෙදොන් කවින්ද ෙහේෂාන් (ගම්පහ) 
ජයවර්ධන, ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් ලකී දිසානායක (මහනුවර) 
ජයවිකම, ගාමිණී  (කුරුණෑගල) 
ජයසූරිය, කරු (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ජයෙසේකර, දයාසිරි  (කුරුණෑගල) 
ජයෙසේකර, ෙපේමලාල් (රත්නපුරය) 
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල) 

 

ත 
 
තුෙරයිෙරට්නසිංහම්, කදිර්ගාමත්තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)  
ෙතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය) 
ෙතෞෆික්, මුහම්මදු ෂරීෆ ්(ජාතික ලැයිස්තුව) [ 2016 ජනවාරි 22 දින සිට] 
 

ද 
 

ද ෙමල්, සිරිනාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දසනායක, ෙදොන් ආතර් චාමර සම්පත් (බදුල්ල) [2015  සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල) 

ද සිල්වා, නිෙලත්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල) 
ද සිල්වා, හර්ෂ (ෙකොළඹ) 
ද සිල්වා, හාදුවාෙමෙරඤ්ඤ පියල් නිශාන්ත (කළුතර) 
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර) 
දිනුෂාන්, ෙදනගම විතාරණෙග් චානක (හම්බන්ෙතොට) 
දිසානායක, අනුර කුමාර (ෙකොළඹ) 
දිසානායක, එරංජන් නවින් (නුවරඑළිය) 
දිසානායක, එස.් බී. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දිසානායක, ඩී.ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර (දිගාමඩුල්ල) 
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් (මහනුවර) 
දිසානායක, වීරකුමාර් (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල) 
දුෂ්මන්ත, ෙහේවා රාලලාෙග් සාරති (කෑගල්ල) 
ෙද්වානන්ද, ඩග්ලස් (යාපනය) 
ධර්මලිංගම්, සිද්ධාර්ථන් (යාපනය) 



(vii) 

 

න 
  

නවවි, ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
නානායක්කාර, මලිගස්ෙප ෙකොරෙල්ෙග් නලීන් මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිර්මලනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි) 
 

ප 

පතිරණ, අකලංක බුද්ධික උදිත ෙදද්දුව (මාතර) 
පතිරණ, රෙම්ෂ් චමින්ද ෙබන්ෙතොට (ගාල්ල) 
පරණවිතානෙග්, කරුණාරත්න (රත්නපුරය) 
පලනි, තිගම්බරම් (නුවරඑළිය) 
පියදාස, කළාඳුෙගොඩ කංකානම්ෙග් (නුවරඑළිය) 
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය) 
ෙපෙර්රා, අච්චිෙග් ෙදොන් විතාන ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙපෙර්රා, කසෙදෝරුෙග් සුජිත් සංජය (කෑගල්ල) 
ෙපෙර්රා, කුරුගමෙග් සනත් නිශාන්ත (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, ඩිලාන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම) 
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් ක්ෙෂේවියර් (කුරුණෑගල) 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, පර්පචුවා සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)  
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, හිරුනිකා එරාංජලී (ෙකොළඹ) 
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස,  අඹතැන්න ෙද්වයලාෙග්  (කෑගල්ල) 
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙපේමරත්න, සුද්දච්චාරිෙග් (මාතර) 
 
  

බ 

බණ්ඩාර, ආර්.බී. පාලිත රංග (පුත්තලම) 
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානි ඔෆීලියා (අනුරාධපුරය) 
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල) 
බණ්ඩාරිෙගොඩ, බන්දුල ලාල් (ගාල්ල) 
බසන්ායක, බසන්ායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ඩිල්හාන් තාරානාත් (කුරුණෑගල) 
බාලසූරිය, තාරක රමන්ය (කෑගල්ල) 

 

ම 

  

මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල) 
මන්සූර්, ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මුහම්මදු (දිගාමඩුල්ල) 
මයිල්වාගනම්, තිලකරාජා (නුවරඑළිය) 
මරික්කාර්, සයිදුල්ලා මුස්තජාබ් (ෙකොළඹ) 
මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි) 
මහරූෆ්, ඉම්රාන් (තිකුණාමලය) 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය,  විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) 
මායාදුන්ෙන්, සරත් චන්දසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015  සැප්තැම්බර් 04 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
මාරපන, තිලක් ජනක (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මාරසිංහ, චන්දජිත් ආශුෙබෝධ (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුත්තු, සිවලිංගම් (නුවරඑළිය) 
මුස්තාපා, ෆයිසර් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
මුහම්මදු, අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහම්මදු (තිකුණාමලය) 



(viii) 

 

ය 
යාපා,  අප්පුහාමිලාෙග් අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල) 
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිත්තම්බි (මඩකළපුව) 
 

ර 
 
රණතුංග, අර්ජුන (ගම්පහ) 
රණතුංග, පසන්න (ගම්පහ) 
රණවක, අච්චිෙග් පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ) 
රණවීර, බුලත්වැලෙග් පසන්න (ගම්පහ) 
රණසිංහ ආරච්චිෙග්, ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ  ( ෙපොෙළොන්නරුව) 
රතන හිමි, පූජ්ය අතුරලිෙය් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රත්නායක, ආර්.එම්.සී.බී. (නුවරඑළිය) 
රත්නායක, සාගල ගෙජ්න්ද (මාතර) 
රත්නායක, වීරෙකෝන් බිමල් නිෙරෝෂන් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015 සැප්තැම්බර් 14 වන දින සිට] 
රත්වත්ෙත්, ෙලොහාන් එවින්ද (මහනුවර) 
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය  (මහනුවර) 
රහුමාන්, ෙමොෙහොමඩ් මුජිබුර් (ෙකොළඹ) 
රාජකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් (ගම්පහ) 
රාජපක්ෂ, චමල් ජයන්ත (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගල) 
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ) 
රාධාකිෂ්ණන්, ෙව්ලුසාමි (නුවරඑළිය) 
රාමනාදන්, අන්ගජන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රාමනායක, සද්ද විද්ද අ.අ. රංජන්  (ගම්පහ)  
රිෂාඩ්, අබ්දුල් (වන්නි) 
 

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය) 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය) 
වර්ණකුලසූරිය, ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා (ගම්පහ) 
විකමනායක, විදුර (කළුතර) 
විකමරත්න, ඉරාන් (ෙකොළඹ) 
විකමරත්න, ජයම්පති (ජාතික ලැයිස්තුව)   
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ) 
විජිත, ෙබ්රුෙගොඩ ආරච්චිෙග්  (ෙමොණරාගල) 
විෙජ්තුංග,  ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)  
විෙජ්පාල, ෙබෝපාෙගොඩ ෙහට්ටිආරච්චිෙග් (ගාල්ල) 
විෙජ්මාන්න මහත්මිය, තුසිතා (කෑගල්ල) 
විෙජ්මාන්න, ලක්ෂම්න් ආනන්ද (කළුතර) 
විෙජ්රත්න මහත්මිය, ජම්බුගහ පිටිෙය් ෙගදර ෙරෝහිණී කුමාරි (මාතෙල්) 
විෙජ්වර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ) 
විෙජ්විකම මහත්මිය, රදම්පල ගමෙග් ශියානි (දිගාමඩුල්ල) 
විෙජ්සිරි, ෙලොකුගසේතොට විතාරණෙග් චමින්ද (බදුල්ල) 
විෙජ්ෙසේකර,  ආරච්චිෙග්  ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල  ෙපෙර්රා (ගම්පහ) 
විෙජ්ෙසේකර, කංචන ෙචෝදාත (මාතර) 
විතානෙග්, අංකුඹුර ආරච්චිෙග් ෙහේෂාන් විජය (රත්නපුරය) 
විදානගමෙග්, ෙත්නුක අමිත් (බදුල්ල)  
වියාෙල්න්දිරන්, සතාසිවම් (මඩකළපුව) 
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)  
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ) 
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර) 



(ix) 

 

ස 
 

සමරවිකම, මලික් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරවීර, ජයන්ත (කළුතර) 
සමරවීර, මංගල  (මාතර) 
සමරවීර, රවින්ද (බදුල්ල) 
සමරසිංහ, මහින්ද(ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරසිංහ, සන්දිත් (කෑගල්ල) 
සම්බන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය) 
සරවනපවන්, ඊස්වරපාතම් (යාපනය) 
සල්මන්, ෙමොෙහොමඩ් හෆීල් ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සිත්තාර්ත්තන්, තරුමලිංගම් (යාපනය) 
සියඹලාපිටිය, බස්නායක රාලලාෙග් රංජිත් (කෑගල්ල) 
සිරීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 
සිවෙමෝහන්, සිවපකාසම් (වන්නි) 
සිවශක්ති, අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු (වන්නි) 
සිහාබ්ඩීන්, අමිර් අලි ෙසයිඩ් මුහම්මඩ් (මඩකළපුව) 
සුමතිපාල, තිලංග (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සුමන්තිරන්, මතියාපරණන් ආබහම් (යාපනය) 
සුෙර්ස්, වඩිෙව්ලු (බදුල්ල) 
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන්  (රත්නපුරය) 
ෙසෙනවිරත්න, ලක්ෂම්න් පින්තු ජයතිලක (බදුල්ල) [2015 සැප්තැම්බර් 16 දින සිට] 
ෙසයිඩ්, අලි සාහිර් මවුලානා (මඩකළපුව) 
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ) 
ෙසේනාදිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්තරම් (යාපනය) 
ෙසේනානායක, වසන්ත නෙර්ෂ් පරාකම (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් චතුර සංදීප (ගම්පහ) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් රාජිත හරිසච්න්ද (කළුතර) 
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය) 
ෙසොයිසා, විජිත් විජයමුණි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
 

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 

       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

  
හකීම්, අ. ඉබතුල් රවුෆ්  (මහනුවර) 
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
හෆීස්, අබ්දුල් රවුෆ් අබ්දුල් (ජාතික ලැයිස්තුව)[2016 ජනවාරි 19 දින ඉල්ලා අස් විය.] 
හාෂිම්, අබ්දුල් හලීම් ෙමොහමඩ් (මහනුවර) 
හාෂිම්, ෙමොෙහොමඩ් කබීර් ෙමොහමඩ්  (කෑගල්ල) 
හැරිසන්, පෑලිසේග් (අනුරාධපුරය) 
හිසබ්ුල්ලා,  මුහම්මද් ෙලබ්ෙබ් අලීම් මුහම්මද්  (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙහේරත්, එච්. එම්. විජිත (ගම්පහ) 
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල) 
  

ෆ 
  
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
ෆවුසි, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ෙෆොන්ෙසේකා, ගාර්දිෙහේවා සරත් චන්දලාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2016 ෙපබරවාරි 08 දින සිට] 



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය -  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා    
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය සහ ඉඩම්  අමාත්ය - ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය -  ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
පවාහන හා සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්ය  - ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්ය - ගරු ඩබ්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්ය - ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 
උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය - ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්ය - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය  - ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
මුදල් අමාත්ය  - ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්ය  - ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය - ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය - ගරු නවීන් දිසානායක මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ය - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා  
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය - ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  කබීර් හාෂීම්  මහතා 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
අධිකරණ  අමාත්ය හා බුද්ධ ශාසන අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය - ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ය - ගරු  චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්ය - ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අබ්දුල් හලීම්  මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා  අමාත්ය - ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් මහතා 
කීඩා අමාත්ය - ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්ය - ගරු හරින් පනාන්දු මහතා   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්ය  - ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය -  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය - ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්ය - (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්ය - ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
 

[යම් අමාත්යවරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව්යවසථ්ාපිත ආයතන          
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.] 



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 

ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය  අමාත්ය - ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
අධ්යාපන රාජ්ය ආමාත්ය - ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  රුවන් විජයර්ධන මහතා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
 උසස ්අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත  ෙසේනානායක මහතා 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 

  

 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුසන්ත  පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - අමීර් අලි  සිහාබ්දින් මහතා 
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප්  විෙජ්ෙසේකර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය  අමාත්ය - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය  - ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා    
කීඩා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.එම්.එම්. හරිස ්මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  නිමල් ලාන්සා  මහතා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
අධිකරණ  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය හා බුද්ධ ශාසන  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා,  ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන 
මහතා,  ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු කනක 
ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 

 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු  රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා,  
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික මහතා,      
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු කබිර් හාෂිම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු 
විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා 

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් 
මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න 
මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම 
මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා 
මහත්මිය 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සභාපති), ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු පී. හැරිසන් 
මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහත, ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,    ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මහතා,  ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අලි සාහිර් මවුලානා ෙසයිඩ් 
මහතා,  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්සව්රන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා , ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා, ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු අයි. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,  ගරු හිරුණිකා 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා. 

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (සභාපති), ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මහතා, ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා,  ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ 
ද සිල්වා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂන්් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු 
වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් 
මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා, ගරු හර්ෂණ 
රාජකරුණා මහතා,  ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා. 

 



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් 
මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) ර ෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු චමින්ද 
විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ගරු එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා,   
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ්
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා,        
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 

 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා 
මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි,  ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ 
මහතා,   ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා,  ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා,  ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,  
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය,  ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(xv) 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,  ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු නිමල් 
ලාන්සා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 
කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා,  ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ඊ. 
සරවනපවන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු 
හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය  

 

ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
මහතා , ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා,   ගරු බිමල් 
රත්නායක මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද 
විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද 
ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

 

තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ සව්ාභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 
අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,  ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු 
ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු කවීන්දිරන් 
ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 

 

කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් 
මහත්මිය, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු 
ව ඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා, ගරු ක. 
තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු ශියානි වි ෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු ෙරෝහිණී 
කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය  

 

අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා,ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, 

ගරු සිරිනාල් ද මැල් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් 
මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු සුජිත් 
සන්ජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඊබාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන්  
මහතා, ගරු චතුර සන්දීප ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

 
 

 

 

 



 

 

 



(xvii) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

කථානායකතුමා - ගරු කරු ජයසූරිය   මහතා  
නිෙයෝජ්ය කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු තිලංග සුමතිපාල   මහතා 
නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමා - ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා 
 

පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
කාර්ය මණ්ඩල පධානී සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්වරු  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ටී.ෙක්. ජයතිලක මහතා 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සාලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි - බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය 
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - ටී.එම්.එන්.පී. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය 
 

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය 

සහකාර අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා   
පධාන නිලධාරි - ඒ.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි - ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා  
 

 ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  
නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  
සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ඒ.ටී.එස්. පුෂප් කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  
ෙජ්යෂඨ් දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය 
 

පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය 

ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි. 
ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. 
විතානෙග් මහත්මිය,  ඒ.එස්.ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  යූ.එන්. පණ්ඩිත 
මහත්මිය,  ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය,  ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. 
ෙදහිගහලන්ද මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි);  ඒ.එස්. ධර්මවංශ 
මහතා (සහකාර  පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); පී.ජී.පී. පියංකර මහතා, ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය  (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු);  ෙක්.එස්. සිල්වා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිෙයෝවනී 
ෙමෙනවිය (පාර්ලි ෙම්න්තු නිලධාරි); ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති 
මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී. නුවන් දුමින්ද (පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්ය නිලධාරි) 

පවාහන කාර්යාංශය - එස්.බී. කුඵගම්මන මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ පරිපාලන), ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (පධාන නිලධාරි); 
ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ්යෂඨ් පවාහන නිලධාරි); පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -  ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, එච්.පී.සී.එස්. තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  එම්.ඒ. ජසම්ිනා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස.්එම්. නසීර් මහතා, එස්.එම්.ඒ.ෙක්. 
කරුණාරත්න මහතා 

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු -  
ෙල්ඛන භාරකරු -  එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xviii) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංසක්ාරකවරු - එස.් චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය, සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා 
මහත්මිය 

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය, එස.්ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ටී.ආර්.එම්. 
අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී මහත්මිය, එෆ.්එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, 
ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී මහත්මිය, ෙක්.පී.එස.් ෙපෙර්රා මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස ්මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. 
නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය,  ගීතානි වර්ණසූරිය ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් අරුමාදුර මහත්මිය, 
එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස ්
මහතා.  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. 
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ටී.ඒ.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී ෙමෙනවිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  ටී.යූ. 
වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය, එන්. ෙක්තිස්වරන් මහතා, එම්. 
පුෂ්පකුමාර මහත්මිය. 

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි 
මහත්මිය,  ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි -  එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා, එම්.බී.වී.එන්.ටී. 
පනාන්දු මහත්මිය. 

සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු -  ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා 

 
මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
අධ්යක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා,   
ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස්  මහත්මිය (පධාන නිලධාරිහු); සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය 
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා, 
එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය,  ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. 
අලහෙකෝන්  මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය,     
ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  (ෙජ්යෂඨ් සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

භාර ගැනීෙම්  නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා  

ෙජ්යෂඨ් සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා  

ෙජ්යෂඨ් මිල දී ගැනීෙම්  නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා  

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා මහතා 

  



(xix) 

 

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පරීක්ෂක (සිවිල්) -  
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා  
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා;  සී. එස්. බාලසූරිය මහතා 

කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) -  පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා  
 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  -  එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා. 
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක - ඩී.ඩී.අයි. තුෂාර මහතා  
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ්යෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා,  බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ෙක්.පී. අමරසිංහ 

මහතා.  
 උද්යාන අධීක්ෂක - ආර්.එම්.ෙජ්. රාජපක්ෂ මහතා  
 ගෘහපාලන අධීක්ෂක -  
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බසන්ායක මහතා, 

එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. යසපාල මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. 

ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. 
තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස.් පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර 
මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා. 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -     
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා, ඩී.එම්.ජී. ධර්මලාල් මහතා.  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -  එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.යූ. 

ගුණරත්න මහතා,   ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා, ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ 
මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. නිසස්ංක මහතා, ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා   

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා  

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන), එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා,   ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා, ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස ්මහත්මිය, 
ඒ.සී.එෆ්. නූෂ්රත් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා, එස්.එල්. විකම මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස ්මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.එල්.එස්.ඩී. ද 
අල්විස ්මහත්මිය  (සහකාර පධාන නිලධාරිහු)  

කාරක සභා කාර්යාංශය - සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා   (පධාන 
නිලධාරි);  එස.්පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි);  එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා 
මහත්මිය, වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය,  ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය (සහකාර 
පධාන නිලධාරිහු) 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xx) 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය,  ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම 
මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස්. පනාන්දු මහතා (නි ෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරිහු); ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය, එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ආර්.සී. විෙජ්තිලක මහතා (සහකාර 
පධාන නිලධාරිහු);  ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); එම්.ආර්.බි. ෙසේනාරත්න මහතා (ෙජ්යෂඨ් 
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය, ෙක්.ජී. සරත් කුමාර මහතා (සහකාර 
අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන);   ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා  (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එච්.ආර්.සී. සිල්වා 
මහතා, ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ෙක්.ඩී.එස.් 
කුමාරසිරි මහතා, ආර්.එම්.ඩී.ෙක්. පියදර්ශනී ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 

සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ජී. රත්නායක මහතා      

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 

සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, ෙජ්.එස.් අමුෙගොඩ ආරච්චි 
මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක  -  ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා  

නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. 
ෙපෙර්රා මහතා 

ෙජ්යෂඨ් පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි 
මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිසස්ංග මහත්මිය. 

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විෙජ්සිංහ මහතා, 
ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති 
ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස ් මහතා, ඊ.ඒ. 
අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න 
මහත්මිය, පී. කිෂ්ණාමූර්ති ෙමෙනවිය 

 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

අධ්යක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා මහතා  

පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා  

පද්ධති  විශේල්ෂක -  

සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  

පද්ධති සැලසුම්කරු -  සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා 

පද්ධති පාලක -  ඒ.එස.්ඩී.එම්. විකමරත්න මහතා  

ෙවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එස්. කරුණාතිලක මහතා  

පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදකවරු  - ඩී. පණ්ඩිත මහතා,  පී.එම්.එම්. චන්දිමා ෙමෙනවිය 

   

ෙවබ් සංසක්ාරක (සිංහල / ඉංගීසි) - යූ.එල්. ගීගනෙග් මහතා  

ෙවබ් සංසක්ාරක ( ඉංගීසි/ ෙදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෆාක් මහතා  

සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුෙර් මහත්මිය 

සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී.එන්.එච්.  තිෙසේරා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  පී. ෙජහන්යා මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. ෙකොළඹෙග් මහතා, ෙක්.ජී.එස.් ෙසව්වන්දි මහත්මිය, 
එන්.එන්. ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතුංග මහතා, ඒ.ජී.ආර්.ෙක්. අෙබ්රත්න මහතා, එන්.ඩී.ඩී.පී. ෙපේමසිරි මහතා 

පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  ෙක්.පී.පී.එස.් ෙරෝමවර්ධන මහතා, ෙක්.ඩී.ජී.එම්. කිෂාන්ත මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ඒ. ජයරුක්ෂි මහත්මිය, 
එල්.ජී. ආශික් අලි මහතා, ඒ.ආර්.එම්. රිකාස් අලි මහතා, ඒ.එම්. ෆවුසුල් අමීන් මහතා  

පරිගණක තාක්ෂණෙව්දී - ජී.එම්.ටී. ෙපෙර්රා මහතා, එච්.එස්. සත්යජිත් මහතා  
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 
அேசாக்க, பிாியந்த  ஆர்.டீ. ( த்தளம்) 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா  (இரத்தின ாி) 
அப் ஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)  
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற) 
அேபசிங்க, அேசாக்   (கு நாகல்) 
அேபேசகர, சிசிர குமார  வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த ( த்தளம்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ல மன் யாப்பா (ேதசியப் பட் யல்) 
அேபவர்தன, வஜிர  (கா ) 
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்) 
அமர ங்க, ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் (கம்பஹா) 
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
அ கம, சரத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
அ கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் ) 
அலகியவன்ன , லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)  
அ த்கமேக, அ த்கமேக ஆனந்த (கண் )  
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த மீதலாேவ (கண் ) 
அ விஹாேர, ரஞ்சித்,  (மாத்தைள) 
அ விஹாேர, வசந்த,  (மாத்தைள) 
அழஹப்ெப ம, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தைற) 

இ 

இந்திக, அ த்த ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான்  (கம்பஹா) 
இராமநாதன், அங்கஜன் (ேதசியப் பட் யல்)  
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)  

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

க 
கேணஷன், எம். (ெகா ம் ) 
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் ) 
கமேக, தி மதி அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்) 
கமேக, தயா (திகாம ல்ல) 
கமேக, ெதான் சந்திம (அ ராத ரம்) 
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ) 
க ணாதிலக, கயந்த (கா ) 
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் ) 
கலப்பத்தி ஆரச்சிேக, நிஹால் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
கன்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி) 
காாியவசம், அக்கில விராஜ்  (கு நாகல்) 
கிாிஎல்ல, ல மன் பண்டார (கண் ) 
கிேர , ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  (ெகா ம் ) 
குணேசகர, எட்வட் ெதஹிவல யனேக (கம்பஹா) 
குணேசகர, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த (ெமானராகைல) 
குணவர்தன, எம்.ேக.ஏ. .எஸ். (ேதசியப் பட் யல்) [இறப் : 2016 சனவாி 19] 
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 
குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
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குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

சந்திரசிறி, கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் (மாத்தைற) 
சந்திரேசன, சமரேகான் தியன்ேசலாேக (அ ராத ரம்) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சமரசிங்க, சந்தித் (ேககாைல) 
சமரசிங்க, மஹிந்த (ேதசியப் பட் யல்)  
சமரவிக்ரம, ம க் (ேதசியப் பட் யல்) 
சமர ர, மங்கள  (மாத்தைற) 
சமர ர, ர ந்திர (ப ைள) 
சமர ர, ஜயந்த (க த் ைற) 
சரவணபவன்,  ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சல்மான், ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சிவசக்தி, அண்ணாமைல நேடசு (வன்னி) 
சிவேமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)  
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சிஹாப்தீன், அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் (மட்டக்களப் ) 
சுமதிபால, திலங்க (ேதசியப் பட் யல்) 
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுேரஷ், வ ேவ  (ப ைள) 
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசயிட், அ  சாஹிர் ெமளலானா (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, ல மன் பிந்  ஜயதிலக (ப ைள)  [2015 ெசப்ெரம்பர் 16ஆம் திகதியி ந் ] 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராசா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம (ெபாலன ைவ) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலம்பேக சத் ர சந்தீப (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (க த் ைற) 
 ெசாய்சா, விஜித் விஜய னி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

த 

தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலத்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள) 
த சில்வா, ஹர்ஷ  (ெகா ம் ) 
த சில்வா, ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (க த் ைற) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
த ெமல், சிறினால் (ேதசியப் பட் யல்) 
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)  
திசாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திசாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த்  (கண் )  
திசாநாயக்க, டீ.ாீ. டப். விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

ைரெரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (ேதசியப் பட் யல்) 
ஷ்மந்த, ேஹவா ராளலாேக சாரதி (ேககாைல) 

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 
ெதளபீக், ஹம்ம  ஷாீப் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 22ஆம் திகதியி ந் ] 
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ந 
 

நவவி, ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்) 
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி ஒபீ யா (அ ராத ரம்) 
பண்டார, ஆர்.பி. பா த  ரங்ேக ( த்தளம்)  
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாாிெகாட, பந் ல லால் (கா ) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக உதித்த ெதத் வ (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  (கா ) 
பர்னாந் ,  அ ந்திக  ( த்தளம்) 
பர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் (கு நாகல்) 
பரணவித்தானேக, க ணாரத்ன  (இரத்தின ாி) 
பழனி, திகம்பரம் ( வெர யா) 
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (ேககாைல) 
பியதாச, கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக ( வெர யா) 
பிரனாந் , ஹாீன்  (ப ைள)  
பிேரமசந்திர, தி மதி ஹி னிகா எராஞ்ஜ  (ெகா ம் ) 
பிேரமதாச, அபெதன்ன ேதவயலாேக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமரத்ன, சுத்தச்சாாிேக (மாத்தைற) 
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (தி ேகாணமைல) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 
ெபேரரா, அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, கு கமேக சனத் நிசாந்த ( த்தளம்) 
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல) 
ெபேரரா, லான் (ேதசியப் பட் யல்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல) 
ெபான்ேசகா, கார்திேஹவா  சரத் சந்திரலால் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 ெபப்ரவாி 08ஆந் திகதியி ந் ]  
ெபௗ , ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
 

ம 
 

மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்) 
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல) 
மயில்வாகனம், திலகராஜா ( வெர யா) 
மாிக்கார், சயி ல்லா ஸ்தஜாப் (ெகா ம் ) 
மன்சூர், இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  (திகாம ல்ல) 
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல) 
மாயா ன்ேன, சரத் சந்திரசிறி (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 04ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுேபாத (ேதசியப் பட் யல்) 
மாரபன, திலக் ஜனக (ேதசியப் பட் யல்) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)   

த் குமாரண, சரத் சந்திரசிறி  (அ ராத ரம்) 
த் , சிவ ங்கம் ( வெர யா) 

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 
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  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

ரணசிங்க ஆரச்சிேக, ெறாஷான், அ த்த (ெபாலன ைவ) 
ரண ங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா) 
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  (ெகா ம் ) 
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா) 
ரத்நாயக்க, சாகள கேஜந்திர (மாத்தைற) 
ரத்நாயக்க, ரேகான் பிமல் நிேராஷன் (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆம் திகதியி ந் ] 
ரத்வத்ேத, ெலாஹான்  எவின்தர (கண் ) 
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (ேதசியப் பட் யல்) 
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )  
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி  ( வெர யா) 
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன்  (கம்பஹா) 
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா) 
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்) 
ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் ) 
ராஜபக் ஷ, சமல்  ஜயந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ாிஷாட், அப் ல் (வன்னி) 

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ெகா ம் ) 
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (ேதசியப் பட் யல்) 
வித்தானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி) 
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள) 
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் ) 
விஜித, ேப ெகாட ஆரச்சிேக (ெமானராகைல) 
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா) 
விேஜேசகர, கஞ்சன ேவாதாத (மாத்தைற) 
விேஜ ங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தின ாி) 
விேஜபால, ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக (கா ) 
விேஜமான்ன, தி மதி சிதா (ேககாைல) 
விேஜமான்ன, ல மன் ஆனந்த (க த் ைற) 
விேஜரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி (மாத்தைள) 
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ரதம்பல கமேக சிாியாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 
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ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, க  (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)  
ஜயேசகர, பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா ஜீ. (ெமானராகைல) 
ஜயதிலக, ம த் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயதிஸ்ஸ, அப் ஹாமிலாேக நளிந்த (க த் ைற) 
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)  
ஜயரத்ன, அ ர சிட்னி (ெபாலன ைவ) 
ஜயரத்ன, அ ராத லங்கா பிரதீப் (கண் ) 
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)   
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா) 
ஜயவர்தன, ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க (கண் ) 
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (கு நாகல்) 
 

ஹ 

ஹக்கீம், அ. இப ல் ற ப் (கண் ) 
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹபீஸ், அப் ல் ர ப் அப் ல் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 19ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்) 
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் ) 
ஹாசிம், ெமாெஹாமட், கபீர் ெமாெஹாமட் (ேககாைல) 
ஹிஸ் ல்லா, ஹம்மத்ெலப்ைப ஆ ம் ஹம்மத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
ேஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)  
ேஹரத், கனக (ேககாைல) 
 
 

ஸ்ரீ 

ஸ்ரீேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்   மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க  
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன  
நிதி அைமச்சர்  -  மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா் - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம் - மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சா் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  

மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு கயந்த  

க ணாதிலக்க  
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு .எம். 

சுவாமிநாதன் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்  
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா   
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க 
ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  மேனா கேணசன் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்   
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு தயா கமேக 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா  
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம 
விேசட பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சரத் அ கம 
பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சர் - பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா 
 

 [எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட 
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.] 



(xxx) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன 
நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார   
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி    
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்  
உயர் கல்வி இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர   
ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச  
சி வர் அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்  
சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க    
கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர  
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந் ள்ேள  

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ப் விேஜேசகர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்  ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
நீதி பிரதி அைமச்ச ம் த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம் - மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
 



(xxxi) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு லக்கி 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்தன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான். 

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி 
சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம், மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, 
மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க, மாண் மிகு  மேனா கேணசன், மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ. 

 

சைபக்கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்), மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ, மாண் மிகு 
சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப். 

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 

 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய 

கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக 
ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, 
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பீ. 
ஹாிசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு 
சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அ  
ஸாஹிர் ெமளலானா ெசயிட், மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன்,  மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன். 

 
அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு 
தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ர ந்திர சமர ர, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு 
அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜனதிஸ்ஸ, மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா,  மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன். 



(xxxii) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார, மாண் மிகு 
கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன். 

 

ெபா ம க்கு  
மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த 

திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, 
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, 
மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, 
மாண் மிகு கனக ேஹரத்,  மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் 

கிாிஎல்ல, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் 
அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ.  
ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன். 

 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  
மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு பந் ல 

குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த  அ த்கமேக, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. 
ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதேரா, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு அஜித் 
மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, 
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன, மாண் மிகு 
விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(xxxiii) 

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு  க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு 
நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ், மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, 
மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாச, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு 

த்திக பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு 
எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு  ஹர்ஷன ராஜக ணா,  மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 
சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு இரான் 
விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க,  மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அண்ணாமைல நேடசு சிவசக்தி, மாண் மிகு 
ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு 
(ைவத்திய  கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, 
மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான். 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு விமல் 

ரவங்ச, மாண் மிகு லக்கீ ஜயவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு 
அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ெஹக்ரர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, மாண் மிகு அரவிந்த் குமார், 
மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில, மாண் மிகு  இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 
மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க. 

 
ெபண்கள் மற் ம் பால்நிைல பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க, 
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ், மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, 
மாண் மிகு அ  சாஹிர் ெமளலானா ெசயிட், மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி னிகா  பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல 
லால் பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹிணி 
குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 
கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  

மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு காமினி 
ெலாக்குேக, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு சீனித்தம்பி 
ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  
மன்சூர், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், 
மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு சத் ர சந்தீப 
ேசனாரத்ன, மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பதவியணித் தைலைம அதிகாாி ம் பாரா மன்ற பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக ம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர,  தி . ேக.ஏ.ாி.ேக. ஜயதிலக  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ாி.எம்.என்.பீ. ெதன்னக்ேகான் 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம்  
உதவிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம்) - தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன   
பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா  
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன  

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார 
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி மதி எம்.ேக. .பீாிஸ் 

 

நி வாகத் திைணக்களம் 
பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க  
தாபன அ வலகம்  -  தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  தி மதி ஆர். விதாரண,  தி மதி 

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, 
தி மதி எம்.என். விதானேக, தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி 

.என்.பண் த,  தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க  தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, 
தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்);  தி . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர, தி மதி ஆர்.எச்.பீ. குணேசன 
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகம் -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
ெசல்வி ஆர்.ஏ. .என். கிேயாவனீ (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. 
ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .ஜி. வன் மிந்த 
(பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்),  தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி .சி.  சூாியாரச்சி,  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 
சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ,  தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா 
சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       

தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  
ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல். தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் -  
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 
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ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி .ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ, தி மதி  சி.என். ெலாக்குெகா கார 
த சில்வா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. 
ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  .பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி 
ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி 
ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக. 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,   தி மதி பீ. . குணவதி, 
தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி,  ெசல்வி கீதானி வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, 
தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். 

ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி 
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி 
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ாி.ஏ. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். . 
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, ெசல்வி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி 
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி 
எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந்  

சூசிைக உத்திேயாகத்தர் -  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –   தி . ேஜ.எஸ். ரசூாிய 

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ, 
தி மதி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத் 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன, 
தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, தி மதி .எம். . 
அழகக்ேகான் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . என்.என். 
ேவெவல்வல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்);  தி . ேக.சி. ெபர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்);  தி மதி சி.எம். சுபசிங்க, 
தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர 
(சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -  ெசல்வி  .எல்.எஸ். விேஜேசக்கர 

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 
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இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
சிேரஷ்ட பாிேசாதகர் (சிவில்)  -   
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய, தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார, தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக,  
 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -  தி . . .ஐ. ஷார 
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். .ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . ேக.பீ. 

அமரசிங்க 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -   தி . ஆர்.எம்.ேஜ. ராஜபக்ஷ 

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர் -  
 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என். 
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா, தி . டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  
தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,   தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. 
திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . 
எம்.பீ.என். சந்திரசிறி 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள்   -  தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . .ஜி. ரணசிங்க, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ், தி . .எம்.ஜி. தர்மலால் 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 
தி . ேக. . . குணரத்ன,  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ஏ.ஆர்.ஜி. குணவர்தன, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. 
ரணசிங்க, தி . ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க, தி . .ேஜ.பீ. மஹவத்த 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில் 
ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,  தி . 
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன்,  தி மதி ேக.சி.ேக. 
பீாிஸ், தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி, தி . எஸ்.எல். விக்கிரம 
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட், தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ்,  தி மதி 
டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்) 

கு  அ வலகம் - தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி எச்.ஆர். 
த ெசாய்ஸா,  தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக, தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்)  

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் -  
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அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன தி மதி ஏ.சி.பீ. 
சூாியப்ெப ம (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். ெபர்னாந்  (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான், தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், தி . ஆர்.சி. 
விஜயதிலக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . 
எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந் , தி . ேக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் –  நிர்வாகம்);   
தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி. பர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எச்.ஆர்.சி. சில்வா, தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். 
ரணவக்க தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ேக. .எஸ். குமாரசிறி, ெசல்வி 
ஆர்.எம். .ேக. பிாியதர்ஷனி (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 
பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 
உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், தி . ஜி. ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  
பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 
சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி ேஜ.எஸ். 
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, 
தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி 
ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. 
அமரேசன,  தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க,  தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி,  தி மதி ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன,     
ெசல்வி பீ. கி ஷ்ண ர்த்தி 

 
தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் -  

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  - தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி  
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்கள்  - தி . .  பண் த,  ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் 

எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

A  

 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 



(xlii) 

 

Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 
 

F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016] 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 

 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M.K.A.D.S. (National List) [Died : 19th January, 2016] 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016] 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 



(xliii) 

 

J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 



(xliv) 

 

P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 
Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 
Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 



(xlv) 

 

Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thowfeek, Mohammadu Shariff  (National List) [From 22nd January, 2016] 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs and Minister of Lands – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Co-existence, Dialogue and Official Languages – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Minister of Regional Development -  Field Marshal  Hon.Sarath Fonseka 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluwihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 

 
 

DEPUTY MINISTERS 
 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashok Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice  and Deputy Minister of Buddha Sasana – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. Lucky 
Jayawardana, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Shehan 
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mujibur Rahuman. 

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Risad Badhiutheen, The 
Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) 
Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Dinesh 
Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The 
Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 

House Committee 
 The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon.Mahinda Amaraweera, The Hon.Palany Thigambaram, The 

Hon.Douglas Devananda, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. K.K.Piyadasa, 
The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.(Mrs.)Sriyani Wijewickrama, The Hon.Imran Maharoof. 

 

Committee on Standing Orders 

The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

 

Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) 
Rajitha Senaratne, The Hon.  Ravi Karunanayake, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika 
Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna (Chairman), The Hon.S.B.Dissanayake, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The 
Hon. P. Harrison, The Hon.Faiszer Musthapha, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan Perera, The 
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.Bandula Gunawardana, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The 
Hon.Ali Zahir Moulana Seyed, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. 
Shritharan, The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa, The Hon.(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. I.Charles 
Nirmalanathan, The Hon.(Mrs.)Hirunika Premachandra, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. S. 
Viyalanderan. 

  

Committee on Public Enterprises  

The Hon. Sunil Handunnetti (Chairman), The Hon.Rauff Hakeem, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon.Ravindra Samaraweera,  The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Lasantha 
Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Ranjan Ramanayake, The 
Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Chandrasiri 
Gajadeera, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, 
The Hon. S.Shritharan, The Hon. M.A.Sumanthiran, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Velu Kumar, The 
Hon. (Dr.)Nalinda Jayathissa, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan. 
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Committee on Privileges 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Tilak Marapana, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. 
Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Douglas Devananda, 
The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. E. Saravanapavan. 

 

Committee on Public Petitions 

 The Hon.Sujeewa Senasinghe, The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.Douglas Devananda, The Hon.Salinda 
Dissanayake, The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, 
The Hon.Ranjith Aluvihare, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The 
Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. 
Kanaka Herath,  The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The 
Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon. Chaminda Wijesiri, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, 
The Hon. S.Sivamohan 

 

Committee on High Posts 

The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Vijitha  Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. 
Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan. 

 
 
Committee on Public Finance 

The Hon.  Susantha Punchinilame, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. 
Bandula Gunawardane, The Hon. Mahindananda Aluthgamage,The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. 
Mavai S. Senathirajah, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, 
The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Ajith 
Mannapperuma, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Mohamed 
Navavi, The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna,The Hon. Wijepala 
Hettiarachchi. 
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SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 
 

Sectoral Oversight Committee on Economic Development 
 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. Karunarathna Paranawithana, The Hon. 

Nimal Lanza,The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Lakshman  Senewiratne, The Hon. Vasudeva 
Nanayakkara,The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Vadivel Suresh, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. 
J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. K.K. Piyadasa, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon. Buddhika 
Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. S.M. 
Marikkar, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on International Relations 

The Hon.  Indika  Bandaranayake, The Hon.  Dunesh  Gankanda, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon.  Eran 
Wickramaratne, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Anuradha Jayaratne, The Hon. Dinesh Gunawardena, 
The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. Annamalai Nadesu Sivasakthi, The Hon. 
Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Nalaka Prasad Colonne, The Hon. (Dr) 
Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Chaminda Wijesiri, The Hon. M.H.M. 
Salman. 

 

Sectoral Oversight Committee on Sustainable Development and Environment and Natural Resources 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Duleep Wijesekera , The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera, The Hon. 
(Dr) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Wimal 
Weerawansa, The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Abdullah Mahrooff, The 
Hon. Anura Sidney Jayarathne, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Sisira Kumara Abeysekara , The Hon. A. 
Aravindh Kumar, The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran, The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, The Hon. I. 
Charles Nirmalanathan,The Hon. Chaminda Wijesiri,The Hon. Sandith Samarasinghe. 

 

Sectoral Oversight Committee on Women and Gender  

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Dr) (Mrs.) 
Anoma Gamage, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  
Wanniarachchi, The Hon. Vadivel Suresh, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed, 
The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee 
Kumarasingha, The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon., Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. (Dr.) 
(Mrs) Thusitha Wijemanna, The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna,The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa.  

 

Sectoral Oversight Committee on Education and Human Resources Development. 

The Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Gamini 
Lokuge, The Hon. Sirinal de Mel, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The 
Hon. S. Shritharan, The Hon. Thushara Indunil Amarasena, The Hon. Velu Kumar, The Hon. (Dr.) Nalinda 
Jayathissa, The Hon. Sujith Sanjaya Perera, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. 
(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon. Mujibur Rahuman, The Hon. Angajan Ramanathan, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan, The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne, The Hon. 
Wijepala Hettiarachchi.  
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PARLIAMENT 

THE SPEAKER - The Hon. Karu Jayasuriya 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon Thilanga Sumathipala 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Selvam Adaikkalanathan 
  

  

PRINCIPAL OFFICIALS 
 

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

CHIEF OF STAFF AND DEPUTY SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT- Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARY-GENERALS - Mrs. K.A. Rohanadeera,  Mr.K.A.T.K. Jayathilake 

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
  

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. B.J. Abeysinghe 

PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. T.M.N.P. Tennakoon 
 

INTERNAL AUDIT OFFICE 

ASSISTANT DIRECTOR (ADMINISTRATION)  – Mr. N.S.K.Waidyaratne  

PRINCIPAL OFFICER - Mr. A.A.S.P. Perera             

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER - Mr. T.K.Jayawardane  
 

   

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
  

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha, Mr. H.U.P. Kumara 

SENIOR TELEPHONE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 

  
  

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
  

  

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka  

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Director – Administration);  Mrs.R. Vitharana, Mrs. K.A.I. Senarathna,  Mr. 
M.M.M. Mabrook (Principal Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara, Mrs. M.N. Withanage, Mr. A.S. de Silva, Mr. L.B.R. Pathmasiri,  
(Deputy Principal Officers); Mrs. U.N. Panditha, Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mrs. D.C.S. Rupasinghe, Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo, Mr. 
D.G.M.S.M. Dehigahalanda (Assistant Principal Officers); Mrs. R.M.S. Samanjika (Parliamentary Officers); Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant 
Parliamentary Officer) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mr. M.U.M.Vasik  (Principal Officer); Mr. K.P. 
Chandana (Deputy Principal Officer); Mr. P.G.P. Priyankara, Mrs. R.H.P. Gunasena (Assistant Principal Officers);  Mr. K.S. Silva (Assistant 
Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer), Miss R.A.D.N. Geyowanee 
(Parliamentary Officer); Mrs. T.G. Hettiarachchi , Mrs. T.W.A. Jayaratne, Mrs. G.V. Ama Sudanthi (Assistant Parliamentary Protocol Officers); 
Mr. U.G. Nuwan Duminda (Parliamentary Media Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. S.B. Kulugammana (Assistant Director - Administration); Mr. D.D.U.K. Munasinghe ( Principal Officer); Mr. 
J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer); Mr. P.D.N. Fernando (Assistant Principal Officer); Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. W.V.R. 
Wickramarathna (Assistant Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS -Mrs. D.C.D. Sooriyarachchi, Mr. H.P.C.S. Tillakaratne 

STENOGRAPHERS - Mr. R.P. Rasika Rajapaksha,  Mrs. M.A. Jesmina 

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, Mr. S.M.A.K. Karunaratne  

TRANSLATORS - Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER -  

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanna 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD -   Mr. S. Chanthirasegaran, Miss D.J.V.  Amarasinghe, Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, 
Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs. K.H. Neelamani,  Mrs. K.P.S. Perera, Mrs. K.A.J.S. Perera, 
Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby,  Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Miss R.K. 
Dharmawathie, Miss Geethani Warnasuriya, Mrs. P.V.T.V. Gamage Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. 
Poojika,  Mr. M.S.M. Linnas 

HANSARD REPORTERS – Mr. H.G. Lakshitha, Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. 
E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.T.A.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, 
Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Miss M.P. Niroshi Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma, Mrs. T.U. Weerasekara, Miss G.A. Hiruni 
Punsara, Mrs. H.R.U.S. Nivarchana, Mr. N. Ketheeswaran, Mrs. M. Pushpakumara 

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. J.A.T. Samanthika, Mrs. P.G.K.N. Mihiri, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. R.M. 
Darshika Siriwardena, Mrs. J.K.I. Nilmini 

SENIOR INDEXING OFFICERS - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori, Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando 

INDEXING OFFICERS - Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –   Mr.J.S. Weerasooriya 

  

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration); Mr. W.P.L. Jayasinghe ,Mrs. K.T.C.K. 
Peiris, (Principal Officers); Mrs. C.M. Bulathsinhala, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers);  Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi,         
Mr. P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mrs. S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, Mrs. D.M.D. 
Alahakoon (Assistant Principal Officers), Mr. M.A.K.D.C.Kumara (Parliamentary Officer) 

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. W.W. Jayathilake (Assistant Director - Administration); Mr. N.N. Wewelwela(Principal Officer);    Mr. 
K.C. Fernando (Deputy Principal Officer); Mrs. C.M. Subasinghe, Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne (Assistant Principal 
Officers);  Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary Officer)  

CATERING ACCOUNTS OFFICE—  

SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER - Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena 

STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera 

      

  

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
  

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. D.L.D. Adikari 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

SENIOR INSPECTOR (CIVIL) -   

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mr. J.D.K.K. Jayasooriya, Mr. C.S. Balasooriya 

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake,  



(lv) 

 

 CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER - Mr.D.D.I.Thushara 

SOUS CHEF— Mr. U.R.R. Fernando 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGERS- Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe 

RESTAURANT MANAGERS -Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe   

 GARDEN SUPERVISOR –  Mr.R.M.J.Rajapaksha 

 HOUSEKEEPING SUPERVISOR—  

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. Rathnasiri,          
Mr. K.H. Yasapala 

F & B SUPERVISORS—Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera, Mr. W.S.S.Perera., Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. 
Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath, Mr. K.D.M.S. Fernando, Mr. N.D. 
Wijeyasundara, Mr. M.P.N. Chandrasiri 

 KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR -  

CHEF-DE-PARTIE -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. K.D.S. Patroneous, Mr. D.M.G. Dharmalal 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. K.K.D. Gamini  

LEADING COOKS - Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. Gunarathna, Mr. D.S. 
Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana, Mr. J.M.R. Premalal, Mr. H.T. Ranasinghe, Mr. K.W.G. Nissanka, Mr. D.J.P. Mahawatte 

  

  

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
  

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr. H.E. Janakantha Silva (Assistant Director - Administration); Mr. M.J. Perera, Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 
Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mr. K.R. Herath (Deputy Principal Officers); Mr. J. 
Naseerdeen, Mrs. K.C.K. Peiris , Mrs. A.C.F. Nusrath (Assistant Principal Officers); Mr. K.T.L.A. Chandrasiri, Mr.S.L.Wickrama 
(Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer); Mrs. G.N.D. 
Thilakarathna, Mr. S.A.M. Shaheed, Mrs. R.A.N.D. Alwis, Mrs. W.L.S.D. de Alwis (Assistant Principal Officers) 

COMMITTEE OFFICE - Mrs. C.I. Dissanayake  (Assistant Director - Administration); Mr. A.M. Nilamudeen (Principal Officer);  ,Mrs. S.P. 
Gamage, (Deputy Principal Officer); Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. H.R.de Zoysa,    Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, Mrs. G.R.U. Gamage, 
Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane (Assistant Principal Officers)   

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE -  

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne, Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma  
(Assistant Directors - Administration),  (Mr. E.D.J. Wickremasinghe; Mr. D.R.S. Fernando (Deputy Principal Officers); Mrs. T.M.R.P.K. 
Tennakoon, Mrs. M.K.S.D. Alwis, Mr. R.C. Wijetilleke (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, (Parliamentary Officer); Mr. 
M.R.B. Senaratne (Senior Assistant Parliamentary Officer) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando, Mr. K.G. Sarath Kumara  (Assistant Directors - Administration); 
Mr.W.W.N.S.C. Fernando (Deputy Principal Officer); Mr. H.R.C. Silva, Mr. R.A.R.L.Ranawake,  Mr. M.R.D.T. Thilakasiri (Assistant 
Principal Officers); Mr.W.K.D.S. Kumarasiri, Miss.R.M.D.K..Priyadarshani (Parliamentary Officers) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

DEPUTY LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika   



(lvi) 

 

ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed, Mr. G. Ratnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi 

ASSISTANT RESEARCH OFFICERS - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. J.S. Amugoda Arachchi, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. K.D.R. Padmasiri,     
Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,   Mrs. N.B.C.J. 
Nissanga 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,      
Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar,    Mrs. R. Vasanthi Perera,    Mr. M. Ajithkumar, Mr. S. Devaraj,       
Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M. Ramis,  Mr. E.A. Amarasena,  Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake,  Mrs.A.L.A.D.Thiumini,  Mrs. K.M.P.G.K. 
Senarathne,  Ms. P. Krishnamoorthy 

  

  
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 

  

DIRECTOR  (Information Systems and Management) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST -  

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER - C.J. Willoraarachchi 

SYSTEMS ADMINISTRATOR  - Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - Mr. N.G.L.S. Karunathilaka 

COMPUTER PROGRAMMERS - Mr. D. Panditha, , Miss P.M.M. Chandima 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) - Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. P.L.I.G. Cooray 

HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

SENIOR ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. I.C.K. Ranasinghe 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya,   Mr. J.S. Colombage,   Mrs. K.G.S. Sewwandhi,   Mrs. N.N. Hettige,    Mr. W.H.U.D. 
Piyatunga,  Mr. A.G.R.K. Abeyrathne,  Mr. N.D.D.P. Premasiri    

COMPUTER OPERATORS - Mr. K.P.P.S. Romawardene,    Mr. K.D.G.M. Chrishantha,    Mrs.  W.D.A. Jayarukshi,   Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. 
A.R.M. Rikaz Ali,  Mr. A.M. Fouzul Ameen 

COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  

  

  
 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

 
2016 මාර්තු 08 වන අඟහරුවාදා  

 2016  மார்ச் 08, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
 Tuesday, 08th March, 2016 
_____________________ 

 
 

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

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

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දීමනාව පනත් 
ෙකටුම්පත : ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 
ேவைலயாளர்களின் வர ெசல த்திட்ட 

நிவாரணப்ப  சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்    
BUDGETARY RELIEF ALLOWANCE OF WORKERS BILL: 

DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද 
"ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දීමනාව" නමැති පනත් ෙකටුම්පත 

පිළිබඳ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය මා ෙවත ලැබී ඇති බව ෙමම 
සභාවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ෙපත්සම්කරුවන් තම සංගමෙය් සාමාජිකයන්ෙගන් 3/4ක්      
ශී ලාංකික පුරවැසියන් බව තහවුරු කිරීමට අෙපොෙහොසත් වීම 
ෙහේතු ෙකොටෙගන ෙපත්සම්කරුවන් යථා පරිදි අධිකරණ බලය 
අයැද ෙනොමැති බැවින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට තවදුරටත් ෙමම 
ෙපත්සම විධිමත්ව සලකා බැලීමට අධිකරණ බලයක් ෙනොමැති 
බව තීරණය කර ඇත. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණ තීරණය: 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 

1 2 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
අට වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT 

THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA  
EIGHTH  PARLIAMENT  - FIRST SESSION 
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II 
 

ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම ෙව්තනය පනත් 
ෙකටුම්පත : ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 

ேவைலயாளர்களின் ேதசிய குைறந்தபட்ச ேவதனம் 
சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்    

NATIONAL MINIMUM WAGE OF WORKERS BILL: 
DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද 
"ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම ෙව්තනය" නමැති පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය මා ෙවත ලැබී ඇති බව ෙමම 
සභාවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ෙපත්සම්කරුවන් තම සංගමෙය් සාමාජිකයන්ෙගන් 3/4ක්     
ශී ලාංකික පුරවැසියන් බව තහවුරු කිරීමට අෙපොෙහොසත් වීම 
ෙහේතු ෙකොටෙගන ෙපත්සම්කරුවන් යථා පරිදි අධිකරණ බලය 
අයැද ෙනොමැති බැවින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට තවදුරටත් ෙමම 
ෙපත්සම විධිමත්ව සලකා බැලීමට අධිකරණ බලයක් ෙනොමැති 
බව තීරණය කර ඇත. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණ තීරණය: 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 
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——————————— 
   [ෙමම ෙල්ඛනය පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
   [இந்த ஆவணம் ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This document is also placed in the Library.] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

III 
 

අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් නම් 

කිරීම 
கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு : உ ப்பினர்கள் 

நியமனம்   
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON EDUCATION AND 

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරගත් ෙයෝජනාව පකාරව සහ කාරක සභාවක මන්තීන් 
සංඛ්යාව 20 දක්වා වැඩි කිරීමට 2016 ජනවාරි මස 09වැනි දින 
ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් සම්මත කරගත් පරිදි මතු පළවන 
මන්තීන් අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙවහි ෙසේවය සඳහා නම් කර ඇති බව 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන්  මහතා 
ගරු චතුර සන්දීප ෙසේනාරත්න මහතා 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
(i)    2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා නාවික හමුදාෙව් වාර්ෂික කාර්යසාධන 

වාර්තාව; සහ 

(ii)   2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව.- [අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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[ගරු කථානායකතුමා] 

——————————— 
   [ෙමම ෙල්ඛනය පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
   [இந்த ஆவணம்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This document is also placed in the Library.] 
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2013 වර්ෂය සඳහා මූලික අධ්යයන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.-[ගරු 
ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා]   
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

(i) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ  

(ii)  2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
2016.02.23 දිනට ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ 
අංක 240 යටෙත් පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් 
ව්යාපෘතිය මගින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම -2016.- [මුදල් 
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
2014 වර්ෂය සඳහා විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්යසාධන 
වාර්තාව.-[රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 45 වැනි වගන්තිය සමඟ 
කියවිය යුතු එම පනෙත් 61 වැනි වගන්තිය යටෙත් අධිකරණ 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 ෙපබරවාරි 18 දිනැති අංක 1954/34 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග.- [අධිකරණ 
අමාත්යතුමා සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2014 වර්ෂය සඳහා කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව. - [කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම  පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) වක්වැල්ල, හපුගල, ආරච්චිකන්ද, අංක 307/3 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එච්. ෙමත්තානන්ද මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කුණ්ඩසාෙල්, ෙපොල්වත්ත, අංක 5 A දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.එම්.ආර්. දමයන්ති මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) හිඟුරාන, මුවංගල, ගාම අංක 07A/37 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි පී.ඩබ්ලිව්. ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අම්බලන්ෙගොඩ, පටබැඳිමුල්ල, 

චන්දාවාස මාවත, අංක 371/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.එස්.පී. 
ෙටඩ්ලාල් ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) බුලත්සිංහල, ගුරු ගම්මානය, අංක 452/ජී. දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආරියදාස උඳටියාවල මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මතුගම, වෑත්තෑව, අගලවත්ත පාර, අංක 384 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.ඩී. කුමාරෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) බණ්ඩාරගම, අළුත්ගම, ගම්මාන පාර, අංක 84 ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එස.් ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) අළුබද්ද, D-01, අංක 119 දරන සථ්ා නෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. 
බණ්ඩාරමැණිෙක් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ගුන්නෑපාන, අමුණුගම, අංක 55 දරන සථ්ා නෙයහි පදිංචි 
දයානි ෙකොහිලමුල්ල ආරච්චි මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) වැල්ලවාය, පරගසම්ංකඩ, නුවර නිවස යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.එච්.එම්. සමරසිංහ මහතාෙග් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(4) කන්තෙල්, අගෙබෝධි මාවත, අංක 151 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.ඒ.ඩී.සී.ෙක්. කුලරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

9 10 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  

(1) පල්ෙලෙවල, ෙබෝරුක්ගමුව පාසැල අසල යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.ඒ. නිමල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2) කලෙගඩිෙහේන, තිහාරිය, ෙරොසව්ියටර් වත්ත, අංක 44/8 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.ඩබ්ලිව්.එස.් රත්නකුමාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(3) හැටන්, හැටන් නිවාස පාර, අංක 30 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ආර්.එම්. ලීලාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, අම්බලන්ෙතොට, ගල්ලෑලිෙතොට, අංක 

333/6 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්. සමරවීර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
“මහනුවර”ෙනෞකාෙව් සහ දක්ෂිණ ෙනෞකා 

කඳවුෙර් තිබූ ආයුධ : විසත්ර 
'மஹ வர' கப்பல் மற் ம் ெதன்னக கப்பல் 
வளாகத்தில் இ ந்த ஆ தங்கள் : விபரம் 

WEAPONS DISCOVERED IN SHIP "MAHANUWARA" AND 
SOUTHERN NAVAL BASE: DETAILS 

    9/’15 

1.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) 2015.08.18 දින ගාල්ල වරාය ෙපොලීසිය කරන ලද  
පරීක්ෂා කිරීමකදී  වරාෙය් ගාල් කර තිබූ  “මහනුවර” 
නමැති ෙනෞකාව තුළත්, ශී ලංකා දක්ෂිණ ෙනෞකා 
කඳවුෙර් සහ එහි ෙසේවා වනිතා ඒකකය සතු 
ෙගොඩනැගිල්ලක අවි සහ උණ්ඩ තිබී හමු වූ බවත් එතුමා 
දන්ෙනහිද?    

(ආ)   (i) ෙපොලීසිය මඟින් අනාවරණය කරගත් අවි සහ 
උණ්ඩවල නීත්යනුකූල අයිතිය කවර පුද්ගලෙයකු 
ෙහෝ ආයතනයක් සතු වන්ෙන්ද; 

 (ii) එම අවි ආයුධ පුද්ගලෙයකුට ෙහෝ ආයතනයකට 
කවර පනතක් යටෙත්  පවරා තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඊට බලය ලබා දුන් බලධරයා කවුරුන්ද; 

 (iv) එම ආයුධ නිෂ්පාදිත රට, වර්ෂය සහ බලපතය 
කවෙර්ද;  

 (v) ආයුධ මිලදී ගත් කමය සහ වැය කර ඇති මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙමම පාෙවන අවි ගබඩාව වරාය පරිශෙය් 
පවත්වාෙගන යෑමට අවසර තිෙබ්ද;  

 (ii) ඊට අවසර ලබා දී ඇති බලධරයා කවුරුන්ද; 

 (iii) ඒ ෙවනුෙවන් ඇවන්ට්ගාර්ඩ් සමාගම මුදල්  
ෙගවන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) ෙම් පිළිබඳව නීතිපතිවරයාෙග් නිගමන  විෂයභාර 
අමාත්යවරයා වශෙයන් පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු කමිටුවක් පත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2015.08.18ஆம் திகதி கா  ைற கப் 
ெபா சாாினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட லனாய்வின்  
ேபா  நி த்திைவக்கப்பட் ந்த 'மஹ வர' எ ம் 
கப்ப ள் ம் இலங்ைக ெதன்னக கப்பல் 
வளாகத்தி ள் ம் மற் ம் அதன் ேசவா வனிதா 
அலகுக்குச் ெசாந்தமான கட்டடத்தி ள் ம் 
ஆ தங்கள் மற் ம் ரைவகள் இ ந்  கண் பி க்கப் 
பட்டைமயிைன அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெபா சாாினால் கண் பி க்கப்பட்ட ஆ தங் 
கள் மற் ம் ரைவகளின் சட்ட ாீதியான 
உாிைமைய எவேர ம் நபர் ஒ வர் அல்ல  
நி வனம் ஒன்  ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆ தங்கள் எவேர ெமா  ஆ க்கு 
அல்ல  ஏேத ெமா  நி வனத்திற்கு 
எச்சட்டத்தின்கீழ் ைகயளிக்கப்பட் ந்தன என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இதற்கு அதிகாரம் வழங்கிய அதிகாாி 
யார் என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆ தங்கைள உற்பத்தி ெசய்த நா , 
ஆண்  மற் ம் ெபற் க் ெகாண் ள்ள 
உாிமப்பத்திரம் ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ஆ தங்கள் எந்த வழி ைறயின்கீழ் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட் ள்ளன என்பைத ம் அதற்காக 
ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யா  என்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  மிதக்கும் ஆ தக் களஞ்சியத்ைத 
ைற க வளாகத்தில் ேபணிச்ெசல்வதற்கு 

அ மதி ள்ளதா; 

 (ii) இதற்கான அ மதிைய வழங்கி ள்ள அதிகாாி 
யார்; 
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 (iii) இதன் சார்பில் அெவன்கார்ட் நி வனம் 
ஏேத ம் பணத்ெதாைகைய ெச த் கின்றதா; 

 (iv) ஆெமனில், அப்பணத் ெதாைக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) (i) ேமற்ப  சம்பவங்கள் ெதாடர்பில் சட்ட 

மாஅதிபர் வழங்கி ள்ள கைள 
விடயத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் என்ற 
வைகயில் அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் பாரா மன்றக் கு ெவான்ைற  
நியமிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Defence: 

(a)  Is he aware that weapons and bullets were 
discovered in the ship named “Mahanuwara” 
which was berthed at Galle Harbour and at the 
Southern Naval Base of Sri Lanka and in a 
building belonging to its Seva Vanitha Unit  at a 
search carried out by the Galle Harbour Police on 
18.08.2015;  

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the individual or the institution with legal 
ownership of  the weapons and bullets 
disclosed by the Police; 

 (ii)  the Act under which those weapons have 
been transferred to an individual or an 
institution; 

 (iii)  if so, the authority who authorized such 
transfer; 

 (iv)  the country and the year in which those 
weapons were manufactured and the licence 
obtained; and 

 (v)  the method adopted in purchasing those 
weapons and the amount spent for that 
purpose? 

(c)  Will he state- 

 (i)  whether permission has been granted for 
maintaining this floating armoury in 
harbour premises; 

 (ii)  the authority who granted such permission; 

 (iii)  whether Avant-garde pays any fee in that 
respect; and 

 (iv)  if so, the amount paid in that manner? 

(d)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether he, as the Minister in charge of the 
subject, accepts the conclusions  of the 
Attorney General in this regard; and 

 (ii)  whether a Parliamentary Committee will be 
appointed in this connection? 

(e)  If not, why?    

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.  

(අ) 2015.08.18 දින ගාල්ල වරාය ෙපොලීසිය විසින් 
පරීක්ෂාවක් කිරීම පිළිබඳව අපට වාර්තා වී ෙනොමැත. ෙම් 
පිළිබඳව නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය හරහා අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විමසන්ෙන් නම් මැනවි.  

(ආ) (i) පැන ෙනොනඟී. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

 (v) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) (i) පැන ෙනොනඟී. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

(ඈ) (i) පැන ෙනොනඟී. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඉ) අදාළ ෙනොෙව්. 

(අ)  සිට ඇති පශ්න සියල්ලම ගරු සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුවා නම්, ඔබතුමාට ඒ සඳහා අවශ්ය පිළිතුරු 
ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා උත්තර දුන්ෙන් 

පශ්නෙයන් භාගයකට.  ඉතිරි භාගෙය් උත්තර සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමාෙගන් ගන්න කියනවා. ෙමම පශ්නය අමාත්යාංශ 
ෙදකකට අදාළ නම්, ෙම්ක ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළා නම් 
තමයි වඩාත් ෙයෝග්ය වන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, 
අමාත්යවරයාට ෙමම පශ්නයට සම්පූර්ණ උත්තරයක් ෙදන්න 
බැරිනම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඉතුරු පශ්නවලට අදාළ පිළිතුරු 

සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්න සියල්ලම අහලා තිෙබන්ෙන් 

ෙපොලීසිෙයන් කරන පරීක්ෂණයක් ගැන. ඒ පිළිබඳ කිසිම 
සටහනක් අපට නම් තවම දීලා නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. මම 
හිතන හැටියට ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාට තමයි ඒ 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ෙම් පශ්නය අපි එතුමාට refer කරමුද ගරු 

මන්තීතුමනි?   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මීට ෙපර මම 

ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා. ඒක පරිසර 
අමාත්යාංශයටත් අදාළ පශ්නයක්. ඒ නිසා එතුමා පරිසර 
අමාත්යාංශෙයනුත් විමසා ඒකට සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න 
උත්සාහ කළා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමතුමා ෙකොටසකට පමණක් 
පිළිතුරු ෙදනවා. එම නිසා ඉතිරි ෙකොටස අත් හැෙරනවා.  
වැදගත්ම ෙකොටස තමයි අත්හැරිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
සඳහා කමෙව්දයක් අවශ්යයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නය සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ෙම් පශ්නය අහලා තිෙබන විධිය ෙපොඩ්ඩක් ව්යාකූලයි. ඇත්ත 

වශෙයන්ම ෙපොලීසිය රුවන් විජයවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමාෙග් 
විෂය පථයට අදාළ නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සම්පූර්ණ විස්තරය දැනගන්න විපක්ෂයට අයිතිය 

තිෙබනවාෙන්. අපි එතුමන්ලාට ඒ අවස්ථාව සලසා දිය යුතුයි, ගරු 
සභානායකතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රුවන් විජයවර්ධන ඇමතිතුමාට 

ෙපොලීසිය භාර නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම්, අපි ෙම් පශ්නය refer කරමු- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි පශ්නයක් අහනෙකොට අහන්ෙන් 

සමස්ත විෂයය ට අදාළවෙන්. ඔබතුමන්ලා එකිෙනකා සතුටු 
කිරීෙම් වුවමනාවට අමාත්යාංශ එක එක කෑලිවලට කඩා 

තිෙබනවා. අපි අහන්ෙන්, යම් අපරාධයක් පිළිබඳව ඒකට අදාළ 
සමස්තය. තමුන්නාන්ෙසේලා එක එක විධියට අමාත්යාංශ කඩා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙකොටස ෙම් අමාත්යාංශෙයන් අහන්න, ෙම් 
ෙකොටස  ෙම් අමාත්යාංශෙයන් අහන්න කිව්වාට, අපට ඒවා බල 
බලා පශ්න අහන්න බැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ෙම් 
පශ්නය අගාමාත්යවරයාට ෙයොමු කරන්න. එතෙකොට 
අගාමාත්යවරයා ඒ සියල්ලෙගන්ම විමසා උත්තරයක් ලබා ෙද්වි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විෂයයන් ගැසට් කරලා තිෙබනවා. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හැටියට අපි දැනගන්න ඕනෑ, ෙම් විෂයය 
අයිති ෙම් ඇමතිතුමාට කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිරි ෙකොටස ගරු සාගල රත්නායක 

අමාත්යතුමාට ෙයොමු කරන්න පුළුවන් ෙන්? එෙහම කරමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෂයයන් ගැසට් කරලා තිෙබන එක 

ඇත්ත. නමුත්, අපි ෙමොකක් හරි පශ්නයක් අහන ෙකොට අමාත්යාංශ 
ෙබදා තිෙබන විධිය නිසා  ඒ පශන්ය එක එක අමාත්යාංශ එක්ක 
පැටෙලන එක වළක්වන්න බැහැ. මම ජල සම්පාදනයට සම්බන්ධ 
පශ්නයක් අහන ෙකොට, ජලය අපවිතවීම පිළිබඳ කාරණය 
පරිසරයටත් අදාළ වනවා. එතෙකොට ඒ පධාන පශ්නය අදාළ 
අමාත්යවරයා විසින් කරන ෙද් තමයි, අනික් ආයතනවලින් අහලා 
සම්පූර්ණ උත්තරය ෙදන එක. ඒ නිසා ෙම් පශ්න ව්යාකූල නැහැ. 
ෙම් පශ්නය හරි නිශ්චිතයි. ෙම් පශ්නය පිළිබඳ සමස්තය තමයි 
අහලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ සමස්තයට එක පාර  පිළිතුරු ගන්න ඕනෑ. 
කෑලි කෑලි පිළිතුරු අරෙගන වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාෙගන් 
මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, එක්ෙකෝ ෙපොලීසිය අදාළ වන 
අමාත්යාංශෙයන් අහලා ෙම් අමාත්යවරයා විසින්ම මුළු පශ්නයටම 
පිළිතුර ලබා ෙදන්න කියලායි. එෙහම නැත්නම්, අගාමාත්යවරයාට 
ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්න. එතෙකොට අගාමාත්යවරයා අදාළ 
අමාත්යාංශවලින් අහලා සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා ෙද්වි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, අපි ඒ විධියට කරමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයාට ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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ෙයෝජිත හම්බන්ෙතොට වන අලි කළමනාකරණ 
රක්ෂිතය: මානව කියාකාරකම් 

உத்ேதச அம்பாந்ேதாட்ைட காட்  யாைன 
காைமத் வ ஒ க்குப் பிரேதசம் : காணிகைளக் 

ைகப்பற்றல் 
 PROPOSED HAMBANTOTA WILD ELEPHANT MANAGEMENT 

RESERVE: HUMAN ACTIVITIES  
 

41/’15 
2.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(2): 

(අ) (i) ෙයෝජිත හම්බන්ෙතොට වන අලි කළමනාකරණ 
රක්ෂිතෙය් ඉඩම් බෙලන් අත්පත් කර ගන්නා 
බවත්; 

 (ii) එම රක්ෂිතය එළිෙපෙහළි කර ඇති බවත්; 

 (iii) ෙමම රක්ෂිත ප ෙද්ශය තුළ විවිධ සංවර්ධන 
ව්යාපෘති ක යිාත්මක කර ඇති බවත්; 

 (iv) ෙම් ෙහේතුෙවන් අලි මිනිස ්ගැටුම උග  වී ඇති 
බවත්; 

 (v) ෙමම වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතෙය් 
කටයුතු අතරමග නැවතී ඇති බවත්; එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙයෝජිත හම්බන්ෙතොට වන අලි කළමනාකරණ 
රක්ෂිතෙය් විශාලත්වය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම රක්ෂිතෙය් සීමා මායිම් කවෙර්ද;  

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙමම රක්ෂිතෙය් සිදුවන මානව ක යිාකාරකම් 
නැවැත්වීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) உத்ேதச  அம்பாந்ேதாட்ைட காட்  யாைனகள் 
காைமத் வ ஒ க்குப் பிரேதசத்தின் காணிகள் 

பலவந்தமாக ைகப்பற்றப்ப கின்றன என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ஒ க்குப் பிரேதசங்கள் ப் ர ெசய்யப்பட் 
ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒ க்குப் பிரேதசத்தி ள் பல்ேவ  
அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ெசயற்ப த்தப்பட் 

ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iv) இதன் காரணமாக யாைன - மனித ேமாதல் 
தீவிரமைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  காட்  யாைனகள் காைமத் வ 
ஒ க்குப் பிரேதசத்தின் ெசயற்பா கள் இைட 
ந வில் நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) உத்ேதச அம்பாந்ேதாட்ைட காட்  யாைனகள் 
காைமத் வ பிரேதசத்தின் விஸ்தீரணம் 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒ க்குப் பிரேசத்தின் எல்ைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ஒ க்குப் பிரேதசத்தில் இடம் 
ெப கின்ற மனித ெசயற்பா கைள நி த்த 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா?   

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)   lands of the proposed Hambantota wild 
elephant management reserve are being 
acquired forcibly; 

 (ii)   the reserve has been cleared; 

 (iii)   many development projects have been 
implemented within the aforesaid reserve 
area; 

 (iv)   the human-elephant conflict has escalated 
as a result; and 

 (v)   work on the aforesaid wild elephant 
management reserve has come to a halt? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)   the area of the proposed Hambantota wild 
elephant management reserve; and  

 (ii)   the boundaries of the aforesaid reserve? 

(c)  Will he state - 

 (i)   whether steps will be taken to stop human 
activities that are carried out in the 
aforesaid reserve; and 

 (ii)   if so, the manner in which it will be done? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඔව්. 

 (v) ඔව්. 
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(ආ)  (i)  අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතෙය් විශාලත්වය - 
ෙහක්ටයාර් 26788.5ක් පමණ වනු ඇත.  

 (ii) අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතෙය් සීමා මායිම්  
ජී.පී.එස.් ඛණ්ඩාංක මඟින් හඳුනාෙගන ඇති අතර, 
රක්ෂිතෙය් මායිම් දැක්ෙවන සිතියමක් ෙම් සමඟ 
යා කර ඇත.   

(ඇ)  (i)  වනජීවී රක්ෂිතයක් ෙලස පකාශයට පත් කර 
ෙනොමැති බැවින්, රක්ෂිතය තුළ සිදුවන අනවසර 
කියාකාරම් වැළැක්වීමට ෛනතික බලයක් 
වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙනොමැත. 

 (ii) ෙමම අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය වනජීවී රක්ෂිත 
කලාපයක් ෙලස පකාශයට පත්කිරීමට අවශ්ය  
මායිම්  ජී.පී.එස.්  ඛණ්ඩාංකය මඟින් නිවැරදිව 
හඳුනාෙගන මායිම් උපෙල්ඛන සකස ්කර ඇතත්, 
ෙමෙතක් ගැසට් මඟින් වනජීවී රක්ෂිතයක් ෙලස 
පකාශයට පත්කර ෙනොමැත. එබැවින් එම ෙයෝජිත 
රක්ෂිතය තුළ සිදුවන අනවසර කියාකාරකම් 
නැවැත්වීෙම් ෛනතික බලය වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව ෙනොමැත. එෙහත් 
ජී.පී.එස.්  ඛණ්ඩාංක මඟින් හඳුනා ෙගන ඇති 
මායිමට ආසන්නෙය් ෙහෝ මායිෙමන් ඇතුළත 
කිසිදු සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා නිර්ෙද්ශ ලබා 
ෙනොෙදනු ඇත. ගල්වලවල් ෙමන්ම සූර්ය 
බලශක්ති විදුලි බලාගාර අදාළ පෙද්ශ තුළ ආරම්භ 
කිරීමට අවසර ඉල්ලා ඇතත් කිසිදු සංවර්ධන 
ව්යාපෘතියක් සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිර්ෙද්ශ ලබා දී 
ෙනොමැත. එෙසේම, හඳුනා ගත් මායිම් වටා ෙමන්ම 
ඒ තුළ ඇති ගම්මාන වටා විදුලි වැට ඉදිකිරීම් 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
සිදුකරමින් පවතී. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්.   

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු  මන්තීතුමා අසා තිෙබන්ෙන් 
ෙබොෙහොම සංකීර්ණ පශ්නයක්. දැනට සති ෙදකකට පමණ පථම  
අෙප් ගරු අගමැතිතුමා  එෙහම හම්බන්ෙතොට ගුවන් ෙතොටුපළ හා 
වරාය  බැලීමට පැමිණියා.  එම රක්ෂිතෙය් අලි තුන්සියයක් විතර 
අතරමංෙවලා, ෙබොෙහොම  අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
සිටිනවා.  සැලසුම්සහගතව කටයුතු ෙනොකිරීම තුළ ෙම් තත්ත්වය 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  මත්තල ගුවන්   ෙතොටුපළ මායිෙම්ත්, ඉන් 
ඇතුළතත් මුවන්  දාහක් විතර රිංගලා ඇවිත් ඉන්නවාය කිව්වා. ෙම් 
සතුන්ට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒක  ෙවනම රක්ෂිතයක්  විධියට  
පවත්වාෙගන යන්නට කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 

ෙදවන කාරණය,   ඇමතිතුමා කිව්වා,  ෙම් අලි ෙගනියන්න  
ඕනෑය කියලා.  එතුමා විහිළුවට දීපු   උත්තරයක් ගැනයි මම ෙම්  
කියන්ෙන්.  ගුවන්  ෙතොටුපළට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.  මම 
කිව්වා, "මට Airbus ටික ෙදන්න,  මම  Airbusවල  පටවාෙගන 
ගිහින්  බාන්නම් "කියලා. ෙවන කරන්න ෙදයක් නැති තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම අසරණ තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සංකීර්ණ පශ්නය ගැන ෙමතැනදී අප තීරණයක් 
ගනිමු. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් එන්න. හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය්  මන්තීතුමන්ලා  සියලු ෙදනාටමත්  මා  ආරාධානය 
කරනවා. Airport  එෙක් පශ්න හා හම්බෙන් තොට දිස්තික්කෙය් ෙම් 
තිෙබන පශ්න ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු.  ලබන 10 වනදා පස්වරු 
3.00ට ඒ පිළිබඳව කාරක සභාවක් සඳහා කාමරයක් ෙවන් කරවා 

ෙගන සාකච්ඡා කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. වරාය, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ආදී සියලු ආයතනවල අදාළ නිලධාරින් කැඳවා අපි 
සාකච්ඡා කරමු. අද ලුණුගම්ෙවෙහර වතුර ගිහිල්ලා, කුරුළු 
උයනම විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ජාත්යන්තරයත් 
සම්බන්ධෙවලා ඇති කළ රක්ෂිතයක්. [බාධා කිරීම්] ඔව්, ඒ 
සාකච්ඡාවට ඔබතුමාත්  එන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Airbus  එකට අලිෙයක් ඇතුළු කරන්න ටිකක් අමාරු ෙවයි. 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පුළුවන්, පුළුවන්.  මම හිතන විධියට උස්සලා පහත් කරන්න 

පුළුවන් ජාතිෙය්   බස් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද?  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ෙන් අතුරු පශ්න අහන්ෙන්. ඔය 

පැත්ෙතනුත්  පශ්න අහනවා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමා, පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් මමයි.  ජනතා 

විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායකතුමා ෙනොෙවයි.  ඒ පැත්ෙතන් අතුරු 
පශ්න ඇහුවාට උත්තර ෙදන්න එපා. ඔබතුමා මට උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්න අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමා, අතුරු පශ්න අහන්න කලින් මා කිව යුතුයි, 

ඔබතුමා (අ) (v)ට උත්තර දුන්ෙන් නැති බව. ඒ උත්තරය දුන්නාට 
පසුව තමයි මට අතුරු පශ්න අහන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
(අ) හි    (v) ෙකොටසක් තිෙබනවාද?  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
(අ) (v) ෙකොටසින් අහනවා, "ෙමම වන අලි කළමනාකරණ 

රක්ෂිතෙය් කටයුතු අතර මඟ නැවතී ඇති බවත්, එතුමා 
දන්ෙනහිද?" කියලා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ පශ්නයට පිළිතුර කියැවුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම පිළිතුර table කරන්නම් ෙකෝ, ඔබතුමාට බලාගන්න.   

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමා, මට (අ) (v)ට උත්තරය  ෙදන්න. (අ) (v), 

"ෙමම වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතෙය් කටයුතු අතරමග 
නැවතී ඇති බවත්; එතුමා දන්ෙනහිද?" කියලායි අහන්ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒකට ෙදන්න තිෙබන උත්තරය ෙම්කයි. නැවතුණු තැන ඉඳලා 

ගමන් කරන්න- [බාධා කිරීමක්] මම විකල්ප මාර්ග හදනවා.  
ලබන 10වැනි බහස්පතින්දා සවස 3.00ට පැවැත්ෙවන 
සාකච්ඡාවට ඔබතුමාත් එන්න, ගරු මන්තීතුමා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම්, එදින  ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා  ඒ 

ගැන සාකච්ඡා කරගන්න. එෙහම කරන එක ෙහොඳයි.     

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

හම්බන්ෙතොට ෙමම රක්ෂිත පෙද්ශය  ඇතුළු ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල 
අලි ඝාතනය වීෙම් පශ්නය බරපතළ විධියට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ලංකාෙව් තවත් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. වන 
අලි ඝාතනයට ලක් වීමට ෙහේතු වන එක ෙදයක් තමයි, හක්ක 
පටස්. ෙදවැනි එක, විදුලිය සැර වැදීෙමන්. තුන්වැනි එක, ෙවඩි 
වැදීෙමන්. ඒ වාෙග්ම ෙවනත් උගුල්වලින් වන අලි විශාල 
වශෙයන් ඝාතනයට ලක් ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 
යටෙත් තිෙබන අමාත්යාංශෙය් දැක්ම ෙමොකක්ද කියලා  මා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකටිෙයන් පිළිතුරු ෙදන්න.  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙකටිෙයන් පිළිතුරු ෙදන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

අහන්ෙන් මහා ෙලොකුවට මුළු ලංකාෙව්ම සිද්ධ ෙවලා වාෙග් ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නැත්නම් 10වැනි දා සාකච්ඡාෙව්දී ෙම් ඔක්ෙකොම කථා 

කරගන්න. අපට පැයක් ඇතුළත ෙගොඩක් විස්තර කරන්න බැහැ 
ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 දැනට තිෙබන පමාණෙයන් කිෙලෝමීටර් 3,500ක් කම්බි 

ගහලා තිෙබනවා. තවත් කම්බි ගහන්න තිෙබනවා. ෙම් ෙම් 
තැන්වලින් අෙප් ඉඩම්වලට අලි එනවා කියා මිනිස්සු කියනවා. 
ඇයි? මිනිස්සු කැලෑ එළි කරනවා. එතෙකොට අලි එනවා. රුපියල් 
මිලියන 10,000ක් වියදම් කරලා.  තව කම්බි ගහන්න තිෙබනවා. 
ෙම්, ආර්ථිකය දියුණු කරන්න තිෙබන සල්ලි. මම ගරු 
මන්තීතුමන්ලාටත් භාර ෙදනවා, ගෙම් අයටත් භාර ෙදනවා සත්තු 
බලාගන්න, ආරක්ෂා කරන්න. මම ඉදිරිෙය්දී ෙම් ගැන පකාශයක් 
කරනවා. 

 මම ගිය සතිෙය් ෙනදර්ලන්තෙය් පැවැති සමුළුවට සහභාගි 
වුණා. එහිදී මම ෙකළින්ම කිව්ෙව් Scouts Movement එක 
ගැනයි. ඒෙක් ඉන්න මහාචාර්ය නිමල් ද සිල්වා මහත්මයා මෙග් 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්ත් ඉන්නවා. මට ෙපෙනන හැටියට ඒක 
තමයි සුදුසු එකම සංවිධානය. එය ම ට ගමට ෙගන යන්න පුළුවන්. 
ගෙම් සංවිධානයක් ෙලස Scouts Movement ඇති කරලා, ඒ 
තුළින් ෙම් ආරක්ෂක වැටවල් හැදීම සහ ඒ ළමයි දැනුවත් කිරීම 
කරන්න පුළුවන්. කම්බි ගැසීෙම්දී වුණත් පශ්න තිෙබනවා. මා 
දැක්කා, ගල්ගමුෙව් ෙගොවි මහත්මෙයක් solar power අරෙගන 
අක්කර ෙදකක කම්බි ගහලා තිෙබනවා.  කම්බි ටික අරෙගන, 
නිකම් කණු ගහලා, වියදම ගිහින් තිෙබන්ෙන් රුපියල් 40,000යි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක හරි යනවාද?   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්.  ඒවා තමයි කම සහ විධි. අප ඒ විධියට ෙවනස් කරන්න 

ඕනෑ. ෙම්ක නිකම් හැතැප්ම ගණනක් කම්බි ගහනවා. නමුත්, 
වැඩක් නැහැ. ජනතාව සහභාගි කරවාෙගන කළ හැකි වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අප පියවර ගන්නවා.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ම ෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා පසු ගිය කාලෙය් නීති 
විෙරෝධී ෙලස තියාෙගන ඉන්න අලි පැටවුන් අත් අඩංගුවට ගත් 
බව. හැබැයි, ඒ සමහර අත් අඩංගුවට ගැනීම්වලදී අරුම පුදුම කථා 
පළ වුණා.  "මාව ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද?" කියා පුංචි කාලෙය් 
ෙපොඩි දරුෙවක් ඇහුවාම, "ෙදයිෙයෝ ෙගනැත් දුන්නා" කියලා 
කියනවා ෙන්. අන්න ඒ වාෙග් කථා තමයි අපට ෙම් සමහර 
අවස්ථාවලදී අහන්න ලැබුෙණ්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නීති විෙරෝධීව අලි පැටවුන් තබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 

අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලායි අහන්න 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමා ෛවද්ය විද්යාව කළා ෙන්ද?  මා ෛවද්යවරයකු 

ෙනොෙවයිෙන්. මා පශු ෛවද්ය විද්යාව කරලත් නැහැ;  බටහිර 
ෛවද්ය විද්යාව කරලත් නැහැ. ඒ නිසා ඒකට උත්තරය ෙමොකක්ද  
කියලා ඔබතුමා මට කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමාම මට කියන්න. තවම අත් අඩංගුවට ෙගන නැති, නීති 

විෙරෝධීව අලි පැටවුන් තියාෙගන ඉන්න පුද්ගලයින් ඉන්නවා.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශයට පැවරී තිෙබන 

කාර්ය භාරය ෙම්කයි. අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පරීක්ෂණ කරලා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා උසාවියට 
පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරනවා. උසාවිෙයන් අෙප් නිලධාරින් 
කැඳවනවා. උසාවිෙයන් ඒ නිලධාරින්ට නිෙයෝග කරනවා, අසවලා 
ළඟ ඉන්න ඒ නීති විෙරෝධී අලි පැටියා ෙගන එන්නය කියලා. අපි 
ඒ අලි පැටවුන් ආරක්ෂා කිරීමට උඩවලෙව් ඇත් පවුර සඳහා 
රුපියල්  මිලියන 60ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. මාස ෙදෙකන් 
ෙම්ක හැදුෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඇහුෙව්, නීති විෙරෝධීව අලි පැටවුන් ළඟ තබා 

ගන්නා අයට එෙරහිව  ඔබතුමා නීතිමය කියා මාර්ග ගන්නවා ද 
කියලයි. ගන්නවා ෙන්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, ඔව්. හතර ෙදනායි තව ඉන්ෙන්. ඒ හතර ෙදනාත් අත් 

අඩංගුවට ගන්නවා. කාෙගන්වත් සමාවක් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් අලි පශ්නය වාෙග්ම මනුෂ්යයන් සහ කිඹුලන් අතර ගැටුමත් 
බරපතළ පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.  දකුණු ආසියානු කලාපෙය් 
කිඹුල් උද්යාන දකින්න තිෙබන්ෙන් අඩුෙවන්.  මාතර ගඟත් එක්ක 
කිඹුලා සම්බන්ධයි. ඒ නිසා මාතර ජනතාව තමයි  ෙම් කිඹුල් 
පශ්නෙයන් වැඩිපුරම දුක් විඳින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය 
කළමනාකරණය කරන්න කිඹුල් උද්යානයක් ඇති කරන වැඩ 
පිළිෙවළක්  වාෙග්ම ෙඩොල්ෆින් සහ නිල් තල්මසුන්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නයට කිඹුලන්  අයිති නැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් 

ෙවනම පශ්නයක් අහන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය මඟින් කරෙගන යන වැඩ 

පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ගරු කථානායකතුමනි,   දැන් එක විසඳුමයි තිෙබන්ෙන්.    

ෙමච්චර කල් පශ්න ආෙව් අලි ගැන විතරයි.   දැන් එෙහම  
ෙනොෙවයි. දැන් රිළවුන් ගමට එනවා කියනවා,  ෙමොනරුන් එනවා 
කියනවා. අෙප් පළාත්වලටත් දැන් ෙමොනරු ඇවිත්. ඒ වාෙග්ම වල් 
ඌරන් එනවා කියනවා.  දැන් කිඹුල්ලුත්  එනවා කියනවා.  ඉතින් 
කිඹුලන් ඇති කරන්න කැමැති අයට ඇති කරන්න ෙදන්නත් 
පුළුවන්.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  නිල්වලා ග ෙඟ් අපි රක්ෂිතයක් 
ඇති කරලා සංචාරකයින්ට  යන්න  පුළුවන් වන විධියට ඉදිරිෙය්දී 
කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 

ශීලංගම බස් රථ සඳහා අමතර ෙකොටස ්: සැපයුම් 
සමාගම් 

இேபாச பஸ் வண் க க்கான உதிாிப்பாகங்கள்: 
வழங்கிய கம்பனிகள் 

 SPARE PARTS FOR SLTB BUSES: SUPPLIER COMPANIES  
 

231/’15 
4. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ   

පශ්නය - (2): 
   (අ) (i) 2011 වසෙර්දී ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් 

බස ් රථ සඳහා අමතර ෙකොටස ් සපයනු ලැබූ 
සමාගම් කවෙර්ද; 

   (ii) අදාළ සමාගම් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා ෙටන්ඩර් 
මණ්ඩල අනුමතිය ලබා දී තිබුෙණ්ද; 
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   (iii) එෙසේ ෙතෝරාගත් සමාගම්වල එවකට අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩල සාමාජිකයින්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

   (iv) 2011 වසෙර් ශී ලංගම සභාපතිවරයා සහ ශී ලංගම 
බස ් රථ අමතර ෙකොටස ් මිලදී ගත් සමාගෙම් 
අයිතිකරු අතර පවතින ඥාති සම්බන්ධය කවෙර්ද; 

 (v) බස ්රථ අමතර ෙකොටස ්සැපයීම සඳහා ලියාපදිංචි 
කළ නිෙයෝජිත සමාගම් සිටියදී, ඊට පරිබාහිර 
සමාගමකට අදාළ ෙටන්ඩරය ලබාදීමට ෙහේතු වූ 
කරුණු කවෙර්ද;  

 (vi) එෙසේ අවිධිමත් ෙලස ෙතෝරා ගත් සමාගම සඳහා 
තීරුබදු සහන ලබාදී ඇති බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 (vii) එම තීරුබදු සහනය උපෙයෝගී කර ගනිමින් 
ෙගන්වන ලද බස ්රථ අමතර ෙකොටස ්ශී ලංගමට 
සුළු වශෙයන්ද, පංචිකාවත්ෙත් ෙවළඳුන්ට විශාල 
වශෙයන්ද සපයමින් අයුතු ෙලස ආදායම් ඉපැයීම 
සම්බන්ධෙයන් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය මගින් පවත්වාෙගන යනු ලබන 
විමර්ශනෙය් වත්මන් පගතිය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i )  2011ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக மத்திய ேபாக்கு 

வரத் ச் சைபயின் பஸ் வண் க க்கான 
உதிாிப்பாகங்கைள வழங்கிய கம்பனிகள் 
யாைவ; 

 (ii) குறித்த கம்பனிகைளத் ெதாி ெசய்வதற்கு 
ேகள்விப்பத்திர சைப அங்கீகாரம் வழங்கி 
யி ந்ததா; 

 (iii )  அவ்விதமாக ெதாி ெசய்யப்பட்ட கம்பனிகளின் 
அப்ேபாைதய பணிப்பாளர் சைப உ ப்பினர் 
களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iv )  2011ஆம் ஆண் ல் இேபாச தைலவ க்கும் 
இேபாச பஸ்வண்  உதிாிப்பாகங்கள் 
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட கம்பனியின் 
உாிைமயாள க்கும் இைடயில் நில கின்ற 
உற ைறத் ெதாடர்  யா ; 

 (v )  பஸ்வண்  உதிாிப்பாகங்கைள வழங்குவதற்காக 
பதி ெசய் ள்ள கவர் கம்பனிகள் 
இ க்ைகயில்,  அதற்குப் றம்பான ஒ  
கம்பனிக்கு சம்பந்தப்பட்ட ேகள்விப் பத்திரத்ைத 
வழங்குவதற்கு ஏ வாயைமந்த காரணங்கள் 
யாைவ; 

 (vi )  இவ்வா  ைறசாராத வைகயில் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட கம்பனிக்குத் தீர்ைவ வாிச் 
ச ைக வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ஏற் க் 
ெகாள்கிறாரா; 

 (vii) ேமற்ப  தீர்ைவ வாிச் ச ைகையப் பயன்ப த்தி 
ெகாண் வரப்பட்ட பஸ் வண்  உதிாிப் 
பாகங்களில்  இேபாசவிற்கு சிறிதள ம், 
பஞ்சிகாவத்ைத வர்த்தகர்க க்கு ெப மள ம் 
வழங்கி ைறயற்ற விதத்தில் வ மானம் 
ஈட் யைம சம்பந்தமாக நிதிசார் குற்ற 
விசாரைணப் பிாிவினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்ற லனாய்வின் தற்ேபாைதய 

ன்ேனற்றம் யா ; 
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Transport and Civil  Aviation:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the companies that supplied spare parts for 
the buses of the Sri Lanka Transport Board 
in the year 2011; 

 (ii)  whether the approval of the Tender Board 
had been given to select the relevant 
companies;  

 (iii) the names of the then members of the 
Boards of Directors of the companies so 
selected;  

 (iv) the relationship between the owner of the 
company from which spare parts for the 
buses of the SLTB were purchased and the 
Chairman of the SLTB in the year 2011;  

 (v) the reasons for granting the tender to an 
outside company when there were 
registered companies for purchasing spare 
parts for buses;  

 (vi) whether he admits the fact that duty 
concessions had been granted to that 
company selected in an informal manner; 
and 

 (vii) the progress of the investigation being 
conducted by the Financial Crimes 
Investigation Division on making undue 
income by supplying large quantities of 
those spare parts imported by using the 
above duty concessions to the traders in 
Panchikawatta and supplying them in small 
quantities to the SLTB? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

 (i) 2011 වසෙර් අෙපේල් මාසය දක්වා ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය බස ් රථ සඳහා අවශ්ය 
අමතර ෙකොටස ්ෙද්ශීයව විවෘත ෙවළඳ ෙපොෙළන් 
මිලදී ෙගන තිබුණි. එෙසේ ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ගන්නා ලද 
තීරණයකට අනුව 2011.02.14 වන දින පුවත්පත් 
දැන්වීමක් පළකර අමතර ෙකොටස ් හා උපාංග 
සැපයුම්කරුවන් ෙවතින් මිල ගණන් කැඳවීෙමන් 
අනතුරුව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ 
මත බස ් රථ සඳහා අමතර ෙකොටස ් සැපයීමට                    
සී/ස සට්ීල් ඉන්සේපක්ස ් ඇන්ඩ් ඉන්ඩසට්ීස ්
ආයතනයට ලබා දී ඇත. ඉන් පසුව එක් 
ආයතනයක් පමණක් අමතර ෙකොටස ්සැපයීෙම්දී 
ඇති වූ පමාදයන් සලකා බලා 2012 වසෙර්දී  සී/ස 
සට්ීල් ඉන්සේපක්ස ් ඇන්ඩ් ඉන්ඩසට්ීස ් සමාගම 
එකඟ වූ මිල ගණන්වලට හා එම කමෙව්දයන්ට 

25 26 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

යටත්ව අමතර ෙකොටස ් ආනයනය ෙකොට 
සැපයීමට සී/ස නිම්බස ් ඔෙටෝ ෙමෝටිව් ලංකා 
පයිවට් ලිමිටඩ් සමාගම ෙතෝරා ෙගන තිෙබ්. 

 (ii) 2011.03.04 දින පැවති ශී ලංගම ෙටන්ඩර් 
මණ්ඩලය හා 2012.06.28 වන දින ශී ලංගම 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ඉහත කී සමාගම් 
ෙදෙකන් අමතර ෙකොටස ් මිලදී ගැනීම සඳහා 
අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, ෙම් පිළිබඳව මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය විසින් කරන ලද 
පරීක්ෂණවලදී පසම්පාදන කියාවලිය උල්ලංඝනය 
වීමක් සිදුවී ඇති බව වාර්තා කර තිෙබ්. 

 (iii) සී/ස සට්ීල් ඉන්සේපක්ස ් ඇන්ඩ් ඉන්ඩසට්ීස ්
සමාගම: 

  ගල්ෙහේනෙග් බංදුෙසේන මහතා, 3/2 මිණුවන්ෙගොඩ 
පාර, ඒකල, ජා ඇල. 

  සුනිල් හාර්ෙගොරින්ඩ් බතා මහතා 

  විෙරන් සුනිල් බතා මහතා 

  දිවාන් සුනිල් බතා මහතා 

  සී/ස නිම්බස ්ඔෙටෝ ෙමෝටිව් ලංකා පයිවට් ලිමිටඩ් 
සමාගම 

  ෙනොෙයල් එල්ෙමෝ පනාන්දු මහතා 

  විජය කපූර් මහතා 

 (iv) ෙනොදනී.  

 (v) ෙබොෙහෝ අවසථ්ාවලදී පාෙද්ශීය ෙවෙළඳ 
සැල්වලින් අමතර ෙකොටස ් මිලදී ගැනීෙම්දී සිදු 
වන අකමිකතාවන් මැඩලීම සඳහා 2011 වසෙර්දී            
ශී ලංගමය ෙවත අමතර ෙකොටස ් ලබා ගැනීම 
සඳහා ලබා දී ඇති ආනයනික බදු සහන යටෙත් 
සිය පාග්ධනය ෙයොදවා ශී ලංගම නමින් ශී ලංගම 
විසින් ෙවන් කර ෙදනු ලබන ගබඩාවන්හි  ෙතොග 
පවත්වාෙගන යාමට හා එෙසේ ආනයනය කරන ලද 
අමතර ෙකොටස ්අවශ්යතාව අනුව ශී ලංගම ඩිෙපෝ 
හා පාෙද්ශීය වැඩ ෙපොළවල්වලට සහන ණය 
පදනම යටෙත් ලබා දීමට කැමති සැපයුම්කරුවන් 
ෙතෝරා ගැනීම සඳහා විවෘත ලංසු කැඳවීමක් තුළින් 
අමතර ෙකොටස ් ආනයනය කිරීම සඳහා 
පථමෙයන් සී/ස සට්ීල් ඉන්සේපක්ස ් ඇන්ඩ් 
ඉන්ඩසට්ීස ්සමාගම ෙතෝරාෙගන ඇත. පසුව එක් 
ආයතනයක් පමණක් සැපයීම් කිරීෙම්දී ඇති වූ 
පමාදයන් සලකා බලා 2012 වසෙර්දී සී/ස සට්ීල් 
ඉන්සේපක්ස ්ඇන්ඩ් ඉන්ඩසට්ීස ්සමාගම එකඟ වූ 
මිල ගණන්වලට හා එම කම ෙව්දයන්ට යටත්ව 
අමතර ෙකොටස ්ආනයනය ෙකොට සැපයීමට සී/ස 
නිම්බස ් ඔෙටෝෙමෝටිව් ලංකා පයිවට් ලිමිටඩ් 
සමාගම ෙතෝරාෙගන තිෙබ්. 

 (vi) එකී සමාගම් ෙදක විසින්ම ආනයනය කරන ලද 
අමතර ෙකොටස ් හා උපාංග සඳහා රජය විසින්                         
ශී ලංගම ෙවත ලබා ෙදන බදු සහනය ලබා දී ඇති 
බව වාර්තා ෙව්.   

 (vii) ෙම් පිළිබඳව මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
ෙවතින් කරන ලද විමසීමකදී එවා ඇති වාර්තාව 
අනුව ෙමම ගනුෙදනුෙව්දී පසම්පාදන කියාවලිය 
උල්ලංඝනය වී ඇති බවත්, ශී ලංගමෙය් එවකට 
සිටි අධ්යක්ෂවරුන් ඇතුළුව ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකයින් හා සභාපති විසින් රජෙය් නියමිත 
පසම්පාදන කියාවලිය උල්ලංඝනය කරමින් 

කටයුතු කර ඇති අතර, රජෙය් ෙද්පළක් 
සම්බන්ධෙයන් නියමිත ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් 
පරිබාහිරව කටයුතු කිරීෙමන් රජයට අලාභ සිදු 
කර ඇති බව අනාවරණය වන බවද දන්වා තිෙබ්. 
තවද, ෙම් පිළිබඳව ශී ලංකා ෙර්ගුව මඟින් කරන 
ලද පරීක්ෂණෙය්දී සී/ස සට්ීල් ඉන්සේපක්ස ්ඇන්ඩ් 
ඉන්ඩසට්ීස ්සමාගම සහ එහි ෙසේවා නියුක්තිකයන් 
රාජ්ය ආදායමින් රුපියල් 298,094,509ක මුදලක් 
වංචාකාරී ෙලස ඉන්දියාවට යවා ඇති අතර, ඒ 
මඟින් ෙමම සමාගම ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 235 වන 
පරිච්ෙඡ්දෙය් 12, 43, 47, 51, 52 හා 129 වන 
වගන්ති උල්ලංඝනය කර ඇති බවත්, ෙම් පිළිබඳව 
ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් නඩු විභාගයක් පවත්වා 
ෙගන යන බවත් වාර්තා කර තිෙබ්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුර අනුව ෙම් 

ගනුෙදනුව නිසා, විෙශේෂෙයන්ම තීරු බදු සහනය නිසා රජයට 
පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ලංගම බස් රථ ෙගන්වන විට ලබා දී 
තිෙබන තීරු බදු සහනයම ෙම් ෙපෞද්ගලික සමාගමට ලබාදීමත්,  
ෙපෞද්ගලික සමාගම අමතර ෙකොටස් ෙගන්වන විට පසම්පාදන 
කියාවලිය සම්පූර්ණෙයන් උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කිරීම 
නිසා රජයට සිදු වුණු පාඩුව රුපියල් 298,094,509ක් විධියට 
සඳහන් ෙවනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
රුපියල් මිලියන 298ක්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔව්, රුපියල් මිලියන 298ක්. පසම්පාදන කියාවලිෙය්දී ඇති 

වුණු ෙම් පාඩුව සම්බන්ධව අදාළ නිලධාරින් හඳුනාෙගන 
තිෙබනවාද? එවකට සිටි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ෙහෝ එවකට සිටි 
සභාපතිවරයා ෙහෝ ඒ සම්බන්ධව වග කිව යුතු නම් ඔවුන්ෙගන් 
ෙම් පාඩුව අය කර ගන්නට සිද්ධ ෙවනවා ෙන්ද? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳ පශ්නය මතු වුෙණ් ෙම් 

කියාවලිය පිළිබඳව මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට යවන 
ලද ෙපත්සමක පතිඵලයක් වශෙයනුයි. ඒ අනුව මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය පමණක් ෙනොෙවයි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවත්, ශී ලංකා ෙර්ගුවත් කියන 
ආයතන තුනම මීට අදාළව පරීක්ෂණ පවත්වාෙගන යනවා. ඒ 
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් criminal liability එකක් තිෙබනවා 
නම් ඒ පිළිබඳව, -ෙම් අය දැනට පරීක්ෂණ අවසන් කරලා නැති 
බව කියලා තිෙබනවා- ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් අය විය යුතු 
ෙද්වල් තිෙබනවා නම් ශී ලංකා ෙර්ගුව හරහා ෙම් අයෙගන් අය 
කර ගන්නට පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙර්ගු අධ්යක්ෂතුමාෙගන් වාර්තාවක් 
කැඳවූවා. අෙනක් ආයතන ෙදෙකනුත් වාර්තා කැඳවලා තමයි මට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ පකාශයක් කළ 
හැක්ෙක්. කියන්නට පුළුවන් කාරණා ටික පමණයි මම කිව්ෙව්. ඒ 
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පරීක්ෂණ සිදු ෙකෙරමින් පවතිනවා. ඒ ආයතන මඟින් කරන ලද 
ඒ පරීක්ෂණයන්ෙගන් අනතුරුව දැන් පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් හිටපු ඔක්ෙකෝම ගිහිල්ලා තිෙබන එකයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ලංකාෙව් අයත් ඉන්නවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔව්, ලංකාෙව් අයත් ඉන්නවා. ඒ ආකාරෙයන් කරන ලද 

කාරණා පිළිබඳව ෙම් කියන ආයතන මඟින් ඒ වැඩ කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. රැකියාෙවන් අස් කිරීමක් වාෙග් ෙදයක් අපට 
කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙයන් 
එළියට ගිහිල්ලා ඉවර නිසා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමතැන තිෙබනවා, ගනුෙදනු ෙදකක්. නිම්බස් කියන සමාගම 

කිසිදු ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව තමයි ෙතෝරාෙගන 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙටන්ඩරයක් කැඳවලා යම් 

සමාගමක් යම් මිල ගණනකට ෙතෝරා ගන්නවා. ඒ මිල ගණනට 
ෙතෝරා ගත්තාට පසුව ඒ මිල ගණනින්ම තවත් ෙවනත් සමාගමක් 
ගන්නවා. ඒක සාධාරණ නැහැ ෙන්? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
නැහැ, ඒක තමයි. මම කියන ෙද්ත්  අහ ගන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතැන ගනුෙදනුවක් තිෙබනවා. ෙම් නිම්බස් කියන සමාගම 

නියමිත පසම්පාදන කියාවලිය අනුගමනය කරලා ෙනොෙවයි 
ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඉන් අනතුරුව ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම් සමාගම විසින්ම ෙගන එන ලද, -ලංගමය සඳහා ෙදන ලද තීරු 
බදු සහනය උපෙයෝගී කරෙගන ෙගන එන ලද- අමතර ෙකොටස්- 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඒ සමාගම ෙනොෙවයි, කලින් සමාගම; සී/ස ස්ටීල් 

ඉන්ස්ෙපක්ස් ඇන්ඩ් ඉන්ඩස්ටීස් සමාගම. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ සමාගම් ෙගන එන ලද අමතර ෙකොටස් එළිෙය් ෙවෙළඳ 

ෙපොෙළේ විකුණලා තිෙබනවා. ඒ පැත්ෙතන් බැලුවාම ගනුෙදනු 
ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙර්ගු නිලධාරින්ෙග් මැදිහත්වීම 
පිළිබඳව තමයි දැනට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරීක්ෂණය සිදු කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 

තිෙබන්ෙන්, ෙමයට වග කිව යුතු නිලධාරින් බලය අයුතු ෙලස 
පාවිච්චි කිරීම ෙහෝ බලය නිසි ෙලස කියාත්මක ෙනොකිරීම 
පිළිබඳව වූ පරීක්ෂණය ක්. ෙර්ගු නිලධාරින්ෙග් පරීක්ෂණය ෙවනම 
ෙදයක්. ෙර්ගු නිලධාරින් බලන්ෙන් ෙම් බදු සහනය ලබා ෙගන, 
ෙගනා ෙද්වල් පිටතට විකුණලා ෙකොෙතක් දුරට ආණ්ඩුවට පාඩු 
කළා ද කියන එකයි. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයත් ෙකරී ෙගන 
යනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අල්ලස්  ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 

ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරීක්ෂණයකුත් තිෙබනවා. ඒ, අල්ලස් ලබා 
දීම සඳහා කරන ලද උත්සාහයකදී අත් අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව. 
ඒ පරීක්ෂණයත් ෙවනම දියත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙමම සමස්ත සිද්ධිය පිළිබඳව ෙම් ආයතන තුෙන්ම පරීක්ෂණ 

තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාම ෙම් පිළිතුර ලබා දීම පිළිබඳව මම 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
සමස්ත සිදු වීම පිළිබඳව ආයතන ගණනාවකින් පරීක්ෂණ සිදු 
ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ පරික්ෂණ අවසන් වූවාට පසුව ගරු 
ඇමතිතුමා විසින් සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරනවාද? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අනිවාර්යෙයන් ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාණිජ නැව්වලට ආරක්ෂාව සැපයීම : ඉපයූ ආදායම 
வணிகக் கப்பல்க க்குப் பா காப்  வழங் கல்: 

ெபற்ற வ மானம் 
PROVISION OF SECURITY TO COMMERCIAL VESSELS: 

INCOME EARNED  

270/’15 
5.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2) 

(අ) (i) නාවික හමුදා දක්ෂිණ මූලසථ්ානෙය්, අවි 
ගබඩාවක වාණිජ නැව්වලට ආරක්ෂාව සපයන 
මුහුදු ආරක්ෂකයින්ෙග් අවි තැන්පත් කිරීම සිදු කළ 
කාලවකවානුව කවෙර්ද; 

 (ii) එකී කාලවකවානුව තුළ එකී කටයුත්ෙතන් නාවික 
හමුදාව ලැබූ ආදායම ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ගාලු වරායට ඔබ්ෙබන් ජාත්යන්තර මුහුෙද් 
ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගම විසින් පාෙවන අවි ගබඩාවක් 
පවත්වා ෙගන ගිය කාලවකවානුව කවෙර්ද; 

 (ii) එකී කාලවකවානුව තුළ එම කටයුත්ෙතන් නාවික 
හමුදාව සහ සී/ස රක්නා ආරක්ෂණ ලංකා සමාගම 
ලැබූ ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) පාෙවන අවි ගබඩාවක් පවත්වා ෙගන යෑම, 
ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගෙමන් නාවික හමුදාවට පවරා 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සමාගම යම් නීතියක් උල්ලංඝණය 
කළ බවට අධිකරණයකින් ඔප්පු වී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கடற்பைடயின் ெதற்குத் தைலைமயகத்தின் 
ஆ தக் களஞ்சியசாைலயில் வணிகக் 
கப்பல்க க்கு பா காப்  வழங்கும் கடல் 
பா காவலர்கள   ஆ தங்கைள ைவத்தி த்தல் 
நைடெபற்ற காலப்பகுதி யா ; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியி ள் குறித்த 
நடவ க்ைகயின் லம் கடற்பைட ெபற் க் 
ெகாண்ட வ மானம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கா  ைற கத் க்கு அப்பால் சர்வேதச 
கடற்பரப்பில் வைரய க்கப்பட்ட அவன்காட் 
கம்பனியினால் மிதக்கும் ஆ தக் களஞ்சியம் 
ேபணிவரப்பட்ட காலப்பகுதி யா ; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியி ள் குறித்த 
நடவ க்ைககளின் லம் கடற்பைட மற் ம் 
வைரய க்கப்பட்ட ரக்னா லங்கா பா காப்  
கம்பனி ெபற்ற வ மானம் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) மிதக்கும் ஆ தக் களஞ்சியத்ைத ேபணிவ தல் 
அவன்காட் கம்பனியினால் கடற்பைடக்கு 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், குறித்த கம்பனி ஏேத ம் சட்டத்ைத 
மீறி ள்ளதாக நீதிமன்றத்தில் நி பிக்கப்பட் 

ள்ளதா; 
 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Defence: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the period of time in which weapons of 
maritime security guards who provides 
security for commercial vessels were kept 
in an armoury of the Southern Naval 
Command Head Quarters; and 

 (ii)   the income earned by the Sri Lanka Navy 
from the aforesaid activity during the 
period mentioned above? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i)  the period of time in which a floating 
armoury was run by Avant-Garde 
Company in international waters beyond 
the coast of the Galle Port; and 

 (ii) separately, the income earned by the Sri 
Lanka Navy and Rakna Arakshana Lanka 
Ltd., during the aforesaid period of time? 

(c)  Will he state - 

 (i)  whether running of a floating armoury has 
been handed over to the Sri Lanka Navy by 
the Avant-Garde company; and 

 (ii)  if so, whether it has been proven in a court 
of law that the aforesaid company has 
violated any specific law? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)    (i)    2009.12.07 සිට 2012.10.15 දක්වා.  

         (ii)   රු. 1,836,642,277.14 

  නාවික හමුදාව විසින් ෙපෞද්ගලික මුහුදු 
ආරක්ෂකයින් සතු අවි ගබඩා කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කරන ලද මුල් වකවානුෙව් පැමිණි 
ෙනෞකා පමාණය ඉතාම අල්ප වූෙයන් එකල 
මාසික ආදායම අඩුව පැවතිණ. ෙකෙසේ වුවද  කම 
කමෙයන් එහි වර්ධනයක් සිදු වී 2011 
ෙනොවැම්බර් මස සිට ඉහළ ආදායමක් ලබා ඇත.  

(ආ) (i) 2012.10.15 සිට 2015.11.13 දක්වා. 
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  ෙකෙසේ වුවද, ඒ අතර සම්පූර්ණ කාලය වන දින 
1095කින්, දින 928ක්ම ෙමම අවි ගබඩාව රැඳී 
ඇත්ෙත් ජාත්යන්තර මුහුෙද් ෙනොව, ගාල්ල 
වරාෙය් ජැටියට යාබදවය. 

 (ii) ශී ලංකා නාවික හමුදාව ලැබූ ආදායම 

  නාවික හමුදාව විසින් සැපයූ ෙසේවාවන්හි 
වටිනාකම දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 2,540ක් 
වන අතර නාවික හමුදාව ෙවත සී/ස ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ආරක්ෂක ෙසේවා (පුද්ගලික) සමාගම විසින් ෙගවා 
ඇත්ෙත් රුපියල් මිලියන 1,757ක් පමණි. 

  සී/ස රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම ලැබූ 
ආදායම 

  රුපියල් මිලියන 379.3කි. 

(ඇ) (i) නැත. ආරක්ෂක මණ්ඩල තීරණයක් අනුව අවි 
කළමනාකරණ කටයුතු සියල්ල නාවික හමුදාවට 
පවරා දී ඇති අතර, පාෙවන අවි ගබඩාවක් පිළිබඳ 
අවශ්යතාවක් පැන ෙනොනඟී. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම හා ආණ්ඩුව 
අතර දැනට කිසියම් බලාත්මක ගිවිසුමක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්නා තරමින් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 

සමාගම එක්ක අපට කිසිම ගනුෙදනුවක් නැහැ. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමට එෙරහිව ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් 
යම් පරීක්ෂණයක් ෙහෝ යම් පියවරක් ගනිමින් සිටිනවාද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
පරීක්ෂණ සියල්ලක්ම දැන් ෙපොලීසියට භාර දීලායි 

තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසිය තමයි ඒ පරීක්ෂණ පවත්වාෙගන යන්ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය.  

නාවික හමුදාව විසින් අවි ගබඩාව පවත්වාෙගන ගිය සමෙය් 
ලබාගත් සමස්ත ආදායම, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම විසින් අවි 
ගබඩාව පවත්වාෙගන ගිය අවධිෙය් ලබාගත් මාසික ආදායමටත් 
වඩා අඩු බව ඔබතුමාෙග්ම සංඛ්යා  ෙල්ඛනවලට අනුව, ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ඒ පශ්නය මට ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නාවික හමුදාව විසින් අවි ගබඩාව පවත්වාෙගන ගිය යුගෙය් 

ලැබූ සමස්ත ආදායම ඔබතුමා කියපු විධියට රුපියල් බිලියන 
1.8යි. නමුත්, නාවික හමුදාවටත්, සී/ස රක්නා ආරක්ෂක ලංකා 
සමාගමටත් ලැබුණු ආදායම පිළිෙවළින් රුපියල් මිලියන 2,540යි; 
රුපියල් මිලියන 379.3යි. 

එතෙකොට ෙමම කටයුත්ත නාවික හමුදාව විසින් කරෙගන ගිය 
සමයට වඩා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම විසින් කරෙගන ගිය සමෙය් 
ආණ්ඩුවට ලැබුණු ආදායම වැඩි බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 
එෙහම නැත්නම්, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමට භාරදීෙමන් නාවික 
හමුදාවට අලාභයක් සිදු ෙනොවී ඇති බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉහත දුන් පිළිතුර අනුව, 2009 වසෙර් 

දී නාවික හමුදාව විසින් ෙමය  ආරම්භ කළත් එහි ලාභය වර්ධනය 
කරගන්න ටික කාලයක් ගත වුණා. ෙකොෙහොම වුණත්  නාවික 
හමුදාවට එම ලාභය ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ් 2011 වර්ෂය වන 
විටයි. නමුත්, 2012 වර්ෂය වන විට හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා විසින් ෙකළින්ම නාවික 
හමුදාෙවන් අරෙගන ඇවන්ට් ගාර්ඩ් කියන ෙපෞද්ගලික සමාගමට 
ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා සියල්ලම භාරදීලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] ඒක තමයි ඇත්ෙතන්ම සිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ලාභය වර්ධනය වීෙගන එනෙකොටම තමයි 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමට එය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister reply. -[Interruption.] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඇෙහන්ෙන් නැහැෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Minister gave the reply.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙමම පශ්නයට අදාළ පසුබිම් 

වාර්තාව  සභාගත* කරනවා. 
 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක  6 -311/'15-(2), ගරු ෙජ්.එම්.ආනන්ද කුමාරසිරි 

මහතා. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම සිද්ධිය සිදු ෙවලා දැනට අවුරුදු 

16ක් ෙවනවා. මීට කලින් න්යාය පතයට ෙමම පශ්නය  ඇතුළත් 
වුෙණ් 2016 ජනවාරි මාසෙය් 27ෙවනි දායි. දැනට මාසයකටත් 
වැඩියි. එදාත් පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලුවා. ෙම් 
අහිංසක කාන්තාවට ළමයි 6 ෙදෙනක් ඉන්නවා. අවුරුදු 16ක් ගත 
ෙවලාත් ෙමම පශ්නය විසඳිලා නැහැ. කරුණාකරලා ඉක්මනින් 
මට ෙම් පශ්නය සඳහා උත්තරයක් ලබාෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහමනම් ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, හදිසි කරුණක් වශෙයන් 

දාලා ඊළඟ සතිෙය්දී පිළිතුර ලබා ෙදන්න. ෙමෙහම වුෙණොත් 
සාධාරණ නැහැ. 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ෙහොඳයි ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා 

කරලා සති ෙදකකින් පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්.    

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8-347/'15-(1), ගරු එස්.එම්.මරික්කාර් මහතා 

විසින් එම පශ්නය ඉල්ලා අස් කර ෙගන ඇත.  

මාතෙල් මහ නගර සභාව: අතුරුදන් භාණ්ඩ 
மாத்தைள மாநகர சைப: ெபா ட்கள் 

காணாமற்ேபானைம 
 MATALE MUNICIPAL COUNCIL: DISAPPEARANCE OF 

ARTICLES 
71/’15 

10.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                      

පශ්නය - (1): 
(අ) (i) මාතෙල් මහ නගර සභා පධාන ෙගොඩනැඟිලි 

සංකීර්ණෙය් සවිකර තිබූ පැරණි අකුණු 
සන්නායක තුෙන් භූගත කම්බි හා මාතෙල් නගර 
මධ්යෙය් පිහිටි පැරණි ඔරෙලෝසු කනුෙව් 
ඔරෙලෝසුවක ෙකොටස ්අතුරුදන්වී ඇති බවත්;  

 (ii) අතුරුදහන්ව ඇති එම ෙකොටසව්ල ෙපෞරාණික 
වටිනාකමක් ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ඉහත සිදුවීම් සම්බන්ධව පැමිණිලි ලැබී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පැමිණිලි ලද  දිනයන්  කවෙර්ද; 

 (iii) පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයන් කවුරුන්ද; 

 (iv) එම පැමිණිලි විභාග කළ දිනයන් කවෙර්ද; 

 (v) එම විභාගයන් සිදු කළ නිලධාරින් කවුරුන්ද; 

 (vi) එකී පැමිණිලිවලට සම්බන්ධ චූදිතයන්ට එෙරහිව 
නීත්යනුකූලව කියා කර තිෙබ්ද;  

 (vii) එෙසේ නම්, එම චූදිතයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් හා 
ඔවුන්ට එෙරහිව ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i )  மாத்தைள மாநகரசைப பிரதான கட் டத் 

ெதாகுதியில் ெபா த்தப்பட் ந்த பைழய 
ன்  இ தாங்கிகளின் நிலக்கீழ் கம்பிகள் 

மற் ம் மாத்தைள நகர மத்தியில் அைமந் ள்ள 
பைழய க காரக் ேகா ரத்தி ள்ள க காரத்தின் 
சில பகுதிகள் காணாமற்ேபா ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii )  காணாமற்ேபா ள்ள அப்பகுதிகள் வரலாற் ப் 
ெப மதிவாய்ந்தைவகள் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i )  ேமற்ப  சம்பவங்கைளப் பற்றி ைறப்பா கள் 

கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii )  ஆெமனில், இந்த ைறப்பா கள் கிைடத்த 

ேததிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii )  ைறப்பாட்ைட ெசய்தவர்கள் யாவெரன் 

பைத ம்; 
 (iv )  ேமற்ப  ைறப்பா கள் விசாரைணக் 

குட்ப த்தப்பட்ட ேததிகள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (v )  ேமற்ப  விசாரைணகைள நடத்திய உத்திேயா 
கத்தர்கள் யாவெரன்பைத ம்; 
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 ( v i )  ேமற்ப  ைறப்பா கள் சம்பந்தமாக குற்றஞ் 
சாட்டப்பட்டவர்க க்கு எதிராகச் சட்டாீதியாக 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (vii )  ஆெமனில், இவ்வா  குற்றஞ்சாட்டபட்டவர் 
களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் 
இவர்க க்ெகதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  the underground cables of the three old 
lightening conductors that had been 
installed in the main building complex of 
the Matale Municipal Council and parts of a 
clock of the old clock tower situated in the 
centre of the Matale City have disappeared; 
and 

 (ii)  those parts that have disappeared have an 
antique value? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether any complaints have been received 
regarding the aforesaid incidents; 

 (ii)  if so, the dates on which the aforesaid 
complaints were received; 

 (iii)  the names of the persons who lodged those 
complaints; 

 (iv)  the dates on which those complaints were 
investigated; 

 (v)  the names of the officers who conducted 
those investigations; 

 (vi)  whether legal action has been taken against 
the accused persons of those complaints; 
and 

 (vii)  if so, the names and addresses of those 
accused persons and the nature of the action 
that has been taken against them? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) මාතෙල් මහනගර සභා පධාන ෙගොඩනැඟිලි 
සංකීර්ණෙය් සවි කර තිබූ පැරණි අකුණු 
සන්නායක තුෙන් භූගත කම්බි අතුරුදන් වී ඇතත්, 

මාතෙල් නගර මධ්යෙය් පිහිටි පැරණි ඔර ෙලෝසු 
කණුෙව් ඔරෙලෝසු ෙකොටස ්අතුරුදන් වීමක් සිදු වී 
ෙනොමැත. 

 (ii) ඔව්. මාතෙල් මහනගර සභා පධාන ෙගොඩනැඟිලි 
සංකීර්ණෙය් සවි කර තිබූ පැරණි අකුණු 
සන්නායකවල ෙපෞරාණික වටිනාකමක් ඇත. 

(ආ) (i) 2014.06.27 දින පැවති මහා සභා රැසව්ීෙම්දී 
නාගරික මන්තී ඩල්ජිත් අලුවිහාෙර් මහතා ෙම් 
පිළිබඳව පශන් කර ඇත. පැරණි ඔරෙලෝසු 
කණුෙව් ඔරෙලෝසු ෙකොටස ් සම්බන්ධෙයන් 
පැමිණිලි ෙනොමැති වුවත්, 2010.04.20 දිනැති 
දිවයින පුවත් පෙත් ලිපියක් පළ වී ඇත. 

 (ii) පැරණි අකුණු සන්නායක සම්බන්ධෙයන් 
පැමිණිලි ලද දිනය වන්ෙන් මහා සභා රැසව්ීම 
පැවැති 2014.06.27 දිනය. පැරණි ඔරෙලෝසු 
කණුෙව් ඔරෙලෝසු ෙකොටස ් සම්බන්ධෙයන් 
2010.04.20 දිනැතිව දිවයින පුවත් පෙත් ලිපියක් 
පළ වී ඇත. 

 (iii) පැරණි අකුණු සන්නායක අතුරුදන් වීම 
සම්බන්ධෙයන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර 
ඇත්ෙත් නාගරික මන්තී ගරු ඩල්ජිත් අලුවිහාෙර් 
මැතිතුමා මහාසභා රැසව්ීෙම්දී වාචිකවය. 

 (iv) පැරණි අකුණු සන්නායක අතුරුදන් වීම සම්බන්ධ 
පැමිණිල්ල විභාග කළ දිනයන්  2014.07.02, 
2014.07.08 හා 2014.07.09 ෙව්. පැරණි ඔරෙලෝසු 
කණුෙව් ඔරෙලෝසු ෙකොටස ් අතුරුදන් වීම 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කළ දිනයන්  2010.05.07 
සහ 2010.06.14 ෙව්. 

 (v)  මාතෙල් මහනගර සභා පධාන ෙගොඩනැඟිලි 
සංකීර්ණෙය් සවි කර තිබූ පැරණි අකුණු 
සන්නායක තුෙන් භූගත කම්බි අතුරුදන් වීම 
පිළිබඳව විභාග කළ නිලධාරියා වන්ෙන් මාතෙල් 
මහනගර සභාෙව් අභ්යන්තර විගණක, පී.ජී. 
කරුණාරත්න මහතා වන අතර පැරණි ඔරෙලෝසු 
කණුෙව් ඔරෙලෝසු ෙකොටස ්සම්බන්ධෙයන් විභාග 
කළ නිලධාරියා වන්ෙන් එම සභාෙව්ම අභ්යන්තර 
විගණක, ආර්.ඒ.ඩබ්ලිව්. සමරක්ෙකොඩි මහතාය.  

 (vi) මාතෙල් මහනගර සභා පධාන ෙගොඩනැඟිලි 
සංකීර්ණෙය් සවි කර තිබූ පැරණි අකුණු 
සන්නායක තුෙන් භූගත කම්බි අතුරුදන් වීම 
සම්බන්ධෙයන් චුදිතයන් හඳුනාෙගන ෙනොමැති 
අතර පැරණි ඔරෙලෝසු කණුෙව් ඔරෙලෝසු 
ෙකොටස ්ගලවා ඉවත් කර මාතෙල් මහනගර සභා 
ගබඩාෙව් තැන්පත් කර ඇති බව පරීක්ෂණෙයන් 
ෙහළි වී ඇත. 

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමතැන සිද්ධි ෙදකක් තිෙබනවා. එක සිද්ධියක් තමයි, මාතෙල් 
මහනගර සභා පධාන ෙගොඩනැඟිලි සංකීර්ණෙය් සවි කර තිබූ 
පැරණි අකුණු සන්නායක තුෙන් භූගත කම්බි අතුරුදහන් වීම.  

ෙදවන සිද්ධිය තමයි, මාතෙල් නගර මධ්යෙය් පිහිටි පැරණි 
ඔරෙලෝසු කණුෙව් ඔරෙලෝසුවක ෙකොටස් අතුරුදහන් වීම. ගරු 
රාජ්ය ඇමතිතුමා කියනවා, ඔරෙලෝසුෙව් ෙකොටස් තැන්පත් කර 
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තිෙබනවාය කියා. අපි දන්නවා, පැරණි අකුණු සන්නායකවල 
තැන්පත් වී තිෙබන විභව ශක්තිය, අර කිඹුල් හූනන්, වල්ලා පට්ටා 
විකුණනවා වාෙග් විශාල මුදලකට විෙද්ශ රටවලට විකුණන 
ජාවාරමක් තිෙබන බවට ෙම් ර ෙට්  මාධ්ය වාර්තා ඉතා බරපතළ 
විධියට පළ වනවාය කියලා. ඒ නිසායි ෙම් කාරණය මතු වන්ෙන්. 
මා දැනගන්නට කැමැතියි, අකුණු සන්නායක තුෙන් භූගත කම්බි 
සම්බන්ධෙයන් දී තිෙබන උත්තරය ෙමොකක්ද කියලා.  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
2014.07.15වන දින නිකුත් කළ පරීක්ෂණ වාර්තාෙව් සඳහන් 

ෙවනවා, පැරණි අකුණු සන්නායක ෙදකක් තිබුණු බව. ඒවාෙය් 
ෙකොටස් අතුරුදහන් වී ඇති බව සඳහන් වන නමුත් ඒවා ෙසොරා 
ගත් කාලයක් ෙහෝ නිශ්චිත චූදිත පුද්ගලයන් පිළිබඳව එම 
පරීක්ෂණ වාර්තාෙව් සඳහන්ව නැහැ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒෙකන් කියැෙවන්ෙන්, ෙම් ෙහොරකම ෙවලා තිෙබන නමුත් 

ෙසොයා ගන්න බැරි වී තිෙබනවා කියන එකද? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
විගණන වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රජය සතු එෙහම නැත්නම් පළාත් පාලන ආයතනයක් සතු යම් 

වත්කමක් තමයි, ෙම් නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලීම අභ්යන්තර පරීක්ෂණයකින් නැවතී තිෙබනවාද, 
එෙහම නැත්නම් එතැනින් එහාට අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ෙහෝ ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
ෙම් සම්බන්ධව පරීක්ෂා කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවාද කියා මා 
අසන්නට කැමැතියි. එෙසේ කටයුතු කර නැත්නම් ඒ ඇයි කියාත් මා 
අසා සිටිනවා.  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
2010.04.20වන දින නිකුත් වූ දිවයින පුවත් පෙතහි ෙම් 

සම්බන්ධව ලිපියක් පළ වී තිෙබනවා. නාගරික ෙකොමසාරිස් විසින් 
2010.05.07වැනි දින අභ්යන්තර විගණන නිලධාරියා ෙවත ෙම් 
සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කිරීමට උපෙදස් ලබා දී තිබුණු අතර ඒ 
අනුව අදාළ විගණන නිලධාරියා ෙම් විෂය සම්බන්ධව වාර්තාවක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ෙමම වාර්තා ඉදිරියට 
ෙගන යන්නය කියා අප නිෙයෝග කළ යුතුයි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම්වා යම් කිසි ෙකෙනකුෙග් ෙපෞද්ගලික අකුණු සන්නායක 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා රෙට් රාජ්ය ආයතනයක් සතු අකුණු සන්නායක. 
මාතෙල් මහ නගර සභාව කියන්ෙන් විෙද්ශීය අධිරාජ්යවාදින්ෙග් 

කාලෙය් සිට තිෙබන නගර සභාවක්. තවම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අභ්යන්තර පරීක්ෂණයකින් එහාට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු 
ඇමතිතුමා සහ අමාත්යාංශය මැදිහත් වී ෙම් සම්බන්ධව අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පැමිණිල්ලක් කරලා යම් කිසි 
මැදිහත්වීමක් සිදු කර ඒ තුළින් ෙම් ගැන ෙසොයා බැලීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකට මැදිහත් ෙවනවාද කියා මා අසන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
අපි ෙම් කාරණය නාගරික ෙකොමසාරිස්වරයාට ෙයොමු කර ඉන් 

පසු ඒ සම්බන්ධව ඉදිරි කටයුතු කිරීමට උපෙදස් ලබා ගන්නවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒ සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කරලා කියා කරන්න.  

 
ශීලන්කන් එයාර්ලයින් සමාගම සහ ශී ලංකා 

රක්ෂණ සංසථ්ාව : ෙපෞද්ගලීකරණය  
ஸ்ரீ லங்கன் எயார்ைலன் கம்பனி மற் ம் இலங்ைக 

காப் திக் கூட் த்தாபனம் : தனியார்மயப்ப த்தல் 
SRILANKAN AIRLINES LIMITED AND SRI LANKA INSURANCE 

CORPORATION: PRIVATIZATION 
303/’15 

12.ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                   

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) ශීලන්කන් එයාර්ලයින් සමාගම සහ ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංසථ්ාව ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමට රජය 
තීරණය කර තිෙබ්ද; 

 (ii) ලාභ ලබන රාජ්ය ආයතනද ෙපෞද්ගලීකරණය 
කිරීමට රජෙය් අවධානය ෙයොමු වී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ஸ்ரீ லங்கன் எயார்ைலன் கம்பனிைய ம் 

இலங்ைக காப் திக் கூட் த்தாபனத்ைத ம் 
தனியார்மயப்ப த்த அரசாங்கம் 
தீர்மானித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இலாபம் ஈட் கின்ற அரச நி வனங்கைள ம் 
தனியார்மயப்ப த்த அரசாங்கம் கவனம் 
ெச த்தி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  

 
asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform the House-  

 (i) whether the Government has decided to 
privatize the SriLankan Airlines Limited 
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and the Sri Lanka Insurance Corporation; 
and 

 (ii) whether the attention of the Government 
has been focused on privatizing even profit-
making enterprises? 

(b) If not, why?  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) නැත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

යම් රාජ්ය ආයතන ගණනක් ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදල විසින් ලබා ෙදන ණය පහසුකෙම් ෙකොන්ෙද්සියක් 
බවට පත් වී තිෙබ්ද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

අසා තිබුණා, ශීලන්කන් එයාර්ලයින් සමාගම සහ ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාව ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවාද කියා. එතුමා 
දන්නවා ඇති, පසු ගිය රජය -[බාධා කිරීමක්] මම ඒ ගැන කියා 
ෙදන්නම්. 2015 වනවිට ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් සමුච්චිත ණය 
පමාණය ෙඩොලර් මිලියන 955යි; රුපියල් බිලියන 128යි. ඒෙකන් 
රටට අහිමි වූ ෙද්වල් ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. ඒ මුදල්වලින් අපට 
ඉහළම පමිතිෙයන් යුත් පාසල් 130ක් හදන්න තිබුණා. එෙහම 
නැත්නම් ඇඳන් 300ක් සහිත ෙහොඳම තත්ත්වෙය් ෙරෝහල් 65ක් 
හදන්න තිබුණා. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති දූෂණ, වංචා නිසා, 
2008දී සමබරව තිබුණු එම ආයතනය අද වන විට වත්කම්වලට 
වඩා බැරකම් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එම ආයතනය 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ෙනොෙවයි, වළලන්න තිෙබන 
ආයතනයක්. එෙහම තමයි ඔබතුමන්ලා අපට භාර දුන්ෙන්. ඒක 
අපි ෙවනස් කරනවා. ෙම් ආණ්ඩුව IMF එෙක් න්යාය පතය අනුව 
ෙනොෙවයි ෙම්වා ෙගනියන්ෙන්. අෙප් පතිපත්තියක් තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ෙම් රාජ්ය ආයතන ඒ විධියට ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්නට 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. සමහර ආයතන Public-Private 
Partnership වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් කියාත්මක කරන්න අපට 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ගැනයි ඔබතුමාට කියන්න 
ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට පැහැදිලි කරගැනීමක් අවශ්යයි. 

මම ඒක ෙදවැනි අතුරු පශ්නය කරගන්නවා.  

ගරු ඇමතිතුමා පකාශ කරන්ෙන්, අර්ධ ෙපෞද්ගලීකරණය 
තමයි ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය කියන එකද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
නැහැ, එෙහම පතිපත්තියක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා පසු ගිය 

කාලෙය් දූෂණය කරලා, වංචා කරලා විනාශ කරපු ආයතන 
ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි. ශී ලංකන් ගුවන් 
සමාගම ගත්තාම, අද  ඒෙක් පාඩුව ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
3යි. ඒක නඩත්තු කරන්න මහා භාණ්ඩාගාරයට බැහැ. ෙමොකද, 
ෙම් රෙට් තවත් පශ්න තිෙබනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අර්ධ ෙපෞද්ගලීකරණයක් කරනවාද කියන එකයි මම 

අහන්ෙන්? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
නැහැ, අර්ධ ෙපෞද්ගලීකරණයක් කරන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය 

කාලෙය් අත්යවශ්ය ආයතන,- [බාධා කිරීමක්] ෙපෞද්ගලීකරණය 
කළා. අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම කරන්න අත්යවශ්ය 
නම්, ඒ ෙවලාෙව්දී රජය එම තීරණය අරෙගන ෙම් සභාව දැනුවත් 
කරලා තමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. ඒක ෙහොෙරන් කරන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම අහනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 

රාජ්ය අංශය සහ ෙපෞද්ගලික අංශය අතර හවුල් ව්යාපාරයකට - 
Public-Private Partnership - යෑෙම්දී, ඒ සඳහා ආයතන ෙතෝරා 
ගැනීමට තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් යම් නිර්ණායක ෙගොඩනඟා 
තිෙබ්ද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
තවම අපි ඒ නිර්ණායක ෙගොඩනඟාෙගන නැහැ.   චීනය, 

සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව වාෙග් විවිධ රටවල ඒ ෙමොඩලය  
සාර්ථකව කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් ගත්තාම, 
සිංගප්පූරු රජය තමයි පධාන ෙකොටස්කරුවා. ඒ පධාන 
ෙකොටස්කරුවා තමයි කළමනාකරණය සඳහා තවත් partnership 
එකකට යන්ෙන්. ඒ වාෙග් ෙමොඩල කිහිපයක්ම අපි බලනවා. ඒ 
අනුව තමයි අපි අවසාන තීරණය ගන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙදවැනි වටය. 
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3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf the Hon. M.H.M. 
Salman) 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මුසල්ිම් ආගමික හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් (වකුෆ ්අංශෙය්) අංක R/768/
BT/65 යටෙත් ලියාපදිංචි කර ඇති මඩකළපුව, 
“ඕඩ්ඩමාවඩි මුහියිද්දීන් ජුම්ආ පල්ලියට” 
අවසන්වරට නීත්යනුකූල භාරකරුවන් පත්කරන 
ලද දිනය සහ එම පත්වීම් කාලය අවසන් වූ දිනය 
කවෙර්ද;  

 (ii) දීර්ඝ කාලයක් නීත්යනුකූල භාරකරුවන් 
පත්කිරීෙමන් ෙතොරව පවතින එම පල්ලිෙය් 
පරිපාලන කටයුතු විධිමත්ව පවත්වාෙගන යෑමට 
 ෙනොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී ඇති බැවින්, නව 
භාරකාර මණ්ඩලයක් කඩිනමින් පත්කිරීම සඳහා 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ஸ் ம் சமய, கலாசார அ வல்கள் 

திைணக்களத்தில் (வக்  பிாிவில்) R/768 BT/65 
இலக்கத்தின்கீழ் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள 
மட்டக்களப் , ஓட்டமாவ  ஹிதீன் ஜும்மா  
பள்ளிவாச க்கு”  இ தியாக சட்டாீதியான 
நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்ட 
திகதி மற் ம் ேமற்ப  நியமனக் காலம் 

வைடந்த திகதி யா ; 
 (ii) நீண்டகாலமாகச் சட்டாீதியான நம்பிக்ைகப் 

ெபா ப்பாளர்கள்  நியமிக்கப்படா ள்ள  
ேமற்ப  பள்ளிவாச ன் நிர்வாக நடவ க் 
ைககைள ஒ ங்காகப் ேபணிவர இயலாத 
நிைலேயற்பட் ள்ளதால் திய நம்பிக்ைகப் 
ெபா ப்பாளர்கள் சைபெயான்றிைன ாிதமாக 
நியமிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Post, Postal Services and 

Muslim Religious Affairs: 
(a) Will he state - 

 (i) the date  on which legal trustees were 
appointed to “Oddamawadi  Mohideen 
Jumma Mosque” in Batticaloa, which is 
registered in the Department of Muslim 
Religious and Cultural Affairs (Waqf  
Section) under the registration No. R/768/

BT/65, along with the date on which the 
aforesaid appointment period ended; and 

 (ii) whether action will be taken  to appoint  a 
new Board of Trustees to the aforesaid 
mosque to which legal trustees have not 
been appointed for a long period of time, 
due to the fact that  a situation  arisen, in 
which the administrative activities  of  the 
aforesaid  mosque cannot be carried out in 
a systematic manner ? 

(b) If not , why ? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக 
அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Mass 
Media and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) අංක WB/5558/2012 හා 2015.12.29 දිනැති වකුෆ් 
මණ්ඩල තීරණය පරිදි මඩකළපුව, ඕඩ්ඩමාවඩි මුහියිද්දීන් 
ජුම්ආ පල්ලිය සඳහා විෙශේෂ භාරකරුවන් පත්කර ඇත. එම 
විෙශේෂ භාරකාර මණ්ඩලෙය් වලංගු කාල සීමාව 
2015.12.29 සිට 2016.06.29 දින දක්වා ෙව්. 

 (ii) ඉහත පිළිතුර අනුව දැනටමත් නීත්යනුකූල භාරකරුවන් 
පත්කර ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල හමුදා කඳවුරු: 

විසත්ර 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாண ப்பைட காம்கள் : 

விபரம் 
CAMPS IN NORTHERN AND EASTERN PROVINCCES: DETAILS 

317/’15 
7. ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 

(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) (i) 2009.05.19 වන විට උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 

පළාත්වල පවත්වාෙගන ගිය තිවිධ හමුදා කඳවුරු 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එකී කඳවුරු අතරින් 2014.12.31 වන විට 
පවත්වාෙගන යන ලද කඳවුරු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම කඳවුරුවල නම් යුද, නාවික සහ ගුවන් ෙලස 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iv) ඉහත (i)හි සඳහන් කඳවුරු අතරින් අධිආරක්ෂිත 
කලාප සහිතව පවත්වාෙගන යන ලද කඳවුරු 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; එම කඳවුරුවල නම් 
කවෙර්ද;  

 (v) එක් එක් කඳවුර විසින් පවත්වාෙගන ගිය 
අධිආරක්ෂිත කලාපවල භූමි පමාණය කඳවුර 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

43 44 
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(ආ) (i) 2015.10.30 වන විට උතුරු නැ ෙඟනහිර 
ෙදපළාෙත් පවත්වාෙගන යන ලද තිවිධ හමුදා 
කඳවුරු සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කඳවුරුවල නම් යුද, නාවික සහ ගුවන් ෙලස 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම කඳවුරු අතරින් අධිආරක්ෂිත කලාප සහිතව 
පවත්වාෙගන යනු ලැබූ කඳවුරු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; එම කඳවුරුවල නම් කවෙර්ද; 

 (iv) එම කඳවුරු විසින් පවත්වාෙගන යනු ලැබූ 
අධිආරක්ෂිත කලාපවල භූමි පමාණය කඳවුර අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2009.05.19ஆம் திகதியளவில் வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு மாகாணங்களில் ேபணிவரப்பட்ட 

ப்பைட  காம்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  காம்களில் 2014.12.31ஆம் 
திகதியளவில் ேபணிவரப்பட்ட  காம்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைன; 

 (iii) ேமற்ப  காம்களின் ெபயர்கள் தைரப்பைட, 
கடற்பைட, விமானப்பைட என்றவா  ெவவ்ேவ 
றாக யாைவ;  

 (iv) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காம்களில் 
உயர் பா காப்  வலயங்க டன் கூ யதாக 
ேபணிவரப்பட்ட காம்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; இம் காம்களின் ெபயர்கள் யாைவ;  

 (v) ஒவ்ெவா  காமினா ம் ேபணிவரப்பட்ட 
உயர் பா காப்  வலயங்களின் நிலப் பரப்பள  

காம்களின்ப  ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015.10.30ஆம் திகதியளவில் வடக்கு, கிழக்கு 
ஆகிய இ  மாகாணங்களி ம் ேபணிவரப்பட்ட 

ப்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  காம்களின் ெபயர்கள் தைரப்பைட, 
விமானப்பைட, கடற்பைட என்றவா  ெவவ்ேவ 
றாக யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  காம்களில் உயர் பா காப்  
வலயங்க டன் கூ ய ேபணிவரப்பட்ட காம்க 
ளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; இம் காம்களின் 
ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  காம்களினால் ேபணிவரப்ப ம் உயர் 
பா காப்  வலயங்களின் நிலப் பரப்பள   

காம்களின்ப  ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா; 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Defence: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of camps that were being run in 
the Northern and Eastern Provinces by the 
three armed forces as at 19.05.2009;  

 (ii) out of the aforesaid camps, the number of 
camps that were being run as at 31.12.2014;   

 (iii) separately the names of such camps in 
terms of the force they belonged to namely, 
army, navy and air force; 

 (iv) out of the camps that were mentioned in (i) 
above, the number of camps that were run 
with high security zones and the names of 
those camps; and 

 (v) separately the extent of land that came 
under each of those high security zones that 
were run by the aforesaid camps:  

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of camps that were being run in 
the Northern and Eastern Provinces by the 
three armed forces as at 30.10.2015;  

 (ii) separately the names of such camps in 
terms of the force they belonged to namely, 
the army, navy and air force; 

 (iii) out of those camps, the number of camps 
that were run with high security zones and 
the names of those camps; and 

 (iv) separately the extent of land that came 
under each of those high security zones that 
were run by the aforesaid camps:  

(c) If not, why? 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 785 

 (ii) 561 

 (iii) යුද්ධ හමුදා කඳුවුරු -   529 

  නාවික හමුදා කඳවුරු -   25 

  ගුවන් හමුදා කඳවුරු -   7 

 (iv) ශී ලංකාව තුළ අධිආරක්ෂිත කලාප ෙනොමැත. 

 (v) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) 555 

 (ii) යුද්ධ හමුදා කඳුවුරු -   521 

  නාවික හමුදා කඳවුරු -   25 

  ගුවන් හමුදා කඳවුරු -   09 

 (iii) ශී ලංකාව තුළ අධිආරක්ෂිත කලාප ෙනොමැත. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

චන්දිකා වැව රක්ෂිතය: ආරක්ෂා කිරීම 
சந்திாிகா வாவி ஒ க்குப் பிரேதசம் : பா காத்தல் 

 CHANDRIKA WEWA RESERVE: PROTECTION 
363/’15 

9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு ேஹசா விதானேக 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon.Hesha 
Withanage )   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ 
ඇති චන්දිකා වැව රක්ෂිතෙය් වන වගාවක් ආරම්භ 
කර තිබූ සුන්දර බිම්කෙඩහි, ෙම් වනවිට යුද හමුදා 
කඳවුරක් පිහිටුවා ඇති බව දන්ෙන්ද;  

 (ii) ඒ සඳහා අවසර ලබා දී තිෙබන්ෙන් කවුරුන් 
විසින්ද; 

 (iii) අවසර ලබා දී ඇති දිනය කවෙර්ද;  

 (iv) ඒ තුළින් ෙමම සුන්දර චන්දිකා වැව ආශිතව විශාල 
වන සංහාරයක් සිදුවූ බව සහ වැව දූෂණය වන බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම බිම්කඩ අයිති ආයතනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඔවුන් විසින් ෙමය කිසියම් ආයතනයකට වන වගා 
කිරීමට නීත්යනුකූලව පවරා දී තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ආයතනය කවෙර්ද; 

 (iv) ෙමම සුන්දර චන්දිකා රක්ෂිතය ආරක්ෂා කිරීමට 
ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) எம்பி பிட் ய பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள சந்திாிகா வாவி 
ஒ க்குப் பிரேதசத்தில் வனச் ெசய்ைக 
ஆரம்பிக்கப்பட் ந்த எழில்மிகு நிலப்பரப்பில் 
தற்ேபா  இரா வ காெமான்  
தாபிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கான அ மதி யாரால் வழங்கப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (iii) அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள திகதி யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iv) அத டாக ேமற்ப  எழில்மிகு சந்திாிகா 
வாவிைய அண் யதாக பாாியளவிலான வன 
அழிப்  இடம்ெபற்றெதன்ைத ம் வாவி 
மாசைடகின்றெதன்பைத ம் ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நிலப்பரப்  ெசாந்தமா ள்ள நி வனம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்நி வனம் இதைன வனச் ெசய்ைகக்காக 
ஏேத ம் நி வனத்திற்கு சட்டாீதியாக 
ஒப்பைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  எழில்மிகு சந்திாிகா வாவி 
ஒ க்கத்திைனப் பா காப்பதற்காக எ க்கப் 
ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he state- 

 (i) whether he is aware that an Army camp has 
been set up by now on the beautiful plot of 
land located in the Chandrika Wewa 
Reserve in Embilipitiya Divisional 
Secretary's Division, where a forest 
cultivation had been started; 

 (ii) by whom permission has been granted for 
that; 

 (iii) the date on which permission was granted; 
and 

 (iv) whether he admits that huge deforestation 
has occurred in the area surrounding this 
beautiful Chandrika Wewa and that the 
tank is being polluted as a result? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the institution which owns this plot of land; 

 (ii) whether this has been legally transferred by 
them to some institution for forest 
cultivation; 

 (iii) if so, what that institution is; and 

 (iv) the measures that will be taken to protect 
this beautiful Chandrika Wewa Reserve? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 

(ii) a. ශී ලංකා යුද හමුදාෙව් ඉංජිෙන්රු ෙරජිෙම්න්තුෙව් 
 ඉංජිෙන්රු පාසල ස්ථානගත කිරීම සඳහා අංක IWRM/
 D/DA3/W.army(2013)01 හා 2013.02.28 දිනැති 
 ලිපිෙයන් ගරු වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 
 කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙග් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 
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           b. ශී ලංකා යුද හමුදාෙව් ගුවන් සංකමික බල ෙසේනාව 
 ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අංක IWRM/D/DA3/W/army
 (2014)01 හා 2014.12.16 දිනැති ලිපිෙයන් ගරු 
 වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
 අමාත්යතුමාෙග් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

 (iii) 2013.02.28 හා 2014.12.16 

 (iv) නැත. හමුදා කඳවුර නිසා වනය ආරක්ෂා වී ඇත. 

(ආ)  (i) ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය. 

 (ii) නැත. 

 (iii) නැත. 

 (iv) චන්දිකා වැව රක්ෂිතෙය් අනවසරෙයන් පදිංචි වී සිටින 
පුද්ගලයන් නවෙදෙනකු ෙනරපීම සඳහා නඩු පවරා ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් රක්ෂිත ඉඩම්: පරිහරණ 

කමෙව්දය 
மின்சார சைப ஒ க்கக் காணிகள்: பயன்பாட்  

நைட ைற 
 ELECTRICITY BOARD RESERVATIONS :  METHODOLOGY OF 

USAGE 
212/’15 

11.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා  (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)  
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් වන්දි පදානය 
කර පවරා ගනු ලැබූ අධිබලැති විදුලි රැහැන් ඇද 
තිෙබන, විදුලිබල මණ්ඩලය සතු රක්ෂිත ඉඩම් 
වශෙයන් සැලෙකන භූමි පමාණය කවෙර්ද; 

 (ii)  අධිබලැති රැහැන්වලට පහළින් ෙගොඩනැගිලි 
ඉදිකිරීමට සහ වැවිලි කටයුතු සඳහා අවසර දී 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එවැනි සථ්ානවල ෙගොඩනැගිලි 
ඉදිකිරීෙම්දීත්, වැවිලි කටයුතු සිදු කිරීෙම්දීත් 
අනුගමනය කළයුතු පිළිෙවත කවෙර්ද;  

 (iv) ෙම් සම්බන්ධෙයන් මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்  

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயினால் நட்டஈ  

ெச த்தி ைகேயற்கப்ப கின்ற காணிகள் 
ஊடாக அதிசக்திவாய்ந்த மின்சாரக் கம்பிகள் 
இ க்கப்பட் ள்ள பிரேதசெமான்றாக 
அைம மிடத் , மின்சார சைபக்குச் ெசாந்தமான 
ஒ க்கக் காணிகளாக க தப்ப கின்ற 
நிலப்பரப்  யா ; 

 (ii) அதிசக்திவாய்ந்த கம்பிக க்கு கீழால் 
கட்டடங்கைள நிர்மாணிக்க ம் பயிர்ச்ெசய்ைக 
நடவ க்ைகக க்காக ம் அ மதி வழங்கப் 
பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அத்தைகய இடங்களில் 
கட்டடங்கைள நிர்மாணிக்கும் ேவைளயி ம் 
பயிர்ச்ெசய்ைக நடவ க்ைககைள ேமற் 
ெகாள் ம் ேவைளயி ம் கைடப்பி க்க 
ேவண் ய நைட ைற யா ; 

 (iv) இ  சம்பந்தமாக ெபா மக்க க்கு விழிப் ணர் 
ட் ம் ேவைலத்திட்டெமான்  நைட ைறயில் 

உள்ளதா; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the  Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he state- 

 (i) what is the expanse of land that is 
considered to be the reservation belonging 
to the Ceylon Electricity Board when it 
comes to a strip along which high tension 
electricity lines have been installed across 
those lands that have been acquired by the 
Ceylon Electricity Board awarding 
compensation; 

 (ii) whether construction of buildings and 
cultivation have been permitted underneath 
high tension electricity lines; 

 (iii) if so, what is the procedure that should be 
followed in constructing buildings and 
conducting cultivation in such places; and 

 (iv) whether a course of action is in place to 
inform the public in this regard? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 2014 ෙදසැම්බර් 31 දිනට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතු 
අධිසැර විදුලි මාර්ග මංවර සඳහා ෙවන්වී ඇති රක්ෂිත ඉඩම් 
වශෙයන් සැලෙකන භූමි පමාණ  පහත සඳහන් පරිදි ෙව්. 

  කිෙලෝ ෙවෝල්ට් 132ක් වන අධිසැරති විදුලි මාර්ග 
කිෙලෝමීටර 2,206ක් ඇති අතර, එම මාර්ගවල මීටර 27ක් 
පළල බිම් තීරුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතු රක්ෂිත ෙව්. 

  කිෙලෝ ෙවෝල්ට් 220ක් වන අධිසැරති විදුලි මාර්ග 
කිෙලෝමීටර 601ක් ඇති අතර, එම මාර්ගවල මීටර 35ක් 
පළල බිම් තීරුව විදුලිබල මණ්ඩලය සතු රක්ෂිත ෙව්. 

 (ii) අධිබලැති විදුලි රැහැන්වලට පහළින් ෙගොඩනැගිලි 
ඉදිකිරීමට සහ වැවිලි කටයුතු කිරීමට ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවා සැපයුම් සංගහයට අනුව අවසර දී ඇත. 

 (iii) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතු අධිබලැති විදුලි රැහැන් 
පද්ධතිවලට පහළින් වගා කිරීම සහ ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 
පිළිබඳ විස්තරාත්මක උපෙදස් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
මඟින් හඳුන්වා දී ඇති අතර, එම උපෙදස් මහජන 
උපෙයෝගිතා ෙකොමිසම විසින් අනුමත කර ඇති ෙසේවා 
සැපයීම් සංගහෙය් දක්වා ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  උදාහරණ: කිෙලෝ ෙවෝල්ට් 132ක අධිසැරති විදුලි රැහැන් 
මාර්ගය පහළින් ඉනිමඟක් දරා සිටිය හැකි ශක්තිමත් ගසක් 
සිටුවන්ෙන් නම් එම ගෙසේ උපරිම උස විදුලි රැහැෙන් සිට 
මීටර් 3.6ක් දක්වා සීමා විය යුතු අතර, ඉනිමඟක් දරා සිටි 
ෙනොහැකි ගසක් නම්, එම ගෙසේ උපරිම උස විදුලි රැහැෙන් 
සිට මීටර 1.4ක් දක්වා සීමා විය යුතුෙව්. 

 (iv) ඔව් 

  ෙමම විස්තර මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිසම විසින් අනුමත 
කරන ලද ෙසේවා සැපයීම් සංගහෙය් (Supply Services 
Code) අඩංගු වන අතර, එය ලං.වි.ම. නිල ෙවබ් අඩවිෙය් 
(www.ceb.lk) ෙල්ඛනගත කර ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

  
ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් සැබෑ තත්ත්වය: ගරු 

අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
இலங்ைகப் ெபா ளாதாரத்தின் யதார்த்த 
நிைல: மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின் 

கூற்   
REALITY OF SRI LANKAN ECONOMY: 

STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් සැබෑ 

තත්ත්වය, ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් බලපෑම් සහ අනාගත අභිෙයෝග 
පිළිබඳව සම්පූර්ණ පකාශයක් කරන බව පසු ගිය ජනවාරි 28 වැනි 
දා මම ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් පැවසුවා. එයට සුදුසු අවස්ථාව 
එළැඹ ඇති බව මම සිතනවා. 

ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය අවදානම් තලයකට වැටී ඇති බවට 
ෙඝෝෂා කරමින් ජනතාව තුළ බියක් ඇති කරන්නට පසු ගිය දින 
කීපය තිස්ෙසේම පුද්ගලයන් කීප ෙදෙනකු උත්සාහ ගන්නවා. රටින් 
රට ෙගොස් සම්මන්තණ පවත්වමින් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳ 
විෙද්ශ රටවල ජීවත්වන අය  බියපත් කරලීමටත් සමහරු 
ෙවෙහෙසනවා. ඒ පිළිබඳ සැබෑ තත්ත්වය ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් 
ෙහළි කිරීමටයි මා ෙම් අවස්ථාව සලසා ගන්ෙන්.  

2015 වසෙර් මැතිවරණයක් පැවැත්ෙවන බව මම පකාශ 
කෙළේ 2014 අවුරුද්ෙද් මුලදීමයි. ඇත්තම කියනවා නම්, මම 
මැතිවරණය ගැන කිව්ෙව් සුමනදාස අෙබ්ගුණවර්ධන මහතාට 
ෙබොෙහෝ කලින්. සුමනදාස මහතා ගහයන් හා තරු ගනිමින් කියපු 
ෙද් මම ඊට ෙබොෙහෝ කලින් කිව්ෙව් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය ගැන 
විගහ කරමින්.  

රාජපක්ෂ පාලනය ෙම් රෙට් ආර්ථිකය විනාශ කරමින් තිබුණු 
ආකාරය අනුව 2015ට එහා ආණ්ඩුව පවත්වාෙගන යන්න අපහසු 
බව මට වැටහුණා. මම ඒ බව කල් ඇතිවම පසිද්ධිෙය් කියද්දී 
සමහරු උපහාසෙයන් සිනාසුණා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 2015 වසෙර් 
මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට තීරණය කෙළේ ගහයන් ෙකෙසේ ෙවතත් 
ආර්ථිකය නීච ෙවලා තිබුණු නිසා, ඒ තත්ත්වය මත තව දුරටත් 
ආණ්ඩුව පවත්වා ෙගන යන්න බැරි නිසායි.  

ඉතින්, රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් සැලැස්ම වුෙණ් ඉක්මනින් 
ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමයි. ඔවුන් හිතුෙව් ඒ මැතිවරණෙයන් 
දිනන්න පුළුවන් ෙවයි කියලායි. ඒ මැතිවරණය දිනපු ගමන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය පවත්වන්නයි ඔවුන් අදහස් කර ෙගන 
හිටිෙය්. එෙහම කළාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විශාල බලයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා ඔවුන් හිතුවා. ජනාධිපති බලයයි, 
පාර්ලිෙම්න්තු බලයයි ෙදකම අතට අරෙගන බදු පිට බදු ගහලා, 
ණය පිට ණය අරෙගන, ජනතාව දරුණු ෙලස පාලනය කරන්නයි 
ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  

නමුත්, ජනතාවෙග් ගහයා උච්ච වුණා. රාජපක්ෂ ෙරජිමය 
අවසන් ගමන් ගියා. ජනවාරි 8 වැනි දා සිදුවූ විප්ලවය මඟින් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා බලයට පත්වන අවස්ථාෙව් රෙට් 
ආර්ථිකය තව දුරටත් ඉදිරි යට ෙගන යන්නට ෙනොහැකි මට්ටමට 
ඇද වැටී තිබුණා. රෙට් සියලු සාරය පවුලක් වටා ෙගොනු ෙකොට, 
වරපසාද, පතිලාභ සහ ආදායම් ජනතාවෙගන් සියයට එකක 
පමණ පමාණයකට ලැෙබන කමෙව්දයකුයි කියාත්මක වුෙණ්. 
ණය ෙගවන්න තවත් ණය ගැනීමත්, ෙපොලී ෙගවන්න තවත් ණය 
ගැනීමත් සිදු කළ විෂම චකයකුයි කියාත්මක වුෙණ්. ඒ කමය 
නිසා බහුතරය පීඩා වින්දා; රෙට් අනාගතය අඳුරු වුණා; එක 
පවුලක් රජ වුණා.  

අපි ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කළා. ෙම් අවගමන අප 
නැවැත්තුවා. කඩා වැෙටන ආර්ථිකෙයන් පීඩාවට පත් වූ 
ජනතාවට වහාම සහන සැලසීම අෙප් මූලික වගකීමක් වුණා. ඒ 
නිසා දින සියය වැඩසටහන යටෙත් අප විශාල වශෙයන් සහන 
ලබා දුන්නා. ජනතාව අත යළිත් මුදල් ගැවෙසන්නට අවශ්ය 
පසුබිම අප ඒ ආකාරෙයන් සකස් කළා. එයින් සමහර ඒවා මම 
මතක් කරන්නම්.  

ඒ තමයි, විශාමිකයන්ට අෙපේල් මාසෙය් සිට රුපියල් 1,000ක් 
වැඩි කිරීම; රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කිරීම; ගෑස් රුපියල් 
300කින් අඩු කිරීම; කිරිපිටි රුපියල් 61කින් අඩු කිරීම; පාන් පිටි 
රුපියල් 12.50කින් අඩු කිරීම; සීනි රුපියල් 10කින් අඩු කිරීම; මුං 
ඇට රුපියල් 40කින් අඩු කිරීම; හාල්මැස්සන් රුපියල් 15කින් අඩු 
කිරීම; සස්ටජන් රුපියල් 100කින් අඩු කිරීම; ටින් මාළු රුපියල් 
60කින් අඩු කිරීම; උම්බලකඩ රුපියල් 200කින් අඩු කිරීම; මිරිස් 
රුපියල් 25කින් අඩු කිරීම; භූමිෙතල් රුපියල් 6කින් අඩු කිරීම.  

හැබැයි, රෙට් ආර්ථිකය වැටී තිබුණු වෙළන් ෙගොඩ ගැනීම 
ෙලෙහසි-පහසු කටයුත්තක් වුෙණ් නැහැ. ආණ්ඩුව ඉතා බරපතළ 
විධියට ණය වී තිබුණා. එය ණය කන්දරාවක්. ෙම් ණය 
කන්දරාෙව් පමාණය ෙහොයා ගැනීමත් ඉතා අසීරු කටයුත්තක් 
වුණා. ඒ තරම්ම අවිධිමත් විධියටයි ණය ෙවලා තිබුෙණ්.  

2016 වසෙර් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කරද්දීත් රෙට් ණය 
පිළිබඳ සම්පූර්ණ ෙතොරතුරු වාර්තා වී තිබුෙණ් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] සමහර ඒවා පිට ෙවලා තිබුණා. ආණ්ඩුව ෙම් ඔක්ෙකෝම 
හැංගුවා. එක එක සංස්ථා යටෙත්, අෙනක් ඒවා යටෙත් ඒ විස්තර 
වැළලුවා. අර මළසිරුරු හංගනවා වාෙග් කබඩ් එෙක් දමලා, 
අල්මාරිෙය් දමලා වහලා තිබුණා. ඒවා වහලා වැඩක් නැති නිසා 
අපි ඒවා ඇරියා. 

අය වැෙයන් පසුවත් අපට තව තව ෙතොරතුරු වාර්තා වුණා. 
ෙම්ක හරියට යුද්ධයක් අවසානෙය් ඇති වුණු තත්ත්වයක් වාෙගයි. 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අතුරුදන් ෙවලා. ඒ අය මිය ගිය බවට ආරංචි 
තිබුණත්, තහවුරු කර ෙගන නැහැ. මළකඳන් හමු වී නැහැ.  

ෙමතැනදී අපට ෙපනී ගිය තව කරුණක් වුෙණ්, ආණ්ඩුව විවිධ 
ආයතන හරහා ගත් ණය පමාණය ආණ්ඩුෙව් ආදායම හැටියට 

51 52 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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දක්වා ඇති බවයි. ෙම් සියල්ලම හංගලායි තිබුෙණ්. හංගලා තිබුණු 
ඒවා තමයි අපි රටට ෙහළි කෙළේ. ෙම්වා තවදුරටත් හංගාෙගන 
යන්න අපි ලෑස්ති වුෙණ් නැහැ. පශ්නය ෙමොකක් වුණත්, ඒවා 
ෙහළි කරන්න අපි තීරණය කළා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ උදාහරණ එකක් ෙදකක් කියන්න බැරිද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඉන්න, මම එතැනට එන්නම්.  

ෙම් නිසා අය වැය පරතරය පිළිබඳව ෙහෝ ලබා ගත් ණය 
පිළිබඳව ෙහෝ සැබෑ සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙහළිදරවු වී තිබුෙණ් නැහැ. 
අපි පසු ගිය ෙදසැම්බර් මාසෙය් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල, 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ෙලෝක බැංකුව සමඟත් ෙම් පිළිබඳ 
සාකච්ඡා කළා.  අෙප් අදහස් හා වැඩසටහන් ගැන සාකච්ඡා කළා.  

ආණ්ඩුෙව් ණය පිළිබඳ සහතිකයක් අපට සකස් කර ගන්නට 
හැකි වුෙණ් ෙදසැම්බර් මාසෙය්යි. අපි තීරණය කළා, ණය 
තිෙයනවා නම්  ෙහළි කරන්න.  ඒවා සඟවන්ෙන් නැහැ.  ෙම් ණය 
පිළිබඳව ෙහළි කරලා  ඊට පස්ෙසේ ඒක අෙප් ණයට එකතු කරන්න 
තීරණය කළා. රාජ්ය ණය පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී  තව තවත් ෙතොරතුරු 
ෙහළි විය හැකි  නිසා දැනට  සහතික කර ඇති ණය පමාණයද 
සියයට 10කින් පමණ ඉහළ යා හැකි බවත් අපට ෙපනුණා. අප 
කියන  සංඛ්යාව ෙමතැනින් අවසාන  ෙවන්ෙන් නැහැ. තව 
ෙමොනවා එළියට එනවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. දැන්  තිෙබන 
ණය පමාණය අපි කියන්නම්. රාජ්ය  ගනුෙදනු සම්බන්ධව  පූර්ණ 
විගණනයක් තරන්නට අප තීරණය  කෙළේ  ඒ ෙහේතුව  නිසායි.  ෙම් 
විගණනය සඳහා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල අප හා එක් ෙවනවා. 
ඒක අපි තීරණය කෙළේ, ඉංගීසිෙයන් කියන- forensic audit  එකක් 
කර ගන්න  අපට සම්පුර්ණ දැනුම නැති නිසා  අපි ජාත්යන්තර  
මූල්ය අරමුදෙලන් සහාය ඉල්ලුවා. අපි දැනට ඉල්ලා තිෙබන සහාය 
එච්චරයි.  

ෙම් සහතික ෙකරුණු වාර්තාවන්ට අනුව 2015  වර්ෂය අවසන් 
වනවිට  ෙගවීමට ඇති  රාජ්ය ණය පමාණය රුපියල් බිලියන  
8475ක්  අෙප් අයවැයට ෙපන්වා තිබුණා.  ඒ කියන්ෙන් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 74.9ක්.   2016 වසෙර් ණය  ෙසේවාවන් 
සඳහා ආපසු ෙගවීම් පමාණය බිලියන 1209ක් ෙවනවා. ෙම් 
මුදෙලන්  රුපියල් බිලියන 647ක් ණය ආපසු ෙගවීම් සහ ණය මත 
ෙගවන ෙපොලිය රුපියල්  බිලියන 562ක් ෙවනවා. 

රාජ්ය ව්යවසායන් විසින් ෙගවීමට ඇති  ණය පමාණය  ජාතික 
ණය පද්ධතියට ඇතුළු කර තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් අලුත් කෑලි එකතු 
කර තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් ණය පමාණය  රුපියල් බිලියන 1042.8යි.  
ඒ කියන්ෙන්  අපි නිල වශෙයන් රාජ්ය ණය කියලා කිව්ව  රුපියල් 
බිලියන 8475ක පමාණයට අමතරව දැනට රුපියල් බිලියන  
1042.8ක් ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා. තව ෙමොනවා එයිද මම දන්ෙන් 
නැහැ.  ඒක මට කියන්න බැහැ.    

ඛනිජ ෙතල්  නීතිගත සංස්ථාව බිලියන 365යි. වරාය අධිකාරිය 
බිලියන  260යි. ශී ලන්කන් එයාර් ලයින්ස් බිලියන 211යි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් මන්තීවරයකු කියා තිෙබනවා මම දැක්කා,  
තවත් සල්ලි ෙදන්න කියලා.  මිනිසුන්ෙගන් අරෙගන තවත් සල්ලි 
ෙදන්න කියලා. ෙම් ආදී වශෙයන් ලැයිස්තුව ෙබොෙහොම දිගයි. 
අපට  තිෙබන අලුත් ගුවන් යානා දිහා බැලුවාම,  ෙකොෙහේ යන්නද? 
ඇෙමරිකාවට යන්න පුළුවන් ගුවන් යානා තිෙබනවා. අපි යන 
වැඩිම දුර ලන්ඩන් ගුවන් ෙතොටුපළ.  

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තම ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග්  
අර්ථසාධක අරමුදලට හා  භාරකාර අරමුදලට බිලියන  23ක් ෙගවා 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා කියයි, ෙගවන්න  තිෙබන පමාණය හා  
ෙවලා තිෙබන පශ්නය ගැන. ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ අමාත්යාංශ 
තවත් බිලියන  58.4ක්  ණයයි. ඉන් බිලියන 24ක් මහා මාර්ග 
අමාත්යාංශෙය් ණය. පාරවල් හැදුවා කියමින් කයිවාරු ගැහුවාට, 
සල්ලි ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුවටයි. අපටයි බිල 
එන්ෙන්. රාජපක්ෂලා කෑවා. බිල අපටයි එන්ෙන්.  

රාජපක්ෂ ෙරජීමය, සංවර්ධනය කළා යැයි කියමින් කළ කිසිම 
ෙදයකින් ආර්ථිකය ඉහළට ඔසවා තබන්න කිසිම උත්ෙත්ජනයක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. හම්බන්ෙතොට ඊට ෙහොඳම උදාහරණයක්. ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හැදුවා, ගුවන් යානා නැහැ. දැන් අපි ආපසු චීනයට 
යනවා, ඒ ගැන කථා කරන්න. වරායක් හැදුවා, නැව් නැහැ. අපි 
ආ පසු චීනයට යනවා, ඒ ගැන කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] ඒ 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් සහ වරාෙයන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් 
අන්දෙම් සැලැසම්ක් ඔවුන්ට තිබුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අඩු තරමින් වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ආශිතව කර්මාන්ත 

කලාපයක් ඉදි කරන්න ඉඩම් ෙවන් කිරීමක්වත් සිදු කර තිබුෙණ් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] අපි තමයි ගිහිල්ලා පළමුවැනි වතාවට ඉඩම් 
ෙවන් කෙළේ. [බාධා කිරීම්] ඔවුන් කෙළේ, අෙප් රට ණය උගුලක 
හිර කිරීම පමණයි. රාජපක්ෂ ෙරජීමෙය් හිතුවක්කාරි කියා 
පිළිෙවත නිසා ෙම් වන විට අෙප් රට රුපියල් ටිලියන 9.5ක ණය 
උගුලක හිර ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් බිලියන 
9,500ක්. රුපියල් බිලියන 8,500ක් ෙනොව, රුපියල් බිලියන 
9,500යි. එය රුපියල් බිලියන 10,000ක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ගැන 
මම දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ගහපු ෙකොමිස් ඔක්ෙකෝම අපි 
ෙගවනවා ෙන්.  

දැන් අප ඉදිරිෙය් ඇති එක් අභිෙයෝගයක් වන්ෙන් ෙම් ණය 
උගුෙලන් ගැලවීමයි. ඒ අභිෙයෝගය ජයගැනීෙම් පදනම ජාතික 
ආණ්ඩුව නිසා ඇතිවී තිෙබන බව මම ෙමහිදී අවධාරණය කරන්න 
කැමැතියි. සම්මුතිවාදි ජාතික ආණ්ඩුව මඟින් ෙම් අභිෙයෝගය 
ජයගත හැකි බව බහුතර මතයයි. ෙලෝක පජාවෙග් මතයත් ඒකයි. 
ඒ නිසා අෙප් ගමන් මඟ ගැන ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු අවධානෙයන් 
සිටින බවත් ෙමහි ලා සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි.  

අප මුහුණ ෙදන අෙනක් අභිෙයෝගය, වත්මන් ෙගෝලීය ආර්ථික 
අර්බුදයයි. ඒ, අෙප් ෙදවන අභිෙයෝගයයි. ඒ නිසා අප එක් අතකින් 
ෙගෝලීය ආර්ථික අර්බුදෙයන් අෙප් රටට සිදු වන බලපෑම් අවම 
කරගත යුතුයි. අෙනක් අතින් ණය උගුෙල් බලපෑෙමන් මිදිය 
යුතුයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල පහත 
වැෙටමින් පවතිනවා.  ඒ නිසා රෙට් ෙතල් මිල පහත දැමිය යුතු 
යැයි කියන අය ඒ පිටුපස ඇති අනතුරුදායක තත්ත්වය දකින්ෙන් 
නැහැ. අපි කැමැතියි ෙතල් මිල සම්පූර්ණෙයන් අඩු කරන්න 
පුළුවන් නම්. ඒත් පශ්නයක් තිෙබනවා. එක අතකින් ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව බිලියන 365ක් ණයයි. ෙතල් මිල සම්පූර්ණෙයන් 
අඩු කෙළොත්,  ඒක  ෙගවන්න  එෙහම නම් අපට ෙවනම tax 
එකක් දමන්න ෙවනවා. අෙනක් අතින්, ෙලෝක ෙතල් මිල පහත 
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වැටීම නිසා සවුදි අරාබිය, ඕමානය, ෙජෝර්දානය සහ කුෙව්ට් වැනි 
ෙතල් ආදායෙමන් යැෙපන රටවල ආර්ථික තත්ත්වය පිරිෙහමින් 
පවතිනවා. එහි පතිඵලය, ඒ ඒ රටවල රැකියා අවස්ථා අඩු ෙවමින් 
පැවතීමයි. දැනට ඒ රටවල රැකියා කරන  ශී ලාංකිකයන්ට රැකියා 
අහිමි වන්නට ඉඩ තිෙබනවා; පඩි අඩු වන්නට ඉඩ තිෙබනවා. අපි 
ෙම් අනතුර අමතක ෙනොකළ යුතුයි.  

ෙතල් මිල පහත වැටීම රුසියාවටද බලපානවා. ශී ලංකාවට 
පැමිෙණන රුසියානු සංචාරකයන් සංඛ්යාව පහත වැෙටනවා 
පමණක් ෙනොව, අෙප් ෙත්වලට රුසියාෙව් ඇති ඉල්ලුමද දැනටමත් 
පහත වැටී තිෙබනවා. ISIS තස්වාදින් නිසා මැද ෙපරදිග කලාපය 
අවදානම් තත්ත්වයකට ඇද වැටී තිෙබනවා. අෙප් ෙත් 
අපනයනයට එය තදින් බලපානවා. ඒ වාෙග්ම යම්කිසි සිද්ධියක් 
ඇති වුෙණොත්, එය ෙලෝක ආර්ථිකයටත්, ෙතල් ෙබදා හැරීමටත් 
බලපාන්න පුළුවන්.  

චීනෙය් ආර්ථික අවපාතයද අපට අවාසි සහගත තත්ත්වයක්. 
යුෙරෝපීය ආර්ථිකය දුර්වල වුෙණොත් එය අෙප් අපනයන ආදායමට 
බලපානවා. යම් ෙහයකින් බිතාන්යය යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ හවුෙලන් 
ඉවත් වුවෙහොත් එයත් අපට අවාසිදායක ෙවනවා. ඒ නිසා එෙසේ 
ෙනොෙව්වායි කියා අප පාර්ථනා කරනවා.  

ඇෙමරිකානු මහ බැංකුව ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ නැංවීම සිදු 
කළ හැකියි. එක වතාවක් ඔවුන් එෙසේ කළා.  ෙලෝක ආර්ථිකෙය් 
ආපසු පශ්න ඇති ෙවයි කියලා තමයි දැන් නවත්වලා තිෙබන්ෙන්. 
මා හිතන හැටියට  ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිවරණයට ෙපර  තම 
ශක්තිය ෙපන්වන්න, ඡන්දෙයන් වාසියක් ගන්න ආපසු එය වැඩි 
කරයි. එෙසේ කෙළොත් අප ෙගවිය යුතු ණය ෙපොලී අනුපාතිකයන්ද 
ඉහළ නඟිනවා.  

2016 ෙපබරවාරි මාසෙය් 26 සහ 27 දිනවල චීන ෙය් ෂැංහයි 
නගරෙය්දී G20 රටවල මුදල් ඇමතිවරුන්ෙග් හා මහ බැංකු 
අධිපතිවරුන්ෙග් සමුළුව පැවැත්වුණා. එය අවසානෙය් ඔවුන් 
නිකුත් කළ නිෙව්දනෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"පාග්ධන පවාහය ක්ෂණිකව ෙවනස් ෙවන පසු බිමක, 
පසුබැසීෙම් අවදානම සහ අනෙප්ක්ෂිත අවස්ථා වර්ධනය, ෙවෙළඳ 
භාණ්ඩ මිල විශාල ෙලස පහත වැටීම, භූෙගෝලීය ෙද්ශපාලන 
ආතතිය ඉහළ නැංවීම, එක්සත් රාජධානිය යුෙරෝපීය හවුෙලන් 
ඉවත් වීමට ඇති පවණතාව වැඩිවීෙම් කම්පනය, යුෙරෝපයට 
පැමිෙණන සරණාගතයන් සංඛ්යාව වැඩිවීම ආදී සාධක සියල්ල 
මධ්යෙය් ෙලෝක ආර්ථිකය දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දිය හැකි බව 
ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග් මතය වී තිෙබ්.  

විනිමය අනුපාතිකයන්ෙග් ෙවනස්වීම් සහ ව්යාකූලත්වය මඟින් 
මූල්ය ස්ථාවරයට බලපෑම් සිදුවිය හැකි බව අප නැවතත් 
අවධාරණය කර සිටිමු."  

ඒ G20 කණ්ඩායෙම් අදහසයි.  

රාජ්ය ණය පද්ධතිෙයන් සඟවා තිබූ ණය මුදල්, රාජ්ය ණය 
පද්ධතියට එකතු වීම නිසා ඇති වුණු අර්බුදය ණය ෙගවීම් 
පතිව හගත කිරීම්වලින් ෙහෝ සමනය කර ගැනීෙම් අවස්ථාවද 
ෙගෝලීය ආර්ථික අවපාතය නිසා අහිමි වී ෙගොස් තිෙබනවා. ෙම්වා 
අෙප් ණයට එකතු කළාම අපට ෙගවන්න තිෙබන මුදල් පමාණය 
වැඩි ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙනොෙවනස්ව අනුගමනය කළ කමය වූෙය්  
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් මුදල් ෙසොයා ගැනීමයි. එදා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 

අඩු ෙපොලියට මුදල් ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් අද වන විට 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් මුදල් ලබාගැනීම අසීරු සහ වියදම් 
අධික කමයක් බවට පත්වී තිෙබනවා. Hot monies are leaving 
the emerging markets.  

පසු ගිය ජනවාරි  මාසෙය් ඩාෙවෝස් නුවර පැවති ෙලෝක 
ආර්ථික සමුළුෙව්දී අප ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් කළමනාකාර 
අධ්යක්ෂිකා කිස්ටීන් ෙලගාඩ්, පකට ව්යවසායකයන් හා ආර්ථික 
විෙශේෂඥයන් වූ ෙජෝර්ජ් ෙසෝෙරෝස්,  ෙජෝශප් ස්ටිග්ලිට්ස් සහ සහ 
රිකාෙඩෝ හවුස්මාන් වැනි අය හමුවී සාකච්ඡා කළා. ෙගෝලීය 
ආර්ථික අවදානමට රටක් ෙලස අප මුහුණ දිය යුතු ආකාරය ගැන 
අප අදහස් හුවමාරු කර ගත්තා. ඔවුන් සියලු ෙදනාම කිව්ෙව් 
ෙගෝලීය ආර්ථික අර්බුදය ගැන අනාවැකි පළ කිරීම අසීරු බවයි. ඒ 
නිසා අරපරිස්සමින් රෙට් ආදායම් වැඩි කර ගැනීම ගැන වැඩි 
බරක් තබන ෙලස ඔවුන් පැවසුවා. 

යුෙරෝපා සංගමෙය් සාමාජිකත්වය පිළිබඳ එක්සත් 
රාජධානිෙය් මත විමසුම සහ එක්සත් ජනපදෙය් ජනාධිපතිවරණය 
ෙහේතුෙවන් ෙම් ෙගෝලීය ආර්ථික අවදානම ආසන්න වශෙයන් 
ඉදිරි වසරක කාලයක් පමණ පැවතීමට  ඉඩ තිෙබනවා. -ෙමොකද, 
ෙම් ඡන්ද අවුරුද්ද මැදයි, අවුරුද්ද අවසානෙය්යි සිදු ෙවන්ෙන්.- ඒ 
නිසා ෙම් වසර අප සීරුෙවන් ෙගවා ගත යුතු වසරක්.  ෙම් වසෙර් 
ෙද්ශීය හා ෙගෝලීය අර්බුදය හමුෙව් ෙනොවැටී සිටින්නට අප 
ශක්තිය ඇති කර ගත යුතුයි, ෛධර්යය ඇති කර ගත යුතුයි. ෙම් 
අවුරුද්ද තුළ ආර්ථික ස්ථාවර භාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අපට 
හැකි වුවෙහොත්, අප අසීරුම අවස්ථාව ජය ගත්තා ෙවනවා.  
අසීරුම අවස්ථාෙවන් ෙගොඩ එන්නට අප සමත් වුවෙහොත්, 
අනාගතය වඩාත් යහපත් හා පැහැපත් කර ගැනීම පහසුයි.  

රාජපක්ෂ ෙරජීමය කෙළේ ණය ෙගවීම සඳහා තව තව ණය 
ගැනීමයි. ෙම් නිසා ණය පිට ණය පැටවුණා. ෙපොලී පිට ෙපොලී 
පැටවුණා. ෙම් තත්ත්වය තව දුරටත් ඉදිරියට ෙගන යන්න ට අපි 
සූදානම් නැහැ. රාජපක්ෂ ෙරජීමය ෙම් ආකාරයට වැඩි වැඩිෙයන් 
ණය ගනිමින් සුරංගනා ආර්ථිකයක් මවා ෙපන්නුවා. ඒ සුරංගනා 
කඩතුරාවට ෙම් රෙට් සමහරු පමණක් ෙනොව, ආර්ථික දර්ශක 
සකස් කරන ජාත්යන්තර ආයතන පවා රැවටුණා. 

දැන් අප ඒ කඩතුරාව ඉවත් කර තිෙබනවා. දැන් අෙප් 
ආර්ථිකෙය් සැබෑ ස්වරූපය විවෘතව දකින්න තිෙබනවා.  ඒ නිසා 
තමයි ''ෆිච්'' දර්ශකෙය් අෙප් ස්ථානය පහළ වැටුෙණ්. ඒ ගැන මා 
පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ. මා පුදුම වුෙණ්,  ඉස්ෙසල්ලා තිබුණු 
ෙතොරතුරු ඇත්තද කියලා ෙහොයන්ෙන් නැතිව අපට ''ෆිච්'' 
දර්ශකෙය් ඉහළ තත්ත්වයක් දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකටයි. 
අන්න ඒකයි තිෙබන පශ්නය . කලින් ආණ්ඩුව කළා වාෙග් තව 
තව ණය ගැනීෙමන් ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න බැහැ. අප ඉන්නා 
ෙම් අනතුරුදායක තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්න නම්, රෙට් ආදායම් 
වැඩි කර ගත යුතුයි. අප සිදු කරන්ෙන් එයයි. ඒ සඳහා වැඩි 
වැඩිෙයන් ආෙයෝජන ෙමරටට ලබා ගත යුතුයි; රැකියා අවස්ථා 
වැඩි කර ගත යුතුයි; අෙප් නිෂ්පාදන සඳහා වඩාත් පුළුල් විෙද්ශීය 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් නිර්මාණය කර ගත යුතුයි; බදු ආදායම් විධිමත් 
කර ගත යුතුයි.  

අද අප එළැඹ තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලනික වශෙයන් 
තීරණාත්මක මං සන්ධියකටයි. සමෘද්ධිමත් සහ සාමකාමී           
ශී ලංකාවක් පිළිබඳ රජෙය් ඉදිරි දැක්ම, විෙශේෂෙයන් ජනතාවෙග් 
ආදායම ඉහළ නංවන රැකියා දස ලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ, නිවාස 
පන්ලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ සහ අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්ය අංශවල 
සංවර්ධනය යන වැඩ පිළිෙවළවල් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපට 
අවශ්යයි. නමුත්, අස්ථාවර ෙගෝලීය පරිසරය අපට බාධා කරනවා. 
ෙම් බාධක ජය ගැනීමට නම් නව්ය පෙව්ශයකින් කටයුතු කිරීම 
අත්යවශ්ය වනවා.  
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ෙමරට මත පැටවී ඇති අධික ණය බර ෙහේතුෙවන් රෙට් 
සම්පත්වලින් සැලකිය යුතු පමාණයක් ණය ආපසු ෙගවීම සඳහා 
ෙයොමු කිරීමට සිදු වී තිෙබනවා. ෙමම ගැටලුව ජය ගත හැක්ෙක් 
අය වැය පරතරය අවම කර ගැනීම සහ රෙට් ණය බර අඩු කර 
ගැනීම ඉලක්ක කරගත් සුදුසු පතිසංස්කරණ සහිත මැදිකාලීන 
මූල්ය ඒකාබද්ධකරණ වැඩ පිළිෙවළකින් පමණයි. ෙමය 
කඩිනමින් ඉටු කර ගත යුතු කාරණයක්. 

නවීන ෙලෝකයට ගැළෙපන පරිදි, වර්තමාන අවශ්යතාවන්ට 
සරිලන පරිදි බදු එකතු කිරීෙම් නව කමෙව්දයක් සැකසීම ගැනත් 
අපෙග් අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා. ෙමයට සමගාමීව නව බදු 
කමයක් සහ වැඩිදියුණු කළ ආදායම් රැස ් කර ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් 2017 වර්ෂය තුළ කියාත්මක කිරීමට අවශ්යයි. ෙම් 
ගැන අප දැනටමත් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ සාකච්ඡා 
ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

2016 වර්ෂය ඉතා අවිනිශ්චිත සහ අභිෙයෝගාත්මක වසරක් 
බවට මම කලිනුත් සඳහන් කෙළේ ඒ නිසයි. 2016 අය වැය 
පකාශයට පත් කිරීෙමන් අනතුරුව ෙලෝක ආර්ථිකෙය් සිදු වූ 
ෙවනස්කම් සහ රාජ්ය ආයතනවල පවතින අලුතින් ෙහළි වූ 
වගකීම් පමාණයන් ද සැලකිල්ලට ගැනීම අනිවාර්යෙයන්ම සිදු 
කළ යුත්තක්. ෙම් ණය උගුල අවෙබෝධ කර ගනිමින් 2016 වසරට 
අෙප්ක්ෂිත සංවර්ධන ඉලක්කයන් ෙනොෙවනස්ව පවත්වා ගැනීම ද 
අප සිදු කළ යුතුයි. ඒ නිසා 2016 අය වැය ෙයෝජනාවන්ට අදාළ බදු 
පතිපත්ති කිහිපයක් සංෙශෝධනය කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

සංසථ්ාපිත බදු සහ සංසථ්ාපිත ෙනොවන ආදායම් බදු: 

2016 අය වැෙය් ෙම් බදු සම්බන්ධ ෙයෝජනා වසරකට අත් 
හිටුවීමට ෙයෝජනා කරනවා. 2015 වසෙර් බදු පතිශතයන් ෙම් අංශ 
ෙදක සඳහා දිගටම කියාත්මක ෙකෙරනවා. 

ව්යවසථ්ාපිත ආදායම් බදු: 

කලින් විවිධ බදු අනුපාතයන්ට යටත්ව පැවැති ඉතිරි සියලුම 
අංශ සඳහා 2016 අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළ සියයට 15ක 
පතිශතය ෙවනුවට සියයට 17.5ක බදු අනුපාතයක් පැනවීමට කියා 
කරනවා. 

පාග්ධන ඉපැයීම් මත බදු: 

1987 වසෙර් සිට ලංකාෙව් පාග්ධන වර්ධනය ඉපැයීම් මත බදු 
අය කිරීම සිදු කෙළේ නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් පසු ගිය දශකෙය්දී රට 
තුළ විෙශේෂෙයන් සමාජෙය් ඉහළ ස්ථරයන් තුළ ෙපෞද්ගලික 
පාග්ධනෙය් අතිවිශාල වර්ධනයක් දැකිය හැකි වුණා.  ඉඩම් මිල 
ඉහළ යෑම සහ ෙකොටස් මිල ඉහළ යෑම ෙමම විශාල පාග්ධන 
වර්ධනයට ෙහේතුවක් ෙලස සැලකිය හැකියි. ෙම් තත්ත්වය පසු ගිය 
වසර 10 පුරා පැවැතුණා. 2015 අය වැෙයන් ලබා දුන් සහන 
ෙහේතුෙවන් සමස්ත ඉල්ලුම ඉහළ නැංවුණා. ඒ ෙහේතුෙවන් පාග්ධන 
ඉපැයීම් මත බද්ද යළි පැනවීමට අපි කියා කරනවා. -හැමදාම මම 
කිව්ෙව්, ෙම් රෙට් ෙපොඩි මිනිහාට බදු ගහන්න බැහැ කියලායි. බදු 
ෙගවනවා නම්, ෙලොකු මිනිහාත් බදු ෙගවන්න ලැහැස්ති ෙවන්න 
ඕනෑ.  

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද  (NBT): 

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද පිරිවැටුම මත පදනම් වූ බද්දක්. ඒ 
නිසා 2016 අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළ පරිදි එම බදු පතිශතය 
සියයට 2 සිට සියයට 4 දක්වා වැඩි කිරීම ආර්ථිකෙය් සෑම 
අංශයකටම බලපෑමක් එල්ල ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]  

ඒ, ෙයෝජනා කරලා තිබුණු එක. [බාධා කිරීමක්] ඕනෑෙවලා 
තිෙබන්න ඇති, සියයට සියයක් වැඩි කරන එක. ඒකද, 

තමුන්නාන්ෙසේලා අප්පුඩි ගහන්ෙන්? කමක් නැහැ, කමක් නැහැ. 
ඒ ඔබතුමන්ලාෙග් කනගාටුව. දැන් අඬන්න එපා. 

එම විහිදුණු බලපෑම වැළැක්වීම සහ ව්යාපාර සංවර්ධනය 
සුරක්ෂිත කිරීම වස් ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද දැනට පවත්නා 
ආකාරෙයන් සියයට 2ක පතිශතයකම ෙනොෙවනස්ව පවත්වා 
ගැනීම සුදුසුයි. -ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලාට අඬන්න මා 
දැන් අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්.  

විදුලි සැපයුම, ලිහිසි ෙතල් සහ විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවා මත ලබාදී 
තිබූ බදු සහනය ඉවත් කිරීමට කරනු ලැබූ ෙයෝජනාව එෙලසම 
කියාත්මක වන අතර, කාර්තුවක් සඳහා රුපියල් මිලියන 3.75ක් වූ 
අවම සීමාව රුපියල් මිලියන 3ක් දක්වා පහත ෙහළනවා. 

එකතු කළ අගය මත බදු (VAT): 

සියයට11ක් වූ තනි අනුපාතයක් ෙවනුවට 2016 අය වැෙයන් 
සියයට 8ක් සහ සියයට 12.5ක් වශෙයන් වූ එකතු කළ අගය මත 
බදු අනුපාත ෙදකක්  කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජනා කළා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ෙලෝකෙය් වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය සහ 
බදු එකතු කිරීෙම් කම ෙව්දෙය් පවත්නා දුර්වලතා ෙහේතුෙවන් 
සියයට 15ක් වූ තනි එකතු කළ අගය මත බදු අනුපාතයක් පවත්වා 
ගැනීම වඩාත් ආරක්ෂා සහගත විකල්පයක් ෙවනවා. විදුලි සංෙද්ශ 
ෙසේවා, ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය සහ ෙපෞද්ගලික ෙසෞඛ්ය මත ලබා 
දුන් බදු සහන ඉවත් කරනවා. වැට් බදු වැඩි කිරීෙමන්, අඩු 
ආදායම්ලාභීන්ට  පීඩාවක් ඇති වීමට අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
අත්යවශ්ය භාණ්ඩ  සඳහා වැට් බදු පනවන්ෙන් නැහැ. අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩ ෙනොවන ෙතෝරා ගත් ෙතොග සහ සිල්ලර භාණ්ඩ කීපයක් 
මත  පමණක් වැට් බදු පැනවීමට අප කියා කරනවා.  

එම බදු පතිපත්ති සංෙශෝධන මඟින් වාෙග්ම, විෙද්ශීය රටවල් 
සමඟ ආර්ථික හා වාණිජ සබඳතාවන් ශක්තිමත් කරලීම මඟින් 
වැඩි ආදායම් උපයා ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ සඳහා 
ඉතා ඉක්මනින්ම GSP Plus  සහනය ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. 
අෙප් රෙට් ඇඟලුම් පමණක් ෙනොව අනිකුත් නිෂ්පාදන සඳහාත් 
යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වැඩි අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමට එමඟින් 
හැකියාව ලැෙබනවා.  

ඒ සමඟම අප විවිධ රටවල් සමඟ සහෙයෝගිතා ගිවිසුම්වලට 
එළැඹීම සඳහා සාකච්ඡා කරනවා. ඒ ගිවිසුම් ඔස්ෙසේ අපි ඒ ඒ 
රටවල ෙවෙළඳ ෙපොළ සඳහා අෙප් නිෂ්පාදන ෙයොමු කරනවා. අපි 
අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල් කර ගත යුතුයි. ෙම් ගිවිසුම් ඔස්ෙසේ ඊට 
ඉඩකඩ සැලෙසනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් තරුණ 
තරුණියන් ලක්ෂ ගණනකට අලුතින් රැකියා අවස්ථා සැලෙසනවා.  

අප ඉන්දියාව සමඟ සාකච්ඡා කරමිනුයි සිටින්ෙන්. ගිය සතිෙය් 
අ ෙප් අමාත්යවරුන් ෙදෙදෙනකු චීනෙය් සංචාරය කළා. ඒ පදනම 
මත මා ලබන මාසෙය් චීනයට ෙගොස ් සාකච්ඡා ඉදිරියට ෙගන 
යනවා. ජපානය සමඟ සාකච්ඡා ජුනි ෙහෝ ජූලි මාසය  ෙවද්දි 
අවසන් අදියරට ෙගන එන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
සිංගප්පූරුව සමඟ සාකච්ඡා ඉදිරියට ෙගනයමිනුයි සිටින්ෙන්. 
පාකිස්තානය, තුර්කිය සමඟත් අප සහෙයෝගිතා ගිවිසුම්වලට 
එළැෙඹන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟත් අප සාකච්ඡා ආරම්භ 
කළා. ෙදරට අතර සම්බන්ධතාවන් තවතවත් තහවුරු කරලමින්, 
සහෙයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම පිණිස අප ඒකාබද්ධ  පාර්ශ්වකාරී 
සංවාදය පවත්වාෙගන යනවා. ඒ ගැන අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා පකාශ කරයි.  

ෙම් විෙද්ශීය ගිවිසුම් අත්සන් කිරීෙම් පතිඵල ෙලස රැකියා 
අවස්ථා වැඩි වශෙයන් නිර්මාණය ෙවද්දී, ඒ රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට සරිලන මිනිස් සම්පත් අපට අවශ්යයි. විවිධ වෘත්තීන්ට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සරිලන පරිදි අෙප් තරුණ තරුණියන් පුහුණුෙවන් සන්නද්ධ 
කරලීම සඳහා අපි රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අංශයන්හි සහාය ලබා 
ගන්නවා. ඒ අංශ ෙදක එකට එකතු ෙවලා තමයි පුහුණුවීම් 
කරන්ෙන්.  

අධ්යාපන අවස්ථා පුළුල් කරනවා. සෑම දරුෙවකුටම වසර 
13ක පාසල් අධ්යාපනයක් සහතික කරනවා. ඩිජිටල් අධ්යාපන 
අවස්ථා අලුෙතන් නිර්මාණය කරනවා. නව රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ගැළෙපන ආකාරෙය් පාඨමාලා පැවැත්වීමට විශ්වවිද්යාල 
දිරිමත් කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම අෙප්   රෙට් ශක්තිමත් මධ්යම පන්තියක් නිර්මාණය 
කිරීමට අවශ්ය පසුබිම අප සකස් කරනවා. රජෙය් ඉඩම් හා 
නිවාසයන්හි බලපත මත පදිංචිව සිටින අයට සින්නක්කර අයිතිය 
ලබා දීෙම් වැ ඩ පිළිෙව ළ සඳහා අවශ්ය නීති අප ෙම් අවුරුද්ෙද් 
මැදදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ගාමීය ආර්ථිකය 
නඟා සිටුවමින් ගැමි ජනතාවට වැඩි ආදායම් ලබා ගැනීෙම් නව 
මාර්ග උදා කර ෙදනවා. ෙම් සියල්ල මඟින් අෙප් අෙප්ක්ෂාව 
වන්ෙන් 2016 වසෙර් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය සියයට 5.4ක 
මට්ටෙමන් පවත්වා ෙගන යාමයි. ඒ සමඟම සියයට 6ක අවම 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් රඳවා ගැනීමයි.  

අපි පධාන කරුණු ෙදකක් ගැන අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. 
ඕනෑම ආකාරයක ආර්ථික කුණාටුවකට මුහුණ දීමට ශක්තිය අප 
ඇති කර ගත යුතුයි. ඒ වාෙග්ම අපට එවැනි ශක්තියක් ඇති බව 
ෙලෝක ආර්ථික පජාවට ඒත්තු ගැන්විය යුතුයි.  

රාජපක්ෂ ෙරජිමය අෙප් රට හසු කර ඇති ආර්ථික උගුෙලන් 
රට ගලවා ගැනීමට අකැමැති අයත් සිටිනවා. ෙම් ආකාරයට 
උගුෙල් සිර වී සි ටිෙයොත් රටට අනාගතයක් නැති බව ඒ අය 
දන්නවා. නමුත් ඒ අයට අවශ්ය රට විනාශයට පත් ෙවනවා 
දකින්නයි. ඊට පසු "ෙමන්න, යහපාලන ආණ්ඩුව රට විනාශ කළා, 
රට හදන්න පුළුවන් අපටයි" කියමින් නැවත බලයට පත් වීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි සමහර අයට තිෙබන්ෙන්.  

අපි කිසි  දිෙනක ෙම් රට විනාශයට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. රට 
විනාශ කළ අයට ආෙයමත් රට විනාශ කරන්න අවස්ථාවක් 
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. අවසන් ගමන් ගිය ෙරජිමයකට ආපසු 
මළවුන්ෙගන් උත්ථාන ෙවන්න බැහැ. හැබැයි ඒ අය ෙනොදන්නා 
ෙදයක් තිෙබනවා. අෙප් ආර්ථිකය උගුලක පැටලී තිෙබන බව 
ඇත්ත. එෙහත් ආර්ථිකය මරණාසන්න නැහැ; අසාධ්ය නැහැ. අපි 
2015 වසෙර්දී ඡන්දයකට ගිහිල්ලා ෙම් රට භාර ගත්ෙත් ෙම් 
තත්ත්වය ආපසු හරවන්න පුළුවන් නිසායි. ඒ නිසා ෙලඩා ෙගොඩ 
ගන්න පුළුවන්. තිත්ත ෙබෙහත් දීලා හරි අපි ෙලඩා  ෙගොඩ 
ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. [බාධා කිරීමක්] අපි දැනටමත් බඩු 
මිල අඩු කරලායි ෙලඩා ෙගොඩ ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් 
ජනතාවට සැනසිල්ෙල්, සතුෙටන්, නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
සමාජයීය හා ආර්ථික පරිසරයක් අපි උදා කරනවා.  

රෙට් ජනතාව අප බලයට පත් කෙළේ අප ගැන විශ්වාසයක් හා 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ෙගනයි. ෙම් සභාෙව් සිටින අ පි 
හැෙමෝටම ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට කිරීෙම් වගකීමක් 
තිෙබනවා. ඒ විශ්වාසය ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීමක් තිෙබනවා. 
නිදහසින් පසු අප රටට සිදු වූ ෙද් ගැන ෙමොෙහොතක් සිතා බලමු. 
නිදහස ලබද්දී අපට පිටුපසින් සිටි ආසියානු රටවල් ගණනාවක් අද 
අපි අබිබවා ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ රටවල් ඉදිරියට යද්දී අප 
පිටුපස්සට ගිෙය් ඇයි? අෙප් ඉලක්ක කරා ළඟාවීමට අප අසමත් 
වුෙණ් ඇයි? 

අපට වැරදුණු පධානම ෙහේතුව ජාතික පතිපත්තියක් 
ෙනොමැතිවීමයි. අෙප් පතිපත්ති ආණ්ඩුෙවන් ආණ්ඩුවට පමණක් 
ෙනොව, ඇමතිෙගන් ඇමතිටත් ෙවනස් වුණා. ඒ තරම්ම පටු 
පතිපත්ති රාමුවක අපි හිර වුණා. ඒ නිසා දැන්වත් පටු ෙද්ශපාලන 
ෙකෝණවලින් ෙනොබලා ෙම් ගමන යන්නට එකට එක් ෙවමු. 
පුළුල්ව සිතමු. ආර්ථික අභිෙයෝගයන් ජය ගන්නට එකට එක් 
ෙවමු. අපි එකාවන්ව ෙම් අභිෙයෝග ජය ගැනීමට අවංක 
ෙච්තනාෙවන් එක් වුවෙහොත් අෙප් රට ඉහළට ඔසවා තබන්නට 
හැකි ෙවනවා.  

නිසි පතිපත්ති කියාවට නැංවීම තුළින් ෙමරට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය 2024 වසර වන විට ෙදගුණයක් කර ගැනීමටත්, 2035 
වසර වන විට ශී ලංකාව ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් 
කිරීමටත් අපට අවකාශ සැලෙසනවා. අෙප් රට ඉන්දියන් 
සාගරෙය් ආර්ථික හා ෙමෙහයුම් මධ්යස්ථානය ෙලස දිදුලවන්නට 
අපට හැකි ෙවනවා.  

අපි කිසි විෙටක සත්ය සඟවා නැහැ. අෙප් ආර්ථිකෙය් සැබෑ 
ස්වරූපය මම ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් ෙහළි කරන්ෙන් ඒ නිසායි. 
පසුගිය කාලෙය් කිසිම අවස්ථාවක ආර්ථිකය පිළිබඳ සැබෑ කරුණු 
ෙම් සභාව හමුෙව් ෙගන හැර දැක්වූෙව් නැහැ.  

ආර්ථිකය පිළිබඳ තීන්දු, තීරණ ගැනීෙම්දීත්  අප කියා 
කරන්ෙන් ඉතාමත් විවෘත ආකාරයටයි. රාජපක්ෂ ෙරජීමෙය් 
ආර්ථික තීන්දු, තීරණ ගත්ෙත් සුළු පිරිසක් විසින්. ඒ ගැන ෙම් 
සභාෙව් සිටින ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් දන්නවා. හුඟ ෙදෙනක් ඒ ගැන 
පසිද්ධිෙය්ම පකාශ කර තිෙබනවා.  

දැන් තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස්. ආර්ථික කටයුතු 
පිළිබඳ අනුකමිටුවක් තිෙබනවා. ඒ කමිටුවට ඇමතිවරුන් සහ 
නිලධාරින් ගණනාවක් ඇතුළත්. කමිටුව විසින් තීන්දු කර තීරණ 
ගත් පසු ඒවා කැබිනට් මණ්ඩලය ෙවත ෙයොමු කරනවා. කැබිනට් 
අනුමැතිෙයන් පසු ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් ඉදිරිපත් කරනවා. 
එවිට ඒ තීන්දු, තීරණ පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන්නට, වාද විවාද 
කරන්නට, සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
අවස්ථාව හිමි ෙවනවා. එම නිසා ෙම් පකාශය පිළිබඳවත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වාද කරන්නට දිනයක් නියම කරන්නට කියලා 
මම ගරු කථානායකතුමාෙගනුත්, පක්ෂ නායකයින්ෙගනුත් 
ඉල්ලා සිටිනවා. අපි එතැනින් ඉවර ෙවන්නට ෙහොඳ නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් අපි ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙකොටසක් බවට පත් 
කරනවා.  

දැනට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවත්, 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවත් ෙහොඳින් කියාත්මක ෙවන 
බව මම දන්නවා. ෙම් දවස්වල ඒ වැඩ කටයුතු ෙහොඳින් කරෙගන 
යනවා. නව අධීක්ෂණ කමිටු කමය යටෙත් රාජ්ය මූල්ය කමිටුව 
වහාම ස්ථාපිත ෙකොට කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. නැත්නම් ෙම් 
පශ්න ගැන සාකච්ඡා කරන්නට බැහැ.  

විවාදෙයන් පසුව රාජ්ය මූල්ය කමිටුවට ෙයොමු කරලා, ඒ අයට 
ඒ කරුණු පිළිබඳව ෙවනම සලකා බලන්නට අවස්ථාව ලබා දීලා 
ෙම් සභාවට වාර්තා කරන්නට අපි අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. එවිට 
රාජ්ය මූල්ය කටයුතු තවත් විධිමත් හා කමවත් කරලීෙම් පසුබිම 
සැකෙසනවා. එතෙකොට ඒ ෙකොමිටියටත් ෙයෝජනා කරන්න 
පුළුවන්, අපි ගත යුතු පියවර කුමක්ද කියලා. ඒ ෙයෝජනාත්, අෙප් 
ෙයෝජනාත් ඔක්ෙකෝම පිළිබඳව අපට විවාද කරන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු අය වැය 
කාර්යාලයක් ආරම්භ කිරීමටද අපි දැන් ෙකටුම්පත් සකස් කරලා 
තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි ව්යවස්ථාව අනුව 
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රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය සතු වන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. නමුත් පසු ගිය පාලන කාලෙය් එය 
මුළුමනින්ම පාෙහේ ෙනොසලකා හැරියා. අවස්ථා ගණනාවකදී අපි ඒ 
බව අවධාරණය කළා; ෙපන්වා දුන්නා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුදැනුමකින් ෙතොරව රාජ්ය මූල්ය කටයුතු සිදු ෙකෙරද්දී ඊට 
විෙරෝධය පළ කළා. නමුත් සුළු පිරිසකෙග් වුවමනාව මත ෙබොෙහෝ 
කරුණු පාර්ලිෙම්න්තුවට වසන් කළා. ඒකයි එදා සිදු වුෙණ්.  

දැන් සියලු රාජ්ය මූල්ය කටයුතු ෙම් සභාව හමුෙව් ඉදිරිපත් 
ෙකෙරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වැඩ කටයුතු අපි දැන් 
පටන් ගන්න ඕනෑ. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශ ෙගොඩනැඟිල්ල අපි 
අරෙගන තිෙබනවා. මම නම් හිතන්ෙන් අපි එතැනට යන කල් 
ඉන්න ඕනෑ නැහැ කියලායි. CPA කාමරයයි, බිලියඩ් කාමරයයි, 
තව කාමර තුනක් අරගත්ෙතොත්- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
බිලියඩ් කාමරය ගන්නම ඕනෑ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒකත් අරෙගන, ෙම්වාත් අරෙගන ඒ වැඩ කටයුතු පටන් 

ගන්න ඕනෑ. අෙප්   files ඔක්ෙකෝම එක තැනක දාලා, තව එක 
කාමරයක් දැම්ෙමොත් අඩු ගණෙන් අධීක්ෂණ කමිටු තුනකට ෙම් 
මාසය අවසන් ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා තම කටයුතු කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්කම ඇති ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වහාම ආරම්භ ෙවනවා, ගරු අගමැතිතුමනි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඉක්මනට පටන් ගත්ෙතොත්, අපට ෙම් කරුණු ෙදන්න පුළුවන්. 

ෙම් විවාදෙයන් පස්ෙසේ කල් යන්ෙන් නැතුව අපි ඒ ෙකොමිටිය 
ආරම්භ කරනවා. මීට ෙපරාතුව රබර් මුදාවක තත්ත්වයට පත්ව 
තිබූ පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන් වගකීමක්, බලයක් හා ගරුත්වයක් හිමි 
වී තිෙබනවා. ෙම් වගකීම, බලය හා ගරුත්වය නිසි ෙලස ආරක්ෂා 
කරමින්, රට නැංවීෙම් ව්යායාමයට එක්ෙවන ෙලස මම ඔබ සැමට 
ආරාධනා කර සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙමම පකාශය සඳහා 

එතුමා විවාදයක් ෙදනවා කිව්වා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 5වැනි 

දා, "මධ්ය කාලීන ආර්ථික සැලැස්ම" කියලා සැලැස්මක් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ ආර්ථික සැලැසම් මත පදනම්ව පසුව මුදල් අමාත්යවරයා 
අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළා. දැන් අගාමාත්යවරයා නැවත 
ආර්ථික පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ගරු 
කථානායකතුමනි, රවි කරුණානායක අමාත්යවරයාෙග් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් දැන් ඉතුරු වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා ෙහොයා ගන්නවත් 

බැහැ. ඇත්තටම ෙම්ක නව අය වැය ෙල්ඛනයක් හා සමානයි. 
ෙමොකද, නැවත බදු වැඩිකිරීම් තිෙබනවා. සංෙශෝධනයන් 
තිෙබනවා. ආර්ථික පතිපත්තියක් අලුෙතන් ඉදිරිපත් කරන්න 
උත්සාහයක් දරන බවක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමය සාමාන්ය විවාදයක් ෙවන්න බැහැ. ඊළඟ 
සතිෙය්  දින හතෙරන් දින ෙදකයි පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් ෙවන්න 
තිෙබන්ෙන්. මට මතක විධියට අෙනක් දින ෙදක නිවාඩුයි. 
එතෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් ෙවන්න දින ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා අඩුම තරමින් මාර්තු 23 සහ 24 කියන දින ෙදකවත් ෙම්  
විවාදය සඳහා ෙයොමු කළ යුතුයි. ඒ නිසා මම ආණ්ඩුෙවන් 
ඉල්ලන්ෙන්  23 සහ 24 දින ෙදකට ෙවනත් කිසිදු වැඩක් දමන්න 
එපා කියලායි.  

ෙමම පකාශය පිළිබඳව විවාදයක් අවශ්යයි.  ෙමොකද, ඔබතුමා 
කියන විධියට මූල්ය බලය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට නම් 
ඔබතුමාෙග් පකාශයකින් ඔබ්බට ගිහිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
විවාද කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් තිෙයන්න ඕනෑ. ඒක ඉක්මන් 
අවස්ථාවක් බවට පත් විය යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, ගරු 
කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කරන ෙකොට කියා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 8,500ක් ණය 
තිෙබනවාය කියලා. අද අගාමාත්යවරයා කියනවා, රුපියල් බිලියන 
9,500ක් ණය තිෙබනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒක රුපියල් බිලියන 
10,000 දක්වා වැඩි ෙවන්න පුළුවන්ය කියනවා. ඒ නිසා ෙමෙතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද ෙතොරතුරු පවා අසත්ය 
ෙතොරතුරු, ඒවා සම්පූර්ණ ෙනොවන ෙතොරතුරු බව පකාශ කරන්න  
අගාමාත්යවරයාටම සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක සැලකිය යුතු 
ෙලස කල්පනා කළ යුතු තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව 
විවාදයක් අවශ්යයි. මාර්තු 23 සහ 24 ෙදදින ෙම් සඳහා ෙයොමු 
කරන්නය කියා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ෙම් ගැන කථා 

කරමු. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනුර දිසානායක මැතිතුමාත් අදහස් 

කිහිපයක් කිව්වා. අපි අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශයට සවන් දුන්නා.  
ෙම් ගැන විවාද කළ යුතුය කියලා ගරු අගාමාත්යතුමාත් කිව්වා. 
ඒක එක දවසක විවාදයක් වන්න බැහැ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අලුතින්ම අය වැය ෙල්ඛනයක් තමයි 

ෙම් ඉදිරිපත් වන්ෙන්. අපට සම්පූර්ණ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් 
ෙනොකළාට ගරු අගමැතිතුමා දන්නවා, අපි දන්නවා විශාල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූල්යමය අර්බුදයකයි අපි ඉන්ෙන් කියලා.  IMF  එෙක් ගිවිසුම 
ගැන ගරු අගමැතිතුමා එක වචනයක්වත් කිව්ෙව් නැහැ. ඒ ගිවිසුම 
අනුව  IMF  එෙකන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන එකක් ගන්න 
ඉල්ලනවා, ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත් ෙවලා. ෙමොනවාද ෙකොන්ෙද්සි, 
ෙමොකක් ද ෙම් ගිවිසුම? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විවාදයක් ෙදනවා කියලා කිව්වා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ නිසා සංවිධායකතුමනි, ෙම් පකාශය අනුමත කරන්න 

ඉස්සරෙවලා ඒ පිළිබඳව ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්; අෙප් අදහස් 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වහාම ලබන සතිෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්
කරලා ෙම් මහා මූල්ය අර්බුදය පිළිබඳව විවාදය පටන් ගන්න ඕනෑ.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු. ගරු අගාමාත්යතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, අපි IMF  

එෙකන් ෙඩොලර් බිලියනයක් ෙනොෙවයි, ෙඩොලරයක්වත් ඉල්ලා 
නැහැයි කියන එක. අපි ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් - [බාධා කිරීම්] මම 
කියන්නම්. අපි ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්, " forensic audit එකක් 
කරන්න අපට ආධාර ෙදන්න. අපට අලුත් බදු කමයක් ඇති 
කරන්න උපෙදස් ෙදන්න" කියලායි. ඒ සාකච්ඡා ෙදකයි 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එෙහත් ෙම් ෙලෝක ආර්ථිකය හුඟක් 
අමාරු වුෙණ් නැත්නම් අපට ෙම්වා නැතිව යන්න පුළුවන්. අමාරු 
වුෙණොත් අර 2007 - 2008 වුණා වාෙග්, ෙකොහාටද යන්ෙන් කියලා 
අපි ඔක්ෙකොටම බලන්න ෙවයි.  2005 මා ඉදිරිපත් කළ ආර්ථික 
පකාශෙය් මූලික ඉලක්ක ෙවනස් ෙවලා නැහැ.  අපට සමහර අය 
වැය ෙයෝජනා ෙවනස් කරන්න සිදු වුණා. ෙම් මාස ෙදෙක් සිදු වුණු 
තත්ත්වය අනුව හුඟක් රටවල අය වැය ෙයෝජනා ෙවනස් කරනවා. 
මම ෙයෝජනා කරන්ෙන් ඔබතුමන්ලා මුණගැහිලා විවාදය සඳහා 
දින ටික ෙයොදා ගන්න කියලායි.  

ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. අය වැෙය් සමහර ෙයෝජනා 
සංෙශෝධන කරන්න ඕනෑ කියලා තමයි අෙප් විපක්ෂෙයනුත් ඒ 
දිනවල පකාශ කෙළේ. ඒත් මම කියන්ෙන්, ඒ විවාදය අවසන් 
වුණායින් පස්ෙසේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කරන්න ෙපොදු මූල්ය 
කමිටුවක් පත් කර තබන්න කියලායි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 
මම ඇත්ත කිව්ෙව්. රුපියල් ටිලියන 9.5න් ඉවර කරන්න පුළුවන්ද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. සමහර විට ඉවර ෙවන ෙකොට රුපියල් 
ටිලියන 10 ෙනොෙවයි, ටිලියන 10.5 ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොනවා 
ඔතැනට එනවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඉතින්, ඒවා දිහාත් 
බලලා,  ඒ වාෙග්ම ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය්ත්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙවත් ණය සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කරන්ෙන් 
කියලා අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කරමු. I do not know, we 

may have to even bring a Contingent Liabilities Bill. මම 
කියන්ෙන්, ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. අපි ඔක්ෙකෝම විවෘතව කථා 
කරලා, ෙම් ගැන විවාදයක් කරන එක ෙහොඳයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා විවාදයට ගනිමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ලබන 23 සහ 24 කියන ෙදදින 

ෙයෝජනා කෙළේ, ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය් රැස් ෙවන්ෙන ඒ 
ෙදදින නිසා. ෙම් ගැන ෙහට ෙහෝ අනිද්දා වුණත් සාකච්ඡා 
කරන්න අෙප් පැත්ෙතන් සූදානම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. පක්ෂ 

නායකයින්ෙග් රැස්වීමක් කැඳවලා අපි එකඟත්වයකට එමු. ඒ 
ගැන පශ්නයක් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ලබන 23 සහ 24 ෙදදින මම ෙයෝජනා කෙළේ, ඒක 

පාර්ලිෙම්න්තු සතිය නිසා. ඊට ෙපර විවාදය පවත්වනවා නම් අපි 
ඒකට වුණත් ලෑස්තියි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. ඒ subject එකමද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශෙයන් 

එතුමා දැක්වූවාටත් වඩා ෙවනස් ආකාරයක කරුණු දැක්වීමක් ගරු 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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මුදල් ඇමතිතුමා සිදු කර තිෙබනවා. එතුමා විෙශේෂ පවෘත්ති 
සාකච්ඡාවක් පවත්වලා කියා තිෙබනවා, මහින්දෙග් ආණ්ඩුව ගත් 
තව ෙකෝටි ලක්ෂයකට වැඩි ගණනක් ගිණුම්වල සටහන් ෙවලා 
නැති බව. ගරු කථානායකතුමනි, 2006 රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත යටෙත් ෙම් ගරු සභාවට සියලුම 
ෙතොරතුරු දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහට සාකච්ඡා කරලා අපි ෙවලාවක් ෙදන්නම්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
දීපු ෙතොරතුරු වැරදියි කියලා ෙමෙහම කියනවා නම්- [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will discuss that.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මුදල් ඇමති ෙකෝ? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් ඇමති නැහැ. ෙම්ක ලිච්ඡවි කමය කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි විවාදයක් ෙදනවා කිව්වා ෙන්. [බාධා කිරීම්] අපි විවාදයක් 

ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, "අපි 
විවාදයක් ෙදනවා" කියලා. ෙමොනවාද ෙම්? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙහට සාකච්ඡා කරනවා. We will discuss it tomorrow, 

Hon. Prime Minister.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Yes. Then, we can discuss all these. Some of these 

entities like the SriLankan Airlines never come under the 
Fiscal Management (Responsibility) Act. ඒක යටෙත් 
දැම්ෙම් නැහැ ෙන්. ෙම්ක තිෙබන්ෙන්, ශීලංකන් ගුවන් 
ෙසේවයට යානා අරගන්න ගත්ත සාමාන්ය ණයක් වාෙග්යි. 
හරියට කාර් 4ක් ගන්න එක සංසථ්ාවක ණයක් ඉල්ලලා 
දැම්මාම එතැනට එන්ෙන් නැහැ වාෙග්. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් 
ප්ෙල්න් 8ක් ගැනීමක්. ඔන්න ඔෙහොමයි හැංගුෙව්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ලෑස්තියි විවාදයකට. අපි ෙහට සාකච්ඡා කරලා 

විවාදයකට ෙව්ලාවක් ගනිමු.  
 
Then, a Ministerial Statement is to be made by the 

Hon. Lakshman Kiriella. 

 
යාපනය දිසත්ික්කෙය් මාර්ග අලුත්වැඩියාව : 

උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

யாழ். மாவட்ட திகளின் னரைமப்  : 
உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சாின் கூற்  
RECONSTRUCTION  OF ROADS IN  JAFFNA 

DISTRICT: STATEMENT BY HON. MINISTER OF 
HIGHER EDUCATION AND HIGHWAYS   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

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

Hon. Speaker, this is in answer to a Question by 
Private Notice raised by the Hon. Douglas Devananda on 
10th February, 2016.  

Answer to the question with regard to the roads 
rehabilitated during the last few years, out of the roads 
under the Road Development Authority in the Jaffna 
District and the details of the funds allocated for that and 
of the programme, is as follows:  

 215.91 kilometres of roads of Class A and Class B 
have been rehabilitated in the Jaffna District during the 
last few years. Out of this total amount, 157.56 kilometres 
are Class A roads and 41.12 kilometres are Class B roads, 
which were developed under foreign aid and another 
17.23 kilometres of roads that belong to Class A and B 
have been rehabilitated under local-bank-funded projects.  

Sir, I table* the rest of the answer along with the 
English translation of the questions to be included in 
Hansard. 
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 

————————— 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
 *  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
  * Answer tabled: 



2016 මාර්තු 08  69 70 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් මහත් උනන්දුවක් දක්වපු 

"ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත" අද 
දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
සිටියා. එය සියලුම පළාත් සභාවල අනුමැතියට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. නමුත්,  උතුරු පළාත් සභාව රැස්ෙවන්ෙන් 10 ෙවනිදාට 
බව අපට දැනුම් දීලා තිෙබනවා. උතුරු පළාත් සභාව 10 ෙවනිදාට 
රැස්ෙවලා අනුමැතිය ලබා දුන්නාට පසුව, මීළඟ පාර්ලිෙම්න්තු 
දවසක එය ඉදිරිපත් කරන බවට අපි දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. 
ෙමොකද,  ජනමාධ්යෙයනුත් ඒ ගැන විමසුවාම අපි දැනුම් දුන්නා, 
අද ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. උතුරු පළාත් 
සභා අනුමැතිය ලැබුණු විගසම අපි "ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත" පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 
බව දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පසු ගිය දිනෙය්දී පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳව ස්ථාවර 

නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නයක් ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවත  
ඉදිරිපත් කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී සභානායකතුමා කිව්වා, 
අගාමාත්යතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් අද දින පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා 
කියා. මම හිතන්ෙන්, අගමැතිතුමා අද දින පිළිතුරක් ලබා දීලා 
නැහැ. ෙහට දිනෙය්දී පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා, පනත් 

ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම.  

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත 

ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் 
PRESCRIPTION (SPECIAL PROVISIONS) BILL 

 
 

"ශී ලංකාෙව් පැවති යම් සටන්කාමී තස්තවාදී කණ්ඩායමක කියාකාරකම් 
ෙහේතුෙකොටෙගන අධිකරණෙය් දී ඉඩම් ඇතුළු යම් නිශ්චල ෙද්පළක් ආපසු 
ලබා ගැනී ම සඳහා සිය අයිතිවාසිකම් කියාත්මක කර ගැනීමට ෙනොහැකි වූ 
තැනැත්තන් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ නීතිමය විධිවිධාන සැලැස්වීමට 
හැකිවීම සඳහා ද ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කාරණා සඳහා ද වූ පනත් 
ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ හා  බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා විසිනි. 
2016 මාර්තු මස 23 වන බදාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 

මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

மாண் மிகு நீதி மற் ம் த்தசாசன அைமச்சர் அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 மார்ச் 23, தன்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon. Minister of Justice and Buddhasasana; to be 

read a Second time upon Wednesday, 23rd March, 2016 and to be 
printed. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 
"That notwithstanding the provisions of  Standing Order No. 7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
06.10.2015, henceforth, the hours of sittings of Parliament on 
Tuesdays and Wednesdays shall be 1.00 p.m. to 7.30 p.m. At 6.30 
p.m. on Tuesdays and Wednesdays Standing Order No. 7(5) of the 
Parliament shall operate. On Tuesdays and Wednesdays at 7.30 
p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question 
put." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament and the motion agreed to by Parliament on 06.10.2015, 
henceforth, the hours of sittings of Parliament on Thursdays and  
Fridays shall be 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 7.30 
p.m.. At 6.30 p.m. on Thursdays and  Fridays Standing Order No. 7
(5) of the Parliament shall operate. On Thursdays and Fridays at 
7.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without 
question put." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
III 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  
 
"That notwithstanding the motion No.1 agreed to by Parliament this 
day, the hours of sitting this day shall be 1.00 p.m. to 6.30 p.m. At 
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2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. 
At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall  adjourn the Parliament without 
question put." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් 

මහතා. Before he starts, the Hon. Deputy Chairman of 
Committees will take the Chair.  
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் 
அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
  

 අතුරුදහන් කරනු ලැබූ  සහ දිගු කාලයක් 
බන්ධනාගාරගතව සිටින පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන් 

කියාකාරී සැලැස්ම 
காணாமல்ேபாகச் ெசய்யப்பட்ேடார் மற் ம் 

நீண்டகாலம் சிைறயி ள்ேளார் பற்றிய உடன ச் 
ெசயற்றிட்டம் 

PLAN OF ACTION REGARDING VICTIMS OF ENFORCED 
DISAPPEARANCES AND PERSONS HELD IN CUSTODY FOR A 

LONG PERIOD OF TIME 
 

 

[2.33 p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
I thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, 

and the House for the leave granted to me to raise the 
following matter of urgent public importance, on the 
Adjournment of Parliament today.  

Sir, I move the following Motion with regard to a 
matter of urgent public importance that I wish to raise. 

"The current position of the State/Government in regard to persons 
who have been victims of enforced disappearances and other 
disappearances and persons who continue to be held in custody 
under the Prevention of Terrorism Act in judicial proceedings where  

i.     The trial has been concluded and persons sentenced.  

ii.   Where persons have been charged and the trial is ongoing, and 

iii.  Where persons have not been charged but continue to be in 
custody. 

Though initiatives have been taken by the State/Government to 
inquire into this issue and though a long period of time, very many 
years, have lapsed, there has been no tangible effective final result, 
so as to mete out justice and alleviate the extreme trauma 
experienced by the families and next of kin of all these persons.  

This continuing uncertainty is a serious impediment to the 
commencement of the process of reconciliation, and it is therefore 
imperative that the State/Government should bring this state of 
uncertainty to an end, through a definite plan of action that will 
immediately mete out justice and set in motion the process of 
reconciliation and end the extreme trauma of these families and next 
of kin. It is incumbent that the Government defines its immediate 
action plan in this regard." 

Sir, before I discuss further this question of enforced 
disappearances, I think it would be useful if I was to give 
this House the definition of “enforced disappearances” as 
accepted by the United Nations. In accordance with the 
definition contained in the Preamble of the Declaration, 
"enforced disappearances" are only considered as such 
when the act in question is perpetrated by State actors or 
by private individuals or organized groups - for example,  
paramilitary groups - acting on behalf of or with the 
support, direct or indirect, consent or acquiescence of the 
Government. 

That, Sir, would be the definition of the term 
“perpetrators responsible for enforced disappearances”. 
The definition of “enforced disappearances” is as follows: 
“As defined in the preamble of the Declaration, enforced 
disappearances occur when persons are arrested, detained 
or abducted against their will or otherwise deprived of 
their liberty by officials of different branches or levels of 
Government or by organized groups or private individuals 
acting on behalf of, or with the support, direct or indirect, 
consent or acquiescence of, the Government, followed by 
a refusal to disclose the fate or whereabouts of the 
persons concerned or a refusal to acknowledge the 
deprivation of their liberty, which places such persons 
outside the protection of the law”. Sir, the Declaration 
referred to in these definitions is the Declaration on 
Protection of All Persons from Enforced Disappearance 
adopted by the General Assembly of the UN in its 
Resolution  47/133 of 18th December, 1992.   

Sir, it would appear from these definitions that the 
persons who are perpetrators of enforced disappearances 
are either persons who act on behalf of the State or 
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persons who act with the explicit or implied consent of 
the State. We are concerned with disappearances that 
occurred at the hands of the State. The responsibility for 
such disappearances is primarily that of the State.  We are 
also concerned with disappearances that had occurred at 
the hands of the LTTE, because we know that there were 
persons taken into custody by the LTTE, who have also 
disappeared. They may not strictly come under the term 
“enforced disappearances”, but all persons taken into 
custody by other paramilitary groups collaborating with 
the State would come within the definition of “enforced 
disappearances”. Since, however, it is accepted by 
everybody that all these disappearances occurred in the 
course of the armed conflict, we are concerned with all 
disappearances, both of civilians and even military 
personnel. In regard to disappearances that had occurred 
at the hands of officials of the State or persons acting with 
the implied or explicit consent of the State, while the 
State is answerable, the State is also, in a sense, bound to 
perform its duties in regard to the search for persons who 
may have been taken into custody even by the LTTE, if 
that be possible.   

Sir, it would be relevant for me, before I proceed 
dealing with this matter, to also read to the House some of 
the observations made by the Working Group on 
Enforced or Involuntary Disappearances in a Report that 
they have submitted. It states, I quote: 

"In a general comment adopted this year, the Working Group 
concluded that enforced disappearance represents a paradigmatic 
violation of the right to be recognized as a person before the law.   

It stated that enforced disappearances entail the denial of the 
disappeared person’s legal existence and, as a consequence, prevent 
him or her from enjoying all other human rights and freedoms.”  

Going on, Sir, in the next Paragraph it states, I quote: 

“….enforced disappearance is a continuous crime as long as the fate 
or whereabouts of the victim remains unclarified. States should take 
specific measures under their criminal law to define enforced 
disappearances as an autonomous criminal offence and to bring their 
existing legislation in line with the Declaration.”  

This Report of the Working Group, Sir, also contains a 
reference to women, which I think is important and I 
might place that before the House. It states, I quote: 

“Women are particularly affected by enforced disappearances as the 
consequences at economic, social and psychological levels, are most 
often borne by them. If they are the victims of disappearance, they 
are particularly vulnerable to sexual and other forms of violence. In 
addition, as they are at the forefront of the struggle to resolve the 
disappearances of members of their families, they are subject to 
intimidation, persecution and reprisals.” 

So, you would see, Sir, from these observations that 
have been made by the Working Group, the Declaration 
adopted by the UN and the definitions of "enforced 
disappearances" and "perpetrators" under that 
Declaration, the question of enforced disappearance is a 

matter of extreme gravity and we need to do everything 
possible to prevent, avoid disappearances and to address 
the issue of disappearances as a grave and urgent 
humanitarian issue, wherever  it has occurred, because it 
not merely relates to the life of the immediate victim, but 
it also has a grievously serious impact on the lives of 
many others, whose lives are inextricably intertwined 
with the life of the victim. It also has an adverse impact 
on society; it destabilizes the society; it prevents the 
return to normalcy and impedes reconciliation. This 
situation emphasizes the need for the process of 
transitional justice to work expeditiously and efficiently 
for truth, justice, reparation and non-recurrence to 
become operative and functional. It is as much in the 
interest of the country as it is in the interest of the victims 
and their families for this issue to be addressed without 
delay.  

I might also mention, Sir, that while we will talk of 
enforced disappearances, as much as we are concerned 
about women, we are also concerned about children 
because even children, sometimes, are victims of 
enforced disappearances and this has an impact not 
merely on the children, but also on the families of those 
children. It is in this background, Sir, that I propose to 
address the facts relating to this issue and what needs to 
be done to address the issue of enforced or involuntary 
disappearances and what needs to be done to bring this to 
an acceptable and just closure. The Government has 
taken certain steps in this regard. These steps have been 
in the nature of inquires, but no finality has been reached. 
It is more than six years since the armed conflict came to 
an end, and I submit that it would be harmful for both the 
victims and the country for this state of uncertainty to 
continue. 

The first Commission to be  set up recently was the 
Lessons Learnt  and Reconciliation Commission, set up 
in May, 2010. It came up with its Report in November, 
2011. They recorded extensive evidence in regard to 
disappearances, enforced and involuntary, and also other 
disappearances.  I must also mention that that was the 
Commission appointed recently, but there were other 
Commissions appointed earlier, during the incumbency 
of President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga 
where the issue of disappearances all throughout the 
country was addressed. Sir, I would read some of the 
Recommendations made by the Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission subsequent to their 
investigations. I would read  paragraph 9.47 of the Report 
of the Commission which states, I quote:  

“The Commission wishes to emphasize that it is the responsibility 
of the State to ensure the security and safety of any person who is 
taken into custody by governmental authorities through surrender or 
an arrest.” 

Paragraph 9.48 states, I quote: 

“A comprehensive approach to address the issue of missing persons 
should be found as a matter of urgency as it would otherwise 
present a serious obstacle to any inclusive and long-term process of 
reconciliation.” 
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Paragraph 9.49 states, I quote: 

“The Commission also emphasizes that the relatives of missing 
persons shall have the right to know the whereabouts of their loved 
ones. They also have the right to know the truth about what 
happened to such persons, and to bring the matter to a closure.” 

Sir, those are certain paragraphs from the Report of 
the Lessons Learnt and Reconciliation Commission which 
places the responsibility entirely in the hands of the State. 
Four years have lapsed since these Recommendations 
were made by the Lessons Learnt and Reconciliation 
Commission. What has the Government done in the last 
four years to implement these Recommendations of  the 
Lessons Learnt and Reconciliation Commission? There 
was yet another Commission appointed - the Paranagama 
Commission on 15th August, 2013.  This Commission is 
yet sitting; the Commission was also given a second 
mandate on 15th July, 2014. This related to facts and 
circumstances surrounding the loss of civilian life and  
violations of international law. A team of international 
experts were also appointed to assist the Commission.  It 
is somewhat strange that the Commission was given a 
second mandate beyond the scope of the first mandate 
before it submitted its Report on the first mandate. The 
Commission has submitted its Report on the second 
mandate, but has submitted only an Interim Report on its 
first mandate.  

The Commission has, as at 15th August, 2015, 
received 17,329 complaints from families of missing 
persons, of course this figure varies, and there are other 
Reports which seem to suggest a slightly higher figure.  

There are also reports that about 5000 military 
personnel went missing. That is also a matter which needs 
to be investigated in regard to their whereabouts if they 
are alive. It would seem Sir, that in regard to these 
enforced disappearances, the persons responsible for such 
enforced disappearances, particularly in recent years, 
acted with a complete sense of impunity. They seemed to 
have come to the conclusion that the arm of the law 
would never reach them and that they could do whatever 
they wanted. They seemed to have had the guarantee that 
high persons in governance, in authority, would protect 
them and that they would never have to face any 
consequences as a result of being responsible for such 
disappearances. We know that most of what happened, if 
not  all of what happened, happened during the term of 
the previous Government.  

The former Government’s commitment to the 
ascertainment of the truth, it may be said, was highly 
questionable. The new Government needs to address this 
issue more purposefully so as to bring this extremely 
serious humanitarian issue to a satisfactory closure. 
Everyone is aware of the agitations that have been 
conducted by the affected families in regard to the 
missing persons. That they have a genuine complaint 
which needs to be addressed is unquestionable. They also 

quite justifiably complain that their grievance, apart from 
their going before a Commission and testifying, has not 
been addressed in a meaningful way. It is true that for 
most of the period of time it was the former Government 
that was in power which  had no interest in addressing 
this issue seriously . The new Government has been in 
power for about one year and the victims would want to 
know how the Government is handling this issue. What 
are the Government’s plans? Does the Government have a 
definite plan to handle this issue? Of course, these 
persons have gone and testified before these 
Commissions. The Commissions record the evidence, but 
have they pursued the testimony of the victims or taken 
steps to investigate evidence of these witnesses who are 
victims? When a victim says that my son or my husband 
was taken to custody by a particular police officer or the 
police in a particular police station or the army in a 
particular camp, has the investigation been pursued  
further to try and find out whether that statement is 
correct and if so who that officer was? That is not being 
done.  The new Government must accept responsibility 
for this situation and this issue needs to be addressed 
urgently.  

This matter is referred to in the Report submitted by 
the Paranagama Commission. I might refer  briefly in 
regard to some of the matters that Report deals with.  It 
states, 

"The primary responsibility for preventing 
disappearances and ascertaining what has happened to 
people reported missing lies with the State. 
Disappearances are a tragedy not just for the individual 
but also for the families. The problems they faced are 
psychological, legal, administrative, social and 
economic."  It further states, "A great many families of 
missing people face economic difficulties linked directly 
with the disappearance, and are unable to meet their needs 
in terms of food, health, housing, or education of 
children." 

Most of those who disappear are adult men, so many 
families have lost their main breadwinner; often women 
then become heads of household and face limited options 
of earning a living. All this is very interesting. This is 
contained on paper; it is contained in reports. But, what 
has the Government done; what is the Government doing? 
The purpose of this Debate, Sir, is to find out from the 
Government what its Action Plan is,  at least in the 
immediate future.  

This matter is referred to, Sir, in the Resolution 
adopted on the 01st of October, 2015 at the 30th Session 
of the UN Human Rights Council. I wish to refer to some 
paragraphs of that Resolution dealing with this question. 
Paragraph 4 of the Resolution states, I quote: 

“Welcomes the commitment of the Government of Sri Lanka to 
undertake a comprehensive approach to dealing with the past, 
incorporating the full range of judicial and non-judicial measures; 
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also welcomes in this regard the proposal by the Government to 
establish a commission for truth, justice, reconciliation and non-
recurrence, an office of missing persons and an office for 
reparations; further welcomes the willingness of the Government to 
give each mechanism the freedom to obtain financial, material and 
technical assistance from international partners, including the Office 
of the High Commissioner; and affirms that these commitments, if 
implemented fully and credibly, will help to advance accountability 
for serious crimes by all sides and to achieve reconciliation;” 

You have made a commitment to the UN; you are a co
-sponsor of the Resolution by agreeing to set up a 
commission for truth, justice, reconciliation and non-
recurrence; to establish an office of missing persons 
which should have handled this issue  and to establish an 
office for reparations. What has happened thus far? We 
would like to know. We would like to know what plans 
you have.  

Sir, I also would like to refer to Paragraph 13 of the 
Resolution adopted by the UN Human Rights Council to 
which Sri Lanka was a partner.  I again quote: 

“Also welcomes the commitment of the Government of Sri Lanka to 
sign and ratify the International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance without delay, to criminalize 
enforced disappearances and to begin to issue certificates of absence 
to the families of missing persons as a temporary measure of relief;”  

Sir, I am aware that at the end of last year, I believe in 
December, 2015, you have signed the Convention on 
Enforced Disappearances, but it has not been ratified yet 
and I do not know what action you have taken in regard to 
the issue of certificate of absence which has been referred 
to in the Resolution adopted by the UN Human Rights 
Council. A certificate of absence is very different from a 
certificate of death. A certificate of absence does not 
accept that the man is not living any longer. But it enables 
the victims in such circumstances to use that certificate to 
be able to receive relief, maybe from the REPPIA, maybe 
from Samurdhi or maybe to stake their claims to right to 
succession, inheritance, various entitlements that the 
family would be entitled to. Consequent to being victims, 
these certificate of absence would certainly be a very 
strong document that would help them to rebuild their 
lives. 

Now what had been done in regard to this matter? 
How far have you gone? These are the questions that we 
would like to raise.  

Sir, such disappearances have occurred in Sri Lanka 
even in the past - in 1971 such disappearances occurred; 
in 1988-89 tens of thousands of youth from the South of 
this country went missing. This was during the JVP 
insurgency. Some awful and dreadful things happened at 
that point of time. We all know that that was when the 
former President Mahinda Rajapaksa despite much 
resistance from the Government of the day went to 
Geneva, in my view quite rightly, to espouse the cause of 
our youth from the South.  

Nobody is seeking revenge or vengeance. But, these 
practices of enforced involuntary disappearances must in 
the interest of the whole country and all its people be 
brought to an end - they must not be allowed to continue 
indefinitely. Mr. Mahinda Rajapaksa went to Geneva 
because he wanted the UN to intervene. He did what 
needed to be done. That is what the UN is now doing - 
what he wanted done when the youth went missing in the 
South.  

Sir, I must mention that there is a tendency in this 
country to sometimes look upon Resolutions adopted at 
the UN Human Rights Council as being  Resolutions that 
to some extent infringe upon the sovereignty of Sri Lanka 
- nothing can be further from the truth.  

I want to quote from item 2 of  this Resolution, Sir: 

“Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri 
Lanka.”  

Paragraph 4 of the Resolution begins by saying that 
the Human Rights Council reaffirms its commitment to 
the sovereignty, independence, unity and territorial 
integrity of Sri Lanka. That is how the Resolution starts. 
So, these fears that are expressed by some people - that 
these are infringing on the sovereignty of our country - I 
would submit are utterly unfounded. We are parties to 
various commitments; we are parties to various 
conventions; we are parties to various treaties that we 
have accepted. We are bound by them; we have to 
observe them.  

I would like to read, Sir, a statement that has issued 
recently by an organization called, “Friday Forum” 
comprising of very leading members of civil society, 
academics and intellectuals. This is what the “Friday 
Forum” has said in the statement issued by them on the 
17th of October, 2015, a few days after the adoption of the 
Resolution at the UN Human Rights Council. It states I 
quote: 

“Some elements consider support for the HRC Resolution as 
undermining the status of Sri Lanka as a sovereign and independent 
State. We need to remind ourselves that Sri Lanka has, from the 
time of independence, voluntarily become a party to international 
human rights treaties and global policy documents. Successive Sri 
Lankan parliaments have passed laws that have incorporated these 
international standards. 

Local policies have been influenced by internationally accepted 
standards in many areas.       

Some of the laws and policy initiatives have strengthened our 
response to common problems. Even as our government was 
responding to the armed conflict in the North and East, important 
laws like the Convention on Torture Act were passed by Parliament 
at the instance of the late Lakshman Kadirgamar, then Minister of 
Foreign Affairs.  

It is those engaged in adversarial politics for what they perceive as 
short term political advantage who wrongly use the argument of 
State sovereignty to reject Sri Lanka’s voluntarily undertaken 
responsibilities as a member of the community of nations." 
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This statement by the Friday Forum has been signed 
amongst others by Prof. Savitri Goonesekere, Ms. Suriya 
Wickremasinghe, Mr. Chandra Jayaratne, Prof. Camena 
Guneratne and Dr. Deepika Udagama. Are these persons 
traitors to the country? There are persons here who shout 
that the UN Human Rights Council Resolution - the Sri 
Lanka co-sponsored Resolution - is an attack on the 
sovereignty of this country. The Hon. Lakshman 
Kadirgamar was responsible for creating a part of the 
domestic law of this country, the Convention on Torture. 
Was he doing something that was treacherous to this 
country? In fact, I think, that if the Hon. Lakshman 
Kadirgamar had continued to be the Foreign Minister, this 
country would probably never have got into all these 
difficulties with the United Nations. It is after the Hon. 
Lakshman Kadirgamar ceased to be the Foreign Minister 
and others took over the Foreign Affairs Ministry that this 
country got into very serious difficulties. 

Sir, the unity and territorial integrity of Sri Lanka is 
sacrosanct. All of us only want a more united and unified 
Sri Lanka, a better Sri Lanka where the universal 
principles of equality and justice prevail and are 
preserved, a more prosperous Sri Lanka where all Sri 
Lankans will lead a better life and an inclusive Sri Lanka 
where all of Sri Lanka's citizens are included, not one 
where some are included and others excluded on 
parochial grounds. 

Sir, I have placed before the House some of the 
thoughts of the Government as set out in the Resolution 
adopted by the UN Human Rights Council, co-sponsored 
by the Sri Lankan Government.   

The agony of several thousands of families of these 
victims of disappearances cannot continue indefinitely. A 
decision needs to be arrived at as to whether the 
disappeared person is alive or not. If he or she is alive, his 
whereabouts should be made public; if not, other suitable 
and appropriate steps should be taken to reconcile the 
families with such reality and bring calm and normalcy to 
their lives. Truth, justice, reparation and all necessary 
steps to ensure non-recurrence must become effective 
urgently. This is the responsibility of the Government and 
I would urge that the Government defines a plan that 
would provide definite relief to these much traumatized 
families.  

I want to refer briefly, Sir, to a recent Report 
submitted by Mr. Pablo de Greiff, Special Rapporteur on 
Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-
Recurrence who visited Sri Lanka. 

He has stated, I quote: 

"What is expected is, on the one hand, for the Government  to pay 
immediate attention to certain issues on which it can certainly act 
without delay (for example, on the issue of the missing, on the 
prompt adoption of victim assistance programmes including psycho-
social support, the lingering issue of land occupied by the armed 
forces, to name a few), ...." 

He identified the issue of missing persons as one that 
can be dealt with without delay, urgently, amongst others. 
Why is the Government not acting?  

Now, Sir, having dealt with the question of missing 
persons, I do hope that what I have said will be taken into 
consideration by the Government and that the 
Government will act without delay and act with a certain 
definite objective to be able to bring this question to a 
closure in some appropriate way so that the families will 
be satisfied and accept, maybe painful decisions, if that is 
the only decision that can be arrived at. Whatever arises, 
other steps will be taken to bring those persons out and 
make relief available to the respective families so that the 
families will be adequately compensated. There will be 
adequate reparation, adequate measures taken to give 
them peace, to give them tranquility, to enable them to 
start normal lives and forget the past.  

Sir, I would now like to deal with the question of 
persons in custody. I do not want to go into figures. There 
are some persons who have come out on bail; there are 
some persons who have been convicted and who have 
been sentenced who are yet in jail; there are some persons 
against whom cases are pending; there are some persons 
who have not been charged. These are the different 
categories of persons. Nineteen persons who have not 
been charged are still in custody. Three convicted persons 
have been released: one by His Excellency the President 
and some others have completed their sentence. I believe, 
there are about 100 cases that are pending in the High 
Court. All these persons are still in custody except those 
persons who were recently released on bail.  

This is not the first time that prisoners are sought to be 
released in special circumstances. They are not charged 
with crimes against society. They are being charged for 
acts which have a political dimension. Inequality in 
treatment between citizens, based on considerations that 
should have no relevance, is not compatible with 
transitional justice.  In 1971, you have treated prisoners in 
a certain way. In 1988 and 1989 you have treated 
prisoners similarly. Why are you not treating prisoners 
now in the same way? If you are not seen to be even-
handed in your treatment with our prisoners at different 
times, that is not compatible with transitional justice. 
Those families, those individuals are entitled to say, “We 
are being treated differently for certain parochial reasons. 
That is discrimination against us." Evenhandedness must 
be seen as the main determining factor. If 
evenhandedness is absent, there can be no trust. If there is 
no trust, there can be no progress. You will not take off 
towards progress.   

The Government should not be afraid to do the right 
thing. That is why the Government was changed.  Justice 
must not be denied on the basis of slogans. There would 
always be persons who will raise slogans and exaggerated 
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fears. Let us do what the great religions- Buddhism, 
Hinduism, Islam and Christianity- that we follow teach 
us. Does Buddhism not teach us to forgive and forget?  

How can you justify holding persons under the 
Prevention of Terrorism Act any longer, a law which you 
yourself have unequivocally condemned as being  
draconian in many ways, particularly when these persons 
have already been in custody for long periods of time, 
sometimes as much as 10 to 15 years and when it is 
almost six years since the war came to an end.  If those 
persons have been convicted and sentenced by now some 
of them should have come out; lots of them should  have 
come out. 

The Mahinda Rajapaksa Government released some 
12,000 persons who were LTTE cadres, who fought 
against the State, after rehabilitation. They may have had 
their own reasons for doing that.  But they did that. Why 
are you afraid to act? Did those cadres also not rebel 
against the State and did Mahinda Rajapaksa not 
release12,000 of them? This is the question that is now 
being posed by the persons in custody. We have no 
answer to this question. There were some top LTTE 
cadres; one of them became the Chief Minister of the 
Eastern Province and some of them were in the Central 
Government as Ministers. One person who had been an 
arms procurer engaged in all manner of crimes and who 
was wanted by Interpol received  right  royal treatment. 
He was brought here and given right royal treatment. 
None of these persons raised slogans against them; none 
of these persons raised slogans against those acts. Why 
are you concerned about the slogans now being raised?  

I found that one of the persons in the Opposition has 
said yesterday that by releasing the LTTE cadres, you are 
going to create Eelam. Can anything be more stupid? Can 
anything be more absurd? After the conclusion of the war, 
has there been one single act indicative of a revival of 
violence? Surely these persons are entitled to ask that they 
be released. Some of these persons were protected by the 
MR Government. No slogans were raised at that time. 
Why are you hesitant to act? Tamils in custody in prisons 
have had bad experiences. I do not want to refer to such 
incidents. These persons are the breadwinners of their 
families. The time has surely come for them to be 
integrated with their families and for them to start  life 
afresh.  

We have discussed this matter with both His 
Excellency the President and the Hon. Prime Minister. I 
must say that both the President and the Prime Minister 
were quite positive. In fact, one day at a conference in 
Parliament presided over by the Hon. Prime Minister,  
where the Attorney General’s staff were present,  police 
offficials were present and many of us were present. We 
discussed the matter and there was a decision taken to 
appoint a committee which would look at this issue not 

purely legally but politically because these have a 
political dimension and take steps to release these  
people. Unfortunately for certain parochial reasons that 
committee did not become functional. I think, the time 
has come for the Government to take some such decision 
and arrive at a conclusion in regard to this matter.     

There has to be a political decision.  This is not purely 
a legal issue. They are not charged with having 
committed crimes against society.  They are charged with 
crimes which have a political dimension; with acts which 
had a political motive.  Political decisions were made in 
the past, in 1971, in 1988 and in 1989 when you released 
a large number of people who were held in custody.  Why 
can you not take the same decision now? Are the 
prisoners not justified in concluding that you are 
discriminating against them and would that not be, before 
long, the view of the international community too?   

So, I think the time has come for the Government to 
act. Sir, You must not be scared by scaremongering.  
What is your position in regard to the Prevention of 
Terrorism Act?   What is the position that the UN Human 
Rights Council has adopted in its Resolution which you 
have co-sponsored and accepted with regard to the 
Prevention of Terrorism Act?   I wish to read that part of 
the Resolution.  I read paragraph 12 of the Resolution.  It 
states, I quote:  

“ Welcomes the commitment of the Government of Sri Lanka to 
review the Public Security Ordinance Act and to review and repeal 
the Prevention of Terrorism Act, and  to replace it with anti-
terrorism legislation in accordance with contemporary international 
best practices;”   

"And to review and repeal the Prevention of 
Terrorism Act". That was your position.  When you have 
undertaken to repeal the Prevention of Terrorism Act, on 
the basis that that is a law which should never have been 
applicable in the country, how can you hold in custody 
the persons you have taken into custody under that law?  
How can you convict persons under that law?  How can 
you even detain persons who have been sentenced under 
that law?  How can you hold persons without being 
charged under that law? I think you cannot do so.  The 
Hon. Minister of Foreign Affairs made a categorical 
statement in the course of his opening statement at the 
UN Human Rights Council, on  the 4th of September, 
2015. This is what the Hon. Minister of Foreign Affairs 
said - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, I will wind up 

my speech in two minutes.     
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So, this is what the Hon. Minister of Foreign Affairs 
said.  I quote; 

“Review  and repeal the Prevention of Terrorism Act and replace it 
with anti-terrorism legislation in line with contemporary 
international best practices.”  

"Review and repeal the Prevention of Terrorism Act". 
That was what you said to the UN Human Rights Council, 
on the 14th of September, 2015 in your opening speech, 
Hon. Minister. Today we are five months down the road.  
How can you hold persons in custody continuously under 
that Act which you have agreed to repeal? The only 
evidence against most of these people are their extracted 
confessions; most of them are being charged on the basis 
of extracted confessions. I am told some of the senior 
police officers, ASPs, who recorded those confessions do 
not go to courts. That is the reason why the cases are 
postponed. When you have committed yourself to repeal 
the Prevention of Terrorism Act, can these persons be any 
longer held or charged under the Prevention of Terrorism 
Act?  It is a contradiction of your own commitment. The 
reasons for their release are compelling. I would urge the 
Government to release these persons, without any further 
delay at the earliest.  Thank you.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The Hon. M.A. Sumanthiran will now 

second the Motion.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I second the Adjournment Motion. If time is 

available, I will reserve my speech for later.  Thank you. 

  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. அ த் , ெகளரவ அைமச்சர் சுவாமிநாதன் 

அவர்கள்! 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எம  

நாட் ல் கடந்த காலங்களில் காணப்பட்ட பயங்கரவாத மற் ம் 
த்த சூழ்நிைல காரணமாக - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Velu Kumar to the Chair?  

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
I propose that the Hon. Velu Kumar do now take the 

Chair.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ேவ  குமார்  அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON.VELU KUMAR took 
the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் உங்கள  

உைரையத் ெதாட ங்கள்! 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
எம  நாட் ல் கடந்த காலங்களில் காணப்பட்ட 

பயங்கரவாத மற் ம் த்த சூழ்நிைல காரணமாக, 
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்தின்கீழ் பல்ேவ  வைகயான 
ைக கள் இடம்ெபற்றைமைய நாம் அவதானித்ேதாம். 
அவ்வா  ைக  ெசய்யப்பட்டவர்கள் மற் ம் காணாமல் 
ேபாேனார் ெதாடர்பில் ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள 
எ ப்பதற்கு நல்லாட்சிைய உ திப்ப த் ம் அரசாங்கம் என்ற 
வைகயில் நாம் ெபா ப் ைடயவர்களாக உள்ேளாம் என்பைத 
இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். பயங்கரவாதத் தைடச் 
சட்டத்தின்கீழ் ைக ெசய்யப்பட் த் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள 
வர்கள் மற் ம் காணாமல்ேபாேனார் ெதாடர்பாக இலங்ைக 
சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் ேமதகு சனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன மற் ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க ஆகிேயா டன் பல்ேவ  சந்தர்ப்பங் 
களில் பல்ேவ  கலந் ைரயாடல்கள் நடத்தப்பட் ள்ளன. 
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்தின்கீழ் நீண்டகாலமாகத் 
த த் ைவக்கப்பட் , பாதிப் க்குள்ளானவர்களின் நன்ைம 
க தி நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ேமதகு சனாதிபதி ம் 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்ச ம் பல விட் க் 
ெகா ப் க்க க்கு இைசந் ள்ளைமைய நான் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திற்கு எ த் ைரக்க வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ சட்ட மாஅதிபாின் பிரசன்னத்ேதா  மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, ெகளரவ எதிர்க்கட்சித் 
தைலவர் இரா. சம்பந்தன், ெகளரவ பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களான மாைவ. ேசனாதிராஜா, எம்.ஏ. சுமந்திரன் 
ஆகிேயா டன் நடத்தப்பட்ட கலந் ைரயாட ல், 
பார ரமான குற்றங்கேளா  ெதாடர்பில்லாத சந்ேதக 
நபர்க க்கு அவர்கள  குற்றங்களின் க ைமையக் குைறத்  
ஒ  மாதம் அளவிலான சிைறத் தண்டைனைய ம் ஒ  
வ டகால னர்வாழ்வளிப் ம் வழங்கப்பட்  வி விப்பதாக 
இணங்கப்பட்ட . அச்சந்தர்ப்பத்தில் நா ம் அங்கு 
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பிரசன்னமாகியி ந்ேதன். அத்ேதா , இ வைர குற்றம் 
சாட்டப்படாத சந்ேதகநபர்களின் விடயங்கைளப் பாிசீ த் , 
அவர்கைள ஒ  வ டகால னர்வாழ் க்கு உட்ப த் வ 
ெதன ம் தீர்மானிக்கப்பட்ட . னர்வாழ்விற்கு உட்ப த்தப் 
பட்டா ம் இச்சந்ேதக நபர்கள் எக்காலத்தி ம் குற்றவாளி 
யாகக் க தப்படமாட்டார்கள் என் ம் ெகாள்ைகயளவில் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .  

கலந் ைரயாடல்களில் ஏற்பட்ட இணக்கத் க்கு 
அைமவாக தற்கட்ட நடவ க்ைகயாக இ வைரயில் 
குற்றப்பகர் ப் பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்படாத 31 சந்ேதக நபர்கள் 
நீதவான் நீதிமன்றங்களால் சட்ட மாஅதிபாின் அ மதிேயா  
11.11.2015 அன்  பிைணயில் வி விக்கப்பட்டனர். இதற்கு 
இரண்  நாட்களின் பின்னர், அதாவ , 13.11.2015 அன் , 
குற்றப்பகர் ப் பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்படாத ேம ம் 8 சந்ேதக 
நபர்கள் சட்ட மாஅதிபாின் அ மதிேயா  பிைணயில் 
வி விக்கப்பட்டனர். குற்றப்பகர் ப் பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப் 
படா  நீதவான் நீதிமன்றங்களால் பிைணயில் வி விக்கப் 
பட்ட ெமாத்தம் 39 சந்ேதக நபர்களில் 19 சந்ேதக நபர்க க்கு 
கடந்த 10.02.2016 அன்  இடம்ெபற்ற வழக்கு விசாரைண 
யின்ேபா  ஒ  வ டத் க்கான னர்வாழ்வளிப்  பாிந் ைரக் 
கப்பட்ட . ஆயி ம், 19 சந்ேதக நபர்களில் 3 சந்ேதக நபர்கள் 
மட் ேம இப்பாிந் ைரகைள ஏற் க்ெகாண்  னர்வாழ் க்கு 
உட்ப வதற்கு சம்மதம் ெதாிவித்தனர். ஏைனய 16 சந்ேதக 
நபர்க ம் இப்பாிந் ைரைய ஏற் க்ெகாள்ளா  தாம் 
குற்றமற்றவர்கெளன ம் எ வித நிபந்தைன மின்றித் தம்ைம 
வி தைல ெசய்ய ேவண் ெமன ம் ேகாாி ள்ளனர். ஆயி ம், 
தற்ேபா  இவர்கள் பிைணயில் வி தைல ெசய்யப்பட்  
ெவளிேய ள்ள நிைலயில் இவர்கள  வழக்குகள் ெதாடர்ந்  
நைடெப ம் பட்சத்தில் பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்தின் 
ஏற்பா க க்கைமய அவர்கள் மீண் ம் ைக  ெசய்யப்பட்  
விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட ேநாிடலாம் என்பைத இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  

ேம ம், பிைணயில் வி விக்கப்பட்ட 39 சந்ேதக நபர்களில் 
மிகுதியாக ள்ள 20 ேபாில் ஒ  சந்ேதக நபர் ெதாடர்பாக 
குற்றப் பகர் ப் பத்திரம் தாக்கல் ெசய்யப்பட்  
தி ேகாணமைல உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . ேம ம், 2 சந்ேதக நபர்கள் எவ்வித 
குற்றங்க ம் சாட்டப்படாத நிைலயில் வி தைல 
ெசய்யப்பட் ள்ளனர். மிகுதியாக ள்ள 17 சந்ேதக நபர்கள் 
ெதாடர்பான விடயங்கள் தற்ேபா  பாிசீலைனயி ள்ளன. 
ஏற்ெகனேவ, தரப்பட்ட விபரங்க க்கைமவாக தற்கட்டமாக 
பிைணயில் வி விக்கப்பட்ட 39 சந்ேதக நபர்களின் சு க்கம் 
பின்வ மா : அதாவ , னர்வாழ் க்குப் பாிந் ைரக்கப்பட்ட 
19 சந்ேதக நபர்களில் னர்வாழ்வளிப்  பாிந் ைரைய 
ஏற் க்ெகாண்ட 3 ேப ம் ஏற் க்ெகாள்ளாத 16 ேப ம் 
அடங்குவர். எஞ்சிய 20 ேபாில் ஒ வர் குற்றப்பகர் ப் பத்திரம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டவர். இ வர் வி தைல ெசய்யப்பட்டவர்கள். 
17 ேபர் தற்ேபா  பாிசீலைனயி ள்ளார்கள்.  

இரண்டாம் கட்ட நடவ க்ைகயாக அரசாங்கம் ேம ம் சில 
நகர் கைள ேமற்ெகாண்ட . உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் 
நி ைவயாக உள்ள, குற்றம் சாட்டப்பட்ட 21 ேபர் 
அைடயாளம் காணப்பட்டார்கள். அவர்கள  குற்றங்கள் 
க ைமயானதாகக் காணப்படாவி ன் அக்குற்றங்கைளக் 
குைறந்தளவில் கணித் , ஒ  மாத அளவிலான சிைறத் 
தண்டைன ம் ஒ  வ டத் க்கான னர்வாழ்வளிப் ம் 
ெகா ப்பதற்கு 20.11.2015 அன்  பாிந் ைரக்கப்பட்ட . 

குற்றம் சாட்டப்பட்ட குறித்த 21 நபர்களில் 3 ேபர் மட் ம் 
இப்பாிந் ைரைய ஏற் க்ெகாண்  ஒ  மாத சிைறத் 
தண்டைனக்கும் ஒ  வ ட னர்வாழ்வளிப் க்கும் சம்மதம் 
ெதாிவித்தி க்கிறார்கள். அவர்கள் அ த்தகட்ட 
நடவ க்ைகக்கு உட்ப த்தப்பட் ள்ளனர். குற்றம் சாட்டப் 
பட்ட மிகுதி 18 நபர்க ம் இப்பாிந் ைரைய ஏற் க் 
ெகாள்ளா  தாம் குற்றமற்றவர்கள் என ம் எ வித 
நிபந்தைன ம் இன்றி தம்ைம வி தைல ெசய்ய ேவண்  
ெமன ம் ேகாாி ள்ளனர். இவர்கள  வழக்குகள் ெதாடர்ந் ம் 
உயர் நீதிமன்றங்களில் நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்றன. 

சிைறச்சாைல ஆைணயாளர் நாயகத்தின் தர க க் 
கைமய, பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்தின்கீழ் ைக  ெசய்யப் 
பட்  ெமாத்தமாக 158 ேபர் நாட் ன் பல்ேவ  பகுதிகளில் 11 
சிைறச்சாைலகளில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ளனர். இவர்களில் 
103 ேப க்கு குற்றம் சாட்டப்பட்  குற்றப்பகர் ப் பத்திரங்கள் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன. இவ்வா  குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 103 
ேபாின ம் வழக்குகள் நாட் ன் பல்ேவ  உயர் 
நீதிமன்றங்களில் நி ைவயி ள்ளன. இவர்களில் குற்றம் 
சாட்டப்பட்ட 48 ேபர் மட் ம் விளக்கமறிய ல் உள்ள 
நிைலயி ம் ஏைனேயார் பிைண வழங்கப்பட்  
ெவளியி ள்ள நிைலயி ம் குறித்த வழக்குகள் நைடெபற்  
வ கின்றன.  

த த் ைவக்கப்பட் ள்ளவர்களில் 14 சந்ேதக நபர்களின் 
வழக்குகள் நீதவான் நீதிமன்றங்களில் நி ைவயி ள்ளன. 
ேம ம், ஒ  ெபண் உட்பட 41 நபர்கள் குற்றவாளிகளாகத் 
தீர்ப்பளிக்கப்பட் ள்ளார்கள். இந்த 41 நபர்களில் 09 ேபர் 
தமக்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப் க்கு எதிராக ேமன் ைறயீ  
ெசய் ள்ளார்கள் என்பைத ம் நான் இந்தப் பாரா  
மன்றத்தின் அவதானத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

ஏற்ெகனேவ தரப்பட்ட விபரங்க க்கைமவாக, 
பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்தின்கீழ் ைக  ெசய்யப்பட் ச் 
சிைறச்சாைலகளில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ளவர்களின் 
தர கைள ம் குறிப்பி கின்ேறன். உயர் நீதிமன்றங்களில் 
நி ைவயி ள்ள வழக்குகள் 103; நீதவான் நீதிமன்றங்களில் 
நி ைவயி ள்ள வழக்குகள் 14; குற்றவாளிகளாகத் 
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்கள் 32 ேபர்; குற்றவாளிகளாகத் 
தீர்ப்பளிக்கப்பட்  ேமன் ைறயீ  ெசய்தவர்கள் 09 ேபர். 
இவ்வா  ெமாத்தமாக 158 ேபர் இ க்கின்றனர்.  

த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள பாதிக்கப்பட்டவர்களின் 
நலன்க திச் சட்ட உதவி ஆைணக்கு வின் உ ப்பினர்கள் 
சிைறச்சாைலக்கு விஜயம்ெசய் , அவர்கைளச் சந்தித் த் 
ேதைவயான ஆேலாசைனகைள வழங்குவதற்குச் சட்ட 
மாஅதிபர் திைணக்களத்தி டாக நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம் இந்தப் பாரா மன்றத்திற்கு 
நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! 99 ேபர் னர்வாழ்  

த மா  ேகட்  உங்களிடத்திேல க தம் 
ெகா த்தி ந்தார்கள். இதிேல நீங்கள் ெசான்ன எண்ணிக்ைக 
குைறவாகும். 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அவர்கள் எல்ேலா ம் னர்வாழ்ைவ ஏற் க்ெகாள்ள 

வில்ைல என்ப தான் என் ைடய க த் !  
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
There were 99 letters that were given. Of that, 85 were 

of persons whose cases were still pending. The numbers 
that you gave us indicate that only under 20 have refused 
to accept rehabilitation. Hon. Minister, can you tell us 
what has happened to the other 65? Why is that still being 
delayed?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
With regard to the other 65 people also, we have said 

that we will reduce their charges and give them the 
chance. But, their attorneys-at-law are coming to court 
and saying that they are not going to accept it. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I know. Hon. Minister, can I make a clarification? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Yes. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I know the attorneys-at-law for those persons have 

made a public statement that those letters were obtained 
under duress. But, it seems that the prisoners are willing 
to accept this offer for rehabilitation. If they once again 
make that offer, will you accept it, please?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Yes, certainly, we will accept it. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You will accept it? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Yes, certainly! 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Does that number 14 you just gave us, relate to the 14 

who are now on a fast and whose cases have not been 
determined and are still before the magistrate's court?   

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
I will come to that point. You are taking my time. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, can you also expedite the review of 

their cases as to whether they can be released on bail? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Member, I am going to touch on that point now. 

What I am basically trying to tell you is that though the 
prisoners have been told that they will be given 
rehabilitation, they are not accepting it. Their lawyers are 
coming and saying that they are not accepting the 
position. So, what can the Government do? -  

[Interruption.] Right. Thank you very much.  

பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்தின்கீழ் ைக  ெசய்யப்பட் ச் 
சிைறச்சாைலகளில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ளவர்களில் சிலர் 
ெதாடர்ச்சியாக உண்ணாவிரதமி ந்  வ கின்றனர். 
தற்ேபா  உண்ணாவிரதமி க்கின்ற 11 சந்ேதக நபர்களில் 
ஒ வர் 10.02.2016 அன்  வி தைல ெசய்யப்பட் ள்ளார். 
ேம ம் 05 சந்ேதக நபர்க க்குக் குற்றப்பகர் ப் பத்திரம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . மிகுதியாக ள்ள 05 சந்ேதக நபர்கள் 
ெதாடர்பான விடயங்கள் தற்ேபா  பாிசீலைனயி ள்ளன. 
2016.03.11ஆந் திகதிக்கு ன்னர் இந்த 05 சந்ேதக நபர்கள் 
ெதாடர்பாக இ தி  எ க்கப்ப ம் என்பைத ம் நான் 
இந்தச் சைபயிேல ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அந்தப் 14 ேப க்கும்  பிைண வழங்க அல்ல   னர்வாழ் 

வளிக்க நீங்கள் தயார் என்   உத்தரவாதம் ெகா த்தால் 
இன்ைறக்ேக அவர்கள் உண்ணாவிரதத்ைதக் ைகவி வார்கள். 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அவர்க க்குப் னர்வாழ்   ெகா க்க மா என்பைத 

நான் தீர்மானிக்க யா . அ  சட்ட மாஅதிபர் 
திைணக்களத்தினால்தான் தீர்மானிக்கப்பட ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், their charges are quite serious, according to what 
I was made to understand.  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
14 ேப க்கும் உடல்நிைல மிக ேமாசமாகிவிட்ட . 

இந்நிைலயில், சிைறச்சாைலகள்  ம சீரைமப் , னர் 
வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றத் க்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற 
அைமச்சர் என்ற வைகயில் நீங்கள் அவர்க க்கு ஓர் 
உத்தரவாதமளிக்க ேவண் ம். அதாவ , அவர்கைளப்  
பிைணயில் விடேவண் ம் அல்ல  னர்வாழ்வளிக்க 
ேவண் ம். இதில் ஏதாவெதான்ைறச் ெசய்ய ேவண் ம்.  
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ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
இந்த மாதம் 11ஆம் திகதிக்கு ன்  அவர்க க்ெகதிரான 

குற்றச்சாட் ப் பத்திரங்கைள நாங்கள் சமர்ப்பிப்ேபாம். 
ஆனால், அவர்கைள வி விக்க மா, யாதா என்ப  
ெதாடர்பாக நான் தீர்மானிக்க யா . அதைன சட்ட 
மாஅதிபர்தான் தீர்மானிக்க ேவண் ம்.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
11ஆம் திகதிக்குள் இவர்களில் யாாின ம் உயி க்கு 

ஏதாவ  நடந்தால், அதற்கு  உத்தரவாதமளிப்ப  யார்? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அப்ப  நடக்காெதன்ப தான் என் ைடய க த் .  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அப்ப  ஏதாவ  நடந்தால் நீங்கள்தான் அந்தப் 

ெபா ப்ைப ஏற்கேவண் ம்.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அைத நான் ஏற் க்ெகாள்கிேறன். 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
சாி.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சுமார் ஒன்றைர மாதங்க க்கு ன்னர் உ வாக்கப்பட்ட 

விேசட உயர் நீதிமன்றம் தற்ேபா  த த்  ைவக்கப் 
பட் ள்ளவர்கள் ெதாடர்பான வழக்குகைளக் கவனிக்கின்ற  
என்பைத ம் இன் ம் 20 ேகாைவகேள சட்ட மாஅதிபர் 
திைணக்களத்தின் வச ள்ளன என்பைத ம் இந்த அைவயிேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , காணாமல்ேபானவர்கள் பற்றிய விடயத்ைத 
ேநாக்குேவாமாயின், கடந்தகால த்த சூழ்நிைலகள் 
காரணமாக நாட் ன் ெப ம்பாலான பகுதிகளில் இவர்கள் 
பற்றிய விடயங்கள் அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளைத நாம் 
அவதானிக்கலாம். ஆ தப் பைடயினர், வி தைலப் கள், 

லனாய் ப் பைடயினர் மற் ம் பல்ேவ  ஆ தக் கு க்கள் 
என்பன ெபா மக்கள் காணாமல் ேபானைமேயா  
ெதாடர் ைடயவா்களாக அைனவரா ம் குற்றம் 
சாட்டப்பட் ள்ளைமைய அவதானிக்கக்கூ யதாக ள்ள . 

காணாமல்ேபாேனார் ெதாடர்பான விபரங்கைள அறிந்  
ெகாள் ம்ெபா ட்  கடந்த அரசாங்கத்தின் காலத்தில் 
"காணாமல்ேபாேனார் ெதாடர்பான ைறப்பா கைள 
ஆரா ம் ஜனாதிபதி ஆைணக்கு " நீதிபதி மக்ஸ்ெவல் 
பரணகம தைலைமயில் உ வாக்கப்பட்ட . இவ்வாைணக் 

கு  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் உட்பட பல 
பகுதிக க்கும் ெசன்  தம  விசாரைணகைள 
ேமற்ெகாண்ட . பரணகம ஆைணக்கு வின் அறிக்ைக 
இன்ன ம் சமர்ப்பிக்கப்படாத நிைலயில், ஆைணக்கு வின் 
கால எல்ைல 2016 ெபப் வாி, 15ஆம் திகதி டன்  

வைடந் ள்ள . எனேவ, விசாரைணகள் ர்த்தியாகாைம 
யால் கால நீ ப் க் ேகாாிக்ைக ன்ைவக்கப்பட்ட . 
ெபா மக்கள  ைறப்பா கைளக் க த்திற்ெகாண்  எம  
அரசாங்கத்தால் குறித்த திகதியி ந்  ேம ம் ன்  
மாதங்க க்குக் கால நீ ப்  வழங்கப்பட்ட  என்பைத நீங்கள் 
அைனவ ம் அறி ர்கள். இக்காலப்பகுதியி ள் பரணகம 
ஆைணக்கு  காணாமல்ேபாேனார் ெதாடர்பான விசாரைண 
கைளப் ரணப்ப த்தி அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்கும் 
என்பைத ம் இந்தப் பாரா மன்றத்தின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வ கின்ேறன். 

நல்லாட்சிைய வழங்கும் அரசாங்கம் என்ற வைகயில் 
காணாமல்ேபானவர்களின் கு ம்பங்கள் எதிர்ேநாக்கும் 

ன்பங்கள், பிரச்சிைனகைள உணர்ந்  அவர்க க்கான 
தீர்ெவான்றிைன வழங்குவதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைக 
கைள எம  அரசாங்கம் எ த் ள்ள . காணாமல் 
ேபானவர்களின் கு ம்ப உ ப்பினர்க க்கு குறித்த 
காணாமல்ேபான நபர்களின் பிரசன்னமின்றி பல விடயங்ைள 

ன்ென ப்பதில் காணப்பட்ட சட்டச் சிக்கல்கைள 
நீக்கு கமாக காணாமல்ேபானவர்க க்கான சட்ட வ ள்ள 
சான் ப்பத்திரெமான்ைற வழங்கும் ேயாசைனைய 

ன்ைவத் ள்ள டன், அதற்கான நடவ க்ைககள் எம  
அரசினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன என்பைத ம் 
நான் கூறவி ம் கின்ேறன். 

இதற்கைமய உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சினால் 
காணாமல்ேபாேனா க்கான சான் ப் பத்திரம் வழங்குதல் 
ெதாடர்பான அைமச்சரைவப் பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட் , அ  
அைமச்சரைவயினால் ெகாள்ைகயளவில் ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்  அங்கீகாிக்கப்பட்ட . அதைனய த்  காணாமல் 
ேபாேனா க்கான சான் ப்பத்திரம் வழங்குவதற்கான சட்ட 
வைரெவான்  தயாாிக்கப்பட்  சட்ட மாஅதிபர் 
திைணக்களத்திற்கு அ ப்பப்பட்ட . குறித்த சட்ட வைரவின் 
சில பகுதிகள் அரசியல் யாப் டன் ரண்ப கின்றைமையச் 
சுட் க்காட் ள்ள சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களம், 
தி த்தங்க க்கான ஆேலாசைனக டன் சட்ட வைரைவ 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சிற்கு மீள அ ப்பி ள்ள . சட்ட 
வைர  ெதாடர்பான கலந் ைரயாடல்கள் தற்ேபா  
இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. குறித்த சட்டம் 
நிைறேவற்றப்பட்  காணாமல்ேபாேனா க்கான சான் ப் 
பத்திரம் வழங்கப்ப ம் பட்சத்தில் அவர்கள  கு ம்ப 
உ ப்பினர்கள் பல்ேவ  நன்ைமகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள 

ெமன்பைத இந்தப் பாரா மன்றத்திற்குத் ெதளி ப த்த 
வி ம் கின்ேறன். 

காணாமற்ேபாேனார் மற் ம் த த் ைவக்கப்பட் ள்ேளார் 
ெதாடர்பான விடயங்கள் மட் மன்றிப் னர்வாழ் க்கும் 
மீள்கு ேயற்றத் க்கும் ெபா ப்பான அைமச்சு என்ற 
வைகயில், 2016ஆம் ஆண்  மீளக் கு யமர்ந்த மக்கள், 
இந்தியா க்கு அகதிகளாகச் ெசன்  மீண் ம் தாயகம் 
தி ம்பிய மக்கள் மற் ம் த்தத்தால் அச்சு த்த க்குள்ளான 
எல்ைல மாவட்டக் கிராமங்களி ள்ள சிங்கள மக்கள் 
ஆகிேயாாின் நல்வாழ் க்காகச் ெசயற்ப த்தப்ப ம் 
அபிவி த்தி ேவைலக க்ெகன 14,000 மில் யன் பாய்  
எம  அைமச்சால் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள  என்பைத 
மகிழ்ச்சி டன் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
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10,030 நிரந்தர கைளப் திதாக அைமப்பதற்கும் 
ேசதமைடந்த 2,400 கைளப் னரைமப் ச் ெசய்வதற்குமாக 
8,504 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
பைடயினர் வச ள்ள காணிகளில் கு யி ந்த மக்கைள 
மாற்றிடங்களில் கு ேயற்றம் ெசய்ய ம் அவர்க க்கான 
அ ப்பைட உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 
மாக 165.96 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள .  
கு நீர் மற் ம் சுகாதார ேமம்பாட் ற்காக 1,065 மில் யன் 

பாய்  ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள .  ஊர்காவற் ைற - 
காைரநக க்கிைடேய பாலம் அைமத்தல், ெந ந்தீ க்கான 
பயணிகள் படகு வழங்கல், ெந ந்தீவில் இறங்கு ைற 
அைமத்தல், ேவலைண - ஊர்காவற் ைறக்கான தி 

னரைமப்  மற் ம் சுகாதாரக் கழி களின் காைமத் வம் 
ேபான்ற மிக க்கியமான விேசட ெசயற்றிட்டங்க க்காக 
1,987.35 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
மக்கள் மீளக் கு யமர்ந்த இடங்க க்கு அ ப்பைட 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் ேமற்ெகாள்வதற்காக  632.73 
மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . மீளக் 
கு ேயறிய மக்க க்கான வாழ்வாதார உதவிகள் 
வழங்குவதற்காக 1,205 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள .  பைன அபிவி த்தி சார்ந்த வாழ்வாதாரத் 
திட்டங்க க்கு 110 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள . மீன்பி  வைலத் ெதாழிற்சாைலகைள 
ந னமயமாக்க க்கு North Sea Limited இற்கு 103 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . ேமற்குறித்த 
அபிவி த்தித் திட்டங்கைள இவ்வாண் க்குள் ர்த்தி 
ெசய்தால், மீளக் கு ேயறிய மக்க க்கு அவர்கள  
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வதற்கு அைவ உத ம் என்பைத 
இந்தப் பாரா மன்றத்திற்கு ெவளிப்ப த்த வி ம் கின்ேறன்.   

ப்ப  வ ட த்தம், தமிழ் மக்களின் கலாசார 
அபிவி த்திக்கு ஒ  தைடக் கல்லாகக் காணப்பட்ட . 
ந ற்றி க்கும் தமிழ் மக்களின் கலாசார ேமம்பாட் க்கு 
உத கமாக இந்திய அரசின் நன்ெகாைடயின்கீழ் யாழ். 

லகத்திற்கு அ கில் 1,400 மில் யன் பாய் நிதியில் 
கலாசார நிைலயெமான்ைற அைமப்பதற்கான ஏற்பா கள் 

ர்த்தியைட ம் நிைலயில் உள்ளன. இக்கலாசார 
நிைலயமான  சர்வேதச நிகழ் கைள நடத்தக்கூ ய 
வசதிகைளக் ெகாண்டதாக ம் கலாசார தனசாைல, கைல 
ேமம்பாட் க் ேகா ரம் மற் ம் 600 நபர்கள் ஒ ங்ேக 
அமரக்கூ ய கைல அரங்கு என்பவற்ைறக் ெகாண்டதாக ம் 
அைமக்கப்பட ள்ள .  யாழ்ப்பாணக் கலாசார நிைலயத்தின் 
கட் மானப் பணிகள் ர்த்தியைடந்த பின்னர் அ  தமிழ் 
மக்களின் கலாசார ேமம்பாட் க்கு உ ைணயாக அைம ம் 
என்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

யாழ். மாவட்டத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள மற் ெமா  
க்கிய அபிவி த்திப் பணியாகப் பலா  விமான நிைலய 

விஸ்தாிப்பிைனக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். பலா  விமான 
நிைலயம் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் , ந னமயமாக்கப்பட்  
ஒ  பிராந்திய விமான நிைலயமாக - regional airport - 
மாற்றப்பட ள்ள . இதன் லம் தமிழ் மக்கள் உள்நா  
மற் ம் இந்தியா க்கான விமானப் பயணங்கைள இலகுவாக 
ேமற்ெகாள்ள ம். 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, விமான நிைலய 

விஸ்தாிப்பிற்கு மக்களின் காணிகள் எ க்கப்ப மா? 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நீங்கள் கூறியைதேய ெகளரவ சம்பந்தன் அவர்க ம் 

அன்  என்ைனச் சந்தித்  உைரயா ம்ேபா  கூறினார்.  
அதைன நாங்கள் குைறவாக எ ப்ேபாம். 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இல்ைல!  இல்ைல! நீ்ங்கள் விமான நிைலயத்ைத 

விஸ்தாிப்பதற்காகத் தமிழ் மக்களின் காணிகள் 
அவர்களிடமி ந்  பறிக்கப்ப மா? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
பறிக்கப்படமாட்டா  என்ப தான் என் ைடய க த் . 

ஆனா ம், சில காணிகள் எ க்கப்ப ம். அைத நாங்கள் 
தவிர்க்க யா .  அப்ப ெயன்றால் அந்த விமான நிைலயம் 
உங்க க்கு ேவண் மா?  ேவண்டாமா? 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அவ்வாெறனில், விமான நிைலயத்ைத நீங்கள் நகாிக்கு 

மாற்றலாம்.  நகாியில் எவ்வளேவா ெபாிய பிரேதசம் 
இ க்கின்ற . நீங்கள் இடத்ைத மாற் ங்கள்! த ல் 
மக்கைளச் ெசாந்த இடத் க்குப் ேபாகவி ங்கள்! நீங்கள் ஒ  
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் என்றவைகயில் தலாவ  அந்த 
மக்கைளச் ெசாந்த இடங்க க்குப் ேபாவதற்கு 
அ மதி ங்கள்!   

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சாி, நீங்கள் கூ வைத நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அவர்க ைடய காணிகைள அபகாிக்காத விதத்தில், விமான 
நிைலயத்ைத அைமக்க மாயின், நாங்கள் அதைனச் 
ெசய்ேவாம்.   

இவ்விமான நிைலய விஸ்தாிப்பின்ேபா  இய மான 
வைரயில் ெபா  மக்களின் காணிகள் பாதிக்கப்படாத 
வைகயில் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் என்பைதத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

If this regional airport is brought into effect, it would 
help the people in Jaffna. Indian traffic can come to 
Jaffna and the Jaffna traffic can go to India. It will help, 
in many ways, uplift  the lives of the Tamil community in 
the Northern Province. I think we have to take that into 
consideration.  

சிலேவைளகளில் அவ்வாறான பாதிப் க்கள் ஏற்ப ம் 
பட்சத்தில், அதற்குச் சாியான மாற் த்தீர்  எம  நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தால் வழங்கப்ப ம் என்பைத ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, may I seek  your permission to get a clarification 

from the Hon. Minister? Hon. Minister, in your long 
statement, you have not answered the main  point I made. 
You are committed to repealing the Prevention of 
Terrorism Act. How can you morally or legally justify 
holding these persons in custody any longer when you 
have made that commitment to the international 
community?   

Secondly, such persons were released in 1971; they 
were released in 1988 and then in 1989. Why are the 
persons currently in custody being treated differently?  Is 
that not suggestive of blatant discrimination? If you 
discriminate in this way, how can there be reconciliation 
in this country? You have not answered those two 
important questions that I raised during the course of my 
speech.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Sampanthan,  Leader of the Opposition, I thank 

you for raising that, but that is not a question that I can 
answer. It is a policy decision to be made by the 
Government of Sri Lanka. As the Minister, I cannot make 
a statement on  that.  But, if the Government decides to 
abolish it, they will abolish it and if they do not want to 
abolish it there will be certain reasons for it.  I cannot 
comment on that now.-[Interruption.] Okay, the Foreign 
Minister said that he- 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
If you cannot comment, we would expect the Prime 

Minister or at least the Foreign Minister to comment on it,  
because after all, the Government made certain 
commitments to the international community that you are 
going to repeal the Prevention of Terrorism Act. If you 
are going to repeal that Act, how can you hold  these 
persons in custody?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
The Hon Foreign Minister just mentioned  - 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
As the Minister responding on behalf of the 

Government, you should be able to answer that question. 
You cannot say, “I cannot answer on behalf of the 
Government.” 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Foreign Minister  just commented that the 

repealing of that Act is in the process. So, I think we have 
to accept that position. That is the reply.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Then, how can you keep  these persons in custody?-

[Interruption.] 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
First of all, the Act has to be repealed. Only after that, 

we can consider it.  
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
You are committed to repeal the Act.  You went and 

said that that is unjustifiable law, that is draconian law, 
that is law that should not be applicable. When you have 
conceded that position, how can you hold these persons 
in custody?  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Hon. Leader of the Opposition, your argument is very 

valid. But, all we can, for the moment, say is that we are 
in the process of repealing the PTA. In fact, the Law 
Commission of Sri Lanka was entrusted with the task of 
coming up with an alternative draft in keeping with 
international best practices and they have already 
submitted the draft. Hopefully, within the next couple of 
months, the final draft will be brought to Parliament.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Bimal 

Rathnayake.    

 
[අ.භා. 3.53] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදයට සම්බන්ධ 

ෙවමින් මූලික වශෙයන් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පළමුෙවන්ම මතු වූ කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාම ෙකටිෙයන් යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න 
මා කැමැතියි.  අතුරුදහන් වූ සහ අත් අඩංගුවට පත් ෙවලා සිටින 
පුද්ගලයන් සම්බන්ධ පශ්නෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් 
ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් මැදිහත් වීම සම්බන්ධෙයන් යමක් 
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කියන්න කැමැතියි. ෙම් පශ්නය සම්බන්ධව එක්සත් ජාතින්ෙග් 
සංවිධානෙය්ත්, විෙශේෂෙයන් ෙම්වාට ෙගොඩක් මැදිහත් වීම් කරමින් 
සිටින එක්සත් ජනපදෙය්ත් මැදිහත්වීම අප දකින්ෙන් ඉතාම 
හාස්යෙයන්. ෙමොකද, ෙලෝකය පුරාම දසලක්ෂ සංඛ්යාත 
ජනතාවක් අතුරුදහන් කරන, මරණ, විනාශ කරන එක්සත් ජනපද 
විෙද්ශ පතිපත්තිය එෙලසම තබාගන්නා ගමන් ලංකාවට ෙහෝ 
ෙවනත් රටකට ඔවුන් කරන බලපෑම්, ඔවුන්ෙග් ඉදිරිපත් වීම් අප 
දකින්ෙන් සදාචාරසම්පන්න ෙනොවූවක් ෙලසයි.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, ඔවුන් කිව්වත් නැතත් ශී ලංකා 
රජය වශෙයන් -ශී ලංකා ආණ්ඩුව වශෙයන්- සහ එහි පවතින 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ විධියට  ෙම් රෙට් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් සුරැකීම අප කළ යුතු ෙදයක්. ෙලෝකය පුරාම රටවල් 
විනාශ කරමින්,  දසලක්ෂ ගණනක්  මිනිසුන් සරණාගතයන් 
කරමින් ඇෙමරිකාව කටයුතු කරන ගමන් ෙමෙහේට ඇවිල්ලා බණ 
කියන එක විහිළුවක්. එයම අනුමත කරමින් කටයුතු කරන 
එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් සමහර අංශත් අප දකින්ෙන් ඒ 
ආකාරයටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තවත් කාරණයක් කියන්න 
කැමැතියි. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී උපුටා දක්වන ෙදයක් තමයි, 
1987-1990 කාලෙය්දී තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත, හදිසි නීතිය 
ඇතුළු අණ පනත්වලින් සිරගත කරන ලද, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට සම්බන්ධ වූ සහ සම්බන්ධ නූනත් ඒ අරගලයට විවිධ 
මට්ටමින් සම්බන්ධ වූ, සම්බන්ධ වුෙණ් නැතත් අනිවාර්ෙත් අත් 
අඩංගුවට අරෙගන රඳවා තබාෙගන සිටි අය ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙපොදු 
 සමාවක් මත නිදහස් වුණා කියන එක. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම  
වැරැදියි.  

සම්පන්දන් මන්තීතුමා -ගරු විපක්ෂ නායකතුමා- කියන්න 
උත්සාහ කරන අදහසට මම විරුද්ධ නැහැ. පක්ෂයක් වශෙයන් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විධියටත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
තරුණ අංශය විධියටත් අපි තමයි ඉස්සර ෙවලාම 2010දී ෙදමළ 
ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ඇතුළු සියලුම ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් 
නිදහස් කරන්න කියලා ෙකොළඹ උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ. ෙමොකද,  
අප ෙම් පශ්නෙය් ගැඹුර ෙහොඳින් දන්නා නිසාත්,  එහි අද්දැකීම් 
අපට ෙහොඳින් තිෙබන නිසාත්. නමුත් මා ඉතා පැහැදිලිව කියන්න 
කැමැතියි, 1989දී අත් අඩංගුවට ගත් ජවිෙප සහ ජවිෙප ෙනොවන 
දසදහස් ගණනක් ආණ්ඩුෙව් ෙපොදු සමාවක් මැද නිදහස් කෙළේ 
නැති බව. එය සිදු වුෙණ්  1994දී සිදුවූ ආණ්ඩු මාරුවත් එක්කයි.  
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරීම 
නිසා හදිසි නීතිය දීර්ඝ කරන්න ආණ්ඩුවට බැරි වුණා. හදිසි නීතිය 
දීර්ඝ කරන්න බැරි වීම නිසා හදිසි නීතිය අෙහෝසි වුණා. ඒ නිසා 
අතිවිශාල පිරිසක් එළියට ආවා.  

අප දන්නා ෙදයක් තමයි, හදිසි නීතිය යටෙත් දඬුවම් කරලා 
සිරගත කරලා තිබුණු පුද්ගලයන් 168ෙදෙනකු  හදිසි නීතිය 
අෙහෝසි වීම නිසා 1994 ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී නිදහස් වීමට 
නියමිතව සිටියත්, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය මාසයක කාලයක්  
ඇතුළතදී තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් වහ වහා කටයුතු 
කරලා, එම නිදහස් වීමට නියමිතව සිටි පුද්ගලයන්ව නිදහස් 
කරන්ෙන් නැතිව තවදුරටත් සිර භාරෙය් තබපු බව. අපරාධ 
ෙචෝදනා ලබා දඬුවම් ලබන අය හැරුණාම ෙම් පශ්නය ෙදස 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් බලන්න ඕනෑ කියන එකත්, එම රැඳවියන් 
නිදහස් කරන්න ඕනෑ කියන ෙපොදු පතිපත්තිය සම්බන්ධවත් අෙප් 
විරුද්ධතාවක් නැහැ. මම හිතනවා, එක් එක්ෙකනා ගැන ෙවන 
ෙවනම බලන්න සිදු ෙව්වි කියලා.  නමුත් "1989 ෙහෝ 1990දී  අත් 
අඩංගුවට ගත් අයට ෙද්ශපාලන සමාවක් දුන්නා, ඒ කමය 
අනුගමනය කරන්න" කියන එක ෙද්ශපාලන  කරුණක් වශෙයන් 
ඇත්ත ෙනොෙවයි. අපි ඒ බව මුලින්ම කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අතුරුදහන් වූවන් 
සම්බන්ධ පශ්නෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානය 
ෙහෝ ෙවනත් සංවිධානයක් කිව්වත් නැතත් ශී ලංකා ආණ්ඩුවට 
පැවරී තිෙබන වගකීමක් තිෙබන  බව අපි දන්නවා.  ෙමොකද, ෙම් 
අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ පශ්නෙය් පැතිකඩවල් ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. මට ඒ ගැන කථා කරන්න ෙලොකු ෙවලාවක් නැහැ. 
නමුත් අප දකිනවා, සත්ය ෙල්ඛන සහිතව, ෙම් අතුරුදහන් වූවන් 
ගැන පැමිණිලි හරියාකාරව භාරෙගන, ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ 
කරන ආයතනයක් නැති බව. හැබැයි, ඒ සම්බන්ධව යම් 
කාර්යාලයක් පිහිටුවන බවට ආණ්ඩුව මෑතකදී ජිනීවාවලදී එකඟ 
වුණා.  

ජිනීවා ෙයෝජනා සම්බන්ධව අපට යම් ගැටලු තිෙබනවා. 
නමුත්, අප පැහැදිලිවම ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
ජිනීවා ෙයෝජනා නැතත්, අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ ස්ථාවර 
කාර්යාලයක් රජය මඟින් පවත්වා ෙගන යන එකත්, එයට 
ආණ්ඩුෙව් ඇඟිලි ගැසීම්වලින් ෙතොරව කටයුතු කළ හැකි ස්වාධීන 
බුද්ධිමතුන් පත් කිරීමත් අත්යවශ්ය කාරණයක්. ෙමොකද, අපට 
දැනට ෙපෙනන විධිය ෙම්කයි.  

යුද්ධය අවසන් ෙවලා දැන් අවුරුදු හයක් ෙවනවා. ෙම් 
අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පශ්නය විකුණාෙගන ෙද්ශපාලනය කරනවා 
මිසක්, අතුරුදහන් වූවන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීම ෙවනුෙවන් 
ආණ්ඩුවට වුවමනාවක්, අධ්යාශයක් තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ETCA ගිවිසුම අත්සන් කරන්න ආණ්ඩුව 
දඟලන තරම් අපට ෙපෙනනවා ෙන්. ෙම් අය අතුරුදහන් වුණා 
ෙනොෙවයි, අතුරුදහන් කළා. අතුරුදහන් කළ අය සම්බන්ධව 
වර්තමාන අගමැතිවරයා ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් මණ්ඩලය 
කටයුතු කරන බවක් අප ට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. අඩුම ගණෙන් ෙම් 
විවාදයට වුණත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඇමතිවරුන් සිටින්ෙන්  
එක්ෙකනයි, ෙදන්නයි. ඒ නිසා අප ඉතාම වග කීෙමන් කියනවා, 
ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් මැදිහත් වීම ඉතාම අඩු 
බව. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් නිෙයෝජිතෙයක් ලංකාවට 
එන  ෙකොට ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් උනන්දුෙවන් කටයුතු කළත්,  ඊ ට 
පසුව ඒකත්  අත හරිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, අතුරුදහන් 
වූවන් සම්බන්ධෙයන් වන්දි ලබාගැනීම. ඔවුන්ට ෙගවිය යුතු 
වන්දිය ෙලස අනුමත කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂයයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකය පුරාම තිෙබන ෙම් 
අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ ෙසොයා බලන ෙකොමිෂන් කියන ඒවා 
ජනතාවට ෙබොරු කරපු ෙකොමිෂන්. අප පක්ෂෙය් සාමාජිකයන් 
විසින් පුවත් පත්වලට ලියපු ෙල්ඛන කිහිපයක් මා සතුව 
තිෙබනවා. එම ෙල්ඛන සභාගත කරන එක ෙහොඳයි කියා මා 
හිතුවා. ග්වාතමාලාෙව් සත්ය ෙකොමිසම සහ ආර්ජන්ටිනාෙව් 
පුද්ගලයන් අතුරුදහන් වීම පිළිබඳ ජාතික ෙකොමිසම පිළිබඳව 
තිෙබන එම ෙල්ඛන මම ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත* කරනවා.  

ෙලෝකය පුරාම තිෙබන ෙම් අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ෙකොමිසම් 
විසින් කර තිෙබන්ෙන් ෙබොරුවක්. ඔවුන් ඒ පශ්නය පාවිච්චි 
කරලා ඡන්ද ලබා ගැනීමයි කර තිෙබන්ෙන්.  ඉතාම සුළු පිරිසකට 
තමයි දකුණු අපිකාෙව්ත්, ග්වාතමාලාෙව්ත්, පීරුවලත්, චිලීවලත් 
වන්දි ලබාදීලා යුක්තිය ඉටු කර තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් අඩුම 
තරෙම් ඒ මට්ටමටවත් ගිහින් නැහැ. මෙග් දැනීෙම් හැටියට  
රුපියල් ලක්ෂයක් තමයි වන්දිය ෙලස ලබා ෙදන්ෙන්. ෙම් 
අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ ෙගදර පිරිමි දරුවා 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වන්නට පුළුවන්;  නැත්නම් ස්වාමිපුරුෂයා වන්නට පුළුවන්. ඒ 
නිසා ෙම් රුපියල් ලක්ෂයක වන්දියක් ලබා දීම,  එක පැත්තකින් ඒ 
අයට කරන අපහාසයක් ෙලස අප දකිනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, 
මිනිස් ජීවිතයක වටිනාකම ගණනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. නමුත්  උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්,  සමහර රටවල 
යුක්තිය ඉටු වුණු පිරිසට ඉතාම විශාල මුදල් පමාණයන් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අප මුලින්ම දකින ෙදය තමයි, ෙම් අතුරුදහන් 
වූවන් සම්බන්ධව හරි ආයතනයක් පිහිටුවන්න ඕනෑය කියන 
කාරණය. 

අතුරුදහන් වූ  අයට මරණ සහතිකය ෙවනුවට  certificate of 
absence යනුෙවන් සහතිකයක් ලබාෙදන්න කියලා දැන් 
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි කියා අපට හිෙතනවා. 
ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය් විවිධ අවස්ථාවලදී අපට මුණගැහුණු 
උතුෙර් සහ දකුෙණ් ෙම් අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ෙදමවුපියන් 
තමන්ෙග් දරුවා මිය ගියා කියා පිළිගන්න කැමැති නැහැ. 
තමන්ෙග් දරුවා ෙකොෙහේ ෙහෝ ඉන්නවා කියා පිළිගන්නා එවැනි 
අය තවමත් අපට අනන්ත අපමාණව දකුෙණ්දීත් මුණ ගැෙහනවා ; 
උතුෙර්දීත් මුණගැෙහනවා. දැනට තිෙබන තත්ත්වය අනුව මරණ 
සහතිකය ගත්ෙතොත් විතරයි වන්දිය ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  ඒ 
නිසා පුද්ගලෙයක් අතුරුදහන් ෙවලා ඉන්නවා කියන සහතිකය 
මත ෙදමවුපියන්ට ඒ වන්දිය ලබාගන්න අවස්ථාව ෙදනවා නම්, 
ඒක ෙහොඳයි කියා අප හිතනවා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් ලක්ෂයක් දීලා 
ඒ අයට අපහාස කරන්න එපා කියලා අප කියනවා.   

ෙම් රෙට් සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් විවිධ ෙහේතු මත ඝාතනය වූ 
අවස්ථාවලදී -සමහර ෙවලාවට හදිසි අනතුරුවලදී පවා- අතිවිශාල 
මුදල් සම්භාරයන් ජනාධිපති අරමුදලින් ලබාදී තිෙබන බව අප 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම සමහර ඇමතිවරුන්ෙග් අනතුරට පත් වූ 
කකුල්වලට ලක්ෂ එකසියඅටවල් ජනාධිපති අරමුදලින් වියදම් කර 
තිෙබනවා.  

අතුරුදහන් වූ ෙම් මිනිස්සු ඔක්ෙකොම දුප්පත් අයයි. උතුෙර් 
අතුරුදහන් වූවන් අතිවිශාල පමාණයක් ඉතාම දුප්පත් අයයි. 
නැ  ෙඟනහිර පළාෙතත් එෙහමයි. ඔවුන් ඉතාම දුක්ඛිත ජීවිත ගත 
කරන අය. ඒ නිසා වන්දියක් වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂයක 
දීමනාවක් ලබාදීම ඒ අයට කරන ඉතාම අසාධාරණයක්, 
අපහාසයක්, අකටයුත්තක් ෙලසයි අප දකින්ෙන්. ෙමොකද, 
දැනටමත් ෙම් මිනිස්සු තමන්ෙග්  දරුවන් ෙහොයන්නම රුපියල් 
ලක්ෂයකට වඩා වියදම් කර තිෙබනවා.  

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ෙම් අතුරුදහන් වූ අය ගැන 
ෙසොයන්න පසු ගිය රජෙයන් මැක්ස්ෙවල් පරණගම ෙකොමිසම 
පිහිටුවා තිබුණා. දැන් එහි කාලය දික් කර තිෙබනවා. ඒකට 
පැමිණිලි විසිතුන්දහස් ගණනක් ලැබී තිෙබනවා. අෙප් දැනීෙම් 
හැටියට පරීක්ෂණ කර තිෙබන්ෙන් 700ක් වැනි පමාණයක් 
පමණයි. ඒ ෙකොමිසම පිහිටුවලා අවුරුදු ෙදකයි. පැමිණිලි 
23,000ක් ලැබී තිෙබනවා. පරීක්ෂණ පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
පැමිණිලි 700කයි. ගණන් හදලා බැලුවාම, සාමාන්යෙයන් සියයට 
2.9ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි පරීක්ෂණ කර තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 2කට පරීක්ෂණය කර 
තිෙබන්ෙන් සියයට 3යි කියලා හිතමුෙකෝ. අවුරුදු ෙදකකට 
පරීක්ෂණය කර තිෙබන්ෙන් සියයට 3යි නම්, ෙම් පැමිණිලි 
23,000 පරීක්ෂා කරන්න ආණ්ඩුවට අවුරුදු 60ක් ගත වනවා. ඒ 
නිසා අපි කියන්ෙන් ෙම් මිනිසුන්ෙග් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් මීට 
වඩා ෙව්ගවත් මැදිහත් වීමක් කළ යුතුයි කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් 
ෙකොමිසෙම් කාලය දික් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ෙම් ෙකොමිසෙම් 
කාලය දික් කිරීෙමන් ෙම්කට යුක්තිය ඉටු වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
අපි රජයට පැහැදිලිව කියනවා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය 
කියන නිසා ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුවක් විධියට කියාකාරි සැලැස්මක් 
ඇතිව ෙම් පශ්නයට මැදිහත් වන්න ඕනෑය කියන කාරණය. දැනට 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ටිකක් ෙහෝ අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
උතුරට පමණයි. නමුත් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් සුවිශාල වශෙයන් 
අතුරුදහන් වීම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. දකුෙණ් අතිවිශාල 
අතුරුදහන් වීම් සිදු වුණා. පක්ෂයක් වශෙයන් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට සම්බන්ධ සාමාජික හිතවතුන් අතිවිශාල පමාණයක් 
අතුරුදහන් කළා; ඝාතනය කළා. ඒ සම්බන්ධව අපට අත් දැකීමක් 
තිෙබනවා. සමහර අය හිතන්න පුළුවන්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමු ෙණ් අතුරුදහන් වුණු 66,000ක් පිරිස ගැන වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් නැතුව, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්ෙන් ඇයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, ෙම්ෙකන් 
යුක්තිය ඉටු වන්ෙන් නැහැයි කියලා. අපි දන්නවා, ෙම් හැම 
පශ්නයක්ම කථාවට පමණයි සීමා වන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා අපි 
හිතනවා, යුක්තිය ඉටු වීම නිවැරැදිව සිදු වන බව දැන ගත්තාට 
පස්ෙසේ තමයි ඒ ෙවනුෙවන් ඵල පෙයෝජනයක් සහිත මැදිහත් 
වීමක් කළ යුතු වන්ෙන් කියලා. නමුත් අද ෙම්ෙකන් යම් 
ආකාරයක යුක්තියක් ඉටු වන්න ඉඩ තිෙබනවාය කියලා 
විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් සහ නැ ෙඟනහිර සිදු වූ ඝාතන පිළිබඳව 
එයට සම්බන්ධ වුණු පධාන ෙද්ශපාලන ධාරාව වුණු TNA 
සංවිධානය විශ්වාස කරන නිසාත්, ඒ වාෙග්ම අ ෙප් පැත්ෙතනුත්, 
අඳුෙර් සිටිනවාට වඩා එක පහනක් ෙහෝ දල්වන එක ෙහොඳයි කියා 
විශ්වාස කරන නිසාත් අප ෙමයට දායක වනවා. ෙම් පරීක්ෂණ සිදු 
විය යුතුයි. ෙම් පරීක්ෂණවලින් ශී ලංකාෙව් ස්ෛවරීත්වයට 
කිසිවක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.  

අපි ඉතාමත් වග කීෙමන් කියනවා, රාජපක්ෂ පාලන 
කාලෙය්දී කරන ලද්දා වූ විවිධාකාර අපරාධයි, ලංකාෙව් 
ස්ෛවරීත්වයයි සම්බන්ධ පශ්නයක් නැහැයි කියලා. අපරාධ 
ෙවනයි, ස්ෛවරීත්වය පිළිබඳ පශ්නය ෙවනයි. ඒ නිසා අපරාධ 
පිළිබඳව පරීක්ෂණය කිරීෙමන් ලංකාෙව් ස්ෛවරීත්වයට හානියක් 
වනවාය කියන එක අසත්යයක්. ඇත්තටම පරීක්ෂණ 
ෙනොකෙළොත් තමයි ලංකාෙව් ස්ෛවරීත්වයට ඇඟිලි ගහන්ෙන්. 
පසු ගිය කාලෙය් වුෙණ් ඒකයි. ලංකාෙව් අධිකරණ පද්ධතිය 
විනාශ කරලා, රාජපක්ෂෙග් අධිකරණ පද්ධතියක් ඇති කළාට 
පස්ෙසේ තමයි ෙලෝකයට පුළුවන් වුෙණ්, යුක්තියක්, නීතියක් නැති 
රටක් බවට ලංකාව නම් කරලා එයට මැදිහත් වන්න. ඒ නිසා අපි 
කියන්ෙන්, ඒ සිදු වුණු යුද අපරාධ සම්බන්ධෙයන් ෙහෝ ෙවන 
කිසිම ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණය කිරීෙමන් ලංකාෙව් 
ස්ෛවරීත්වයට පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ කියලායි. අපි කියන්ෙන්, 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය කියන නිසා ෙනොෙවයි, ෙවන 
කවුරුත් කියන නිසා ෙනොෙවයි, ශී ලංකා ආණ්ඩුව විධියට ෙම් 
පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ යුතුයි; අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණ කටයුතු කළ යුතුයි කියලායි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අවසාන 
වශෙයන් - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

103 104 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 



2016 මාර්තු 08  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. මට ඒ ෙවලාව ඇති.  

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් මාසෙය් අතුරුදහන් වූවන් 
සම්බන්ධව ආණ්ඩුව පඥප්තියක් අත්සන් කළා. අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා, ඒ පඥප්තිය ෙම් රෙට් නීතියක් බවට පත් කරන්න 
කියලා. ෙමොකද, අෙප් රෙට් පඥප්ති රාශියක් අත්සන් කරලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒවා නීති බවට පත් ෙවලා නැහැ. 1989දී 
දසදහස් ගණනක් ඝාතනය කරද්දී, එදා හඬ ෙනොනඟපු 
ෙබොෙහෝෙදනා අද හඬ නඟන එක ගැන අපි සතුටු වනවා. 1989දී 
66,000ක පිරිසක් වළ දැම්මා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයවත්, 
ඔය කිසිම සංවිධානයක්වත් ඒ පශ්නය ගැන හැරිලා බැලුෙව් නැහැ. 
නමුත් මා ඒෙක් සිංහල, ෙදමළ පැත්තක් බලන්ෙන් නැහැ. මා 
කියන්ෙන්, අද ෙහෝ ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන 
එක ෙහොඳයි කියලායි. ෙමරට අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධෙයන් 
නීතිය හදන්න. ඒක UN එෙක් වුවමනාවට ෙනොෙවයි, ලංකා 
ආණ්ඩුෙව් වුවමනාවට කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා කියන්න 
ඕනෑ, අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් ෙවබ් අඩවියක් ආරම්භ කරන්න කියලා. 
අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ෙදමවුපියන් ෙම් ෙතොරතුරු දීලා නැත්ෙත් 
කාටද? ෙම් ෙතොරතුරු අපටත් දීලා තිෙබනවා; විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයටත් දීලා තිෙබනවා; ෙපොලීසියටත් දීලා තිෙබනවා; 
රතු කුරුස සංවිධානයටත් දීලා තිෙබනවා; SSP Office එකටත් 
දීලා තිෙබනවා; හමුදාවටත් දීලා තිෙබනවා; TNA එකටත් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ මිනිස්සු photocopy sets පිටින් අරෙගන එන්ෙන්. ඒ 
නිසා විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ඡායාරූප ෙවබ් අඩවියක පළ කරන්න 
කියලායි. එතෙකොට සමහර අය ජීවත්ව ඉන්නවා නම් ෙසොයා 
ගන්නත් පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ෙම්ක ඉවර වන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආජන්ටිනාව සහ 
ග්වාතමාලාව වැනි රටවල අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ පශ්නය පපුෙව් 
හාරපු වළක් වාෙගයි. ෙම්ක ඉවර වන ෙදයක් ෙනොෙවයි. අෙප් 
පක්ෂයට සම්බන්ධ අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ෙදමවුපියන් අදත් අපට 
මුණ ගැෙහනවා. ඔවුන් හැම දාම දරුවන් එන කල් බලා ෙගන 
ඉන්නවා. හැම අවුරුද්ෙද්ම දරුවාෙග් උපන් දිනයට ෙගදර ඉදිරිපිට 
තිෙබන පිච්ච ගෙහේ පඬුරු ගැට ගහනවා. එවැනි අම්මලා දකුෙණ්ත් 
ඉන්නවා, උතුෙර්ත් ඉන්නවා. ෙමය ඉවර වන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, අතුරුදහන් වූවන්ෙග් 
පශ්නය විසඳා, ඒ ෙගොල්ලන් ෙසොයා ෙගන ෙහෝ එෙහම නැත්නම් 
ඔවුන් ෙවනුෙවන් වන්දි දීලා ෙහෝ ඒ පශ්නය අවසන් කරන්න 
කියලා. ඒ සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගත ෙව්වි. නමුත් ෙම් තුවාලය 
ටිකක් අඩු කිරීම සඳහා ඊට කලින් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් 
තිෙබනවා.  

ග්වාතමාලාෙව් කරපු ෙද්වල් කිහිපයක් උදාහරණයක් 
වශෙයන් මා කියන්නම්. ඔවුන් අතුරුදහන්වූවන් ෙවනුෙවන් 
ස්මාරකයක් හැදුවා. ඒ, එකක්. අද වනවිට හැම අවුරුද්දකම මැයි 
මාසෙය් 19 වැනි දාට උතුෙර් පශ්නයක් එනවා. දරුවන් අහිමි වුණු 
උතුෙර් ෙදමව්පියන් ගිහිල්ලා ඒ දිනය සමරනවා. ඉන් පසුව 
ෙමෙහන් ගිහිල්ලා ඒක අල්ලනවා. අපි කියන්ෙන් උතුෙර්ත්, 
දකුෙණ්ත්, යාපෙන්ත්, මාතරත්, කුරුණෑගලත්, මඩකලපුෙව්ත් -
සිංහල ෙව්වා; ෙදමළ ෙව්වා; මුස්ලිම් ෙව්වා, හමුදාෙව් ෙව්වා; 
එල්ටීටීඊ ෙව්වා; එල්ටීටීඊ  ෙනොවන ෙව්වා- ෙම් අය ෙවනුෙවන් 
ෙපොදු ස්මාරකයක් හදන්න කියායි. එතෙකොට එල්ටීටීඊ අයට එය 
එල්ටීටීඊ ස්මාරකයයි කියා හිතා ෙගන එතැනට යන්න පුළුවන්. 

හමුදාෙව් අයට එය හමුදාෙව් ස්මාරකයයි කියා හිතා ෙගන 
එතැනට යන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 1989දී දරුවන් අතුරුදහන් 
වුණු අම්මලා තාත්තලාට එය තමන්ෙග් දරුවා ෙවනුෙවන් හදපු 
ස්මාරකයයි කියා හිතා ෙගන එතැනට යන්න පුළුවන්.  

සංහිඳියාව ඇති කිරීම ෙවනුෙවන් ෙම් ආකාරයට කළ හැකි 
කුඩා සහ ෙලොකු පියවර තිෙබනවා. ෙම්වා සම්බන්ධව 
ෙබොෙහොමයක් ෙතොරතුරු ෙම් ෙලෝකය සතුව තිෙබනවා කියා මා 
හිතනවා. ඒවා අධ්යයනය කර පාෙයෝගිකව එක ෙදයක් ෙහෝ 
කරන්න. ෙම් පශ්නය විකුණ විකුණා ඒ මිනිසුන්ව අවුරුදු හයක් 
තිස්ෙසේ ෙගනිහින් තිෙබනවා. 1989දී දරුවන් අතුරුදහන් වුණු 
අම්මලා තාත්තාලාට කරපු ෙද් කරන්ෙන් නැතුව අඩුම ගණෙන් 
උතුෙර් සහ නැ ෙඟනහිර පැවැති යුද්ධෙයන් අතුරුදහන් වුණු 
දරුවන්ෙග් අසරණභාවයට පත් වුණු සිංහල, ෙදමළ හා මුස්ලිම් 
අම්මලා තාත්තලාටවත් යම් සාධාරණයක් ඉටු කරන්න මැදිහත් 
ෙවන්නය කියන ඉල්ලීම ෙම් අවස්ථාෙව් සිදු කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[4.09 p.m.] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Hon. Presiding Member, the Hon. R. Sampanthan, 

Leader of the Opposition has raised several important 
questions during this Debate on the Adjournment Motion 
today.  But, due to time restraints, first I will speak on the 
matter of the families of the disappeared and the missing.  

Sir, the issue of the missing persons is one that is very 
close to my heart. In fact, way back in 1989, I along with 
Hon. Mahinda Rajapaksa was the co-conveners, the joint 
conveners, of the Mothers’ Front Movement which was 
formed to deal with the missing people in the South 
during that era. In fact, over the years, I have personally 
fought for the rights of the families of the missing.  The 
pain and anguish of parents who have lost their children 
both in the North and the South, wives who have lost 
their husbands and sisters and brothers who have lost 
their siblings, is the same everywhere. In fact, human 
grief has no colour, race, caste or religion. Since the new 
Government assumed office in September following the 
General Election, we signed, as the Hon. R. Sampanthan 
said earlier, the International Convention for the 
Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 
on the 10th of December last year - the Human Rights 
Day - with the clear objective to ensure that the "white 
van culture" and the years and years of enforced 
disappearances that took place all over the country would 
be confined to the history book; would be a thing of the 
past.  We are determined to achieve this through firm 
action.  

In fact, we are now in the process of drafting the 
legislation and hopefully, within the next two months, 
that will also be brought to the House. No other 
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government has taken this step for long years despite 
repeated calls to take action in this regard. We took the 
first step of signing the Convention and I said, “We are 
now proceeding to work on the enabling legislation,” and 
I can assure the House that the work is currently under 
way to give legislative effect to the provisions of this 
Convention hopefully within the next two months.  

As a measure of immediate relief to the families of the 
missing, the Cabinet of Ministers approved the issuance 
of Certificates of Absence in September, 2015. It is a 
matter of regret that the legislative amendment that is 
required to give effect to the issuance of these Certificates 
has still not reached Parliament, but, my Colleague, the 
Hon. Minister of Justice and Buddhasasana has assured us 
that it will be done so in the very near future.  However, 
this matter is being closely followed by the Office for 
National Unity and Reconciliation and I am hopeful that 
this much-needed and much-awaited piece of legislation 
would soon be passed enabling the families of missing 
persons to obtain Certificates of Absence.   

Just recently, as you know, the ICRC also completed a 
family needs assessment for the families of the missing 
persons and this was shared with the Government late last 
month. The ONUR and my Ministry with a host of other 
line agencies are in the process of studying this to identify 
and address the pressing issues of the families of the 
missing.  I pledge that we will expedite action to explore 
what interim relief can be provided to the families of the 
missing. I urge the Hon. Members of Parliament to also 
join the Government in assisting this task by suggesting 
measures that can be taken.  

In the meantime, as I mentioned before, the 
Government has worked on a Concept Note together with 
the ICRC for the establishment of an Office on Missing 
Persons by Statute which will carry out its work on the 
basis of the families' right to know. Sir, this House is very 
well aware of the many Commissions of the past that 
were established to look into the missing persons' issue. 
There were several in the past, including the current one, 
which we intend on winding up, appointed by the 
previous administration. This House is aware that these 
Commissions were all established on an ad hoc basis and 
in a hurry with no consultations locally or with experts 
outside who are knowledgeable on these issues. As a 
result, the Commissions had been plagued with problems 
and shortcomings and the families of the missing have 
had little or no relief. In fact, we want to ensure that we 
avoid these mistakes of the past, neither do we wish to 
establish mechanisms just to please the international 
community or to meet various deadlines.   

As the Hon. Bimal Rathnayake very correctly said, we 
are meeting our commitments to the long suffering people 

of this country, not because of the international pressure 
or not to appease the international community but 
because our Government, the Government of President 
Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil 
Wickremesinghe, sincerely believe that we must address 
the past and we must come to terms with our past if we 
are to move forward boldly as a nation.   

I know very well, however, that for the family 
members who suffer daily, for those who grieve each 
day, it is a nightmare. Any delay on the part of the 
authorities, even if such a delay is to ensure that they are 
better served, is no solace to them.  However, I urge you 
to bear with us a little longer, perhaps until the end of this 
month or before, allowing us time to consult experts to 
ensure that before we go to Cabinet to seek approval to 
establish this Permanent Office, we get things right at 
least this time. In fact, at the moment, we have also a 
technical team in South Africa who is looking at the 
various aspects of the South African Truth and 
Reconciliation Commission. Of course, I personally 
believe that while there are many things we can learn 
from South Africa, what we finally decide for Sri Lanka 
must be uniquely Sri Lankan addressing the needs of our 
own country and this Government is determined to do 
what is right by the victims and the families of the 
missing.  

Mr. Presiding Member, another important issue that 
the Hon. R. Sampanthan raised was the Prevention of 
Terrorism Act. I believe and I know that our Government 
believes that the PTA has no place in its current form in a 
democracy such as ours. I did say this in my address to 
the Governing Council of the Community of 
Democracies just last Wednesday in Geneva. The 
Government has taken steps to have a new draft law 
formulated by the eminent members of the National Law 
Commission and this has just recently been handed over 
to the Ministry of Justice. We want to make sure that the 
draft legislation is also in line. We want to repeal the 
PTA, but replace it with new legislation in keeping with 
international best practices.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Minister, I do not want to interrupt you. We 

welcome the new law being drafted. But, should these 
people who have been arrested under the old law, and 
who have been dealt with under the old law, continue to 
be in custody to be dealt with under the new law? If you 
accept that the law in its present form is unacceptable 
morally and legally, then I would urge that the persons 
who have been arrested under that law be released and 
the law that you enact be available for application to 
relevant cases in the future, particularly when a large 
number of persons have been in custody already for long 
periods of time. Is it fair to keep them in custody until 
you frame your new law and charge them under the new 
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law? That will be unfair and it will not be in keeping with 
what you have done in the past. I would urge you to use 
your good offices to ensure that persons arrested under 
the present law are released. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
I think you know what our views are on this subject 

and we also agree with your argument and as you know, 
we have been discussing with various authorities involved 
in expediting the release of these prisoners as soon as 
possible.  

In fact, I agree, the Government has given repeated 
commitments to this very House to look into the question 
of detainees. Some who are on trial have been released on 
bail, but there are some who continue in detention while 
on trial. The problem for those who are facing trial is that 
their cases have not been concluded as speedily as 
expected and continues to drag on. In fact, I am aware of 
the efforts and we appreciate the efforts taken by the Hon. 
Leader of the Opposition who is here and some Members 
of Parliament of the TNA to urge the detainees who have 
commenced a fast unto death to discontinue their action 
allowing us space to address this serious issue in a 
meaningful and sensible manner. Some have listened to 
reason and have given up their fast while some still 
continue. The lives of each of these detainees, I say with 
all sincerity, matters a great deal to us. We are a 
Government that has pledged to uphold, promote and 
protect the human rights and dignity of all.  

We lost too many lives on all sides in all parts of our 
country for long years as a result of actions of this nature 
and as a result of violent conflict. We cannot afford 
repetition; we do not want to see repetition and we cannot 
lose any more lives in connection with the conflict that is 
long over and if we want to ensure non-recurrence, this is 
the timed moment in history. We have to win over 
everyone’s hearts and minds. As President Maithripala 
Sirisena constantly says, it is more important than bricks 
and mortar of development. I admit that there have been 
delays in addressing this important issue.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, there is one more minute available for 

you.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Okay. It is against our collective conscience in this 

House to allow this situation to continue in this way and 
we must, as a Government, make a special effort even at 
this late hour to address this issue expeditiously. In fact, 
tomorrow, some of our Ministers themselves want to go 
and meet some of the detainees and speak to them and we 

have also asked the Minister of Justice and Buddhasasana 
to expedite this process and to get the Attorney-General’s 
Department to take some action speedily in this regard.  

There is much more I would like to have said, but due 
to restraints of time, I conclude and thank you again for 
allowing me to speak.  

 
[අ.භා. 4.22] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳව 

ඉදිරිපත් කර තිෙබන සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගැන කරුණු 
කිහිපයක් පමණක් ඉදිරිපත් කරන්නට මා කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් 
අතුරුදහන්වූවන්ෙග් සංඛ්යාව පිළිබඳව අවිනිශ්චිතභාවයක් 
පවතිනවා. එයට ෙහේතුව අතුරුදහන්වූවන් ෙලස සැලෙකන 
සංඛ්යාවන් පිළිබඳව එවැනි අවිනිශ්චිතභාවයක් විෙශේෂෙයන්ම 
උතුරු සහ නැ  ෙඟනහිර පළාත් සම්බන්ධව පැවතීමයි. අද වනවිට 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ විට රජෙය් හමුදාවලට ෙචෝදනාව 
එල්ල කරන්ෙන් සාධාරණ ෙහේතුවක් ෙනොමැතිවයි.  

අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ පධාන පශ්නෙය්දී එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය විසින් පුද්ගලයන් පැහැර ෙගන යාමට කටයුතු කළ 
බව පසිද්ධ රහසක්; පසිද්ධ ෙතොරතුරක්. The UN Agencies, the 
ICRC, all these agencies received complaints of people 
being taken away by the LTTE, when they were controlling 
the Northern Province. මම ෙමය විෙශේෂෙයන් සඳහන් කෙළේ, 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙම් පිළිබඳව ලබා ෙගන තිෙබන ෙතොරතුරු 
සම්බන්ධව ෙහෝ ඔවුන් විසින් පැහැර ෙගන ගිය දහස ් ගණන් 
ජනතාව සම්බන්ධව කටයුතු කරන්ෙන් කවුද කියන පශ්නය 
නිසායි. ෙම් පශ්නය මෙග් මිත ටීඑන්ඒ සංවිධානෙයන් අහන්න මම 
කැමැතියි. ෙමොකද, ටීඑන්ඒ සංවිධානය ඒ අවස්ථාෙව්දී කිව්වා, 
"The sole representative of the Tamil people is the LTTE" 
කියා. එතෙකොට එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් කරපු වැරදි කියාවලිය 
නිසා අතුරුදහන් වුණු දහස ් ගණන් දවිඩ ජනතාව පිළිබඳව වග 
කියන්ෙන් කවුද? රජයක් හැටියට රජය වග කිව යුතුයි. නමුත් 
එයට සම්බන්ධව කටයුතු කළ සංවිධාන සියල්ලම ඒ ෙතොරතුරු 
ෙසොයා ගැනීමට රජයට සහෙයෝගය දිය යුතුයි. ෙමය එක වැදගත් 
කාරණාවක්. ෙම් සංඛ්යාත්මක පශ්නය හමුෙව් මට ලබා දී තිෙබන 
කාල ෙව්ලාව අනුව මම ෙදවැනි කාරණයට යන්න කැමැතියි.  

දැනට පත් කර තිෙබන පරණගම ෙකොමිසෙම් වාර්තාව ගැන 
කලිනුත් සඳහන් කළා. The Presidential Commission to 
Investigate into Complaints Regarding Missing Persons in 
Sri Lanka chaired by Maxwell Paranagama has come out 
with its second Report and it has identified certain numbers.       

පසු ගිය දිනවල එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ 
ෙකොමසාරිස් ෙසයිද් අල් හුෙසේන් කුමාරයා ලංකාව පැමිණියා. ඔහු 
ලංකාවට ෙචෝදනා කෙළේ 40,000ක් ෙදනා අතුරුදහන් ෙවලා 
තිෙබනවා කියායි.  පරණගම ෙකොමිසම පෙද්ශෙයන් පෙද්ශයට 
ගිහිල්ලා, කාරණා ෙසොයා බලා එය සම්පූර්ණෙයන් වැරදි බව 
වාර්තා කරලා තිෙබනවා. පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව 
අනුව 7,000කට අඩු පමාණයක් පිළිබඳවයි ඔවුන් කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමාත් දන්නවා, පරණගම ෙකොමිසෙමන් ෙපන්වා ෙදන එම 
7,000ට අඩු පමාණය ගැන අපි සලකා බලන ෙකොට ඉන්දියාව, 
යුෙරෝපය, කැනඩාව ආදී රටවල් රාශියකට ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලන 
රැකවරණ ගත් අය විශාල සංඛ්යාවකුත්  සිටිනවා කියන එක. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
එක්නැලිෙගොඩද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You know about Ekneligoda better than me. I only 

hope that Ekneligoda was not run down by a jeep in front 
of Welikada Police Station. I do not want to talk much 
about the connection of  Ekneligolda and the jeep that ran 
on the motorcyclist.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අතුරුදහන් වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක දැන් ෙහොඳට 

ෙහළිෙව්ගන යනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔව්, ෙහොඳට ෙහළිෙවයි. ඔබතුමා හුඟක් ෙද්වල් ෙහළි කරලා 

තිෙබනවා. ඔබතුමා තව ෙහළිකරන්න. ඔබතුමා ෙහළිකරනවා 
කියපු එකක්වත් සනාථ කරන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා. ඒවා 
ෙහළිකිරීම් විතරයි. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
සනාථ වීම දැනටම ආරම්භ ෙවලා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමනි, මට ලබාදී තිෙබන ෙවලාෙව් 

මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මහින්ද රාජපක්ෂෙග් සල්ලි,- 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔව්, ඔව්, සල්ලි ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
තව ෙපන්වන්නම්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ෙපන්වන ඒවා ඔක්ෙකෝම ෙපන්වන්න. ඒක 

ඔබතුමාෙග් දක්ෂකම ෙන්. කථාව තිබුණු පළියට,- 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මෙග් දක්ෂකම ඔබතුමා වාෙග් ෙකෙනකුට ෙපන්නලා වැඩක් 

නැහැ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අන්න ඒකයි වැෙඩ්. [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමා මට කථා 

කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැද්ද? 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතුමා කථා කරන්ෙන් ෛවරෙයන්. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම මෙග් ෙවලාව ෙදන්න ලැහැස්ති නැහැ. විෙද්ශ කටයුතු 

ඇමතිතුමා දැන් පිළිගත්තා, අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පමාණය 
40,000ක් ෙනොෙවයි, 7,000ක් කියලා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙබොරු කියන්න එපා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැන් කිව්වා 7,000ක් කියලා. ඔය කටින් දැන් කිව්වා, 7,000ක් 

කියලා. ඔව්, එෙහම නම් අපි ඒ 7,000 ගැන බලමු. [බාධා කිරීමක්] 
So, you sit down. අපි ඒ 7,000 ගැන බලමු. [බාධා කිරීමක්] 
ඉතින්, ඔබතුමා මට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්! 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා, 7,000ක් අතුරුදහන් වුණා කියලා. 

40,000යි ෙනොෙවයි 7,000යි කියලා ඔබතුමා කිව්වා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
7,000 තමයි. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවා 7,000යි 

කියලා. Sir, I am not giving way to the Hon. Minister. He 

must sit down.  Minister කථා කරලා ඉවරයි. The Minster has 
already spoken. 

අතුරුදහන් වූවන්ෙග් සංඛ්යාව 7,000යි. විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමනි, මැක්ස්ෙවල් පරණගම වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් 
අතුරුදහන් වූවන්ෙග් සංඛ්යාව 7,000ට අඩු  සංඛ්යාවක් කියලායි. 
එම පමාණය 7,000ට අඩුවීම ගැන තමයි මම කාරණා කියන්නට 
ආෙව්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා. ඔබතුමා ගිහිල්ලා සම්පූර්ණෙයන් ෙම් රට පාවා දීලා 
ඇවිල්ලා දැන් 7,000ක කථාව කියනවා. ඔබතුමා රට පාවා දුන්නා. 
ෙවන ෙවන ඒවා කථා කරන්න එපා. රට පාවා දුන්නා. ඇමතිකමට 
රට පාවා දුන්නා. ජනාධිපතිවත් පිළිගන්ෙන් නැහැ. රට පාවා 
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දුන්නා. සම්පූර්ණෙයන්ම රට පාවා දුන්නා. ඒකයි කෙළේ. පාවා දීලා 
අද පඹ ගාෙලන් එළියට එන්න බැරිව දඟලනවා. ෙම් පඹ ගාෙලන් 
එළියට එන්න බැරුව දඟලනවා. [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 7,000 ෙකොෙහොමද 
අතුරුදහන් වුෙණ්? කැනඩාවට, යුෙරෝපයට, ඉන්දියාවට, ෙවනත් 
රටවලට විශාල සංඛ්යාවක් ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලන රැකවරණය 
ගත්තා. ෙම් ෙද්ශපාලන රැකවරණ ගත් උදවිය,- 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You are insulting to your own Leader.  Your own 

Leader appointed that Committee. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, I am not insulting. I am telling you what happened. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)   
You are worried. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, I am not worried. - [Interruption.] Yes. If not for 

my own Leader, you would have -[Interruption.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
How dare you get up and say that?-[Interruption.] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I dare, I am not afraid.  You are the man who went 

with Sooka. You went with Sooka to prepare that false 
report. You went to Brussels with Sooka to prepare the 
wrong report against Sri Lanka. That is what you did. 

සූකා එක්ක වාර්තා හදලා ඒ ෙබොරු වාර්තා මත ශී ලංකාවට 
විරුද්ධව ෙම් ෙචෝදනාව කරන්න ඕනෑම පාවාදීමක් කරන්න ෙම් 
අය ලෑස්ති ෙවලා තිෙබනවා. අද පරණගම වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් 
7,000කට අඩු සංඛ්යාවක් කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You sit down.  ඔවුන්ෙග් නායකෙයෝ බව කියලා ෙම් ෙකොටි 

උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවෙග් ළමයි පැහැර ෙගන යනෙකොට කට 

වහෙගන හිටපු ෙම් අය දැන් මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කථා 
කරනවා. [බාධා කිරීම්] එදා ෙකොටි දහස් ගණන් ළමයින් අරෙගන 
යනෙකොට ඒකට උදව් කළා. දැන් කියනවා, අතුරුදහන් වුණාය 
කියලා. අතුරුදහන් වුෙණ් ෙකොටි පැහැර ෙගන ගිය අයයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා යුෙරෝපෙය් සෑම රටකම 
ෙම් අයට තාවකාලික නැංගුරම්ලන්නට අවසර දුන්නා; ෙද්ශපාලන 
රැකවරණය දුන්නා. අතුරුදහන් වූවන් ෙලස සලකන ඔෙබ් 
රටවලට ඇවිල්ලා ඉන්න ෙද්ශපාලන රැකවරණය ගත් අයෙග් නම් 
ටික ෙදන්න කියලා පරණගම ෙකොමිසම ෙම් රටවලින් වාර්තාවක් 
ඉල්ලුවා. එක රටයි උත්තර දුන්ෙන්. ඒ රට උත්තර දීලා කියනවා, 
"ඔබ ඉල්ලන ෙතොරතුරු අපට ෙදන්න බැහැ" කියලා.  අෙනක් 
රටවල් උත්තර දුන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක කියන ෙකොට හුඟක් අයට 
ෙබොෙහොම කලබලයි. අපි කවුරුත් දන්නවා, කී ෙදෙනකු වැරදි 
විධියට ඉන්දියාවට ගියාද කියලා.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You have to read the rest of the Report.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වැරදි විධියට ඉන්දියාවට ගියාද කියලා අපි දන්නවා.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
It is not correct.  Read the Report.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙහොෙරන් යුෙරෝපයට ගියාද? [බාධා කිරීම්] ෙහොෙරන් 

යුෙරෝපයට ගිහිල්ලා තිෙබන සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියලා දන්ෙන් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] I am raising a very key issue.  - 
[Interruption.] I know who have carried people to Europe 
and dropped them there as political asylum seekers. I  know 
the gurunnanses of this are worried today. They are the 
gurunnanses who did this. We should know the number of 
political asylum seekers in all those countries. That has to be 
done by our foreign service. But we have failed to get the 
list of names.  If we can get it, then we can finally find out 
the number of those who have really disappeared.  Until 
then, this discrepancy will prevail and as a result, this 
problem will never come to an end. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි කාරණය. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය, මානව හිමිකම් ෙකොමිසම අෙප් රට ගැන 
කථා කරන ෙකොට ෙම් අයට රැකවරණය දුන් රටවලට අපිත් 
එක්ක කථා කරලා අෙප් ර ටට ඒ නාම ෙල්ඛන ෙදන්න බැරි ඇයි? 
අහවල් මාසෙය්, අහවල් පමාණයක් අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන 
රැකවරණය ගත්තා කියලා ෙතොරතුරු ගන්න බැරි ඇයි? එෙහම 
ගත්ෙතොතිත් පරණගම වාර්තාව කියන ෙද් හරියාකාර සත්ය 
වනවා. අද අෙප් TNA එෙක් නායක කාරකාදීන් විසින් පකාශ 
කරන කියා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අමතරව තව විනාඩි ෙදක, 

තුනක් ෙදන්න. මෙග් කථාවට ෙබොෙහොම බාධා කළා, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් වුවමනාව සඳහා කටයුතු කරපු අය, කටයුතු කරන්න 
උත්සාහ දරන අය. ඒ නිසා මම- [බාධා කිරීමක්] හුඟක් කලබල 
ෙවලා දඟලනවා. ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ෙබොෙහොම කලබල 
ෙවලා දඟලනවා. ෙම් ගරු මන්තීතුමා ෙනොෙයක් ෙද්වල්වලට 
කලබල වනවා. ෙම් මන්තීතුමාෙග් කලබලයට මම කලබල වන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒ මන්තීතුමා කලබල වන්ෙන් එතුමා කලබල විය යුතු 
නිසායි. ෙහොෙරන් එෙගොඩට මිනිස්සු ෙගනිච්චා නම්, ෙහොෙරන් 
යුෙරෝපයට ගිහිල්ලා passport ෙවනස් කරලා ෙද්ශපාලන 
රැකවරණය ලබා දුන්නා නම්, ෙමෙහේ ෙල්ඛනයට අතුරුදහන් වුණා 
කියලා දැම්මා නම්, ඒවා ෙහොඳට දන්නා අය කලබල වන එක 
පුදුමයක් ෙනොෙවයි.  

අප දැන් පැමිණ තිෙබන අවධිය, ෙම් පමාණය පිළිබඳ අවසන් 
නිගමනයකට පැමිණීමයි. මම විෙශේෂෙයන් ටීඑන්ඒ සංවිධානයට 
කියන්ෙන්,  ''එල්ටීටීඊ  සංවිධානය එකම සංවිධානය ෙලස පිළිගත 
යුතුයි'' කියපු තමුන්නාන්ෙසේලා, එල්ටීටීඊ  සංවිධානය විසින් 
අතුරුදහන් කර ෙගන පුද්ගලයන් ෙකොපමණ පමාණයක් ෙගන 
ගියාද කියන එක ගැන අද පිළිතුරක් ෙදන්නට බැරිව සිටින බවයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද ඒකට මුහුණ ෙදනවා. ඒ නිසා රජෙය් 
වගකීමක් තිෙබනවා -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Your Government did that. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You have been a senior Member, Hon. R. 

Sampanthan. Political asylum seekers have continued to 
take asylum ever since President J.R. Jayewardene and 
his troops went to Jaffna. You know that. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙහොඳයි. මෙග් කථාව අවසන් කරමින් මම තව එක කාරණයක් 

කියන්නට කැමැතියි.  

එනම්, කුමාර් ගුණරත්නම් ෙහවත් ෙනොෙයල් මුදලිෙග් නමැති 
අය නැවත ශී ලංකා පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම පිළිබඳව රජයට 
ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම තවම අවසානයක් ෙවලා නැහැ. ෙම් පිළිබඳව 
තම කටයුතු කර ෙගන යන්නට කියලා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
2016.01.19ෙවනි දින ආගමන විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම් 
දී තිෙබනවා.  

කුමාර් ගුණරත්නම්, ජාතික ලැයිස්තුෙව් සභිකෙයක් හැටියට 
ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂෙයන් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා 
විසින් පකාශයට පත් කරපු පුද්ගලෙයක්. පසු ගිය මහ 

මැතිවරණෙය්දී මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා විසින් ජාතික 
ලැයිස්තුෙව් මන්තීවරෙයක් ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීම 
පිළිබඳව පසිද්ධිෙය්ම පකාශයට පත් කරන ලද කුමාර් ගුණරත්නම් 
මහතා, සාධාරණ ෙහේතුවක් නැතිව අත් අඩංගුෙව් තබා ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් උපන්, ෙම් රෙට් උපන් බව සනාථ කර 
තිෙබන, ෙම් රෙට් උපන් බවට සියලු ලිය කියවිලි තිෙබන කුමාර් 
ගුණරත්නම් මහතාට, ඔහු විසින් ඉල්ලා සිටින ශී ලංකා 
පුරවැසිභාවය ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි? පජාතන්තවාදය ගැන 
කථා කරන ආණ්ඩුව, මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරන 
ආණ්ඩුව අද ෙම් ෙදකටම යටපත් වී තිෙබනවා. අද තමන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් යටපත් වී තිෙබන ෙපරටුගාමී සමාජවාදී ෙද්ශපාලන 
පක්ෂෙය් පධානිෙයක් වන කුමාර් ගුණරත්නම් මහතාට ශී ලංකා 
පුරවැසිභාවය ලබා දීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී රජෙය් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Wijeyadasa 

Rajapakshe. Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ''ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය'' යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.38] 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමා  ඉදිරිපත් කළ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට අදාළ 
කාරණය, දිගින් දිගටම අප රටට මහත් ආන්ෙදෝලනාත්මක පශ්න 
ඇති කරපු කාරණයක්.  
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1948දී ෙම් රටට නිදහස ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ ෙබොෙහොම 
සාමකාමී රටක් දකින්නට සියලු ෙදනා පාර්ථනා කළත්, ෙම් රෙට් 
කුමන ෙහේතු මත ෙහෝ ඇති වුණු පශ්න අනුව අෙප් රෙට් 
අතුරුදහන්වීම් වරින් වර සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව අප දන්නවා. 
 1971 ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කැරැල්ල ෙවලාෙව් අෙප් රටට 
තරුණ ජීවිත දහ ෙදොෙළොස්දහසක් අහිමි වුණු බව අප දන්නවා. 
එහිදී ඝාතනයවීම්, අතුරුදහන්වීම් ෙනොෙයකුත් ආකාරයට සිද්ධ 
වුණා. හැබැයි, ඒවා ෙකොෙහොම වුණාද කියන්න සංඛ්යා ෙල්ඛන අප 
ළඟ නැහැ; ඒ පිළිබඳව නිසි පරිදි සමීක්ෂණ කටයුත්තක් ෙකරිලාත් 
නැහැ.  

ඊළඟට, 1987-88 වකවානුෙව් දකුෙණන් මතු වුණු ෙදවැනි 
කැරැල්ල වන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කැරැල්ල නිසා ෙම් රටට 
ජීවිත හැට හැත්තෑදහසක් අහිමි කළා; අතුරුදහන් වුණා; පවුල් 
පිටින් ඝාතනය වුණා. අප දන්නා තරමට ඒ පිළිබඳවත් නිශ්චිත 
සංඛ්යා ෙල්ඛන අපට ෙසොයා ගන්න අමාරුයි. අප දන්නා ෙදය 
තමයි, හැටදහසකට වැඩි ගණනක් ඝාතනයට ලක්වීම සහ 
අතුරුදහන්වීම.  

ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දශක 3ක ට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් 
රෙට් පැවති ජනවාර්ගික යුද්ධයක් විධියට හඳුන්වපු ඒ අර්බුදය තුළ 
අෙප් රෙට් තවත් හැටදාහකටත් වැඩි ජනතාව තමන්ෙග් ජීවිත 
අහිමි කර ගත්තා. ශී ලංකාෙව් තිවිධ හමුදාෙව් විසිඅටදාහක් 
තමන්ෙග් ජීවිත ෙම් රට ෙවනුෙවන්, ඒකීයභාවය ෙවනුෙවන්  පූජා 
කළා. ඒ එක්කම ෙබදුම්වාදී ව්යාපාරෙය් ෙයදුණු එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් අෙප් රෙට්ම, අෙප්ම පුරවැසියන් විෙශේෂෙයන් තරුණ 
පරම්පරාව විශාල සංඛ්යාවක් ඝාතනය වුණා. ෙම් අතරතුර අපි 
දන්නවා, අතුරුදහන්වීම් වැනි ෙද්වලුත් සිද්ධ වුණු බව.  

1971 කාලෙය්, 1988-1989 කාලෙය්ත් සිද්ධ වුණ ඝාතන 
පිළිබඳව, සිද්ධ වුණ අතුරුදහන්වීම් පිළිබඳව ෙම් වාෙග් දීර්ඝ 
සාකච්ඡාවක්, දීර්ඝ විවාදයක් අෙප් රට තුළ ෙහෝ ජාත්යන්තරය තුළ 
ඇති වුෙණ් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව තමයි, ෙම්  රෙට් බහුතරයක් වන  
සිංහල ජාතික තරුණයන්  විසින් ඒ අරගළ ආරම්භ කර, ඔවුන්ම 
විනාශයට ලක් වීම. නමුත් තුන්වන අවස්ථාව ජාතිකත්ව පදනමක් 
මත සිද්ධ වුණාය කියන පදනම නිසා එක පැත්තකින් සෑම 
කටයුත්තකදීම ජාතිකත්වය මුල් තැනට ආවා; ජාත්යන්තරෙය් 
අවධානය වැඩිපුර ෙයොමු වුණා. සුළු ජාතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව 
ෙලෝකය පුරා පිළිගත් පඥප්ති තිෙබනවා; නීති - රීති   තිෙබනවා. 
ඒවා පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු වුෙණ් ෙම් තුන්වන 
අවස්ථාෙව්දී සිද්ධ වුණ ඝාතන සහ අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධව 
පමණයි. මුල් අවස්ථා   ෙදක  කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් ඉතිහාසයට 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා, වැඩි විස්තරයක් නැතිව.  

2009 වර්ෂෙය් ෙම් යුද්ධෙය් අවසානෙය් සිට පසු ගිය රජයත්, 
ෙම් රෙට් ජන සංහිඳියාව ඇති කරන්න, ජනතාවට සමඟිෙයන් 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදන්න උත්සාහ කළා. හැබැයි, 
එය සාර්ථක උත්සාහයක් විධියට උතුෙර් ජනතාව දැක්ෙක්ත් 
නැහැ; දකුෙණ්  ජනතාව දැක්ෙක්ත් නැහැ. එම නිසා ෙම් රටට යම් 
කිසි ෙවනසක් අවශ්යයි කියන මතයට ජාති ආගම් ෙභ්දවලින් 
ෙතොරව, පෙද්ශ ෙභ්දවලින් ෙතොරව ෙම් රෙට් ජනතාව මතයක් හදා 
ෙගන තිබුණා. එම නිසා තමයි පසු ගිය අවුරුද්ෙද්දී  මැතිවරණ 
ෙදකක්  හරහා  ආණ්ඩු ෙපරළියක් ඇති වුෙණ්.  

අපි මැතිවරණයට ෙපර කිව්වා වාෙග්ම, අෙප් රජය මුල 
ඉඳලාම පමුඛතාව ලබා දී තිෙබන්ෙන් ජාතික සමගිය ඇති 
කරන්නයි.  

National reconciliation is the utmost priority of the 
present Government. In each and every occasion, we have 
made every possible attempt to restore peace that we 

enjoyed a few decades ago. Our prime consideration is to 
go for reconciliation. For that purpose, two specific issues 
came under consideration and were raised especially by 
the Hon. Leader of the Opposition as well as the other 
Members in the Opposition. Those two important issues 
are involuntary disappearances and the detainees in 
prison.  

A few months ago, when there was a hunger strike by 
the detainees in our jails, we had a series of discussions 
with the Hon. Leader of the Opposition as well as the 
Hon. Sumanthiran and all those who are interested in the 
issue and we made every possible attempt to resolve it. 
We had a series of discussions with the Hon. Attorney-
General and his officials. At that time, there were 212 
detainees in the prisons and after having very peaceful 
and meaningful discussions, we were able to reduce that 
number. As at 19th February, 2016 - I have got the 
statistics - there were 41 detainees who have been 
convicted after High Court trials. In addition to that, there 
are only 117 detainees - suspects - in all the prisons. 
Further, there are 39 people who have been released on 
bail. They are not in prison custody, they have already 
been enlarged. So, according to the statistics, there are 
only 117 suspects at the moment. At that time we stated 
as to how we are going to resolve it. We wanted to have a 
special High Court to expedite the cases filed under the 
Prevention of Terrorism law. Now that High Court is 
functioning in Colombo - High Court No. 8. A substantial 
number of cases have now been concluded. We started it 
only two months ago. It is very successful. I hope that by 
the end of this year they may be able to finalize almost all 
the cases. Then, I think there will not be any question 
about the detainees. If they are convicted - unless there 
will be some political decision based on a policy decision 
of the Government - they will have to carry out the 
sentences imposed by the Courts. The second one-  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Minister - 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Yes, Hon. Leader of the Opposition. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
You have taken policy decisions in this country in the 

past and persons in custody have been released on the 
basis of policy decisions. Why can you not make a policy 
decision now and take action to release these people, 
particularly when a large number of them have been in 
custody for a long period of time? They were taken into 
custody under the Prevention of Terrorism Act, an Act 
which you say, which you accept should not remain as 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

part of the law in this country. You want to repeal that 
law. Why can you not take a policy decision and release 
these people? Why can you not do that?  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Leader of the Opposition, I know that you have 

done your duty. We had a series of discussions. We had 
discussions with the Hon. Prime Minister and also with 
His Excellency the President and we will endeavour to 
give every possible relief.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
You must take action. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
That is true. There are about 117 or 118 cases. We are 

confident that within the next eight to ten months all these 
cases will be concluded.  Here, of course, out of 117, all 
are not Tamil people, there are even ten Sinhalese 
accused.  We are going by the law. We cannot take policy 
decisions in an ad hoc manner. Finally -[Interruption.]  
We do not know - we will have to discuss with the higher 
authorities. 

ෙමම 117 ෙදනා තුළ සිංහල ජාතික සැකකරුෙවෝත් දහ 
ෙදෙනක් ඉන්නවා. තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් වැරදි 
කළාය කියලා ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් ෙචෝදනා  ලැබූ - සමහරවිට 
තස්තවාදින්ට  මුදලට  ඔත්තු දීලා ෙවන්න  පුළුවන්, එෙසේ නැත්නම්  
ඔවුන්ට අවි ආයුධ ලබා ගන්නට උදවු කරලා ෙවන්න  පුළුවන් -  
උදවිය දහ ෙදෙනකුත් ඉන්නවා.  ඒ නිසා  සිංහලද, ෙදමළද කියන 
ෙභ්දය මත කටයුතු කිරීමක් ෙමතැනදී  සිද්ධ කරන්ෙන් නැහැ, ෙම් 
117 ෙදනා තුළ  සිංහල සහ ෙදමළ කියන ෙදපිරිසම ඉන්න නිසා.  

ෙම් අතුරුදහන්වීම් පිළිබඳව මීට ෙපර සඳහන්  වුණා. දිගින් 
දිගටම මත ගැෙටමින්, වාද විවාද කරමින් ෙම් පශ්නයට පිළිතුරක් 
ලැෙබ්ය කියලා විශ්වාස කරන්න අමාරු බව අපි පිළිගන්නවා. ෙම් 
අය සඳහා යුක්තිය සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සියලු ෙදනා එකට එකතුෙවලා සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කළ යුතුය 
කියන එක තමයි මෙග් විශ්වාසය. විෙශේෂෙයන් ෙම් අතුරුදහන්වීම් 
සම්බන්ධව ෙම් තරම්ම මති මතාන්තර තිෙයන්ෙන් ෙම් පිළිබඳව 
නිශ්චිත,  පැහැදිලි සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙකොෙහේවත් නැති නිසායි.  

එකකට එකක් සංසන්දනය ෙවන්ෙන් නැහැ. You cannot 
reconcile the numbers. A particular number given by one 
organization completely differs with that of another 
organization.  ඒ නිසා ෙම් සැස ෙඳන සංඛ්යාව ෙකොච්චරද 
කියලා කවදාවත් අපට සමීක්ෂණ කරලා ෙහොයා ගන්න බැහැ. 
අවුරුදු 30කට ආසන්න කාලයක් තිසේසේ පැවැති ඉතාම 
බිහිසුණු යුද්ධයකදී, ෙලෝකෙය් තිබුණ දරුණුම තස්තවාදි 
යුද්ධය කියලා ජාත්යන්තර ෙද්ශපාලන විචාරකයන් හඳුන්වා 
දීපු යුද්ධයකදි ෙවච්ච සියලු ෙද්වල් ෙහොයා ගන්න තව අවුරුදු 
සියයක් ගියත් බැහැ. සමහර ෙද්වල් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් 

ෙව්වි. සමහර ෙද්වල් ෙහොයා ගන්න බැරි ෙව්වි. දැන් ෙම් 
පිළිබඳව ගරු විපක්ෂ නායකතුමා යම් කිසි සංඛ්යා සඳහන් 
කරනවා. තවත් සංවිධාන  ෙනොෙයකුත් සංඛ්යා සඳහන් කර 
තිෙබනවා. දැන් ජාත්යන්තර වශෙයනුත් තවත් සංඛ්යා සඳහන් 
කර තිෙබනවා. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
According to Maxwell Paranagama Commission, 

there are over 24,000 cases registered.  At least, why can 
an action  not be taken to pursue to find out what actually 
happened to them? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
That is why the term of the Maxwell Paranagama 

Commission was extended.  In addition to that, we have 
suggested that it has to be strengthened and there must be 
a new Commission with more power.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You cannot do anything beyond this. The 

investigative part has to be done by another mechanism.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Yes. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
So, already he has registered 24,000 cases. Now, the 

Government will have to set up another mechanism that 
investigates as to what happened in each and every case 
of those 24,000. I mean, there may be different numbers, 
but at least, officially, you have over 24,000 cases 
recorded by your own Commission. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
That is not really the recorded. Those are the 

complaints about disappearances. Now, if you look at the 
numbers that had been provided by the United Nations to 
our country that is completely different. According to the 
figures of the United Nations, altogether there had been 
5,750 disappearances and they have given the time 
period. When I went through that I found  4,062  cases 
were reported prior to 1990. 

1990ට ෙපර අතුරුදහන් වූවන්ෙග් සංඛ්යාව 4,062ක් කියලා 
සඳහන් ෙවනවා. අපි දන්නවා, 1990ට ෙපර ඉතාම භීෂණකාරී 
යුගයක් මුළු රට පුරාම තිබුණු බව. ඒ තත්ත්වය උතුරට වැඩිය 
දකුෙණ් තිබුණා, 1987, 1988, 1989  කාලෙය්. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මට තව විනාඩි 

තුනක කාලයක් ලබා ෙදන්න. මා අවසන් කරන්නම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1990ට ෙපර අතුරුදහන් 
වූවන්ෙග් සංඛ්යාව 4,062යි. 1991 ජනවාරි 01 දින සිට 2005 
ෙදසැම්බර් 31 දක්වා අතුරුදහන් වූවන්ෙග් සංඛ්යාව 1,089යි. 2006 
ජනවාරි 01 සිට 2009 ෙදසැම්බර් 31 දක්වා 527යි. 2010 ජනවාරි 
01 සිට 2016 ෙපබරවාරි 22 දක්වා 76යි. සම්පූර්ණ එකතුව 
5,750ක් විධියට තමයි සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. හුඟක් ෙවලාවට 
අපි ෙම් ගැන තර්ක කරන ෙකොට,  වාද විවාද කරන ෙකොට ෙම් 
අතුරුදහන් ෙවලා ඉන්න සියලුෙදනා දවිඩ ජනතාවයි කියන පූර්ව 
නිගමනයකට ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරනවා. හැබැයි, අපි දන්නවා 
1990ට ෙපර අතුරුදහන් වූ 4,062ක පමාණෙය් අතිබහුතරයක් 
දකුෙණ් ජනතාව බව. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඇති කළ ඒ භීෂණ 
සමෙය් අතුරුදහන් වූ අතිබහුතරයක් වුෙණ් සිංහල උදවියයි. අපි 
ජාත්යන්තර වශෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන ෙකොට වැඩි 
විශ්වසනීයභාවයක් තබනවා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් 
ලබා ෙදන ෙතොරතුරු - data - වලට. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව තර්ක 
විතර්ක කරමින් කවුද හරි  කවුද වැරදි කියලා බලන කාරණයට 
වඩා නව රජය විධියට අෙප් මූලික අරමුණ තමයි, නැවතත් ෙම් 
වාෙග් තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් ඇති වීම වළක්වා ගැනීම. ඒ වාෙග්ම 
ඒ සිද්ධ ෙවච්ච ෙද්වල් සම්බන්ධව ගත හැකි උපරිම කියා මාර්ග 
ගැනීමට ඊට අදාළ යාන්තණයක් නිර්මාණය කරෙගන කියාත්මක 
කිරීම.   

අපි එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් කමිටුව 
එක්ක ඒකාබද්ධව සම්මත කරගත් ෙයෝජනා සම්මුතිවල ෙම් අදහස් 
ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා; ෙම් එකඟතා  ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව, කටයුතු කිරීමට අෙප් එකඟතාව පළ කරලා තිෙබනවා. ඒ 
කියාදාමය තමයි ෙම් අවස්ථාෙව් සිද්ධ ෙවමින් පවතින්ෙන්. ඒ 
නිසා අපි ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා, 
අෙප් උත්සාහය ෙම් පශ්නෙයන් මඟ හැර යෑම ෙනොෙවයි කියන 
එක. ෙම් අතුරුදහන් වූවන් ෙවනුෙවන් යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා 
ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ගත හැකි සියලු කියා මාර්ග ලබා ගැනීමටයි 
අපි උත්සාහ කරන්ෙන් කියන කාරණය මතක් කරමින්  මෙග්  
කථාව අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have six minutes.  
 
[பி.ப. 4.56] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

அரசிய ாிைமக்காக மட் மன்றி, அழி  த்த வன் ைறகளி 
ந்  எம  மக்கள் மீண்ெட ந்  வரேவண் ம் 

என்பதற்காக ம் உண்ைமேயா ம் உ திேயா ம் மதி ட்ப 

சிந்தைன வழிநின் ம் உைழத் வந்த ெபா ப் ள்ள ஓர் 
அரசியல் கட்சியின் தைலவர் என்ற வைகயில், இந்தச் 
சைபயில் ெகாண் வரப்பட் க்கும் 'காணாமல்ேபான எம  
உற கள் மற் ம் தமிழ் அரசியல் ைகதிகள்' குறித்த 
ஒத்திைவப் ேவைள விவாதத்தில் நா ம் கலந் ெகாண்  
காத்திரமான சில க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம்  
கின்ேறன். 

நடந் ந்த அழி  த்த சூழ ல் காணாமல்ேபான எம  
மக்களின் அவஸ்ைதகைள எ த் க்கூ ம் வ சுமந்த 

யரங்கள் யா ம் ஆவணங்களாக ம் வரலாற் ப் 
பதி களாக ம் இன்ன ம் இ க்கின்றன.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
நீங்கள் காணாமல் ஆக்கியவர்க க்கு என்ன நடந்த 

ெதன்  ெசால் ங்ேகா!  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அ   உங்க க்குத்தான் ெதாியவ ம்.  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
பரணகம விசாரைண ஆைணக்கு வில் EPDP தான் 

கூ தலான ஆட்கைளக் கடத்தியெதன்  ைறப்பா  
இ க்கிற .  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ேதைவெயன்றால் அதற்கு இன் ெமா  விவாதத்ைத 

எ த் க்ெகாள்ளலாம். [இைடயீ ]  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
நீங்கள் கடத்தியவர்க க்கு என்ன நடந்தெதன்  

ெசால் ங்ேகா!  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நீங்கள்தான் அவற்ைறச் ெசய்தவர்க க்கு ஆதரவாக 

இ ந்தி க்கிறீர்கள். அதாவ , யாேரா இளநீர் கு க்க, 
ேகாம்ைப சூப்பியவர் அகப்பட்ட கைத மாதிாித்தான் 
உங்க ைடய கைத இ க்கிற . [இைடயீ ] 

 
"ஓர் ஊர்வலத்தில் நான் காணாமல் ேபாயி ந்ேதன் 
என்ைனத் ேத க் கண் பி த்தேபா   
எனக்காக ஓர் ஊர்வலம் ேபான  - 
அ  என் இ தி ஊர்வலம்!"  

இவ்வா  கவிஞன் ஒ வன் எ தியி ந்தான்.  

அ ேபால்,  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ஆ  ேமய்க்கச் ெசன்ற சி வனின்  
தகவ ன் பின்னால் ேதாண்டப்பட்ட  
ஆ  ைதகுழிகளி ந்   
நீ ம் சடலமாக மீட்கப்பட்டாய்!"  

- இவ்வா  இன்ெனா  கவிஞன் எ தியி ந்தான்.  

த்தத்தின் வ க்கைள எ த் க்கூ ம் இந்தப் பதி கைள 
இங்கு நான் ஞாபகப்ப த்த  வி ம் கின்ேறன். கடந்தகால 
அழி  த்தத்தின்ேபா  இ ேபான்ற அவஸ்ைதக க்கும் 
அவலங்க க்கும் கம்ெகா த்தப  சு ெந ப்பிேலேய எம  
மக்கள் வாழ்ந் ெகாண் ந்தார்கள்.  

அழி  த்தம் இந்த நாட் ல் ெதாட ம்வைர 
ப ெகாைலகள், காணாமல்ேபாதல், ைக ெசய்யப்ப தல் 
மற் ம் மனித அவலங்கள் உட்படப் பல்ேவ  இழப் கள் 
ேபான்ற ன்பங்கள் எம  மக்கள் மத்தியில் ெதாடர்ந்தப ேய 
இ க்குெமன நாம் மிக ம் எச்சாிக்ைக உணர்ேவா  க த் க் 
கூறி ம் எம  மக்கைள அவற்றி ந்  இயன்றவைரயில் 
காப்பாற் ம் வைகயி ம் ெசயற்பட்  வந்தி க்கின்ேறாம். 
அத் டன், அழி  த்தத்ைதத் த த்  நி த்தி, அரசியல் 
தீர் க்கான ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்தி, இ ேபான்ற 
அவலங்க க்குத் தீர்  கா ங்கள்! என்ேற நாம் ெதாடர்ந் ம் 
குரல்ெகா த்  வந்தி க்கின்ேறாம். 

இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் நாம் ேதசிய 
நீேராட்டத்தில் கலந் ெகாண்  அரசியல் ேபச்சுவார்த்ைத 
களின் மீேத நம்பிக்ைக ைவத் ச் ெசயற்பட்  வந்தி க் 
கின்ேறாம். அந்த வைகயில், அழி  த்தத்திற்கும் அதனால் 
ஏற்படக்கூ ய ப ெகாைலகள், காணாமல்ேபாதல், ைக  
ெசய்யப்படல் மற் ம் ஏைனய வன் ைறக க்கு எதிராகேவ 
நாம் குரல் ெகா த் ம் ெசயற்பட் ம் வந்தி க்கின்ேறாம்.  

இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் நாம் 
ஒ ேபா ம் எம  மக்கள்மீ  ேபரவலங்கைளச் சுமத் ம் 

த்தத்திற்கு ஆதரவளித்தவர்கள் அல்ல என்பதற்கு 
உண்ைம ள்ள எம  மக்கேள சாட்சி! [இைடயீ ] ஊர் பார்த்த 
உண்ைமகள் சாட்சி! [இைடயீ ] இந்த நாடா மன்றப் 
பதிேவ கள் சாட்சி! [இைடயீ ]  காணமால்ேபான எம் 
உற கைள மீட்பதற்காக நாம் ெவ மேன குரல்கைள மட் ம் 
எ ப்பிக்ெகாண் ந்தவர்கள் அல்ல. [இைடயீ ] நீங்கள் 
அங்ேக ேபாய் இல்லாத ெபாய்ெயல்லாம் ெசால் க் 
ெகாண் தாேன இ ந்தீர்கள்! [இைடயீ ]  

நாம் 1995ஆம் ஆண் ந்  2000ஆம் ஆண்  வைர ம் 
காணாமல்ேபானவர்கள  ெபற்ேறார், பா காவலர் சங்கம் 
அைமத்  மாெப ம் ெவகுஜனப் ேபாராட்டங்கைள 
நடத்தியி க்கின்ேறாம். அதன் ல ம் ெதாடர்ந் ம் எம  
உற கள் காணாமல்ேபாகும் அவலங்கைள ந்தள க்குக் 
கட் ப்பாட் க்குள் ெகாண் வந்தி ந்ேதாம். காணாமல் 
ேபாதல் - காணாமல்ேபாகச் ெசய்த க்கு எதிராக நாம் நடத்திய 
ேபாராட்டங்க ம் நாடா மன்றத்தில் நாம் எ ப்பிய 
குரல்க ம் இந்த நாடா மன்றத்தில் அன்றி ந்த அைனத்  
மக்கள் பிரதிநிதிகளின ம் மனச்சாட்சிகளின் பார்ைவகைள 
எம்பக்கம் தி ப்பியி ந்தன. ஆனா ம், காணாமற் 
ேபானவர்களின் உறவினர்க க்கு பாிகாரம் காணப்படெவன 
நாம் எ த்த யற்சிக க்கு அரசியல் காரணங்களினால் 
குழப்பங்கள் விைளவிக்கப்பட்  த த்  நி த்தப்பட்டைத ம் 
இங்கு நான் ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன்.  

காணாமற்ேபானவர்க க்கான நஷ்டஈ கைள வழங்க 
ேவண் ெமன்  நாம் அன்ேற வ த்தியேபா ம் பின்னர் 
அரசியல் காரணங்களால் அ  குழப்பிய க்கப்பட்ட . அேத 
விடயத்ைதேய அண்ைமயில் இலங்ைகக்கு விஜயம் 
ெசய்தி ந்த ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித உாிைமகள் 
ஆைணயாளர் அவர்க ம் கூறிச் ெசன்றி க்கிறார். 
அேதேநரம், அரசியல் உள்ேநாக்கங்கள் காரணமாகச் சில 
தமிழ் அரசியல் கட்சிகளால் என்மீ ம் என  கட்சி மீ ம் 
சுமத்தப்பட் ந்த அவ கள் யா ம் இன்  நீதியான 
விசாரைணகளின் லம் அம்பலப்ப த்தப்பட்  வ கின்றன. 
உண்ைமயான குற்றவாளிகள் இனங்காணப்பட்  
வ கின்றனர். சுயலாப உள்ேநாக்கக் குற்றச்சாட் க்கள் 
அம்பலமாகி வ வைத ம் இங்கு நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். சந்தனம் ஒ ேபா ம் ேசறாகா ;  ெவ ம் 
அவ களால் க்கைட ம் சாக்கைட ஆகா . 
ெதாடர்ச்சியாக நீதி விசாரைணகள் எந்தள க்கு 
நடக்கின்றேதா, அந்தள க்கு உண்ைமகள் ெவளியாகும். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெவளிவராத இரகசியங்க ம் இல்ைல; அறியப்படாத 

உண்ைமக ம் இல்ைல. உண்ைமயான குற்றவாளிகைள 
இனங்காண்பைதக் ைகவிட்  ெவ ம் அரசியல் 
ேநாக்கங்க க்காக அ த்தவர்மீ  பழி சுமத் வதால் 
உண்ைமயான குற்றவாளிகள் தப்பித் க்ெகாள்கிறார்கள். 
இேதேவைள, காணமற்ேபானவர்கள் எங்காவ  மைறத்  
ைவக்கப்பட்ேடா அல்ல  மைறந்  வாழேவண் ய  
நிர்ப்பந்தத்திற்கு உட்பட்ேடா இ க்கலாெமனப் பலர் 
சந்ேதகிப்பதால், அ  ெதாடர்பில் ைறயான விசாரைணகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அவ்வா  எவேர ம் 
உயி டன் இ ந்தால், அவர்கைள மீட்  ெபற்ேறார்களிடம் 
அல்ல  அவர்களின் உறவினர்களிடம் ஒப்பைடக்க ேவண் ம். 
அப்ப  காணாமற்ேபானவர்கள் இல்ைலெயன்றால் 
அவர்க க்கு என்ன நடந்தெதன்  ெவளிப்ப த்த 
ேவண் ெமன நாம் வ த்த வி ம் கின்ேறாம்.  

 
த்தச் சூழ ன்ேபா  ைக  ெசய்யப்பட்டவர்க க்காக, 

மைறந்த சட்டத்தரணி மேகஸ்வாி ேவலா தம் 
அவர்களின் லம் இலவச சட்ட ஆேலாசைனகள் வழங்கி பல 

 அரசியல் ைகதிகைள நாம் வி வித்தி க்கின்ேறாம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இவ்வா  சிைற மீட்கப்பட்டவர்கைள என  ட் ல் 

ைவத்தி ந் , பின்னர் தி மைலயி ந்  கப்பல்கள் லம் 
அ ப்பி அவர்கைளப் ெபற்ேறார்களிட ம் உறவினர் 
களிட ம் ஒப்பைடத்தி க்கிேறாம்.   
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විපක්ෂ නායක සම්පන්දන් 

මැතිතුමා අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් වැදගත් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා,  ෙම් රෙට් අතුරුදහන් වූවන් 
පිළිබඳව කරුණු ෙසොයා බලා ඒ අයට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න 
කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්.  ඒ පිළිබඳ අෙප් ගැටලුවක් නැහැ; 
තර්කයක් නැහැ. සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා,  මුසල්ිම් ෙව්වා සෑම 
තරුණයකුටම ෙම් රෙට් ජීවත්වීෙම් අයිතිවාසිකම තිෙබන්න ඕනෑ 
කියන හැඟීම අප තුළ තිෙබනවා.    

පසු ගිය කාලෙය් පැවැති යුද්ධය නිසා ෙම් රෙට් තරුණ ජීවිත 
දස දහස් ගණනක් අපට අහිමි වුණු බව අප විශ්වාස කරනවා.  එක 
පැත්තකින් 1988-1989 වර්ෂවල රෙට් තිබුණු භීෂණ තත්ත්වය 
නිසා සිංහල තරුණයන් විශාල පිරිසක් ෙම් රටට අහිමි වුණා. ඒ 
අහිමි වූ පිරිස 60,000ක් පමණ කියලා කියනවා. නමුත් තවමත්  
නිශ්චිත වශෙයන් ඒ පිළිබඳ හරි තක්ෙසේරුවක් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම  
අවුරුදු තිහක කාලයක් පැවැති යුද්ධය නිසා දවිඩ තරුණයන් 
විශාල පිරිසකුත්, හමුදාෙව් විශාල පිරිසකුත් ඝාතනය වුණා. ඒ 
වාෙග්ම දවිඩ තරුණයන් අතුරුදහන්වීම සිදුෙවලා තිෙබනවා.  
සිංහල, ෙදමළ ෙහෝ මුස්ලිම් ෙව්වා ෙම් අය රෙට් තරුණ 
පරම්පරාවයි. ෙම් රට ෙගොඩනඟන්න හිටපු කණ්ඩායමට තමයි  
ජීවිත අහිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පමාණය ෙකොපමණද කියා 
ෙසොයා බලන්න රජයක් විධියට අපට දැන් වගකීමක් තිෙබනවා. 
අදත් කථා ෙවන්ෙන්, තර්ක ෙවන්ෙන්  ෙම් පමාණය ෙකොච්චරද 
කියන කාරණය පිළිබඳවයි. ජාත්යන්තර සහය ලබාෙගන ෙහෝ  එම 
අතුරුදහන් වූ නියම පමාණය ෙකොච්චරද කියලා  අධ්යයනය 
කරලා, ඒ අතුරුදහන් වූ තරුණයන්ට  සාධාරණය ඉෂ්ට කරනවාට  
ෙම් රෙට් කිසිම පුරවැසියකු  අකමැති වන එකක් නැහැ කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.   

අපි දන්නවා, අතුරුදහන් වූ අයෙග් ෙදමවුපියන් තවමත්  
තමන්ෙග් දරුවා එනතුරු බලා ෙගන ඉන්න බව. 1988-1989 කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ අතුරුදහන් වූ ළමයින්ෙග් ෙදමවුපියන්ෙගන්     
හුඟාක් ෙදෙනක් දැන් මිය ගිහිල්ලා. තමන්ෙග් දරුවා ෙකොයි 
ෙවලාවක හරි ෙගදර  එයි කියලා ඔවුන් මැෙරන තුරුම  බලාෙගන 
සිටියා. ඒ වාෙග් බලාෙපොෙරොත්තු තබා ෙගන සිටි  විශාල පිරිසක් 
අෙප් දිස්තික්කවල සිටි බව අපි ෙහොඳටම දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
උතුෙර් අම්මලා තාත්තාලාත් විශාල පිරිසක් තමන්ෙග් දරුවා 
ෙකොයි ෙවලාවක හරි ෙගදර එයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
සිටින බව මා දන්නවා. මා එම පෙද්ශවලට ගියා. මට උතුරු 
පෙද්ශයට යන්න අවකාශය ලැබුණා.  එහි ගිහිල්ලා එම  ජනතාවත් 
එක්ක සමීපව කථා කරද්දී  මට ඒ වාෙග් අවස්ථා පිළිබඳව දැක 
ගන්න සහ අසන්න ලැබුණා. රජයක් විධියටඅපට තිෙබන  ඊළඟට 
වගකීම තමයි   ඒ අයට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම. එෙසේ  සාධාරණය 
ඉෂ්ට කරන ගමන් නැවතත් ෙම් රෙට් එවන් තත්ත්වයක් ඇති 
ෙනොවීමට වගබලා ගැනීම රජයක් විධියට, රටක් විධියට අප හමුෙව් 
තිෙබන පධාන අභිෙයෝගයක්.  

අපි තවමත් අෙප් සැකය දුරු කරෙගන නැහැ. හැම ෙවලාෙව්ම 
ෙමෙහේ සිටින කට්ටිය හිතනවා, උතුෙර් නැවත යුද්ධයක් ඇති 
ෙව්විද;  එෙහම නැත්නම්  නැවත එල්ටීටීඊ එක ශක්තිමත් ෙව්විද 
කියලා. එෙහම හිතන්ෙන් නැතිව,  නැවත එකම ජාතියක් විධියට  
කටයුතු කිරීෙම් අවස්ථාව අපට එළඹිලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා යම් 
යම් කියා මාර්ගවලට රජය පෙව්ශ ෙවලා තිෙබනවා.  

මම  කියන්න සතුටුයි,  පසු ගිය නිදහස් දිනය දවෙසේ ජාතික 
ගීය ෙදමළ භාෂාෙවන් ගායනා කළා. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ 
පියවරක්. අෙප් සිටින සමහර ජාතිවාදී කණ්ඩායම් ෙම් පිළිබඳ  
විවිධ අර්ථ නිරූපණ කළත්,  යුද්ධය පැවැති සමෙය්ත්  ෙම් 
පිළිබඳව අෙප් යම් ස්ථාවරයක් තිබුණා.  පවිතා වන්නිආරච්චි හිටපු 
ඇමතිතුමියටත්  මතක ඇති,  1994-2000 සමෙය්   අපි සුදු ෙනළුම් 
ව්යාපාරය තුළින්  ජාතීන් අතර සමඟිය ෙගොඩනඟන්න,  ජාතීන් 
අතර විශ්වාසය ෙගොඩනඟන්න ඇවිදපු ආකාරය; ඒ ෙවනුෙවන් 
මහන්සි ෙවච්ච ආකාරය. ඒ නිසා ජාතික ගීය ෙදමළ භාෂාෙවන් 
ගායනා කිරීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ අයට ෙත්ෙරන 
භාෂාෙවන්, ෙම් රට පිළිබඳව හැඟීමකිනුයි එදා  ජාතික ගීය ගායනා 
කෙළේ.  නමුත්  අපිත් එක්ක ඒ කටයුත්තට දායක ෙවච්ච සමහර 
කට්ටිය, අපිත් එක්කම ඒ ෙවනුෙවන් කථා කරපු කට්ටිය මෑත 
කාලය ෙවනෙකොට ඒ පිළිබඳව පරස්පර අදහස් දක්වන්නට පටන් 
ගැනීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා.  එෙහම ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරය එක මට්ටමක තිෙබන්න ඕනෑ. කුමන 
පක්ෂයක සිටියත් ජාතික පශ්න පිළිබඳ තමන්ෙග් මතය ෙවනස් 
ෙවන්න බැහැ. අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්;  
ෙගදර ගිහිල්ලා ඉන්නවා ෙවන්න පුළුවන්.  

හැබැයි, අප මුලින් දැරූ ස්ථාවරයක් තිෙබනවා නම් අෙප් 
හෘදය සාක්ෂිය අනුව ඒ ස්ථාවරෙය් සිටීම සුදුසුයි කියන එකයි 
මෙග් විශ්වාසය. නැවත ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවන 
ආකාරයට කටයුතු කිරීමයි අද අපට තිෙබන අභිෙයෝගය.  

සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, මුස්ලිම්  ෙව්වා, ෙම් අය අතර 
ෙමවන් තත්ත්වයක් ඇති  ෙනොවන මට්ටමට වගකීෙමන් යුතුව 
කටයුතු කිරීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. ජාතිවාදය පිළිබඳව කථා 
කරලා අපට ඒ තත්ත්වෙයන් මිෙදන්න බැහැ. අප ඒ දිහා 
සැකෙයන් ෙතොරව බලන්න ඕනෑ. ජාතික සංහිඳියාව ඇති කර 
ගන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ රජය විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගන යනවා. ඒකට අප සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ දිහා පටු 
විධියට බලන්න ෙහොඳ නැහැ. උතුරු පෙද්ශයට ගිය ෙකෙනකු 
විධියට, දවිඩ අය මුණ ගැසුණු ෙකෙනකු විධියට වාෙග්ම ඒ 
පෙද්ශවල තරුණයන් එක්ක කථා කළ ෙකෙනකු විධියට අෙප් 
ජීවිත කාලය තුළ උතුෙර් තරුණයින් නැවතත් යුද්ධයකට පෙව්ශ 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියා මට සහතික වශෙයන් කියන්න පුළුවන්.  

පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණු තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඒ අය ෙම් 
වනෙකොට කනගාටුෙවන් -දුකින්- ඉන්නවා. ඒ අයට තිෙබන්ෙන් 
ඊට වඩා එහා ගිය පශ්නයි. ජීවන තත්ත්වය උසස් කර ගැනීම, ඒ 
අයට අවශ්ය නිවස හදා ගැනීම, රැකියා ස්ථාවරත්වය හදා ගැනීම 
වාෙග් ෙද්වල් තමයි ඒ තරුණයන්ෙග් හිත් තුළ තිෙබන්ෙන්. 
රජයක් විධියට ඒ අයටත් අප සාධාරණයක් ඉෂ්ට කළ යුතුයි. ඒ 
ෙවනුෙවන් අප කටයුතු කරන්න කැප ෙවන්න ඕනෑය කියා මා 
හැම ෙවලාෙව්ම විශ්වාස කරනවා.  

විවිධ ව්යාපාර, විවිධ සංවිධාන අද ජාතිවාදය ඉස්මතු කරන 
පකාශ නිරන්තරෙයන් නිකුත් කරනවා. සමාජ ෙවබ් අඩවි ජාල 
හරහා උග ජාතිවාදයක් පිළිබඳව අද කථා කරන්න පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙම්ක අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. අද Facebook එකට 
යන ෙදමළ තරුණයන්ට, මුස්ලිම් තරුණයන්ට ෙම් රට ෙවනුෙවන් 
ෙගෞරවයක් ඇති වන ආකාරෙයන්ද ඒවාෙයහි යම් යම් ෙද් පළ 
වන්ෙන් කියන කාරණය ගැන අප කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අෙප් 
සිංහලකම Facebook එකට සීමා කරෙගන, ජාතිවාදී පකාශවලට 
සීමා කර ෙගන කටයුතු කිරීම තුළින් සිංහලකමින් වැඩක් ෙවයි 
කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. අප ෙහොඳ සිංහලෙයෝ; අප ෙහොඳ 
ෙබෞද්ධෙයෝ. අනික් අයත් එක්ක සමගිෙයන් ඉන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා අපට ෙබෞද්ධ දර්ශනය තුළින් උගන්වනවා. අනික් අයත් 
එක්ක සමානව කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අනික් ආගම්වලට 
අප ගරහන්ෙන් නැතිව කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අ ෙප් 
ෙබෞද්ධාගමින් ඇති තරම් උදාහරණ ෙපන්වා දී තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බුදු හාමුදුරුවන් ෙම් පිළිබඳව ඕනෑ තරම් ආදර්ශ ෙපන්වා 
තිෙබනවා. අප ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කෙළේ නැත්නම්  
නැවත අපට ෙමවැනි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්න 
සිදු ෙවනවා. අද සමහර කණ්ඩායම් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරය ෙගොඩ නඟා ගන්න යන්ෙන්ම ජාතිවාදය පිළිබඳව කථා 
කරලායි. ඔවුන් උග ජාතිවාදයක් ගැන කථා කරනවා. ඔවුන් උග 
සිංහල බවක් ෙපන්වන්න යනවා. හැබැයි, කථාෙවන්  එෙහම 
ෙපන්නුවාට, ඒෙගොල්ලන්ෙග් කියාෙව් තිෙබන යටි අරමුණ ෙම් 
රටට එච්චර හිතකර නැතැයි කියන කාරණය අප පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. අද අපට පක්ෂයට වැඩිය රට මූලික කරෙගන 
කටයුතු කරන්න  අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. පක්ෂ ෙදකකින් 
සමන්විත ආණ්ඩුවක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එකට එකතුෙවලා ජාතික 
ආණ්ඩුවක් යටෙත් අද අප කටයුතු කරනවා. අෙප් පක්ෂවල අදහස් 
තිෙබනවා. හැබැයි, පක්ෂයට වැඩිය අෙප් රට උතුම් කියන 
හැඟීෙමන් තමයි අද අප කටයුතු කරන්න එකඟතාවට පැමිණිලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් රෙට් අද ඇතිෙවලා තිෙබන පශ්නවලින් මිෙදන්න අපට 
අවශ්යයි. ජාත්යන්තර වශෙයන් අපට විශාල කැලලක් ඇතිෙවලා 
තිබුණා. අෙප් රට නිසා ජාත්යන්තරය ෙදකට ෙබදිලා තිබුණා. 
සමහර රටවල් අෙප් රටට සලකන්ෙන් නැති මට්ටමක තිබුණු බව 
අප දන්නවා. ලංකාව  ඇතුෙළේ ෙලෝකය තිෙබනවාය කියා 
හිතාෙගන අප කටයුතු කෙළොත් අපට ජීවත් ෙවන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම එයින් ඵලයක් අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකය ඇතුෙළේ 
තිෙබන රටක් තමයි ලංකාව කියන්ෙන්. අප එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට ඇතුළු වුණු රටක්. ඒ අය එක්ක රණ්ඩු සරුවල් 
කරලා, ඒ රටවල් එක්ක ගැටීම් ඇති කර ගන්නවාට වඩා සියලු 
රටවල්වල කැමැත්ත සහ ආශීර්වාදෙයන් ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්න 
පුළුවන් නම් ඒක තමයි  අප ලබන ජයගහණය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් විෙද්ශ 
රටවල සංචාරය කළා. අෙප් රාජ්ය නාය කෙයකුට කවදාවත් 
ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙනොලැබුණු මට්ටෙම් පසාදයක්, 
සැලකිල්ලක්, සහෙයෝගයක් අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන  
ජනාධිපතිතුමාට පසු ගිය කාලෙය් ලැබුණු බව අප ට ෙහොඳටම 
දැෙනන්න පටන් ගත්තා. ඒ පිළිබඳව අප ආඩම්බර  ෙවන්න ඕනෑ.  

ඒ දිහා පටු විධියට බලා, "බටහිර රටවලට ගැති නිසා 
සලකනවා, රැජින හම්බ ෙවන්න දුන්ෙන් ගැත්ෙතක් නිසා, බටහිර 
රටවල රාජ්ය නායකෙයෝ එතුමා පිළිගත්ෙත් ඔවුන්ෙග් මතයට 
යටත් වුණු නිසා" කියන මානසිකත්වෙයන් අපි ඔබ්බට එන්න 
ඕනෑ. අපි දන්නවා, අෙප් රටවල නායකෙයෝ විෙදස් රටවල 
නායකයන් හමු ෙවන්න ෙවලාවක් ඉල්ලා ගන්න ෙකොච්චර 
මහන්සි වුණාද කියලා. විනාඩි දහයක පහෙළොවක හමුවක් ලබා 
ගන්න ෙකොච්චර මහන්සි වුණාද? ඒ වාෙග්ම සුහදතාව ෙගොඩ නඟා 
ගන්න ෙකොච්චර කියා මාර්ග ගත්තාද? නමුත් ඒවා සාර්ථක වුෙණ් 
නැහැ. ඒවාට යම් යම් ෙහේතු තිබුණා. ඒ වුණත් අද වන විට 
ජාත්යන්තරෙය් ෙබොෙහෝ රාජ්ය නායකෙයෝ ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා පිළිබඳව පශංසාෙවන් කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් රජය පිළිබඳවත් පශංසාෙවන් කථා කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙහොඳයි.  

පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා වැඩ කිරීම පිළිබඳව අද මුළු 
ෙලෝකෙය්ම පසාදය අපට හිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
අවස්ථාවක් අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා කකුෙලන් අදින්ෙන් 
නැතුව ෙම් වැඩ පිළිෙවළට ආශිර්වාද කෙළොත්, අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙම් රට ෙලෝකෙය් දියුණු රටක් බවට පත් කර ගන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි, අපට 
ෙලොකු අභිෙයෝගයක් තිබුණු බව. ඒ තමයි ජිනීවාවලින් අෙප් රටට 
තහංචි පැනවීෙම් අභිෙයෝගය. ඒ වාෙග්ම අෙප් රණවිරුවන්, අෙප් 
ෙද්ශපාලන නායකයන් නම් කරලා, ඒ අයව ජාත්යන්තර 
අධිකරණවලට ෙගන යාෙම්, ජාත්යන්තර පරීක්ෂණවලට ලක් 
කිරීෙම් අභිෙයෝගයක් තිබුණා. නමුත් අද අපි කියන්න කැමැතියි, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත්, ෙම් රජය යටෙත් අද ඒ සියලු 
ෙදයින් අෙප් රණවිරුවන්, ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙද්ශපාලන නායකයන් 
ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන බව. ඒ අය කිසිම ෙකෙනකුට විදුලි 
පුටුවකට යන්නවත්, එෙහම නැත්නම් ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයකට 
ෙහෝ ජාත්යන්තර අධිකරණයකට ෙහෝ යන්නවත් ෙවන්ෙන් නැති 
තත්ත්වයක් අද නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් වු ෙණ්, අපි 
ජාත්යන්තරෙය් සහෙයෝගය දිනා ගත් නිසාය කියන එක පැහැදිලිව 
කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.14] 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් වීම, මරා දැමීම, 

වධ හිංසාවලට ලක් කිරීම කියන ඒවා එදා ෙම් රෙට් තිබුණු 
සාමාන්ය ෙද්වල්. ඒවා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් සුලභව සිදු වුණු 
ෙද්වල්. යුද සමෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි, යුද්ධෙයන් පසුව අවුරුදු 
පහක පාලන කාලය තුළත් අපට ෙම් තත්ත්වය වැඩි වශෙයන් 
දකින්න ලැබුණා. ඒ නිසා තමයි 2015 ජනවාරි 8 වනදා ජනතා 
විප්ලපයක් තුළින් ෙගොඩ නැඟුණු ෛමතී - රනිල් ආණ්ඩුව ඒ යුගය 
අවසන් කෙළේ. ඒ යුගය අවසන් කළත්, ඉතිහාසය පිරිසිදු කිරීෙම් 
වගකීම අපට පැවරිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වර්තමානෙය්දී සහ 
අනාගතෙය්දී එෙහම ෙදයක් ෙනොවන්නට විෙශේෂෙයන්ම අලුත් 
ආණ්ඩුව වගබලාගන්නවා. ඒ නිසාම අද ෙම් රෙට් අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට පසිද්ධිෙය් විෙව්චන එල්ල කරන 
අවස්ථා අපි දකිනවා. එෙහම නැත්නම් රජයට විරුද්ධව පසිද්ධිෙය් 
විෙව්චන එල්ල කරන, උද්ෙඝෝෂණය කරන අවස්ථා දකිනවා.  

ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් තිෙබන නිවටකමක් කියලාත් සමහර 
ෙවලාවට අර්ථ දක්වනවා. නමුත් යහ පාලනයක් අගය කරන අපි, 
පජාතන්තවාදී පාලනයක් අගය කරන අපි ඉතාමත් සතුටින් ෙම් 
විෙව්චන ඇතුළු සියලු ෙද් දිහා බලා ෙගන සිටිනවා. අපි ෙම් රෙට් 
ෙවනසක් ඇති කළා. නැවතත් ඒ අවාසනාවන්ත යුගයට යන්න 
ඉඩ ෙනොදී හැෙමෝෙග්ම අදහස්වලට ගරු කරන පාලන තන්තයක් 
අපි නිර්මාණය කළා. අද අපි ඒ තැනට ඇවිදින් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම කටකථා පතුරුවන්න අපට ඕනෑ නැහැ. හන්දි ගාෙන් 
ගිහිල්ලා කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. පන්සල් ගාෙන් ගිහිල්ලා කථා 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඕනෑම 
ෙකෙනකුට රජෙය් ඕනෑම ෙදයක් ගැන විෙව්චනය කරන්න 
අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා. රජෙය් මැති ඇමතිවරු, අගාමාත්යතුමා, 
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ඕනෑම ෙකෙනක් ගැන විෙව්චනය 
කරන්නට අද  අවස්ථාව සලසා දීලා තිෙබනවා.  
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටින ඕනෑම 
මන්තීවරෙයකුට ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් පශ්න පහක් අහන්න 
අවස්ථාව සලසා දීලා තිෙබනවා, ඉතිහාසෙය් පළමු වන වතාවට. 
ෙමොන පශ්නය ඇහුවත්, ඒ කිසිම ෙකෙනක් සුදු වෑන් එකකින් 
ඇවිල්ලා අර ෙගන යන්ෙන් නැහැ. ඒ යුගය අපි නැති කරලා 
තිෙබනවා. නිර්භයව කටයුතු කරන්න පුළුවන් යුගයක් අපි උදා 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම අද විපක්ෂය බය නැතුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කරනවා, අතුරුදහන් වන පුද්ගලයන් 
ගැන, රැඳවුම් භාරෙය් සිටින පුද්ගලයන් ගැන. ඒ අවස්ථාව ලබා 
දුන් රජයට විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වන අතර, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මටත් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම මම සතුටු 
වනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් කරවීම, මරා දැමීම 
ශිෂ්ට සම්පන්න රටක සිදු ෙනොවිය යුතු ෙදයක්. ඒක අපි හැෙමෝම 
පිළිගන්නවා. යුද්ධයක් තිෙබන අවස්ථාවක, -පසු ගිය කාලෙය් 
පැවති යුද්ධ කාලෙය්- අල්ප වශෙයන් ෙහෝ ෙමවැනි සිදුවීම්  සිදු 
වන්නට පුළුවන්. නමුත් ෙම් රෙට් විශාලතම අතුරුදහන් වීම් සිදු 
වුෙණ් පසුගිය පාලන කාලෙය්, යුද්ධෙයන් පසු, පසුගිය අවුරුදු 5ක 
කාලය තුළයි. අවි ගත්තු මිනිසුන් ෙනොෙවයි ඒ අතුරුදහන් වුෙණ්. 
එෙහම නැත්නම් දවිඩ මිනිසුන් විතරක් ෙනොෙවයි අතුරුදහන් 
වුෙණ්, මුස්ලිම් මිනිසුන් විතරක් ෙනොෙවයි අතුරුදහන් වුෙණ්. 
සිංහල මිනිසුන් අතුරුදහන් ෙවනවා අපි දැක්කා. 

අපි පසිද්ධිෙය් කියනවා, "ෙම් රෙට් එල්ලුම් ගහ නැහැ. මරණ 
දඬුවම නැහැ. ඒවා නැති කරලා තිෙබන්ෙන්" කියා. එල්ලුම් ගහ 
නැති වුණත් අපි පසුගිය දවස්වල දැක්කා වතුර ඉල්ලපු 
තරුණයන්ට ෙවඩි තියලා මරපු හැටි. ඒ උද්ෙඝෝෂණ ෙකොෙහොමද 
මැඩ පැවැත්වූෙව්? හලාවත ඉන්ධන සහනාධාරය ඉල්ලා කළ 
උද්ෙඝෝෂණය මැඩ පැවැත්වූෙව් ෙකොෙහොමද? ඇන් ටනීව මරා 
දාලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි පසුගිය කාලෙය් පාසල් දරුෙවෝ පවා 
මරා දැම්මා.  

ඒ යුගය අපි අවසන් කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ විප්ලවෙය් 
ජයගහණය 2015 ජනවාරි 08ෙවනි දා අත්පත් කරෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් පශ්නවලදී පුද්ගලයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන කථා 
කරන්නට කවුරුත් ආෙව් නැහැ. තමුන්ෙග් දරුවා ෙවඩි තියලා 
මැරුවත්, තමුන්ෙග් දරුවා අතුරුදහන් වුණත් ඒ දුක කියන්නවත් 
ෙකෙනක් ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැති තරමට, -ඒ 
අයිතිවාසිකම ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැති තරමට- ජනතාව භිෙයන් 
ෙවවුලමින්, තැති ගනිමින් කටයුතු කළ කාලයක් තිබුණා. එෙහම 
කථා කරන්නට ෙකෙනක් ගිෙයොත් ඒ කථා කරන්නට යන 
ෙකනාව රෑට සුදු වෑන් එකකින් ඇවිල්ලා උස්සාෙගන යන යුගයක් 
ෙම් රෙට් තිබුණා. අපි ඒ යුගය නැති කළා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

මම කලින් කිව්වා වාෙග් යුද්ධෙයන් පසුව අතුරුදහන් වුෙණ් 
දවිඩ අය විතරක් ෙනොෙවයි, මුස්ලිම් අය විතරක් ෙනොෙවයි, සිංහල 
අයත් ෙතොග පිටින් අතුරුදහන් වුණා. ඒ සමහර අය ව්යාපාරිකෙයෝ 
මිස අවි ආයුධ ගත්ත අය ෙහෝ යුද්ධයට සම්බන්ධ වුණු අය 
ෙනොෙවයි. රාගම ෙලොකු සීයා වාෙග්ම ෙමොෙහොමඩ් සියාම් වැනි අය 
අතුරුදහන් වුණු ව්යාපාරිකෙයෝ.  

සමහර ෙවලාවට මාධ්යෙව්දීන් අතුරුදහන් වුණා. 
එක්නැලිෙගොඩලා වාෙග් අය යුද්ධ කරන්න ගිහිල්ලාද අතුරුදහන් 
වුෙණ්? ලසන්ත විකමතුංගව මහ දවල් මරලා දැම්ෙම් යුද්ධ 
කරන්න ගිහිල්ලාද? නැහැ. පාලනයට විරුද්ධව සත්ය පකාශ කළා 
කියලා තමයි ඒ අතුරුදහන්වීම සිදු වුෙණ්. ලලිත්-කුගන් වැනි 
පජාතන්තවාදී  ෙද්ශපාලනෙය් නියැලුණු අයත් අතුරුදහන් වුණා. 
එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙම්කට තිබුණු ෙහේතුව? 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා 
ගරු අගාමාත්යතුමා ඉන්දියාවත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම් රටට, 
විෙශේෂෙයන් බස්නාහිර පළාතට ෙනොමිලෙය් ගිලන් රථ ෙසේවයක් -
ambulance ෙසේවයක්- හඳුන්වා ෙදන්නට යන බව. ඒක මහා 
ෙලොකුවට විෙව්චනය කරනවා. නමුත් එදා ගම් නියම්ගම් ඔස්ෙසේ 
ගිය සුදු වෑන් ගැන විෙව්චනය කරන්නට කවුද ඉදිරිපත් වුෙණ්? අද 
එක එක මත ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් ambulance ලබාදීමට 
ඉන්දියාෙව් "RAW" සංවිධානය සම්බන්ධයි කියනවා. නමුත් එදා 
සුදු වෑන් ගැන ෙම් විධියට කථා කරන්නට කාටවත් අවස්ථාවක් 
තිබුණාද? නමුත් අද අපි විෙශේෂෙයන්ම ඒ පජාතන්තවාදය ඇති 
කරලා තිෙබනවා.  

අහිංසක අසරණ ෙලෙඩකුට ෙබෙහත් ටික ගන්න යන්න, 
ෙලෙඩකුව ෙරෝහලට ෙගනියන්න, සනීප වුණු ෙලඩාව 
ෙරෝහෙලන් ෙගදරට ෙගනත් දමන්නට ගිලන් රථයක් ආවාම 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? නමුත් එදා සුදු වෑන් එක ඇවිල්ලා ෙමොකක්ද 
කෙළේ? අරන් ගිය මිනිහා ආෙයත් පණ පිටින් ආවාද? කැපුම් 
ෙකටුම් තුවාලත් එක්ක තමයි ආවා නම් ආෙව්. ඥාතීන්ට සිදු 
වුෙණ් පණ තිෙබන ෙදවියන්ට කියන්නට ෙනොෙවයි, පණ නැති 
ෙදවියන් ළඟට ගිහින් යාච්ඤා කරන්නට, යාතිකා කරන්නට. ෙම් 
අයට යන්න වුෙණ් එක්ෙකෝ ෙකෝවිලට, එක්ෙකෝ පන්සලට, 
එක්ෙකෝ ෙද්වාලයට, එක්ෙකෝ ෙද්වස්ථානයට. ගිහින් 
ෙනොෙපෙනන ෙදවියන්ට යාච්ඤා කරන්නට සිදු වුණා මිස 
ෙපෙනන ෙදවිෙයෝ එදා ෙම් ගැන බැලුෙව් නැහැ. අන්න ඒ 
තත්ත්වය තමයි අපි 2015 ජනවාරි 08ෙවනි දා විප්ලවෙයන් පසුව 
ෙවනස් කරලා ෙපන්වූෙව්, ඒ ජයගහණය ලැබුෙව්. 

එදා ජීවත් ෙවන්න තිබුණු භය, ජීවිතය රැක ගන්නට තිබුණු 
භය ඒ වාෙග්ම රජයට විරුද්ධව, පවතින පාලනයට විරුද්ධව 
විෙව්චනයක් කිරීමට තිබුණු භය අද ජනතාවෙගන් තුරන් කරලා 
තිෙබනවා. අද ඕනෑ තරම් උද්ෙඝෝෂණ කරනවා, ඕනෑ තරම් 
විෙව්චන එල්ල  ෙවනවා. නමුත් අපි ඉතාමත්ම ආදරෙයන් ඒ සියලු 
ෙද් පිළිගන්නා යුගයක් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා.  

එදා අපට කිව්ෙව්, "ඉන්දියන් සාගරෙය් ධර්මද්වීපය. ඉන්දියන් 
සාගරෙය් මුතු ඇටය" කියලා. නමුත් පසුගිය කාලෙය් අෙපන් ඒවා 
ඔක්ෙකොම නැති ෙවලා ගියා. ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා කණ්ඩායමක් 
රාජ්ය අනුගහය අරෙගන ගිහිල්ලා අන්යාගමිකයින්ට ගැහුවා 
විතරක් ෙනොෙවයි,  පල්ලිවලට ගැහුවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙකෝවිල්වලට ගැහුවා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙබෞද්ධ ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලාටත් ගැහුවා. ෙම් රෙට් කිසිම නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙකොෙහේද ෙම් නීතිය තිබුෙණ්?  ෙමොනවාද කෙළේ? එෙහම රටක් 
තමයි තිබුෙණ්. ඒ යුගය තමයි අපි අද ෙවනස් කරලා 
පජාතන්තවාදී පාලනයක් තුළට ෙගන ආෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දියුණු සමාජයක්, ගුණ ගරුක 
සමාජයක්, මානව හිමිකම් සුරකින සමාජයක් ෙම් රෙට් තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසාම දියුණු රටවල් අපව පිළිකුල් කළා. අපට සිදු 
වුෙණ්, වැඩි ෙපොලියට ණය අරෙගන අෙප් රෙට් සංවර්ධන කටයුතු 
කරන්නයි. ආධාර ෙදන රටවල් අපට ආධාර දුන්ෙන් නැහැ. 
ආෙයෝජකෙයෝ ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කෙළේ නැහැ. පසු 
ගිය කාලෙය් ෙපොලියට ණය ගන්න එක විතරයි අපට කරන්න 
පුළුවන් වුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ඉපෙදන දරුවාත් ලක්ෂ තුනකට, 
හතරකට ආසන්න පමාණයක ෙලෝකයට ණයකාරෙයක් බවට 
පත් වුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්වා කියා ෙදන්න ආපු බෑන් කී මූන්ට 
ෙමොකද වුෙණ්? ඇමතිවරු පාර මැද්ෙද් බුදියා ගත්තා. ඔන්න, 
පශ්නය විසඳපු හැටි.  නවනීදන් පිල්ෙල් ෙනෝනා ෙම් ගැන කථා 
කරන්න ආවාට පස්ෙසේ, අෙප් ඇමතිවරු එතුමියට කසාද බඳින්න 
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ෙයෝජනා කළා. ඔන්න එදා රෙට් පශ්න විසඳපු ආකාරය. සාකච්ඡා 
කරලා, "ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ" කියලා අහලා, පශ්න විසඳපු 
ආකාරයක් අපි දැක්ෙක් නැහැ.  

අද ඊට වඩා ෙවනස් ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා. අද අෙප් රට මුළු 
ෙලෝකෙය්ම පැසසුමට ලක් ෙවලා. මානව හිමිකම් රකින රටක් 
බවට පත් ෙවලා. අද සියලු ජාතීන්, සියලු ආගම් එක්ක එකතු 
ෙවලා වැඩ කරන යුගයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සියලු රාජ්ය 
නායකයන් අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳෙගන යන යුගයක් -කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක්- අපි නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා.  ඉදිරියට ෙමවැනි 
ෙද්වල් ෙවන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ.  

ඉතිහාසෙය් කළු පැල්ලම් අපට තිෙබනවා. ජනවාරි 8වැනි දා 
ජනතාව ලබා දීපු ජන වරමත් එක්ක සියලු ජාතීන්, සියලු 
ආගමිකයන්, සියලු ෙද්ශපාලන මත දරන්නන් ඇතුළු සියලු අය 
එකතු කරෙගන නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරමින් 
ෙම් රෙට් නැවතත් ෙමවැනි ෙද්වල් ඇති ෙනොවන්නට ෙම් රජය වග 
බලා ගන්නවා කියන එකත් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා. 

[අ.භා. 5.23] 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජාත්යන්තර කාන්තා දිනය 

දවෙසේ නවගමුෙව් සත් පත්තිනි ෙද්වාලෙය් හාර දහසකට අධික 
කාන්තාවන් සමඟ ඉතාම සාර්ථක අධිෂ්ඨාන පූජාවක් කරලා 
ඇවිල්ලා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔබත් සමඟ කථා කරන්න මට 
අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව දුන්නු 
ෙපොෙරොන්දු මලුවලින් එකක්වත් ඉටු කර ගන්න බැරුව අද ඒ 
අනිසි විපාකවලට ෙම් රට ලක් ෙවමින් තිෙබන ෙමොෙහොතක්. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් අතිශය වැරැදි ආර්ථික පතිපත්ති නිසා 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය බිඳ වැටිලා, ෙඩොලර් එක ෙරොකට් එෙක් 
ෙව්ගෙයන් උඩට යන ෙකොට, ඒ නිසාම අද ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට 
ජීවන වියදම දරා ගන්නට බැරුව, ෙම් ආර්ථික අර්බුදයට ෙම් රෙට් 
කාන්තාවන් සෘජුවම මුහුණ ෙදන ෙමොෙහොතකයි අද අපි ෙම් 
සාකච්ඡාව පවත් වන්ෙන්.  

එක පැත්තකින් ෙගොවීන්ෙග් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු 
කරලා. ඒ ෙගවිලියන් තමන්ෙග් ආදරණීය සැමියාෙග් 
ආදායෙමනුයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඔබ දන්නවා, අද වී  කිෙලෝ එකක 
මිල රුපියල් 20කටවත් විකුණා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබන බව. වී ටික විකුණා ගන්න බැරුව ඉන්න 
ෙමොෙහොතක, ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කරලා තිෙබන 
ෙමොෙහොතක අද  ෙම් රෙට් ෙගවිලියන්ෙග් ජීවිතය ඉතාම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ ෙගවල්වල 
ඉන්න දරුවන්ෙග් කුෙසේ  තිෙබන සා ගින්දර ඒ අම්මාවරුන්ට 
උහුලා ගන්න බැරි ෙවලාවක තමයි අද අපි ෙම් ෙයෝජනාව 
සාකච්ඡා කරන්ෙන් සහ ජාත්යන්තර  කාන්තා දිනය සමරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සරසවි අධ්යාපනයට යන 
දියණිවරුන්ට අත්ෙවන ඉරණම අෙප් අම්මලාට රූපවාහිනිෙයන් 
නරඹන්න පුළුවන්. බැටන් ෙපොලුවලින් ඔළුවලට පහර දීලා මහ 
පාෙර් ෙල් ගලාෙගන යන සරසවි දියණියන් රූපවාහිනිෙයන් 
නරඹන සරසවි යන දරුවන් ඉන්න අම්මලා මහා භීතියකින් 

ෙවළිලා සිටිනවා, මෙග් දරුවාටත් ෙම් වාෙග් බැටන් පහාරවලින් 
ගුටි කාලා ෙම් වාෙග් මහා තුවාලවලට ලක් ෙවන්න ෙවයිද කියලා.   

අපි දන්නවා, මා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් 
ඇඹිලිපිටිෙය් අර බඩදරු අම්මාට තමන්ට උපදින දරුවාෙග් 
උප්පැන්න සහතිකයට පියාෙග් නම ෙවනුෙවන් ජීවත්ව සිටින 
ස්වාමි පුරුෂයකුෙග් නම ලියා ගන්න බැරි වන විධියට සිය දහස් 
ගණනක් ඉස්සරහ ඒ ස්වාමි පුරුෂයා මරා දමන ෙකොට, නීතිය 
කියාත්මක කරන්නය කියලා ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලන්න පාරට 
බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ කරන්න අෙප් සෙහෝදරවරුන්ට සිද්ධ වුණු 
බව. ඒ විධියට පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ කරලායි නීතිය 
කියාත්මක කරවා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ජනතාවෙග් බදු මුදලින්, රජෙය් මුදලින් විශාල 
ආරක්ෂක පිරිසක් පිරිවරා ෙගන ඉන්න ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන්ෙග් 
කළු පාට ඩිෙෆන්ඩර්වලින් ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් තරුණයන් පැහැර 
ගන්න ෙකොට ඒ වරදකරුවන් ආරක්ෂා කර ගන්න ෙම් රජය සමත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් අම්මලා, අෙප් දරුවන් ෙමවැනි භීතියකින්, තාසයකින් 
ෙවළිලා ඉන්න අවස්ථාවක අද ලංකාව පුරාම පාතාලයත් රජ 
කරනවා. පාතාලයට රාජ්ය අනුගහය ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් [බාධා කිරීමක්] ඒ අනුගහය ලැෙබන්ෙන් කාෙගන්ද 
කියලා මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ නැහැ. අද පාතාලය රජ 
කරන අතර, රෙට් භීෂණය  ෙකොච්චර වැඩි ෙවලාද කිව්ෙවොත් 
පාෙර් යමින් සිටි බඩදරු අම්මා ෙකෙනකුටත් ෙවඩි තබනවා. ඒ 
විධියට දවසින් දවස ෙවඩි තබා ගන්නා තත්ත්වයට  රාජ්ය 
අනුගහය යටෙත් පාතාලය වැජෙඹන අවස්ථාවකයි අද අපි ෙම් 
විවාදය පවත්වන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රජය පාසල් දරුවන්ෙග් නිල ඇඳුම කප්පාදු 
කර තිෙබනවා. රබර් කිරි කපන කාන්තාවන් රබර් කිරි කැපීම 
නතර කර දමා තිෙබනවා. අතුරුදහන් වුණාට වඩා තමන්ට 
තමන්ව අතුරුදහන් කර ගන්න හිෙතන තරෙම් වාතාවරණයක් අද 
රෙට්  නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. රබර් කිරි කපන අය රබර් කිරි 
කැපිල්ල අතහැර දමලා. ජීවත් ෙවන්න, කන්න විධියක් නැතිව 
දරුෙවොත් එක්ක සාගින්දෙර් ජීවත් වන පවුල් දහස් ගණන්  අද 
සිටින බව අපි දන්නවා. ෙත්වලට මිලක් ලබා ෙදනවා කිව්වා. ඒ 
ෙපොෙරොන්දු මල්ෙල් කියා තිබුණු විධියට  ෙත්වලට මිල නැහැ; 
වීවලට මිල නැහැ; රබර්වලට මිල නැහැ. අද ලංකාව පත් ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට දරා ගන්න බැරි නිසා 
තමයි දහස ්ගණන් කාන්තාෙවෝ පුංචි පණිවුඩයකට අනුව පත්තිනි 
ෙද්වාලයට ඇවිල්ලා පත්තිනි මෑණියන්ට තමන්ෙග් දුක කිව්ෙව්.  

මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමන්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැන්  
කථා කළා. ෙම් රෙට් ඉතිහාසය පුරාවටම අතුරුදහන් කිරීම 
පිළිබඳව අපට තිෙබන්ෙන් මහා කටුක අත් දැකීමක්. අෙප් 
සෙහෝදරවරු දන්නවා, දහස් ගණන් අතුරුදහන් වුණු බව. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මට මතකයි, ඇඹිලිපිටිෙය් සූරියකන්ෙද් වළ 
දමා තිබුණු තරුණ දරුවන්ෙග් සිරුරු ෙගොඩ ගන්න - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ෙහොඳයි, මට තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න. ෙමොකද, ගරු උදය 

පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා එන්ෙන් නැහැ.  
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සූරිකන්ෙද් වළ දමා තිබුණු ඒ තරුණ දරුවන්ෙග් සිරුරු ෙගොඩ 
ගන්න කටයුතු කිරීෙම්දී නායකත්වය දුන් ෙද්ශපාලන කාන්තාවක්, 
මම. එවැනි තත්ත්වයන්ෙගන් පීඩා වින්ද ෙම් රෙට් කාන්තාවන් අද  
ජීවන බරින්, භීතිෙයන්, තාසෙයන්, දුප්පත්කමින්, සහනාධාර 
කප්පාදුෙවන් මිරිකිලා ෙවළිලා ඉන්න තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ විධියට ජීවන බරින්, තාසෙයන්, භීතිෙයන් මිරිකිලා 
ඉන්න කාන්තාවන්ට ඒ ගැන කියන්න ෙවන තැනක් නැහැ, ඒ 
අයට පත්තිනි අම්මාෙග් පිහිටයි! කියා සඳහන් කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 

 
[අ.භා. 5.31] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  අෙප් රෙට් 

අතුරුදහන් වුණු පිරිස, ඒ වාෙග්ම ෙචෝදනා ෙගොනු ෙනොෙකොට 
රක්ෂිත බන්ධනාගාරය තුළ රඳවා තබා ෙගන ඉන්න පිරිස 
සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂ නායක ගරු ආර්. සම්පන්දන් මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳ විවාදයට 
සහභාගි වන්න අවස්ථාව ලබා දීම  ගැන  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන්වීම් 
සම්බන්ධෙයන්ව කථා කරන විට එහි යම්කිසි ආකාරයකට 
ෙකොටස් කිහිපයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා.  

එක ෙකොටසක් තමයි, යුද්ධය අතරතුර කාලෙය්දී -යුද්ධය 
පැවැති අවස්ථාෙව්දී- අතුරුදහන් වුණු උදවිය. තව ෙකොටසක් 
තමයි, යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ හමුදාවට භාර වුණාම අතුරුදහන් වුණ 
පිරිස.  

අෙනක් ෙකොටස තමයි, පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව 
කියා කළ නිසා, ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා කළ නිසා දකුණු 
පෙද්ශෙය් අතුරුදහන් වුණු පිරිස. එෙහම පිරිස් අතුරුදහන් වුණු 
බව පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා. ඒ සම්බන්ධව උද්ෙඝෝෂණ 
ව්යාපාර තවම පැවැත්ෙවනවා. පුද්ගල අතුරුදහන් කිරීම වරදක් 
හැටියට, එෙහම නැත්නම් ඒක බරපතළ අපරාධයක් හැටියට 
නීතිගත කරන්න අපි තවම අෙපොෙහොසත් ෙවලා ඉන්නවා. තවම 
අපට ඒ සම්බන්ධව එකඟත්වයකට එන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙකොෙහොම නමුත්, පසු ගිය කාලෙය් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ 
ජාත්යන්තර සම්මුතිවලට අත්සන් කරලා, ෙලෝකයත් එක්ක 
ඉදිරියට යන්න, ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් ඇති කරන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් අපි රජයක් හැටියට හදලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව ෙහොයන්න 
අපි ජනාධිපති ෙකොමිසම, පරණගම ෙකොමිසම වැනි ෙකොමිෂන් 
සභා ගණනාවක් පත් කළා. ඒ ෙකොමිෂන් සභාවල නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරන්න අපි රජයක් හැටියට බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි ගත්ත යම් යම් තීරණ ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ.   

විෙශේෂෙයන්ම මා කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය කාලෙය් 
මුලතිව් අධිකරණෙය් විභාග වුණ හබයාස් ෙකෝපූස් නඩුවක් 

සම්බන්ධව. 2013 පවරපු ඒ හබයාස් ෙකෝපූස් නඩුෙව්දී එවකට 
තිබුණු ආණ්ඩුව අෙපොෙහොසත් වුණා, අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් 
පිළිබඳ ලැයිස්තුව උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත්, පසු ගිය 
නඩු විභාගෙය්දී අපි දැක්කා, 58වැනි ෙසේනාංකය භාර පධානියා, 
භාර වුණු තරුණයන්ෙග් ලැයිස්තුව උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න 
සූදානම් කියලා දන්වලා තිබුණු අන්දම. ඒෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ෙම් 
රජය පුද්ගල අතුරුදහන් වීම් අපරාධයක් හැටියට සලකා, ෙම් රෙට් 
සියලුෙදනාටම නිදහෙසේ ජීවත්වන්න අයිතිය තිෙබනවාය කියලා 
පිළිෙගන පසු ගිය කාලෙය් අතුරුදහන් වුණු අයව ෙසොයා ගැනීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරනවාය කියන එකයි. ඒක අපි මතක 
තබා ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් පුද්ගලයන් 
විතරක් ෙනොෙවයි, නඩුත් අතුරුදහන් වුණ බව මම කියන්න ඕනෑ. 
සමහර රිය අනතුරු සිදු වුණාම, ඒ රිය අනතුරු සම්බන්ධව ගත් 
පියවර අපට දැන ගන්න බැරි වුණා. ඒවාත් අතුරුදහන් වුණා. මා 
ළඟ තිෙබනවා, වාර්තාවක්. ඒ තමයි, ෙකොල්ලුපිටිය ෙපොලිස් 
ස්ථානෙය් හිටපු ස්ථානාධිපති පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක වජිර 
ඉන්දජිත් මහතා විසින් අතුරුදහන් කරපු නඩුවක් සම්බන්ධෙයන් 
වූ වාර්තාවක්. එතුමා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් 
පුත් ෙරෝහිත රාජපක්ෂ විසින් සිදු කරන ලද බරපතළ රිය අනතුරක් 
යටපත් කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු අතුරුදහන් වුණා.  

2014.09.20වන දින රාතී 7.00ට පමණ ෙකොල්ලුපිටිය 
සිනමන්ඩ් ගෑන්ඩ් ෙහෝටලය ඉදිරිපිටදී ලියා පදිංචි ෙනොකළ චැසි 
අංක WDB 4632722*214372 දරන මර්සිඩීස් ෙබන්ස් රථෙය් 
රියැදුරුෙග් වරදින් එම ස්ථානෙය් ගමන් කරමින් තිබූ අංක 
WPMY 7392 දරන යතුරු පැදිය එම ජීප් රථෙය් බ ෙඳේ ගැටී 
අනතුරට ලක්වීෙමන් යතුරු පැදිකරු වන අංක 282/ඒ, උතුරු 
බටගම, කඳාන ලිපිනෙය් පදිංචි තිලක් ෙජරාඩ් මදුෂාන් විශ්වකුල 
නැමති අවුරුදු 20ක් පමණ වයැසැති තරුණයා බරපතළ තුවාල 
ලබා ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහලට ඇතුළත් කර තිෙබනවා. එෙහම 
ඇතුළත් කළාට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? ඒ ඉන්දජිත් කියන 
ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා එම ජීප් රථය පැදවූ ෙරෝහිත රාජපක්ෂව 
එතැනින් අයින් කරලා ඒ ෙවනුවට හමුදා ෙසබෙළක්ව ඉදිරිපත් 
කරලා ඒ නඩුව යට ගැහුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
නඩුව යට ගැහුවා විතරක්  ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] තව 
තිෙබනවා අහ ගන්න. ඒ අනතුර සිදු ෙවලා දින 130කට පසුව 
තමයි සිද්ධිය සමථයකට පත් කරන්ෙන්. ඒ සිද්ධිය සමථයකට 
පත් කරන්ෙන් ඒ accident  එක ෙවලා දවස් 130කට පස්ෙසේයි. 
ඒක සමථයකට පත් කරන ෙකොට අර motorcycle එක පදවපු 
තරුණයා නැහැ. ඒ තරුණයාව ෙගන්නුෙව් නැහැ. තරුණයාෙග් 
පියාවයි ෙගන්නුෙව්. ෙම්වා තමයි පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුෙණ්. 
පුද්ගලෙයෝ විතරක් ෙනොෙවයි, නඩුත් අතුරුදහන් වුණා.  

දැන් අපි හැම දාම කථා කරනවා තාජුඩීන්ෙග් නඩුව ගැන. 
ඊෙය්-ෙපෙර්දා තාජුඩීන්ෙග් නඩුව විභාගයට ගත් අවස්ථාෙව්දී  
විනිසුරුතුමා නිෙයෝගයක් දී තිෙබනවා, "ඝාතනෙය් සැකකරුවන් 
වහාම අත් අඩංගුවට ගන්න" කියලා. මම දැක්කා, හිටපු ඇමති 
විමල් වීරවංශ මැතිතුමා ඊෙය්-ෙපෙර්දා මාධ්යවලට කියනවා, 
"කලින් ෙයෝෂිත රාජපක්ෂව අත් අඩංගුවට ගන්න හැදුවා. ෙයෝෂිත 
රාජපක්ෂ ඒ ෙවලාෙව් රට හිටපු නිසා දැන් නාමල් රාජපක්ෂව අත් 
අඩංගුවට ගන්න යනවා" කියලා. කවුද කියන්ෙන්? විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමා. ඊළඟට නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කියනවා, මිනිස්සු 
එතුමාෙගන් telephone කරලා අහනවා ලු, "ඔබතුමාව අත් 
අඩංගුවට ගන්ෙන් නැද්ද", "ඔබතුමාව අත් අඩංගුවට ගත්තාද?" 
කියලා. දැන් නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා අහනවා, ඇයි එතුමාව 
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අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැත්ෙත් කියලා. අපට විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමාව දාන්න පුළුවන් සාක්ෂිකාරෙයක් හැටියට. ෙමොකද, 
එතුමා දන්නවා, ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ ඒ කාලෙය් හිටිෙය් පිට රට 
කියලා. එතුමාව සාක්ෂිකාරෙයක් හැටියට දාලා අපිට 
ෙපොලීසිෙයන් අහන්න ෙවනවා, "දැන් පසිද්ධිෙය්ම සැකකරුෙවෝ 
කියනවා, 'අපව අත් අඩංගුවට ගන්න' කියලා. එෙහම නම් ඇයි, 
තවම බලාෙගන ඉන්ෙන්?" කියලා. ෙපොලීසිය තවම නීතිය 
කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන ගැටලුව අපට දැන්  
මතු වනවා. 

ෙමොකද, දැන් එක එක්ෙකනා එක එක ෙද්වල් කියන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. වසීම් තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනය යට ගහන්න හැදුවා; 
ඒක මිනීමැරුමක් ෙනොෙවයි කියලා කියන්න හැදුවා. ඊට පස්ෙසේ 
files ටික එළියට ආවාට පස්ෙසේ ඒක මිනීමැරුමක්ය කියලා අද 
ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද අපි කථා කරනවා පදීප් 
එක්නැලිෙගොඩ ගැන. පදීප් එක්නැලිෙගොඩව අතුරුදන් කළා. ඔහුට 
ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ. ඊළඟට අපට ෙචෝදනා කළා රණවි රුවන් 
අල්ලලා හිෙර් දානවා කියලා. නමුත්, ඒ රණවිරුවන්, බුද්ධි අංශෙය් 
සමහර උදවිය, රජෙය් ඉන්න සමහර ඉහළ නිලධාරින් ඇතුළු සියලු 
ෙදනාම ෙම් පදීප් එක්නැලිෙගොඩෙග් ඝාතනයට හවුල්ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා අද කියනවා. ඒ වාෙග්ම නඩරාජා රවිරාජ් 
මන්තීතුමාෙග් ඝාතනය පිළිබඳව අද සැකකරුවන් අධිකරණයට 
ඇවිල්ලා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
රවිරාජ් මැතිතුමාෙග් ඝාතනය පිටුපස කවුද සිටිෙය් කියලා අද 

ෙහළිදරව් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමාෙග් නම පවා ෙහළිදරව් ෙවලා තිෙබනවා. අතුරුදන් 
කියන ඒවා උතුෙර් වුණත් එකයි, දකුෙණ් වුණත් එකයි, බස්නාහිර 
වුණත් එකයි, නැ ෙඟනහිර වුණත් එකයි. කවුරුවත් අතුරුදන් 
කරන්න කාටවත් එවැනි බලයක් දීලා නැහැ. කාටවත් එෙහම 
අයිතියක් නැහැ. එම නිසා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් 
තිෙබන අභිරහස් පිළිබඳව වහාම ෙහළි කරන්න කියලායි. ෙම් 
රජය බලයට පත් වුෙණ් ඒ සඳහායි. අපි එකක් මතක තියා ගන්න 
ඕනෑ. ඒ තමයි, පසු ගිය ආණ්ඩුව තුළින් දරිදතාවට ලක් ෙවච්ච, 
ඔවුන්ෙග් පහරකෑම්වලට ලක් ෙවච්ච, ඔවුන්ෙග් 
අසාධාරණකම්වලට ලක් ෙවච්ච ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාවක් 
යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න ඡන්දය දීලා තිෙබන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ඉදිරි 
අනාගතය තුළදී, ඉදිරි කාලය තුළදී ෙහළිදරව්වක් කරන්න රජයක් 
හැටියට අපට වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
කවුද අතුරුදහන් කෙළේ? කවුද නැති වුෙණ්? ෙම්වාට වග කියන්න 
ඕනෑ කවුද කියන එක පිළිබඳව ජනතාවට ෙහළිදරව් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ වැරදිකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ෙගන එන එක අෙප් 
වගකීමක්ය කියන එක පිළිබඳව මම මතක් කරන්න කැමැතියි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 5.40] 
 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳව කථා 

කරන ෙමම විවාදෙය්දී, විෙශේෂෙයන්ම මම ෙමම අවස්ථාව ලබා 
ගත්ෙත් එක ෙහේතුවක් නිසායි. මාර්තු 8ෙවනි දා -අද- 
කාන්තාවන්ෙග් දිනය. ෙම් රෙට් උතුෙර් ෙහෝ දකුෙණ් ෙහෝ ඕනෑම 
පෙද්ශයක කිසියම් ෙකෙනක් අතුරුදන් වුෙණොත්, එයින් අවසාන 
පතිඵලය හැටියට දුකට පත් වන්ෙන් කාන්තාවයි. ඈත අතීතෙය්දී 
ෙම් රෙට් විෙද්ශීය ආකමණයන්ෙගන් පීඩිත ෙවලා හිටපු ජනතාව 
ෙම් රටට නිදහස ලැෙබද්දී, කවදාවත් ආෙය් කිසිදු කැරැල්ලක් ඇති 
ෙනොෙව්වි කියලා සැනසුම් සුසුම් ෙහළන්න ඇති. නමුත්, ෙම්  රෙට් 
ෙමොන තරම් තරුණ ජීවිත රැසක් 1970 දශකෙය්දී අතුරුදන් 
වුණාද? හැටදාහක් වාෙග් පමාණයක් කියලා කියනවා. නමුත්, අපි 
දන්නා විධියට ඊටත් වැඩියි. ඇයි, ෙම් උතුෙර් පමණක් අතුරුදන් 
වූවන් ගැන කථා කරන්ෙන්? දකුෙණ් එදා ඒ කැරැල්ෙලන් වි ශාල 
ජනතාවක්, විශාල තරුණ පරම්පරාවක් අපට නැති ෙවලා ගියා. 
ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් දහස් ගණනක් මව්වරුන්, දහස් 
ගණනක් බිරින්දෑවරුන්, සෙහෝදරියන් දුක් සුසුම් ෙහළුවා. එය 
1980 දශකයට ද එකෙසේම බලපෑවා. එෙහම නම් ෙම් රෙට් සිදු වන 
ෙම් සියල්ලම, අවසානෙය් අපට දකින්න ෙවන්ෙන් කාන්තාවට 
සිද්ධ වන අකටයුක්තක් හැටියටයි. හමුදාෙව් නිල දරුවන් තිස් 
අවුරුද්දක් පුරා ෙම් රෙට් යුද්ධ කළා. ඒ තිබුණු යුද්ධය පිළිබඳව, ඒ 
කැරැල්ල පිළිබඳව, ඒ තස්තවාදය පිළිබඳව අද සමහරුන් කථා 
කරන්ෙන් ඒ කිසිදු ෙදයක් දැක්ෙක් නැති විධියටයි. එදා එල්ටීටීඊ 
එක විසින් අතුරුදන් කරපු ෙම් රෙට් දහස් ගණනක් ජනතාවට 
සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා අපි අහනවා. ඒ අයට සිද්ධ වුෙණ් 
ෙමොකක්ද කියලා උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන් ෙකෙනක් ෙම් ගරු 
සභාෙව්  ඉන්නවාද? එෙහම නැත්නම් එෙහම ෙදයක් ෙනොවුණා 
වාෙග් අද කට පියා ෙගන ඉන්නවාද? එදා එල්ටීටීඊ එක විසින් ෙම් 
රෙට් තරුණ, බාල යනාදී වශෙයන් ෙසොල්දාදුවන් ෙලස පුහුණු 
කරමින් තරුණ දරුවන්, කුඩා දරුවන්, ලාබාල දරුවන් ඉදිරියට 
ෙගන යමින් මව්වරුන්ට සදාකාලික දුකක් ඇති කරලා දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රජය විසින් පසු ගිය 
කාලෙය්දී දීපු ෙපොෙරොන්දු සියල්ලම ඉෂ්ට කරාවි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා. විෙශේෂෙයන්ම අද කාන්තා දිනය 
නිසා මම අහන්න කැමැතියි, ෙම් රජය විසින් ෙදනවාය කිව්ව 
ෙපෝෂණ මල්ලට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. ෙම් රෙට් අනාගතය බිහි 
කරන්න බලාෙගන ඉන්න මව්වරුන් ෙවනුෙවන් ඒ දීපු 
ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරාවිය කියලා දින 100ට පසුවත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා. නමුත් ඒ ගැන අද වචනයක්වත් 
කථා කරන්න ෙකෙනක් නැතිවීම අතිශයින්ම කනගාටුවට 
කාරණයක්. ෙම් රෙට් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් සියලු 
මව්වරුන්ට, සියලු ගැබිනි මව්වරුන්ට ෙමම ෙපෝෂණ මල්ල ලබා 
ෙදන්න කියලා මම ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම් රජෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. නමුත් අද ෙපෝෂණ මල්ල ෙවනුවට ගැබිනි මවුවරුන්ට 
ලැෙබන්ෙන් ෙවඩි උණ්ඩයි. පාර මැදදී, හිරෙගදර ඉදිරිෙය්දී නම 
අහලා ෙවඩි තැබීමට ලක්වන, ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක 
සිටින ගැබිනියන් තමයි අද අපට දැක ගන්නට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය දවස්වල තට්ටු ගණනකින් පහළට තල්ලු 
කරනු ලැබූ තරුණයාෙග් බිරිඳ තමන්ට සිද්ධ වුණු අකටයුත්ත 
පිළිබඳව සාධාරණයක් කරන ෙලස ඉල්ලමින් අද මාරාන්තික 
උපවාසයක් කරන්න හදනවා.  

භීෂණය නැති කළාය කිව්වා. නමුත් ෙම් රෙට් පාතාලය එන්න-
එන්නම දරුණු විධියට කියාත්මක ෙවනවා. ඡන්ද සටන්වලදී 
"භීෂණය" කියන වචනය ජනපිය වචනයක් හැටියට ෙයොදා ෙගන 
කථා කළා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ෙම් භීෂණය නැති ෙවයි 
කියලා. නමුත් හිතා ගන්න බැරි තරම් දරුණු විධියට අද ෙම් රෙට් 
භීෂණය ව්යාප්ත ෙවමින් යනවා. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
උතුෙර් පමණක් ෙනොෙවයි, දකුෙණ්ත් අතුරුදහන් වීම් සිද්ධ 

වුණා. අපි දැන ගන්නට කැමැතියි, ඒ ගැන ෙමොකද කියන්ෙන් 
කියලා. එදා යුද්ධයට ගිය අෙප් රණ විරුවන්ෙග් මිනියවත් 
අම්මලාට දකින්න ලැබුෙණ් නැහැ. එදා සීල් කරපු  මිනී ෙපට්ටියක් 
තමයි ෙගනාෙව්. ඒ සම්බන්ධෙයන් චිතපටයකුත් හැදුවා. ඒ 
චිතපටෙය් තිෙබන්ෙන්, මිනී ෙපට්ටිෙය් ෙකෙසල් ෙකොටන් දමලා 
එවන දර්ශන. ඒ අතුරුදහන් වූෙය් අෙප් රෙට්ම සෙහෝදර පිරිසක්; 
අෙප් රෙට්ම මිනිසුන්. උතුෙර් ෙහෝ දකුෙණ් ෙහෝ ෙකොෙහේ ෙහෝ 
පුද්ගලයකු අතුරුදහන් කරන්නට කිසිම ෙකනකුට කිසිම අයිතියක් 
නැහැ. අදට ෙයදී තිෙබන කාන්තා දිනෙය්දී මා කියන්න ඕනෑ, ෙම් 
රෙට් කාන්තාවන් තමයි ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩිපුරම කනගාටුවට 
පත්වන්ෙන්; වැඩිපුරම පශ්නවලට මුහුණ පාන්ෙන් කියලා. ඒ 
බවත් සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ඊළඟට ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරු  ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න.  

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
"ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, எட்வட் குணேசகரஅவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

[අ.භා. 5.47] 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් විවාදයට 
එකතු වීමට ලැබීමත් එක්තරා සතුටක් ෙවනවා. අපි දන්නවා, එදා 
1948දී ෙම් රෙට් සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම්, බර්ගර් යන සියලුෙදනාම 
ලාංකිකයන් හැටියට එකතු ෙවලා සටන් කරලා ෙල් බිඳක්වත් 
ෙහොළවන්ෙන් නැතුව අපට ඉංගීසින්ෙගන් නිදහස ලබා ගන්න 
පුළුවන් වුණු බව. දිවංගත මහාමාන්ය ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඒ නිදහස ලබා ගන්න අපට 
හැකි වුණා. ඒ නිදහස ලබා ගත්ත දවෙසේ සිට ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන 
නිදහස, ආර්ථික නිදහස, සමාජයීය නිදහස ස්ථාපිත වුණා. හැබැයි 
කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් ෙම් රෙට් නිදහස කම-කමෙයන් අඩු ෙව් 
ෙගන ගිය බව, පජාතන්තවාදය අඩු ෙව් ෙගන ගිය බව අපි දැක්කා. 
එක් එක් කාලවලදී ෙම් රෙට් විප්ලව ඇති වුණා; කැරලි ඇති වුණා. 
ඒ තුළින් ෙම් රෙට් තරුණ ෙකොටස්, ඒ වාෙග්ම ඒවාට සම්බන්ධ 
වුණු ෙකොටස් අතුරුදහන් වූ බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ පැවති කුරිරු යුද්ධය නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
උතුෙර් ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි, දකුෙණ් ජනතාවටත් විශාල 
වශෙයන් කම්කටුලුවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. අපි දන්නවා, 
එදා උතුෙර් ජනතාව අතුරුදහන් වනවා වාෙග්ම රණ විරුවන් 
විශාල පිරිසකුත් අතුරුදහන් වුණාය කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සෑම ෙදයක්ම දැකලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරයි කියා හිතලා තමයි, එදා ජනවාරි 08වන 
දා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා 
වශෙයන් පත් කරන්න ලංකාෙව් මුළුමහත් ජනතාව එකමුතු ෙවලා 
කටයුතු කෙළේ.  

යුද්ධෙයන් පසුවත් "රාජ්ය තස්තවාදය" කියන එක විශාල 
වශෙයන් ඉදිරියට ගිය හැටි පසු ගිය වකවානුෙව් අපි දැක්කා. 
පුද්ගලෙයක් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා කළා නම් ෙමොකද වුෙණ්? 
එක පවුලකට විරුද්ධව කථා කළා නම් ෙමොකද වුෙණ්? සුදු වෑන් 
එකක් ඇවිල්ලා ඒ පුද්ගලයා අරෙගන ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි 08 වැනි දා කළ 
ෙවනස කරන්න ඒ පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපට සටනක් 
කරන්න වුණා. විෙශේෂෙයන්ම කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් රඹුක්කන 
ආසනයට, "පුංචි යාපනය" කියලා තමයි කිව්ෙව්. අපි එදා ඉතා 
අමාරු සටනක් තමයි කෙළේ. එදා නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් 
පාක්ෂිකයන්ට පහර දුන්නා. අෙප් පාක්ෂි කෙයකු රැකවරණය පතා 
රඹුක්කන ෙපොලීසියට දුවනෙකොට, එදා හිටපු ඒ බලධාරින්ෙග් 
ආධාරකරුවන් ෙපොලීසිය ඇතුළට ගිහිල්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ඔවුන් රඹුක්කන ෙපොලීසිය ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ පුද්ගලයාට 
ෙකොටලා, කකුල් කඩලා මැෙරන්න දමා තිබුණා. ඔවුන් ඒ විධියට 
තමයි කටයුතු කෙළේ. අන්න ඒ විධියට එදා ෙම් රට පාලනය කරපු 
පිරිස් පජාතන්තවාදයට විශාල හානියක්, කැළැලක් සිදු කළාය 
කියන එකත් අපි ෙම් ෙව්ලාෙව් කනගාටුෙවන් සිහිපත් කරන්න 
ඕනෑ.  

හැබැයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපති හැටියට පත් ෙවලා 
ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් සමඟ අද ඇති කර 
තිෙබන ෙවනස අප සෑම ෙදනාම දකිනවා. ඒ නිසා අද ෙම් රෙට් 
නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ෙගොඩ නැගී 
තිෙබනවාය කියන එකත් අපි ෙම් ෙව්ලාෙව් පකාශ කරන්න ඕනෑ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සිංහල ෙව්වා, දවිඩ ෙව්වා, මුස්ලිම් 
ෙව්වා, බර්ගර් ෙව්වා ෙම් කියන සෑම ෙදනාටම ෙම් රෙට් ජීවත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවන්න අයිතියක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපෙග් 
ජනතාවට යම් කිසි හානියක් සිදු වී තිෙබනවා නම්, එෙහම 
නැත්නම් ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකමක් නැති ෙවලා නම්  
ඒවා ලබා ෙදන එක, ඒවා ගැන ෙසොයා බලා කටයුතු කරන එක, 
ඒවාට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන එක ආණ්ඩුවක් හැටියට අෙප් 
වගකීමක් කියන එකත් ෙම් ෙව්ලාෙව් අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද එක එක ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඒ අයෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනා 
ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා ජාතිවාදය අරෙගන කටයුතු කරනවා. 
ජාතිවාදය නිසා ෙම් රෙට් ෙකොපමණ පශ්න ඇති වුණාද කියන එක 
අපි දැක්කා. අපි එතැනින් එහාට ඇවිල්ලා සියලුෙදනාම 
ලාංකිකයන් හැටියට සලකා කටයුතු කර ෙගන යනෙකොට-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව අවසානයි. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  

අ ෙනක් රටවල්වල පවතින කුරිරු යුද්ධ නිසා සෑම තැනම 
සරණාගතයන් සිටියදීත්, ෙම් විධියට එකමුතු ෙවන් අෙප් රට   යන 
ගමනට ෙපෞද්ගලික අභිලාෂ තිෙබන ෙද්ශපාලනඥයන් සිදු කරන 
ෙකෙනහිලිකම්වලට අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියමින් මෙග් ෙම් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the  Hon. M.A. Sumanthiran. You 

have four minutes.  
 
[பி.ப. 5.52] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

சர்வேதச மகளிர் தினமான இன்  மகளிைரக் ேகவலப் 
ப த் ம் விதமாக - அவமானப்ப த் ம் விதமாக - ெபா  
எதிரணியின் தைலவர் என்  ெசால் க்ெகாண் க்கின்ற 

ன்னாள் அைமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சைபயிேல 
ேபசியைதயிட்  நான் மிக ம் கவைலயைடகிேறன். 
காணாமற்ேபானவர்களின் உறவினர்களான தாய்மார்க ம் 
மைனவிமா ம் சேகாதாிக ம் பல ஆைணக்கு க்க க்கு 

ன்பாக ம் அ லம்பி, அந்தக் கைதகைளப் பல 
தடைவகள் சாட்சியாகச் ெசான்னைத இன்ைறக்கு அவர் 
மிக ம் ேகவலமான ைறயில் வர்ணித் , அவர்கள் எல்லாம் 
ெவவ்ேவ  நா களில் அரசியல் க டம் ெபற் விட்டார்கள் 
என்  இந்த உயாிய சைபயிேல ணிகரமாக, இனவாதத்ைதக் 
கக்குகின்ற விதமாகச் ெசால் ச் ெசன்ற  மிகுந்த கவைலயளிக் 
கின்ற . பரணகம ஆைணக்கு க்கு ன்பாக மட் ம் 
24,000க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் தங்க ைடய 

ைறப்பா கைளப் பதி ெசய்தி க்கிறார்கள். குைறந்த  
அந்த ைறப்பா கைளயிட்ேட ம் - இவ்வா  காணாமல் 
ேபான ஒவ்ெவா  நப க்கும் என்ன நிகழ்ந்த  என்ற 
உண்ைமையக் கண்டறிவதற்குக்கூட ஏன் இந்த அரசாங்கம் 
இன்ன ம் நடவ க்ைக எ க்கவில்ைல? என்ப தான் 
இன்ைறக்கு நாங்கள் ேகட்கின்ற ேகள்வியாக இ க்கின்ற . 
காணாமல்ேபானவர்கள் சம்பந்தமாக ஓர் அ வலகத்ைத 
உ வாக்குேவாம் என்  சர்வேதச ச கத் க்கு வாக்கு தி 
ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், அவர்க க்கு நட்டஈ  
ெகா ப்பதற்கு ன்னதாகேவ,  ஒவ்ெவா  விடயத்தி ம் - 
குறிப்பாக, யா ைடய மகைனக் கடத்தினார்கள்? அவர் எந்த 

காமில் ைவத்  ஒப்பைடக்கப்பட்டார்? அல்ல  எந்தக் கு  
அவைரக் ெகாண் ெசன்ற ? என்  ெதட்டத்ெதளிவாக 
அவர்கள் ெசால் கின்ற சாட்சியங்கள் பகிரங்கமாகேவ 
பத்திாிைககளில் ெவளிவ கின்றன. எனி ம், இந்தச் 
சாட்சியங்கைள ைவத்  உண்ைமையக் கண்டறிகின்ற ெசயற் 
பாட்ைட இன்ன ம் அரசாங்கம் ெசய்யாமல் இ க்கின்ற . 
எனேவ, அைதத் ாிதமாகச் ெசய்யேவண் ெமன நாங்கள் 
வற் த் கிேறாம்.  

இரண்டாவதாக, இன்ைறக்கு மிக ம் ேமாசமான 
நிைலயில் இ க்கின்ற அரசியல் ைகதிகள் பற்றிய விடயம் 
சம்பந்தமாக நாங்கள் அரசாங்கத்திடம் இ தியாக ஒ  
ேவண் ேகாள் வி க்க இ க்கின்ேறாம். ெகளரவ நீதி 
அைமச்சர் அவர்கள் ெசான்ன ேபால, ெசன்ற வ டம் 
நவம்பர் மாதத்தில் எதிர்க்கட்சித் தைலவ ம் நா ம் அவ டன் 
உைரயா யேபா , இ  ெதாடர்பில் ஒ  காலக்ெக  
ெகா க்கப்பட்ட . அதாவ , ெசன்ற வ டம் நவம்பர் மாதம் 
07ஆம் திகதிக்கு ன்னராக, அவர்க ைடய வி தைல 
ெதாடர்பில் ஒ  ெபாறி ைற உ வாக்கப்பட் , அ  
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் என்  ெசால்லப்பட்ட . அ  
ெசய்யப்படாத நிைலயில்தான், நாங்கள் கடந்த நவம்பர், 

சம்பர் மாதங்களில் அரசாங்கத்தின் மீ ள்ள நம்பிக்ைகைய 
இழக்கேவண் யி க்கின்ற  என்  இந்தச் சைபயிேல பல 
தடைவகள் உைரயாற்றியி க்கிேறாம்.  

ஆனால், திய சட்ட மாஅதிபர் ஒ வர் நியமிக்கப் 
பட்டதற்குப் பிறகு இ  நைடெப ெமன்  ெசான்னார்கள். 
ைகதிக ம் பல தடைவகள் காத்தி ந் , ெகா க்கப்பட்ட 
அந்த காலக்ெக க்குள் அரசாங்கம் ெசயற்படத் தவறியதன் 
காரணத்தினால்தான் அவர்கள் தி ம்ப ம் தங்க ைடய 
உண த் தவிர்ப் ப் ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித்தி க்கிறார்கள். 
அவர்களில் நான்கு ேபர் மிக ம் ேமாசமான நிைலயில் 
இ க்கிறார்கள். ஆைகயினால் அரசாங்கம் ஓர் உத்தர 
வாதத்ைதக் ெகா க்க ேவண் ம். ெகளரவ ெவளிநாட்ட 

வல்கள் அைமச்சர், ெகளரவ நீதி அைமச்சர், ெகளரவ 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர் ஆகிேயார் இந்தச் 
சைபயிேல இைதச் ெசய்ேவாம், அைதச் ெசய்ேவாெமன்  
ெசால்கிறார்கள். ஆகேவ, அரசாங்கம் அந்தக் ைகதிகளி 
டத்திேல, "நீங்கள் உண்ணாவிரதத்ைதக் ைகவி ங்கள்; குறித்த 
காலகட்டத்திற்குள் இதைன ஒ  க்குக் ெகாண்  
வ ேவாம்" என்ற உத்தரவாதத்ைதத் ெதட்டத்ெதளிவாக 
ெபா ப்ேபா  ெகா க்க ேவண் ம் என்ற ேவண் ேகாைள 
வி த் , என் ைடய ேபச்ைச த் க் ெகாள்கின்ேறன். 
நன்றி.  

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. 
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[ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා] 
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ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කිරීමට විනාඩි 

පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා ඇති කියලා  මා හිතනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ෙදොළහක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.56] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන්වූවන්ෙග් 

පිතෘවරුන් වන එල්ටීටීඊ හිතවාදීනුත්, ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත් අද අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳව කඳුළු සලමින් කථා කිරීම 
එක පැත්තකින් ෛදවෙය් සරදමක් කියලායි අප විශ්වාස 
කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දවිඩ ජාතික 
සන්ධානය අතුරුදහන්වූවන් 40,000ක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා.  

ෙම් පමාණය 40,000ක් වුෙණ් ෙකොෙහොමද? දරුස්මාන් 
වාර්තාෙව් 40,000ක් පිළිබඳව කියනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් ශී ලංකා පධානියා ෙලස කටයුතු කළ නීල් බූනි 
ලංකාෙව් පශ්චාත් යුද සමය පිළිබඳව අධ්යයනයක ෙයදිලා කිව්වා, 
ලංකාෙව් පැවැති ෙබදුම්වාදී  යුද සමෙය් අතුරුදහන් වූෙය් 7,000ක් 
ෙහෝ 8,000ක් පමණයි කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ මැක්ස්ෙවල් පරණගම,  ෙජෝන් ෙහෝම්ස් වැනි තවත් 
විෙශේෂඥයන්ෙගන් වාර්තා 6ක් කැ ෙඳව්වා. ඒ වාර්තා 6 එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා - මංගල සමරවීර 
අමාත්යවරයා - ඒ වාර්තා 6 එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. ඇයි? සුමන්තිරන් මන්තීවරයා 
කිව්වා, ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න එපා කියලා. ඒ නිසා එම වාර්තා 6 
ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. ඒවා ඉදිරිපත් කළා නම් අද අතුරුදහන් 
වූවන් පිළිබඳ සංඛ්යාව නීල් බූනිෙග් සංඛ්යාවටත් වඩා අඩු ෙවනවා. 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් පුම්බපු සංඛ්යාවක්. 40,000ක් අතුරුදහන් 
වුණා කියලා කියනවා. ෙම් සංඛ්යාව පුම්බලා තිෙබන්ෙන්; 
අති ශෙයෝක්තියට නංවලා තිෙබන්ෙන්. 40,000ක් අතුරුදහන් වුණා 
කියලා කියනවා නම්, ඒ අය හිටිෙය් ෙකොෙහේද කියලා ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානය කියන්න ඕනෑ. ඒ අයෙග් නම්, ගම් ෙමොනවාද, 
අම්මා කවුද, තාත්තා කවුද, ඉස්ෙකෝෙල් ගිෙය් ෙකොෙහේද, කරපු 
රස්සාව ෙමොකක්ද, ලිපිනය ෙමොකක්ද කියලා කරුණාකරලා 
කියන්න ඕනෑ. අම්ෙමක්, අප්ෙපක්, ෙපොෙළොවක් නැති අතුරුදහන් 
වූෙවක් පිළිබඳව අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සාකච්ඡා කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්]  අම්ෙමක් නැහැ, අප්ෙපක් නැහැ, ලිපිනයක් නැහැ. ඒ 
ෙමොකක්වත් නැති  අතුරුදහන් වූවන් ගැන අපි කථා කරනවා,  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එදා "Ocean Lady" කියන 
නැෙවන් කී ෙදෙනක් කැනඩාවට ගියාද කියලා අපි අහනවා. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
250යි. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
කැනඩා ආණ්ඩුව ඒවා ගැන තවම කියලා නැහැ. [බාධා 

කිරීමක්] සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ෙමතැන ඉඳෙගන එෙහම 
කිව්වාට අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ, කැනඩා ආණ්ඩුව කියන්න ඕනෑ. 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට වග කීමක් තිෙබනවා, ඒ ගැන 
කැනඩාෙවන් අහන්න. කැනඩාෙවන් අහන්න ඕනෑ, ශී ලංකා දවිඩ 
ජාතිකෙයෝ කී ෙදෙනක් කැනඩාවට ගිහිල්ලා පදිංචි ෙවලා 
ඉන්නවාද කියලා. ජර්මනිෙය් කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද කියලා 
අහන්න ඕනෑ; පංශෙය් කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද කියලා අහන්න 
ඕනෑ; ස්විට්සර්ලන්තෙය් කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද කියලා අහන්න 
ඕනෑ; ෙනෝර්ෙව් කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද කියලා අහන්න ඕනෑ. 

මට මතකයි,  තස්ත කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ධර්මරාජන් 
නමැත්තාව ජාත්යන්තර ෙපොලීසිය විසින් පංශෙය්දී අත් අඩංගුවට 
ගත් බව. ජාත්යන්තර ෙපොලීසිය ධර්මරාජන්ව අත් අඩංගුවට 
ගන්නවා. ඒ ධර්මරාජන්ෙග් නම ෙම් අයෙග් අතුරුදහන් වූවන්ෙග් 
ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා. ඔය විධියට තව කී  දාහක් ඇත්ද, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? එක එක අපරාධවලට වග කියන 
මිනිස්සුන්ව තමිල්නාඩු ෙපොලීසිෙයන් අත් අඩංගුවට ගන්නවා. අත් 
අඩංගුවට ගන්න ෙකොට ඒ අය ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් අතුරුදහන් 
වූවන්ෙග් ෙල්ඛනෙය් ඉන්නවා. ඉන්දියාෙව් ඉන්නවා; ජර්මනිෙය් 
ඉන්නවා; පංශෙය් ඉන්නවා; කැනඩාෙව් ඉන්නවා; ෙනෝර්ෙව් 
ඉන්නවා; ස්වීඩනෙය් ඉන්නවා. 40,000 ඉන්ෙන් ඒ තැන්වල.  

එක තානාපති කාර්යාලයක්වත් ඒක කියන්ෙන් නැහැ. අපි වග 
කීෙමන් කියන්ෙන්. ඔය බටහිර තානාපති කාර්යාල, 
ෙනෝර්ෙව්ජියානු, ස්කැන්ඩිෙන්වියානු තානාපති කාර්යාල,  
මැක්ස්ෙවල් පරණගම ෙකොමිසමට අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව 
හරියට ෙසොයා බලන්න සාක්ෂි ටික -ෙතොරතුරු ටික- දුන්ෙන් 
නැහැ.  ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව කරන්න ඕනෑ, ෙම්ක හරියට 
සනාථ කරගන්න එකයි; එෙහම නැත්නම් තහවුරු කරගන්න 
එකයි. එෙහම කරන්ෙනත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ජිනීවා 
සම්මුතියට අනුව අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව ෙසොයන්න 
කාර්යාලයක් හදන්න දැන් එනවා. ෙම් සුමන්තිරන් මහත්මයාෙග් 
ෙයෝජනාව නිසා තමයි ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
මැක්ස්ෙවල් පරණගම වාර්තාව සම්පූර්ණ කරන්න ෙජෝන් 
ෙහෝම්ස්ෙග් වාර්තාව ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා 
කිව්වා, ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න එපා කියලා. ඒ නිසා තමයි ඉදිරිපත් 
ෙනොකෙළේ. අද අතුරුදහන් වූවන් 40,000ක් ගැන කථා කරනවා. 
ඇත්ත ගණන ඒක ෙනොෙවයි. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes, what is your point of Order? 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran) 
Sir, my name is being mentioned constantly. So, I 

need to reply. There was no intervention by us as to why 
the Government did not place the Paranagama 
Commission Report before the UN Human Rights 
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Investigation Report. In any case, the Paranagama 
Commission Report was presented to this Parliament and 
if the Hon. Member reads that Report, it lays out 
everything.  There are facts that need to be investigated. 
Our complaint, today, is that it is not being investigated. 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැක්ස්ෙවල් පරණගම 

ෙකොමිසම විසින් තව විද්වතුත් හයෙදෙනකුෙග් වාර්තා හැදුවා, 
සල්ලි දීලා. ඒ වාර්තා හය ගැන මම කිව්ෙව්. ඒක මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒක ඉදිරිපත් කෙළේ නැති කාරණයයි මම කිව්ෙව්. 

  දැන් ෙම් අය සිරකරුවන් පිළිබඳව කථා කරනවා. ෙම් 
සිරකරුවන් කවුද? තස්ත මර්දන ඒකකය විසින් අත් අඩංගුවට 
ෙගන තව දුරටත් පශ්න කළ යුතුයි කියලා රඳවා ෙගන තිෙබන 
'කැස්ෙතෝ' නම් ෙකොටි සන්නද්ධ නායකයාෙග් දින ෙපොෙත් 
තිෙබන නාම ලැයිස්තුෙව් ඇති අයයි ෙම්. තස්ත මර්දන ඒකකය 
විසින් අත් අඩංගුවට අරෙගන රඳවා ගත් ෙනොම්මර එෙක් ෙකොටි 
ටිකයි ෙම්. මහා මනුෂ්ය ඝාතනවලට වග කිවයුතු; ඒවා සංවිධානය 
කරපු; ෙමෙහයවපු; දායක වුණු ෙපොට්ටු අම්මාන්ෙග් ෙදෙවනියා, 
තුන්ෙවනියා වාෙග් හිටපු, ෙව්ළුලුපිල්ෙල් පභාකරන්ෙග් ළඟම 
හිටපු කැස්ෙතෝෙග් දින ෙපොෙත් තිබුණු නාම ලැයිස්තුෙව් අය  
තමයි අද රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් ඉන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ව  
නිදහස් කරන්න කියලා තමයි ෙම් මන්තීතුමන්ලා කියන්ෙන්. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Point of Order  එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
කරුණා අම්මාන්ට Ministerකමක් දුන්ෙන් කවුද? 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒක point of Order එකක්ද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. ගරු මන්තීතුමා කථාව කර 

ෙගන යන්න. 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් 

වුවමනාව ෙමොකක්ද? බරපතළ ගණෙය් මනුෂ්ය අපරාධවලට වග 

කිවයුතු ෙකොටි ටික නිදහස් කර ගන්නයි ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් 
වුවමනාව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ 
කාර්යාලයකුත්  ඇති ෙවනවා, ආණ්ඩුව අත්සන් කරපු උපජාතික 
ගිවිසුම අනුව. ඇෙමරිකා - ශී ලංකා ඒකාබද්ධ ජිනීවා එකඟතාව 
අනුව අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයක් ලංකාෙව් පිහිටුවන්න 
නියමිතව තිෙබනවා. ඒක කෙළේ නැහැයි කියලා තමයි ෙම් 
කියන්ෙන්. ඒක කළාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Point  of  Order  එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා අෙප් ආණ්ඩුව ගැන 

විවිධ විවිධ- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මන්තීතුමා, කරුණාකර වාඩිෙවන්න.  මෙග්  කාලය ගන්න 

එපා.  වැදගත් සාකච්ඡාවක් කරන්ෙන්.  

ෙම් අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුවන්ෙන් 
ෙමොකටද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවන ෙමොකක්වත් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ෙකන් එක එක ෙචෝදනා හදනවා. ෙම් 
අතුරුදහන්වූවන්ෙග් කාර්යාලය කියන්ෙන් ෙචෝදනා ෆැක්ටරියක්. 
ෙකොටි තස්තවාදෙයන් ෙම් මව් ෙපොෙළොව ෙබ්රා ගත්, ෙකොටි 
තස්තවාදෙයන් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, මැෙල්, බර්ගර් කියන 
සාමකාමී ජනතාව ෙබ්රා ගත්, මිනිස් පලිහක් හැටියට ෙදමළ 
ජනතාව හිර කර ෙගන හිටපු ෙව්ළුපිල්ෙල් පභාකරන්ෙග් යකඩ 
සපත්තුෙවන් ෙදමළ ජනතාව ෙබ්රා ගත් රණ විරුවන්ට  විරුද්ධව 
ෙචෝදනා ටික හදන ෆැක්ටරිය තමයි අතුරුදහන්වූවන්ෙග් 
කාර්යාලය. ලංකාවට ඇවිල්ලා  දැන් ඒක පිහිටුවනවා. ඒෙකන් 
කරන්ෙන් ෙචෝදනා හදන එකයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අතුරුදහන්වූවන්ෙග් 
ෙල්ඛනෙය් එක්නැලිෙගොඩ කියන ෙකොටියාත් ඉන්නවා. ඒ 
ෙකොටියාව අතුරුදහන් කළා කියලා සන්නාහ සන්නද්ධ බුද්ධි 
බලකාෙය් තුන්ෙවනි බල ඇණිෙය් "Double Edge" ෙමෙහයුෙම් 
වීෙරෝදාර රණ විරුවන් නවෙදෙනකු අද වනෙකොට දින 200ක් 
තිස්ෙසේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරලා තිෙබනවා. ලජ්ජයි, 
යහපාලන ආණ්ඩුව. ලජ්ජයි.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I rise to a point of Order.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Member, what is your point of Order? 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, the Hon. Member is referring to a pending case 

that is awaiting judicial determination. So, I would like to 
request you to expunge that from Hansard. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනි ෙදයක් තිෙබ් නම්, ඒ සියල්ලම 

හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා දැනුම් ෙදනවා.  
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒ එක්කම කියනවා, එක්නැලිෙගොඩ ඝාතනය කළා; 

අතුරුදහන් කළා කියලා. අරුන්දික පනාන්දු  නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
කියනවා, එක්නැලිෙගොඩ මුණ ගැහුණා, කථා කළා කියලා. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, අමාත්යවරයකු හැටියට  
කටයුතු කරපු කාලෙය් තස්තවාදින් විසින් එතුමාව ඝාතනය 
කරන්න හැදූ අවස්ථාෙව් ෙබ්රා ගත්  "Double Edge" ෙමෙහයුෙම් 
ලුතිනන් කර්නල් ෂම්මි කුමාරරත්න ඇතුළු නවෙදෙනකු අද 
රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරලා තිෙබනවා. මෙහස්තාත්තුමා 
කියනවා, "ෙම් අයෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වනවා. මට 
කරන්න ෙදයක් නැහැ, මෙග් අත් බැඳලා වාෙග් තිෙබන්ෙන්" 
කියලා. ෙමන්න යහ පාලනය. රණ විරුෙවෝ හිෙර්. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාව ඝාතනය කරන්න ආපු ෙකොටියා ෙගදර 
යනවා. විරුෙවෝ මරුෙවෝ කරනවා; මරුෙවෝ විරුෙවෝ කරනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුව විරුවන් මරුවන් කරන, මරුවන්ව විරුවන් කරන තුප්පහි 
ආණඩුවක්ය  කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

මීළඟට, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා. 

 
[பி.ப. 6.07] 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெகளரவ எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்கள் ெகாண் வந்த இந்த 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணமீ  ேபசுவதில் நான் மிக ம் 
சந்ேதாசமைடகின்ேறன். இந்த நாட் க்கின்ற க்கியமான 
ஒ  சில பிரச்சிைனக ள் இந்தப் பிரச்சிைன ம் ஒன்றாகும். 
குறிப்பாக, காணாமற்ேபானவர்கைளக் கண்டறிந்  அல்ல  
அ  ெதாடர்பான தீர்மானங்கைள எ த் , சம்பந்தப்பட்ட 
கு ம்பங்க க்குாிய நிவாரணங்கைள வழங்கேவண் ய 

ெபா ப்  அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற . அேதேபான்  
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்தின்கீழ் ைக  ெசய்யப்பட்  
எவ்வித விசாரைண மின்றிப் பல வ டங்களாக - சில 
இைளஞர்கள் தசாப்தங்களாக - சிைறகளிேல வா கின்றவர் 
க க்கு ஒ  நிவாரணத்ைத வழங்கேவண் ய ேதைவ ம் இந்த 
அரசாங்கத்திற்கு இ க்கின்ற . இவ்வாறாக இரண்  க்கிய 
மான பிரச்சிைனகைள இன்  விவாதத்திற்குக் ெகாண்  
வந்தைதயிட்  எதிர்க்கட்சித் தைலவரான ெகளரவ சம்பந்தன் 
ஐயா அவர்க க்கு என  நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கிேறன். ெகளரவ எதிர்கட்சித் தைலவர் அவர்க ைடய 
வாதத்ைத ைமயாக ஏற் க்ெகாண்  அைத  
ஆேமாதிக்கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, சிைறகளிேல வா கின்ற அந்த இைளஞர்கள் 
உடன யாக வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம். அவர்கள் 
வி தைல ெசய்யப்ப வார்கள் என்ற உ திெமாழிகள் பல 
தடைவ வழங்கப்பட்டேபாதி ம் இன்ன ம் அைவ 
நைட ைறப்ப த்தப்படாமல் இ ப்ப  மிக ம் மன 
ேவதைனயான ஓர் அம்சமாகும். பயங்கரவாத நடவ க்ைக 
களிேல ேநர யாக ஈ பட்ட பலர் மன்னிக்கப்பட்  
அரசிய ம் ஏைனய ைறகளி ம் உயர்ந்தி க்கின்றேபா , 
ெவ மேன திகளிேல நின்ற சாதாரண சேகாதரர்கள் 
சிைறகளிேல இ க்கின்றார்கள். எனக்குத் ெதாி ம், என  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல பயங்கரவாதச் சம்பவங்கள் 
அல்ல  தாக்குதல்கள் இடம்ெப கின்றேபா , இவ்வாறாக 

திகளிேல நின்ற அப்பாவி  இைளஞர்கள் - ஏன், 12 - 13 
வய ைடய பாடசாைல மாணவர்கள்கூட ைக  ெசய்யப்பட்  
20 - 25 ஆண் களாக சிைறகளிேல வா க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள்.  

இன்  த்தம் வைடந்தி க்கிற . நாட் ேல அைமதி 
ஏற்பட் க்கின்ற ; சமாதானம் ஏற்பட் க்கின்ற ; 
எல்ேலா ம் ஒற் ைமயாக வாழ்கின்ற ஒ  சூழ்நிைல 
ஏற்பட் க்கின்ற . இந்த ஒற் ைமயான, அைமதியான, 
சமாதானமான சூழ்நிைலயிேல த்த சூழ்நிைலகள் காரண 
மாகக் ைக  ெசய்யப்பட் ச் சிைறகளிேல வா கின்ற 
அத்தைன இைளஞர்க ம் ஏேதா ஓர் அ ப்பைடயில் 
வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம். அவர்க க்கான நிவார 
ணங்கள் வழங்கப்படேவண் ம். அவர்க ைடய விசாரைண 
கைளத் ாிதப்ப த்தி, ஆகக் குைறந்த  இரண்  - ன்  
மாத காலங்க க்குள் அவர்க க்குப் ெபா  மன்னிப்ைப 
வழங்கி, வி தைல ெசய் , அவர்க ைடய கு ம்பத்தவர் 
கேளா  இைணக்க ேவண் ம்.  

இன்  சர்வேதச மகளிர் தினம். இந்தத் தினத்தில் நான் ஒ  
விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ  குறிப்பாக 
வடக்கு, கிழக்கிேல ஆயிரக்கணக்கான மகளிர் - கிட்டத்தட்ட 
89 ஆயிரம் ேபர் -  இயற்ைக அனர்த்தங்களினால், த்தத் 
தினால் மற் ம் கு  ேமாதல்கள், இன ேமாதல்கள் ேபான்ற 
ஏைனய பல்ேவ பட்ட சம்பவங்களால் கணவைன இழந்  
விதைவகளாக இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, த்தத்திேல மிக 
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ெபண்களாவர். அவர்கள் 
அந்த ேவதைனகைள ம் ேசாதைனகைள ம் தாங்கிக் 
ெகாண்  களிேல பல்ேவ  ன்பங்க க்கு மத்தியிேல 
வாழ்கின் றார்கள். சர்வேதச மகளிர் தினமாகிய இன்  
நாங்கள் அவர்க ைடய பிரச்சிைனகைளப் பற்றிச் 
சிந்திக்கின்ேறாம்; அவர்க ைடய பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  
காணப்பட ேவண் ம் என்  ேயாசிக்கின்ேறாம். அ  
ெதாடர்பிேல கலந் ைரயா கின்ேறாம்; அவர்க ைடய 
கு ம்பத்தவர்கள் உறவினர்கைளப் பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் க் 
கின்ேறாம்.  
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ஆகேவ, இந்த அரசாங்கம் - ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் - எவ்விதமான 
தாமத மில்லாமல் இந்தச் சிைறக் ைகதிகைள வி விக்க 
ேவண் ம். ஆனால், இன்  ேவண் ெமன்ேற இனவாதம் 
ேபசுகின்ற சிலர், "இவர்கைள வி தைல ெசய்கின்றேபா  
நாட் ன் பா காப் க்கு அச்சு த்தல் ஏற்ப ம்" என்  
ெசால்கின்றார்கள். மிகக் கு கிய அள  நபர்கள்தான் 
இவ்வா  சிைறகளிேல வா கின்றார்கள். இவர்கைள 
வி விப்பதன் லம் இந்த நாட் க்கு எந்தவிதமான பாதிப் ம் 
ஏற்படப்ேபாவதில்ைல.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Please now wind up. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ஆகேவ, அவர்க க்கு உன யாகப் ெபா மன்னிப்  

வழங்கி எவ்விதமான விசாரைண மின்றி அவர்கைள 
வி தைல ெசய்ய ேவண் ம் என்  நான் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

[பி.ப. 6.12] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய இந்தப் பிேரரைணயான  இரண்  பிரதான 
காரணங்கைள ைமயமாகக் ெகாண் க்கின்ற . ஒன்  
கடந்தகால த்தச் ெசயற்பா களினால் காணாமற் 
ேபானவர்கள் ெதாடர்பான . மற்ற , இன்  சிைறகளில் 
எந்தவிதமான விசாரைண மின்றி வா க் ெகாண் க்கின்ற 
எங்கள  சேகாதரர்கள் ெதாடர்பான . இதன்மீ  ஒ சில 
வார்த்ைதகள் ேபசுவதற்கான வாய்ப்ைபத் தந்தைமக்கு த ல் 
உங்க க்கு நான் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மனிதாபிமானப் பிரச்சிைனயாக ேநாக்க ேவண் ய இந்தப் 
பிரச்சிைனைய ஓர் அரசியல் பிரச்சிைனயாக ேநாக்கி, அதைன 
அரசியல்மயப்ப த்தி இ த்த ப் ச் ெசய்கின்ற நிைலைம 
ையேய நாங்கள் இன்  காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
குறிப்பாக காலத்திற்குக்காலம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற 
ஒவ்ேவார் அரசியல் ெசயற்பாட் ன்ேபா ம் ஒ  தரப்பான  
இந்த நாட் ேல இனவாதத்ைத ைமயமாக ைவத் , இன 
வாதத்ைத தலீடாக ைவத் த் தங்க ைடய கு கிய 
அரசியல் ேதைவைய நிைறேவற்றிக்ெகாள்ளப் பார்க்கின் 
றைமேய இந்த நாட் ன் சாபக்ேகடாக இ ந்த . அேத 
நிைலைமேய இன் ம் ெதாடர்கின்ற .  

இன்  பிரதான இ  கட்சிக ம் ஒன்றாகச் ேசர்ந்  
ெசயற்ப கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல, கடந்த காலத்திேல 
கற்றி க்கக்கூ ய பாடங்கைள ைவத் க்ெகாண்  எதிர்காலத் 

க்கான ஒ  சுபிட்சமான ெசயற்பாட்ைட நாங்கள் 
ன்ென க்கக்கூ ய நிைலைமயிேல, இங்ேக ள்ள ஒ  

கு வினர் 'ெபா  எதிர்க்கட்சி' என்ற ெபயாிேல ேசர்ந்  
ெகாண்  இனவாதத்ைதக் கக்குவைத, இனவாதத்ைதத் 

ண் வைதத் ெதாடர்ச்சியாகச் ெசய்  ெகாண்  
வ கின்றனர். காணாமற்ேபான  ஒ வரா அல்ல  பத் ப் 
ேபரா அல்ல  ஐயாயிரம் ேபரா - நாற்பதாயிரம் ேபரா 
என்பைத விட, காணாமற்ேபானவர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் 
ஒவ்ெவா  ெப மதிமிக்க உயிர் என்  இங்ேக எங்க ைடய 
சக உ ப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால, மனிதாபிமான 
ாீதியிேல ேபச ேவண் யவர்கள், இன்  அதைனத் தாண்  
இவ்வா  இனவாதத்ைதக் கக்குவ  என்ப  இந்த இடத்திேல 
ெவட்கித் தைலகுனிய ேவண் ய நிகழ்வாக இ க்கின்ற . 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள! 
இங்ேக எனக்கு ன் ேபசிய உ ப்பினர் அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட ேபால அரசியல் ைகதி எனக் குறிப்பிடப்ப  
கின்றவர்களில் பலர் எவ்விதமான விசாரைண மின்றிப் பல 
வ டங்களாகச் சிைறகளிேல வா கின்றனர். ஆகேவ, 
இவர்கள் ஏேத ம் குற்றமிைழத்தி ந்தால்கூட தற்ேபா  
அதற்குாிய தண்டைனக் காலத்ைத ம் சிைறகளில் இவர்கள் 
கழித்தி க்கின்றனர் என்பதைன ம் இந்த இடத்திேல 
ஞாபகப்ப த்த ேவண் ம். ஆகேவ, ெவ மேன அரசியல் 
ேதைவ க திச் ெசயற்படக் கூடா . இன்றி க்கின்ற 
அரசாங்கத்திற்குக்கூட - இந்த நல்லாட்சிக்குக்கூட ஓர் 
அ த்தமி க்கின்ற . இந்த அரசாங்கம் சுதந்திரமாக ஒ  

விைன எ க்க யாதி க்கின்ற .  ஏெனன்றால், இந்தச் 
சிைறயிேல வா கின்றவர்கைளப் ெபா மன்னிப்பின் ேபாில் 
வி தைல ெசய்தால், ஒன்றிைணந்த எதிர்க்கட்சியான , 
" கைள ெவளியிேல விட் விட்டார்கள்.  இந்த நாட் ன் 
பா காப் க்கு அச்சு த்தல் ஏற்பட் விட்ட " என அரசியல் 
ெசய்ய ற்ப கின்ற . இதனால் பாதிப் க்கள் ஏற்ப ெமன்ற 
தயக்கம் இந்த அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
இதைனத் தாண் , மனிதாபிமான ாீதியிேல அவர்க க்கான 
வி தைல உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாண் , விைடெப கின்ேறன்.   

 
[பி.ப. 6.16] 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்களினால் இந்த ஒத்திைவப்  
ேவைளப் பிேரரைணயான  மகளிர் தினமான இன்  

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற . இந்த நாட் ல் தாய்மா ம் 
சேகாதாிக ம் தங்கள  உற கைள இழந் , 
காணாமற்ேபான தங்கள  உற கைளக் கண் பி த் த் 
த மா ம் சிைறயில் அைடக்கப்பட் க்கும் தங்கள  
உற கைள மீட் த் த மா ம் ெதாைலக்காட்சிகளி ம் 
வாெனா களி ம் கண்ணீர்விட் க்  ேகாாிக்ைக வி ம் இந்த 
நாட்களிேல, ஒன்றிைணந்த எதிர்க்கட்சிையச் ேசர்ந்த 
உ ப்பினரான ெகளரவ ஜயந்த சமர ர அவர்கள், அம்மா, 
அப்பா இல்லாதவர்க க்காக நாங்கள் குரல் ெகா ப்பதாகச் 
ெசான்னைதயிட்  நான் ேவதைனப்ப கின்ேறன். 
உண்ைமயிேல அந்தக் க த்ைத நான் சிங்களத்தில் பதி  
ெசய்யேவண் ம். குறித்த உ ப்பினர் இந்த அைவயில் 
இல்லாதி ந்தா ம் அதற்காக என  கண்டனத்ைதச் 
சமர்ப்பிக்க வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், இன்  அ  
ெகாண் ப்ப  தாய்மா ம் சேகாதாிக ம் மாத்திரமல்ல. 
இந்த அநாவசியமான ைக கள் காரணமாக ம் 
காணாமற்ேபாயி ப்பதன் காரணமாக ம் இந்த நாட் ல் 3 
தைல ைறயினர் ன்பத்ைத அ பவிக்கின்றார்கள். த்த 
தைல ைறயினர் தங்கள  பிள்ைளகள் சிைறயிலைடக்கப் 
பட்ட நிைலயி ம் மற் ம் காணாமற்ேபான நிைலயி ம் 
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அதைன எண்ணி வ ந் பவர்களாக ம் இரண்டாவ  
தைல ைறயினர் இந்தக் காலத்தில் தங்கள  வாழ்ைவ 
அ பவிக்க யாமல் சிைறயில் வா ம் அல்ல  
காணாமற்ேபானவர்களாகத் தங்கள  வாழ்ைவத் ெதாைலத் 
தைத ம் எண்ணி வ ந் பவர்களாக ம் இ க்க, இந்த 
இரண்டாவ  தைல ைறயி ந்  உ வான குழந்ைதகள் 
தங்கள  ெபற்ேறாைர இழந்தவர்களாக ன்றாவ  
தைல ைறயினராக வா  நிற்கின்றனர். இந்த 3 
தைல ைறயினர் சம்பந்தப்பட்ட ஒ  விடயத்ைத எந்த 
அர்த்த ஷ் ட ம் பார்க்காமல் ெவ மேன அம்மா அப்பா 
இல்லாதவர்க க்காக எ ப் கின்ற குரலாகப் பார்க்கின்ற ஓர் 
இனவாதக் குரல் இந்தச் சைபயில் ஒ ப்ப  கண்டனத்திற் 
குாிய விடயம் என நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேபால், எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்கள் இங்கு மிக 
க்கியமான ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட்டார். அதாவ , 

இந்தக் ைக  அல்ல  காணாமற்ேபான விடயத்ைதத் தனிேய 
சட்ட ாீதியான அல்ல  நீதி சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக 
மாத்திரம் பார்க்காமல், இைத ஓர் அரசியல் விடயமாகக் 
க த்திெல த்  க்குக் ெகாண் வர ேவண் ெமன்ற 
விடயத்ைத அ த்தமாகக் கூறினார். ஏெனனில், ெவ மேன 
குற்றத்திற்காக மாத்திரம் இந்தக் ைக கள் இடம்ெபறவில்ைல. 
காணாமற்ேபான  என்ப ம் ெவ மேன குற்றத்திற்காக 
மாத்திரம் இடம்ெபற்றதல்ல! இதற்குப் பின்னால் ஓர் அரசியற் 
காரணம் நிச்சயமாக இ க்கின்ற . அரசியற் காரணத்தினால் 
ைகதானவர்கள்தான் இன்  'அரசியற் ைகதிகள்' என 
அைழக்கப்ப கின்றனர்.  எனேவ, இந்த அரசியற் காரணத்தி 

டாகக் ைக ெசய்யப்பட்டதன் காரணமாக அவர்கள  
வி தைல ம் அவர்க க்கான விசாரைண ம் அரசியல் 
மயப்பட்ட நிைலயில் அரசியல் ாீதியாக அ கப்பட ேவண் ம் 
என்பதில் நாங்கள் கவனெம க்க ேவண் ம்.  

குறிப்பாக இங்ேக ைக  ெசய்யப்பட் க்கின்ற 
இைளஞர்க ள் நாம் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற மைலயக 
இைளஞர்க ம் உள்ளடக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
ைக  ெசய்யப்பட்டதற்கான பிரதான காரணம் என்ன? 
ெகா ம்பிேல ெதாழில் ேத வந்த அந்த இைளஞர்க க்கு 
அைடயாள அட்ைடயில்ைல. அைடயாள அட்ைட 
இல்ைலெயன்ப  ஒ  குற்றமல்ல! அைடயாள அட்ைட 
இல்ைலெயன்ப  ஓர் அரசியல் சார்ந்த பிரச்சிைன. 
அவர்க க்கு அைடயாள அட்ைட ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
அரசியல் சார்ந்த அ கு ைற, நிர்வாக ைறைம 
இல்லாததன் காரணத்தினால்தான் அவர்கள் ைக க்குள்ளா 
னார்கள். அேதேபால், அரசாங்கம் என்ற வைகயிேல, ெபா ப் 
பான வைகயில் ெமாழி அ லாக்கத்ைதச் ெசய்யாததால் 
அவர்கள  வாக்கு லங்கள் சிங்கள ெமாழியில் பதி  
ெசய்யப்ப கின்றன. தங்கள்மீ  சுமத்தப்ப கின்ற குற்றச் 
சாட் க்கள் என்னெவன்  ெதாியாமல் ைகதாகியி க்கின்ற 
இந்த இைளஞர்கள் அந்த  ெமாழிப் பிரச்சிைனயால் 
சுமத்தப்பட்ட குற்றம் எ வாக இ ந்தா ம், அந்தக் குற்ற 
ஒப் தல் வாக்கு லத்தின்மீ  ைகெயாப்பமிட் விட்  இன்  
ஏங்கிக்ெகாண் ப்பைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
எனேவ, இ  அரசியல் ாீதியாக இடம்ெபற்றி க்கின்ற  
என்பைத நாங்கள் கவனிக்கேவண் ம்.   

இங்ேக உ ப்பினர்கள் ேபசுகின்றேபா  தற்ேபாதி க் 
கின்ற காணாமற்ேபாதல் மற் ம் ைக  விடயங்கைளத் 
ெதன்னிலங்ைகயில் ஏற்பட்ட மக்கள் வி தைல ன்னணியின் 
கிளர்ச்சி டன் ஒப்பிட் ப் ேபசுகின்றார்கள். இந்த இரண்  
காலகட்டக் காணாமற்ேபாத ன்ேபா ம் அல்ல  ைக களின் 
ேபா ம் இரண்  சட்டங்கள் இந்த விடயத்ேதா  சம்பந்தப் 

பட் க்கின்றன. ஒன்  அவசரகாலச் சட்டம்; இன்ெனான்  
பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்டம். அவசரகாலச் சட்டம் 
நைட ைறயில் இ ந்தேபா  - அந்தச் சட்டத்தின்கீழ் 
ைகதாகியவர்கள், அந்தச் சட்டம் இல்லாமல் ெசய்யப்ப கின்ற 
சந்தர்ப்பத்தில் இயல்பாகேவ வி தைல ெபற் வி கின் 
றார்கள் என்ற நிைலயில், இன்  பயங்கரவாதத் த ப் ச் 
சட்டத்தின்கீழ் ைக ெசய்யப்பட்டவர்கள் ெதாடர்ந் ம் ைகதி 
என்ற நிைலயில் இ ப்பைத நாங்கள் அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

அ மட் மல்லா , ெதாடர்ச்சியாக எந்தவித நீதி 
விசாரைணக ம் இன்றி, இந்த இைளஞர்கள் மன விரக்தி 
அைடந்தவர்களாக, இன்  உண்ணாவிரதமி ந்  
தங்க ைடய வி தைலக்காகக் குரல் ெகா க்கேவண் ய 
நிைல காணப்ப கின்ற . இந்த விரக்தியின் உச்சத்ைத - 
விைளைவ நாங்கள் அவதானிக்கேவண் ம். ேநற் க்கூட 
தமிழகத்திேல அகதி காமில் வாழ்ந்த இலங்ைகத் தமிழர் 
ஒ வர் மன விரக்திேயா  மின் கம்பத்திேல ஏறி எல்ேலா ம் 
பார்க்கக்கூ ய வைகயில், எல்ேலா ம் ேயாவில் பதி  
ெசய் ெகாண் க்கும்ேபா  தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்டார்; 
தன  உயிைரத் தாேன மாய்த் க்ெகாண்டார். அேதேபான் , 
இலங்ைகயிேல உண்ணாவிரதம் இ க்கின்ற இந்த 
இைளஞர்கைள ம் இறக்கவிடாமல், அவர்கைள ம் இந்த 
நாட் ன் ெசாத் க்களாகக் க தி, வி தைல ெசய்வதற்கான 
ஒ  ன்நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் , 
வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 
வணக்கம்.  

 
[අ.භා. 6.21] 
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායක 

ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමා, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී  ෙගන 
ආ, අතුරුදහන් වූවන් සහ අත් අඩංගුෙවහි රඳවාෙගන සිටින්නන් 
පිළිබඳ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීවරු 
ගණනාවක් ෙම් ගරු සභාෙව්දී අදහස් දැක්වූවා. ෙම් රෙට් 
අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ ඉතිහාසය ගත්තාම, අතුරුදහන් වූවන් 
පිළිබඳව මෑත කාලෙය්දී අප ෙම් කථා කරන ෙද්ට වඩා එහා යමක් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියා මම විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට අද ආර්ථික 
වශෙයන් ෙබොෙහොම අමාරු, අසීරු තත්ත්වයක පවතිනවා. අෙප් 
රෙට් සිටින සමහර පාලකෙයෝ විශ්වාස කරනවා, "අපියි ෙම් රෙට් 
ජීවත් වන අය. අෙප් පක්ෂෙය් අය, අෙප් කණ්ඩායම විතරයි ෙම් 
රට පාලනය කරන්න ඕනෑ" කියලා. අෙප් සමහර අය විශ්වාස 
කරනවා, "අෙප් ආගම විතරයි තිෙබන්න ඕනෑ" කියලා. තවත් 
සමහර අය හිතනවා, "අෙප් ජාතිය විතරයි තිෙබන්න ඕනෑ" 
කියලා. නමුත් ශී ලාංකිකයකු හැටියට මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් 
රෙට් හැම ෙකෙනකුටම නිදහෙසේ ෙද්ශපාලනය කරන්න අයිතිය 
තිෙබන්න ඕනෑ කියලා; ෙම් රෙට් හැම ෙකෙනකුටම නිදහෙසේ 
තමන්ෙග් ආගම අදහන්න අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. 
අවස්ථාවාදි විධියට ඒ ෙද්වල් අහිමි කරන්න ගිය එෙක් පතිඵලයක් 
නිසා තමයි අද ෙම් ආකාරයට අතුරුදහන් වූවන් ගැන,  විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙසේ කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා විතරක් ෙනොව, ෙම් කාරණය නිසාම අෙප් රට 
ෙලෝකෙයන් ෙවන් වුණා. ඒ කාලෙය් අපට විරුද්ධ රටවල් 
තිබුණා. ඇයි එෙහම වුෙණ්? නමුත් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
දැන් කියනවා, අද අපට විරුද්ධ රටවල් ෙලෝකෙය්  නැහැ, සියලු 
රටවල් අද අපට මිතශීලි රටවල්ය කියා.   
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විශ්වාස කරනවා, අෙප් 
පක්ෂෙය් නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 2001 අවුරුද්ෙද් 
අගමැති වුණාට පසුව අත්සන් කරපු සාම ගිවිසුම මඟින් වාසියක් 
වුණා කියා. මමත් 2001දී ඒ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක්. 
දැනට අගමැතිතුමා වන ගරු රනිල් විකමසිංහ නායකතුමාම තමයි 
එදාත් අගමැතිතුමා. නමුත් ඒ සාම ගිවිසුම ගැන විෙව්චන ෙගොඩක් 
තිබුණා. එෙසේ කුමන ආකාරයක විෙව්චන තිබුණත් ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා එදා කරන්න උත්සාහ කෙළේ ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පභාකරන් ෙහොඳ 
ෙකෙනකු හැටියට විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. පභාකරන් 
කියන්ෙන්, ෙම් ෙලෝකෙය් මා දැකපු දුෂ්ටම, තිරිසන්ම තස්තවාදී 
නායකෙයක්. මම පභාකරන්ට සහතිකයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ඒ කාලෙය් අෙප් ගම්වලත් දහස් ගණන්, සිය ගණන් 
මැරුවා. එදා පල්ලියෙගොඩැල්ල කියන මුස්ලිම් ගම්මානයට 
ඇවිල්ලා 270ෙදෙනකු කපා ෙකොටා විනාශ කළා. ඒ ස්ථානයට 
මෙග් ෙගදර ඉඳලා කිෙලෝමීටර 3යි. ඒ කියා නවත්වන කමය 
හැටියට තමයි අෙප් නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කල්පනා 
කරලා, කල්පනා කරලා ඒ සාම ගිවිසුම ෙගනාෙව්. ඒ කාලෙය් 
අෙප් අය යාපනෙය් ගියා අපට මතකයි. අෙප් අය ඒ කාලෙය් 
යාපනෙය් ගිහින් යාපනෙය් සංගීත සංදර්ශන පැවැත්වූවා. ඒ 
වාෙග්ම, යාපනෙය් අය ෙමෙහේ ආවා. එතුමා ඒ ෙවලාෙව් ඒ 
ආකාරයට කටයුතු කරන්න හැදුෙව් පභාකරන්ට තිබුණු ආදරයකට 
ෙනොෙවයි. එතුමා දුර දිග කල්පනා කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් ඇති වී 
තිෙබනවා අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ පශ්නයක්. යුද්ධයකදී 
ෙදපැත්ෙත්ම සාමාන්ය මිනිස්සු මැෙරනවා. යුද්ධයක් වුණාම 
මිනිස්සු මැෙරනවා; ෙගෝරියක් වුණාම මැෙරනවා; ෙදෙගොල්ලක් 
ගහගත්තාම මැෙරනවා; පිහිෙයන් ඇනෙගන මැෙරනවා; ෙවඩි 
තියාෙගන මැෙරනවා; පාතාලෙය් ෙකෙරන ෙවඩි තබාගැනීම් 
නිසාත් මැෙරනවා. අතුරුදහන් වුණා කියන එක ඒවාට වඩා 
හාත්පසින් ෙවනස් ෙදයක්. සටනකට ගිහිල්ලා, ගැටුමකට ගිහිල්ලා 
ෙකෙනකු මිය යනවාට වඩා, අතුරුදහන් වනවා කියන එක අස්ෙසේ 
තිෙබනවා යම් ගුප්තභාවයක්. මා දකින හැටියට, ඒක ඉතාම 
භයානකයි. ඒ ෙද්වල් සිදු වන්ෙන් නැහැ, එදා ඒ සාම ගිවිසුම 
කියාත්මක කරන්න ලැබුණා නම්. එදා එතුමා සටන් විරාම ගිවිසුම 
ෙගන ආ හැටි අපට මතකයි. මට මතක විධියට, එදා ෙම් රෙට් එක 
පුද්ගලයකුවත් මැරුෙණ් නැහැ. හැබැයි, අපට මතකයි ඒ ෙවලාෙව් 
ජාතිවාදී කණ්ඩායම් එයට විරුද්ධව මහනුවර ඉඳලා විශාල 
ෙපළපාළියක් ආ බව. අද එහා පැත්ෙත් සිටින ඒ අය කවුරුවත් 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.    

ඒ ෙව්ලාෙව් ඒ ෙගොල්ලන් බැලුවා, රනිල් විකමසිංහ 
නායකතුමා ෙලෝකය දිනා ෙගන, රෙට් ජනතාව දිනා ෙගන, ඒ 
පාලනය ඉදිරියට අර ෙගන ගිෙයොත් අවස්ථාවාදී 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඉඩක් නැහැ කියලා. අදත් ඒ අය ඒ විධියට 
ඒක දැකලා තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. 

අපට මතකයි, 2001 වර්ෂෙය් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා 
කියලා, රවිරාජ් කියලා ෙහොඳ මන්තීවරෙයක්. එතුමා එදා අෙප් 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ මිතෙයක්. ඒ රවිරාජ් මන්තීතුමාව මහමඟදී ෙවඩි 
තියලා ඝාතනය කළා. ඒවාට දැන් යම් යම් අයෙග් නම් 
කියෙවනවා. ඒ කාටවත් ෙම්ෙකන් බැහැර ෙවන්න බැහැ. ෙම් 
අතුරුදහන්වීමට එදා රාජ්ය අනුගහය තිබුණා කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

පසු ගිය දවස්වල සුදු වෑන් ගැන කියවුණා. සාමාන්යෙයන් 
තිබුණු රජයට විරුද්ධව අදහස් පකාශ කරන පුද්ගලයා සුදු 
වෑන්වලින් අතුරුදහන් ෙවනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ඒ පුද්ගලයා අරෙගන ගිහින් සමහරවිට ෙකොෙහේ ෙහෝ රබර් 

වත්තක, නැතිනම් ෙත් වත්තක පිච්ෙචනවා. ෙම්වා අදත් අළු යට 
ගින්දර වාෙග් තිෙබනවා. ෙමවැනි රාජ්ය අනුගහ ලැබුණා.  රෙට් 
යමක් කරන්ෙන් නැතිව, රෙට් පැහැදිලි පතිපත්තියක් නැතිව, 
ජාතිවාදී විධියට රට පාලනය කරන පාලකයන්ට රට දිනා ගන්න 
එක කණ්ඩායමක් -ජාතිවාදී කණ්ඩායමක්- සෑම ෙව්ලාෙව්ම 
හිටියා. ඉතිහාසෙය් සිට අපි අහලා තිෙබනවා, ඒ වාෙග් 
කණ්ඩායමක් ෙම් රෙට් ඉඳලා තිෙබනවා කියන එක. සෑම 
ෙව්ලාෙව්ම ඒ කණ්ඩායම සතුටු කරන්න එහා පැත්ෙත් අය වාෙග් 
කණ්ඩායමක් ඉන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන් සතුටු කර ෙගන ගිෙයොත් 
තමයි ඒ අයට බලයට එන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අදත් කරන්ෙන් ඒකයි.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙමම ගරු සභාව තුළ දී ෙචෝදනා රැසක් 
එල්ල කළා අපි දැක්කා. ''ෙම් තිෙබන ආණ්ඩුව දැන් රණ විරුවන් 
හිර කරලා ඉන්නවා'' කියලා කිව්වා. පගීත් එක්නැලිෙගොඩ කියන 
මහත්මයා, ''එල්ටීටීඊ ෙකොටිෙයක්'' කියලා හඳුන්වනවා. හැබැයි, 
එතුමා ෙකොටිෙයක් නම් ඒකට දඬුවම් කරන කමයක් තිබුණා. 
පගීත් එක්නැලිෙගොඩ එල්ටීටීඊ එකට සම්බන්ධ නම්, ෙම් රෙට් 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත පාවිච්චි කරලා ඔහුව මර්දනය 
කරන්න තිබුණා. පගීත් එක්නැලිෙගොඩ අතුරුදහන් කිරීම, පගීත් 
එක්නැලිෙගොඩ ඝාතනය කිරීම, පසු ගිය රජය සම්බන්ධ ෙවලා 
කරපු ෙදයක් හැටියට අද කියන සාක්ෂිවලින් ෙහළි ෙවනවා. ඒ 
නිසා, පසු ගිය රජය පාලනය කළ කාලය ෙම් රටට ආපු නරකම 
කාල සීමාව හැටියටයි මා දකින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විශ්වාස කරනවා, 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කරන අය ෙම් අවස්ථාවාදී 
ෙද්ශපාලනෙයන් අයින් ෙවලා කටයුතු කරනවා නම්, නැවතත් 
ෙමවැනි අතුරුදහන්වීම් වැනි සිද්ධිවලට, ඒ නාම ෙල්ඛනයට අෙප් 
රට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැයි කියා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 මාර්තු මස 09වන බදාදා 

අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
 
அப்ெபா , பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ தைலைமதாங்கும் 

உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2016 மார்ச்  09 தன்கிழைம பி.ப. 1.00 
மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 09th March, 

2016. 
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[ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා] 
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ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශන්  

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්:  

 ඉන්දු-ලංකා ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහෙයෝගිතා ගිවිසුම 

 
උසසව්ීම්වලදී කනිෂඨ් ෙපොලිස ්නිලධාරින්ට සිදුවන අසාධාරණය :  

 නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ   සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Indo-Lanka Economic and Technology Cooperation 
Agreement 

 
INJUSTICE TO JUNIOR POLICE OFFICERS AT 

PROMOTIONS: 
 

    Statement by Minister of Law and Order and Southern 
Development 

PRINCIPAL  CONTENTS 

பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 

 இந்திய – இலங்ைக ெபா ளாதார, ெதாழில் ட்ப ஒத் ைழப்  
உடன்ப க்ைக 

 
பதவி யர் களின்ேபா  கனிஷ்ட ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் 

அநீதிக்குள்ளாதல் : 

 சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சாின் 
கூற்  

උතුරු පළාෙත් පවතින සමාජ විෙරෝ   ධී කියා වැළැක්වීම:  

 නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 

 ෙසත්සඳ ෙයෝගා නිෙක්තනෙය් කාර්ය භාරය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) 
- [ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා]- පළමුවර කියවන ලදි.  

 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය: 

 සංෙශෝධන සහිතව සම්මත කරන ලදි.  
 

வடக்கு மாகாணத்தில் இடம்ெப ம் ச கவிேராதச் ெசயல்கைளத் 
த த்தல் : 

 சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சாின் 
கூற்  

 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 

 ெசத்சத ேயாகா நிேகதனய கார்ய பாரய (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் க்குமாரண] - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

 

அரசியலைமப் ச் சைபைய நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் : 
 தி த்தங்க டன் நிைறேவற்றப்பட்ட  

PREVENTION OF ANTI-SOCIAL ACTIVITIES IN 
NORTHERN PROVINCE: 

    Statement by Minister of Law and Order and Southern 
Development 

 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
    Sethsada Yoga Nikethanaye Karya Baraya (Incorporation) – 

[The Hon. S.C. Mutukumarana] – Read the First time 

RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF THE 
CONSTITUTIONAL ASSEMBLY: 

    Passed with amendments. 
 





 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 

PARLIAMENT 
————— 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

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

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
(203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 213ඈ වගන්තිය සමඟ 
කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 22 දිනැති අංක 
1946/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග.- 
[පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව.- [නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමා ෙවනුවට 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2013 අංක 33 දරන කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව්ය ගැනීමට එෙරහි 
සම්මුති පනෙත් 3 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 34 වැනි වගන්තිය ය ටෙත් 
කීඩා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 
1950/1 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග.- [කීඩා 
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  
 
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)   ෙවල්පල්ල, අංක 348/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.ඩී. 
පියසීලි ෙමනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  ෙපොල්ගහෙවල, රත්මල්ෙගොඩ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ෙජ්.එච්.එම්. කිරිමැණිෙක් ෙමනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3)   කුරුණෑගල, ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් කාර්යාලෙය් ෙසේවය 
කරන පී.ඒ. සුවින්දනී දර්ශිකා අල්විස ් මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) කුලියාපිටිය, වැවගම, වාද්ෙද්ගම, පහළ කන්ෙදෙගදර යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.පී. ෙපේමසිරි ජයලත් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා -පැමිණ නැත. 

 

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙපොල්ගස්ඕවිට, කහතුඩුව, පරණ 

ෙපොලීසිය පාර, අංක 132 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි බී.ඒ.ඩී.සී.ජී. 
ජයතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙබ්රුවල, මුල්ලපිටිය, අංක 51/ඩී 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්.ෙක්. සුජිත් සමන්ත ද සිල්වා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. M.A.              

M. Hasheem of No.213, 5/6 Common Road, 
Akkaraipattu - 18.  

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශ්න  
பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 
QUESTIONS  POSED TO HON. PRIME MINISTER  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ෙමම 

පශ්නය අහනවා. 

(1) i. ජාතික වශෙයන් වැදගත් කරුණක් වන පාසල් 
සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීෙම්දී උපාධිධාරින්ට 
සෘජුවම ගුරු පත්වීම් ලබා දී පාසල්වලට අනුයුක්ත 
කිරීෙමන් ශිෂ්යයන් පිළිබඳව, පාසල් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව සහ සමාජය පිළිබඳව 
පවතින ෙනොදැනුවත්කම ඔවුන්ෙගන් ෙබොෙහෝ විට 
පිළිබිඹු ෙවයි. සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අප 
ෙකොතරම් උපකම ඇති කළත් අංග සම්පූර්ණ 
බුද්ධිමත් පුරවැසියන් පිරිසක් බිහි කිරීමට නම් 
ෙමම බඳවා ගන්නා උපාධිධාරි ගුරුවරුන්ට 
අතීතෙය් පැවැති පරිදි පුහුණුවක් ලබා දීම පිළිබඳව 
සැලකිල්ලට ගැනීම අවශ්ය බව  පිළිගන්ෙන්ද? 

 ii. විවිධ විෂයයන් හදාරා උපාධි ලබා ගත්ත ද ඔවුන් 
උගත් විෂයයන්වලින් ඉගැන්වීමට ෙයොමු කිරීමක් 
සිදු ෙනොවීෙමන් අදාළ විෂයයන් සඳහා දැනුමක් 
ශිෂ්යයන්ට ලබා දීම  අපහසු ෙනොවන්ෙනහිද? 

 

(2) ෙම් අයුරින්ම  සංවර්ධන නිලධාරින් ඇතුළු ෙවනත් විවිධ 
තනතුරු සඳහා උපාධිධාරි පත්වීම් ලබා දීෙම්දීද "රැකියා 
ලබා දීමට පමණක් උපාධිධාරින්" යන කරුෙණන් ඔබ්බට 
ෙගොස ් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා ඔවුන් ෙයොදවා ගැනීම 
පිණිස ඉහත පරිදිම නුපුහුණු තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් 
ඔවුන්ෙග් ෙසේවාවලින් නිසියාකාර ෙසේවයක් ලබා ගැනීමට 
ෙනොහැකි බව ෙපෙනන ෙහයින් ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කරන්ෙනහිද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා  

සඳහන් කළ පරිදි ඕනෑම රටක අධ්යාපන කමයක් දියුණු කරන්නට 
නම් ඒ රෙට් පාසල්වලට වුවමනා පුහුණු ගුරුවරුන් සපයන්නට 
ඕනෑ. ඒකයි මුලික කටයුත්ත. අපි කථා කළා, නිදහස් අධ්යාපනය 
ගැන. එෙහත් පසුගිය දශකය  තුළදී  ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීෙම්දී 
ෙම් කියාදාමෙය් ෙයදී  නැහැ. අපි කාලයක් තිස්ෙසේ ගුරුවරුන් 
බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන් පාසෙල් වුවමනාකම් අනුව ෙනොෙවයි; 
ශිෂ්යයන්ෙග් වුවමනාකම් අනුව ෙනොෙවයි; අපිට වුවමනා 
විධියටයි. පළාත් සභා  නවෙය්ත්,  මහ ආණ්ඩුෙව්ත් ගුරුවරුන් 
බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. එම නිසා ගුරු වෘත්තිෙය්  විශාල 
පසුබෑමක් තිෙබනවා. පුහුණුව ලැබූ හුඟක් ගුරුවරු තව අවුරුදු 
දහයක් යනෙකොට විශාම ගන්නවා. ඒ මට්ටමටම පුහුණුව ලබා 
නැහැ. පුහුණු කරන්නටත් යම්කිසි  කමයක් තිෙබන්න ට ඕනෑ. ඒ 
පුහුණුවීෙම් කමය කැඩුෙණොත්  පුහුණුෙව් වටිනාකමක් නැහැ.  
ඒකයි අද තිෙබන පශ්නය. හුඟක් පාසල්වල ඉන්ෙන් නුපුහුණු 
ගුරුවරුන්. ඒ එක්කම ෙමහි පතිඵලය හැටියට තිෙබන්ෙන් ටියුෂන් 
පන්ති වැඩිෙයන් දියුණු ෙවන එකයි.  

විදුහල්පතිවරුන් දිහා බැලුවාම හුඟක් අය ෙද්ශපාලන පත්වීම් 
අනුව තමයි  විදුහල්පති තනතුරු ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගරු 
මන්තීතුමා කියන කාරණය ඇත්තයි. අපි ඒක පිළිගන්නවා. එය 
පිළිෙගන, ගුරු පුහුණුවට පමුඛ තැනක් ෙදනවා. අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඊළඟ අවුරුදු හතර වන විට හැම දරුෙවකුටම 
අවුරුදු 13ක් අධ්යාපනය ලබාෙදන්න පුළුවන් විධියට පාසල් සකස් 
කරලා, ගුරුවරු පුහුණු කරන්නයි.  

ජාතික පතිපත්තිය හැටියට විෙශේෂෙයන්ම පාසල්වල තිෙබන 
ඇබෑර්තු දිහා බලලා, ඒ පාසලට අදාළ විධියට ගුරුවරු බඳවාගන්න 
අධ්යාපන ඇමතිතුමාත්, අමාත්යාංශයත් තීරණය කර තිෙබනවා. ඒ 
අනුව පළාත් සභා පාසල් ෙවන්න පුළුවන්, ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයට 
අදාළ පාසල් ෙවන්න පුළුවන්  ඒ පළාත් අනුව ඇබෑර්තු ලබාගන්න 
අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ වාෙග්ම අප බලන්ෙන් ඒ පාසල්වලට 
ඔබින ගුරු මණ්ඩල ඇති කරන පනතක් ෙග්න්නයි. ෙලෝකෙය් 
පාසල් ගණනාවක -රජෙය් වුණත්, ෙපෞද්ගලික වුණත්- ඒ පාසලට 
සීමා ෙවලා, නැත්නම්  පාසල් තුන හතරකට සීමා ෙවලා තමයි 
ෙසේවා මණ්ඩලය තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ කමයට යන්න ඕනෑ. 
එතැනින් ෙවනත් තැන්වලට මාරුවීම් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
ඒ කම ෙම් ෙකොමිසම මාර්ගෙයන් හදන්න පුළුවන්.    

අපට විද්යා ගුරුවරු වුවමනායි. ගණිත ගුරුවරු වුවමනායි. 
ඉංගීසි ගුරුවරු වුවමනායි. ෙම් සියලුම අය අලුතින් පුහුණු කරන්න 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් අය පුහුණු කරන්න තිෙබන 
ආයතන කඩා වැටිලා තිබුණා. ජාතික අධ්යාපන ආයතනය 
ෙකොරියාෙවන් ලැබුණු ආධාරවලින් සකස් කළ එකක්. 
ෙකොරියාෙවන් උපෙදස් අරෙගන එය පතිසංවිධානය කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වා ෙග්ම අධ්යාපන විද්යා පීඨ යළි 
ෙගොඩනංවන්න, ෙවනම ගුරුවරු පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහනක් 
තිෙබනවා. මම සිකුරාදාත් අෙප් අධ්යාපන ඇමතිතුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කළා. අපට වුවමනා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ගුරු වෘත්තිය 
දියුණු කරන්නයි. මම කැමැතියි, අවුරුද්දකට දවස් ෙදකක් 
ගුරුවරුන්ට ෙදන්න. අපි පඩි ෙගවන්නම්. ගිහින් තමන්ෙග් විෂය 
මාලා ගැන දැනුම අලුත්වැඩියා කරෙගන ආපහු එන්න.  

අවුරුදු පහ-හයකට පස්ෙසේ ඕනෑ නම්  ඒ දින ගණන දවස් 
හතරක් කර ගන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ෙම් වැඩකටයුත්ත 
කරන්න අමාරුයි.  ඒ වාෙග්ම අවශ්ය නම් පාසල් පරීක්ෂා කිරීෙම් 
ආයතනයක් - schools inspectorate - අවශ්ය ෙවන්න පුළුවන්. 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුත්ත වන ්ෙන් ජාතික පාසල් 
සහ  අෙනන් පාසල්වල කටයුතුවලට අතගැසීම ෙනොෙවයි. ඒ 
කටයුතු නිසියාකාරව කරෙගන යෑම අපි පළාත් සභාවට බාරදිය 
යුතුයි. පළාත් සභාව ඒ කටයුතු හරියට කරන්ෙන් නැත්නම් 
පමණයි අපි මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. හුඟක් රටවල අධ්යාපනය 
කියන්ෙන් ඒ පළාෙතන්වත් ෙමෙහයවන එකක් ෙනොෙවයි, ඒ 
පෙද්ශෙයන් කරන එකක්. නමුත් අපි  කියන්ෙන් නැහැ අධ්යාපන  
කටයුතු පාෙද්ශීය සභාවලට බාර ෙදන්න කියලා. ඒකත් සුදුසු 
නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ව හයක් 
තිෙබනවා. ඒක කියාත්මක කිරීම තමයි අෙප් වැඩසටහන.  

උපාධිධාරින් සංවර්ධන නිලධාරින් වශෙයන් බඳවාෙගන 
සමහර තැන්වලට පත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඔවුන්ට කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. මට දුක හිෙතනවා. අපි බලන්ෙන් ඒ අයටත් 
කාර්යයක් පවරන්නයි. අලුතින් උපාධිධාරින් බඳවා ගන්නෙකොට 
අලුත් තනතුරු ඇති කරන්නත්,  පුහුණුව ලබා දීලා ඔවුන් වුවමනා 
තැනට පත් කරන්නත් කටයුතු කරනවා. එෙහම නැතිව රැකියාවක් 
ෙදනවා කියලා නිකම් සහතිකයක් ෙදන්න ෙනොෙවයි අපි 
බලන්ෙන්.   වුවමනා තැනට ඒ අය පත් කරන්න තමයි අපි වැඩ 
කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්.  
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ගරු මන්තීතුමා කියපු කාරණය වැදගත්. ෙම් අවුරුද්ද 
අවසන්වීමට ෙපර ඒ උපාධිධාරින් ෙයොමුවන ක්ෙෂේතයට අදාළව 
පුහුණුව ලබා ෙදන්නත්, ෙදවන පියවර හැටියට  විශ්වවිද්යාල 
තුළදීම එනම් අන්තිම විභාගය අවසාන කළාට පසුව ඒ පුහුණුව 
ලබා ගන්න පුළුවන් වන විධිෙය් වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්ද කියාත් අපි බලනවා. උපාධිධාරින් පුද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවයට යන්න පුළුවන්; රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවයට යන්න 
පුළුවන්. නමුත් පුහුණුව ෙනොමැතිව යන්න බැහැ. ඒ නිසා අෙප් 
උපාධිධාරින්ට සහ විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ටත් ඒ පුහුණුව 
ලබා ෙදන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු අගාමාත්යතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. මෙග් පශ්නයට 

එතුමාෙගන් හරියටම  පැහැදිලිව උත්තරය ලැබුණා.  

අතුරු පශ්නයක් විධියට මම ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් 
කාරණයයි.   

වර්ෂයකට ගුරුවරු 5,000ක් පමණ විශාම යනවා.  නමුත් 
විද්යාපීඨ තුළින් වසරකට දළ වශෙයන් ගුරුවරු 2,000ක් ෙහෝ 
2,500ක් පමණ තමයි එළියට එන්ෙන්.  

ගරු අගමැතිතුමා සඳහන් කළ පරිදිම ටියුෂන් පන්තිවලට සහ 
පශ්න පතවල ට ෙයොමු වීම නිසා එම දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය 
පාසලින් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා දරුවන් පිළිබඳව දැනෙගන 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් විධියට විද්යා පීඨ වැනි ආයතන  තුළින් 
ගුරුවරුන්  පුහුණු කර ගැනීමට ෙම් වන ෙකොට කඩිනම් පියවරක් 
ෙගන තිෙබනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම Advanced Level  විභාගය සමත් අය 

අධ්යාපන විද්යා පීඨවලට බඳවාෙගන ඒ අය පුහුණු කරවීමට 
අමතරව උපාධිධාරි ගුරුවරුන් බඳවා ෙගන ඒ අය පුහුණු 
කරවන්නත් තිෙබනවා. දැන් තිෙබන්ෙන් අවුරුදු දහතුනක් 
අනිවාර්යය කරපු අධ්යාපන කමයක්. හයවැනි පන්තිෙය් ඉඳලා 
සාමාන්ය ෙපළ දක්වා සිටින කණ්ඩායම් දිහා බැලුවාම අපට 
ෙපෙනනවා, අලුත් ගුරුවරු වුවමනා බව. ඒ නිසා ඇමතිතුමා ඊළඟ 
මාස කීපය තුළදී අලුත් ගුරු පුහුණු වැඩසටහනක්, ගුරු අධ්යාපන 
වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරයි.  

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමාම සඳහන් කළ පරිදි  

විද්යාව, ගණිතය, භාෂාව සහ තාක්ෂණ විෂයයන් තමයි මුළු දිවයින 
පුරාම වැඩි වශෙයන් වැදගත්කමක් දරන්ෙන්. නමුත් බාහිර 
උපාධිය අරෙගන එන උපාධිධාරින්ට ගුරු පත්වීම් ලබා දීම නිසා ඒ 
දරුවන්ට අවශ්ය අධ්යාපනය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 35, 
අවුරුදු 40 ගත වුණු අයත් බාහිර උපාධිය අරෙගන එනවා. 
ෙකළින්ම විශ්වවිද්යාලයකින් පිටෙවලා තරුණ වයෙසේදීම 
දරුවන්ට අධ්යාපනය ලබා දීමට අවශ්ය ගුරු පුහුණු කමයක් හදා 
ගැනීම ෙයෝග්ය ෙනොෙව්ද කියන එක තමයි මා අහන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
විද්යා විෂයයන් හදාරපු කණ්ඩායම් උසස් ෙපළ විභාගය සමත් 

වුණාට පසුව ගුරුවරු හැ ටියට බඳවාෙගන, ෙසේවය කරන අතරතුර  

ඊළඟ අවුරුදු හය-හත තුළදී ඔවුන්ට උපාධියක් ලබා ගන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳවයි අපි සාකච්ඡා කෙළේ. ඒකයි ෙහොඳම 
කමය. අධ්යාපන අමාත්යාංශයයි, ජාතික අධ්යාපන ආයතනයයි ඒ 
ඒ පළාත්වල තිෙබන විශ්වවිද්යාල එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ 
ආයතනවල පහසුකම් තිෙබනවා නම්, ඒ අය පුහුණු කරවන්න අපි 
මුදල් ලබා ෙදන්නම්. ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ඕනෑ, විද්යා, 
තාක්ෂණ හා ඉංගීසි ගුරුවරුන් සංඛ්යාව වැඩි කරන්නයි. එම 
විෂයන් සඳහා ගුරුවරුන් සංඛ්යාව වැඩි කරන්ෙන් නැත්නම්, අපට 
දියුණු ෙවන්න බැහැ. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කලා ක්ෙෂේතෙය් හිර 
ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි විද්යා හා තාක්ෂණ දැනුම ලබා දිය 
යුතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මමත් ෙපොඩි අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

කැමැතියි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා සූදානම්ද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්, ඔව්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙලෝකෙය් තිෙබන පැරණිම අධ්යාපන 

ෙදපාර්තෙම්න්තු තුෙනන් එකක් තමයි ලංකාෙව් අධ්යාපන 
පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 1869 ෙපබරවාරි 6 වනදා තමයි එය 
ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සියවස සමරපු 1969 වසෙර්දී දණ්ඩගමුව -අද කුලියාපිටිය- 
නිෙයෝජනය කළ අයි.එම්.ආර්.ඒ. ඊරියෙගොල්ල මැතිතුමා තමයි 
අධ්යාපන ඇමතිවරයා හැටියට හිටිෙය්. 2019 වසෙර්දී අධ්යාපන 
පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සිය 150 වන වසර සමරන්නට 
නියමිතව තිෙබනවා. අදත් ඉන්ෙන් කුලියාපිටිය නිෙයෝජනය 
කරන අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක්. අෙප් පාසල්වල අද වැඩි බරක් 
තියන්න වුවමනා ක්ෙෂේත තමයි උපෙද්ශනය සහ 
මාර්ෙගෝපෙද්ශනය. අවාසනාවකට අද උපෙද්ශනය හා 
මාර්ෙගෝපෙද්ශනය එක ඒකකයක් විධියට තිබීම තුළ ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්ට ඒ අංශ ෙදෙකන්ම විධිමත් පෙයෝජනයක් ගන්න 
ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් විද්යා පීඨ තුළ 
උපෙද්ශන ගුරුවරු ෙවනම, මාර්ෙගෝපෙද්ශන ගුරුවරු ෙවනම 
පුහුණු කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම මානසික ව්යාකුල තත්ත්වයන් 
පිළිබඳවත් සලකමින් උපෙද්ශන හා මාර්ෙගෝපෙද්ශන කියන අංශ 
ෙදක ෙකෙරහි වැඩි බරක් තියලා වැඩි පතිපාදන ෙවන් කරමින් 
කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්ද? ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
එදා විද්යා පීඨෙය් ජාතික ශික්ෂණෙව්දී ඩිප්ෙලෝමාව ඔබතුමායි 
ආරම්භ කෙළේ. අද එය උපාධියක් දක්වා ෙගන යන්න අපට 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමා කියපු කාරණා පිළිබඳව අපි අවධානය ෙයොමු 

කරනවා. උපෙද්ශනය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක වැදගත්. ඒ වාෙග්ම අපි බලන්ෙන්, 2019 වසර වන විට නව 
අධ්යාපන කමයක් ඇති කරන්නයි. ආණ්ඩුවකට විතරක් ඒක 
තනියම කරන්නට බැහැ. පළාත් සභා සමඟත් සාකච්ඡා කරලා 
කළ යුතු ෙදයක්.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරක සභා පත් කරන්නට 
කිව්ෙව් ඒකයි.  අදාළ කාරක සභාෙව්ත් අදහස් අරෙගන තමයි 
රටට පිළිගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් ඇති කළ යුත්ෙත්. එය 
කියාත්මක කළ යුත්ෙත් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳ මූලික සාකච්ඡා 
පතය අධ්යාපන අමාත්යතුමාට ඉදිරිපත් කරලා, පළාත් සභාවල 
අදහසුත් අරෙගන, අලුෙතන් පත් කරන කාරක සභා සමඟත් 
සාකච්ඡා කරලා ඒ අනුව කියාත්මක ෙවමු.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා. 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 1990ஆம் ஆண்  தல் 

மன்னார் ைழவாயி ல் அைமந் ள்ள மன்னார் பல்ேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கத் க்குச் ெசாந்தமான கட் டம் 
இரா வத்தின் பாவைனயில் இ க்கின்ற . இதனால், 
கூட் ற த் திைணக்களம் மிகப்ெபாிய நட்டத்ைதச் சந்தித் க் 
ெகாண் க் கின்ற . இக்கட் டத்ைதக் கூட் ற த் 
திைணக்களத்திடம் இன்ன ம் ஏன், ஒப்பைடக்கவில்ைல? இ  
ெதாடர்பில் 2015ஆம் ஆண்  ெசப்ெரம்பர் மாதம் 22ஆம் திகதி 
பா காப்  அைமச்சுக்கு நான் க தம் எ தியி ந்ேதன். 
அதற்குாிய பதி ம் எனக்குக் கிைடக்கவில்ைல. ஆனப யால், 
இக்கட் டம் எப்ெபா  கூட் ற த் திைணக்களத்திடம் 
ைகயளிக்கப்ப ம் என்  ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் க் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். தற்ெபா , 
அக்கூட் ற த் திைணக்களத் க்குச் ெசாந்தமான கட் டத்தில் 
இரா வம் மரக்கறி வியாபாரம்தான் ெசய்  
ெகாண் க்கின்ற  என்பைத நீங்கள் அறி ர்களா? என் ம் 
நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Prime Minister, please. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
The Hon. Member asked me a Question regarding an 

Army camp in Mannar. I must say the Army camp has 
been established in Mannar in June 1990 occupying a 
building belonged to the District Co-operative Council 
after taking into consideration the LTTE terrorist 
activities which largely disrupted the day-to-day lifestyle 
of the people in the area. The Ministry of Defence has 
received a request to release the building occupied by the 
Army and action has been taken to acquire a State land to 
relocate the camp. The request in this regard has already 
been submitted to the GA, Mannar by the Sri Lanka Army 
and the acquisition process is currently underway. Once 
the State land is acquired by the Army, action will be 
taken to release the co-operative building.  

Hon. Speaker, I must say that I am unaware of any 
vegetable sales being done by the Army, but we can 
certainly look into it.   

I feel a Question like this is more appropriate at the 
Oral Question time than the Prime Minister’s Question 
time because this is actually fact finding and that really 
can be achieved by asking an Oral Question from the 
relevant Minister.       

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் இக்ேகள்விைய 

உாிய அைமச்சாிடம் ேகட் , அதற்கு ம ெமாழி கிைடக்காத 
தால்தான் பிரதம அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அரச 
காணி கிைடத்தால் அதைன மாற் வதாக பிரதம அைமச்சர் 
அவர்கள் ெசான்னார். அந்தக் கூட் ற த் திைணக்களக் 
கட் டத்தி ந்  இரண்  கிேலாமீற்றர் ரத்தில்தான் 
மன்னார் மாவட்டத் க்கான தள்ளா  ெபாிய இரா வ காம் 
இ க்கின்ற . இ பற்றி பீல்ட் மார்ஷல் சரத் ெபான்ேசகா 
அவர்க க்கும் ெதாி ம். தள்ளா  இரா வ காமி ந்  
இரண்  கிேலாமீற்றர் ரத்தி ள்ள இக்கட் டத்ைத 
மாற் வதற்கு அரச காணி ேதைவ என்  ெசால்வ , 
எந்தவிதத்தி ம் நியாயமில்ைல. த்தமில்லாத இன்ைறய 
காலத்தில், தள்ளா  இரா வ காைமவிட ேமலதிகமாக 
இரண்  கிேலாமீற்ற க்குள் இரா வத்திற்கு இன் ேமார் 
இரா வ காம் அைமப்பதற்கான ேதைவ என்ன? 
என்ப தான் எங்க க்கு விளங்கவில்ைல.  

நீங்கள் நல்லாட்சி நைடெப கிற  என்  ெசால்கின் 
றீர்கள். ஆனால், மக்கள் எங்களிடம் ேகட்கின்ற ேகள்விக க்கு 
எங்களால் ம ெமாழி ெசால்ல யாமல் இ க்கின்ற . 
அதனால்தான் நான் இக்ேகள்விைய உங்களிடம் ேகட்ேடன். 
சாதாரண ஒ  ேகள்விைய பிரதம அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேகட்பதாக நீங்கள் ெசால்கின்றீர்கள். நான் இக்ேகள்விைய ஒ  
சாதாரண ேகள்வியாக கடந்த வ டம் 09ஆம் மாதம் 22ஆம் 
திகதி பா காப்  அைமச்சாிடம் ேகட் ந்ேதன். அதற்கு 
அவர்கள் ம ெமாழி தராததால்தான் இக்ேகள்விைய பிரதம 
அைமச்சாிடம் ேகட்பதற்காகப் பாரா மன்றத்தில் சமர்ப் 
பித்ேதன்.  

அரச காணி கிைடக்கும்வைர கூட் ற  சங்கத்தி ைடய 
கட் டத்ைத இரா வம் எ க்கேவண் ம் என்ற அவசிய 
மில்ைல. ஏெனன்றால், த்தம் வைடந்  ஆ  வ டங்கள் 

ர்த்தியாகிவிட்டன. மன்னாாின் ைழவாயி ல் இ க்கின்ற  
கூட் ற த் திைணக்களத் க்குாிய மிகப்ெபாிய கட் டம்தான் 
இ . தற்ெபா  அந்தக் கட் டத்தில் இரா வம் එළවලු 
බිස්නස් තමයි කරන්ෙන්. கூட் ற ச் சங்கம் ெசய்யேவண் ய 
ேவைலைய இரா வம் ெசய்கிற . எனேவ, இதற்குாிய 
பதிைல மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் தரேவண் ம் 
என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
As I told, Hon. Member, I have to find out about that 

vegetable business, but the question here was, will the 
Army give up the building. Yes, the Army wants to give 
up the building and they are getting some land nearby for 
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another building. Since it was only a question of the 
building, I did not get a situation report as to the location 
of all the Army camps and what they have been doing in 
the area. But, if he had asked the Minister and there has 
not been a reply, I will certainly look into it.  I think 
questions like this should be answered in Parliament by 
the relevant Minister because these are very detailed and 
technical questions which are best known to the Minister 
himself.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, we will take action accordingly, Hon. Prime Minister. 

ගරු (ෛවද්ය)නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් ෙමම 

පශ්නය අහනවා. 

ගරු අගමැතිතුමනි, අෙප් රෙට් මැද කඳුකරෙය්, දකුෙණ් 
ජනතාවට ඉඩම් වැදගත් වන්නා ෙසේම උතුෙර් ජනතාවට  ඔවුන්ෙග් 
ෙද්ෙපොළක් හැටියට විෙශේෂෙයන්ම රත්රන් වැදගත් ෙවනවා.  

යුද්ධය අවසන් කාලෙය්ත්, යුද්ධය අවසන් වූ පසුවත් එම 
පෙද්ශවල එල්ටීටීඊ  සංවිධානය සතුව තිබූ රත්රන් බඩු විශාල 
පමාණයක් විටින් විට අත් අඩංගුවට ගත් බව මාධ්ය වාර්තා කළා. ඒ 
වාෙග්ම, එම රත්රන් බඩු ෙදමළ ජනතාව අතර ෙබදා ෙදනවා 
කියලාත් ඒ මැතිවරණවලදී කිව්වා. අපි දැක්කා පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණයට ආසන්න කාලෙය්දී ෙදමළ ජනතාවෙගන් යම් 
පිරිසක් අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවලා එම රත්රන් බඩු ෙබදා 
දුන්නා.  

(අ) යුද්ධය පැවති පෙද්ශවල එල්ටීටීඊ සංවිධානය සතුව තිබී 
ෙසොයා ගන්නා ලද රත්රන් පමාණය බර අනුව 
ෙකොපමණද?    භාණ්ඩ අනුව කවෙර්ද?  

(ආ) එම භාණ්ඩ රජය භාරයට පත් වූ ආකාරය කවෙර්ද? 

(ඇ) එම භාණ්ඩවලින් ෙකොපමණ පමාණයක් අයිතිකරුවන් 
හඳුනාෙගන භාර දී තිෙබ්ද?    ඒ කවර වකවානුවලද? 

(ඈ) එෙසේ අයිතිකරුවන් හඳුනා ෙනොෙගන ඇති රත්රන් බඩු 
පමාණය ෙකොපමණද? 

(ඉ) එම රත්රන් දැන් පවතින්ෙන් කවර සථ්ානයක, කවුරුන් 
භාරෙය්ද? 

(ඊ) එම රත්රන් බඩු නියම අයිතිකරුවන් ෙවත ලබා දීමට ඇති 
බාධා කවෙර්ද? 

(උ) එම බාධා ඉවත් ෙකොට නියම අයිතිකරුවන් ෙවත රත්රන් 
බඩු භාර ෙදන්ෙන් කවර කාල  වකවානුවලද? 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් පවත්වා ෙගන 

ගිය බැංකුවල තැන්පත් කර තිබූ සහ උකස ්කර තිබූ රන් භාණ්ඩ  ශී 
ලංකා යුද හමුදාව විසින් ෙසොයා ගත්තා. ෙවනත් ස්ථානයන්හි 
සඟවා තිබුණු රන් භාණ්ඩ ෙසොයා ගැනීමටද හමුදාවට හැකි වුණා.  

ෙමම රන් භාණ්ඩ ෙබොෙහොමයක් සාමාන්ය ජනතාව සතු ඒවායි. 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය සතු රන් භාණ්ඩත් ෙම් අතර තිෙබන්නට 
පුළුවන්.  

හමුදා වාර්තා අනුව කිෙලෝගෑම් 150කට ආසන්න රන් භාණ්ඩ 
හමුදා භාරයට ෙගන තිෙබනවා. කර මාල, වළලු, කරාඹු, 
ෙපන්ඩන්ට්, ෙබ්ස්ලට්,  මුදු, තැලි ආදී ස්වර්ණාභරණ ෙම් අතර 
තිෙබනවා.  

ෙම් භාණ්ඩවලින් කිෙලෝගෑම් 32කට ආසන්න පමාණයක් මහ 
බැංකුව ෙවත භාර දී තිෙබනවා. ඒ, 2010 සැප්තැම්බර් 07 වනදා 
සිට 2012 ජනවාරි 26 වනදා දක්වා කාල සීමාව තුළ, අවස්ථා 
28කදී. ෙමෙසේ භාර දීෙම්දී ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ 
අධිකාරිය ලවා එම රන් භාණ්ඩ තක්ෙසේරු කර තිෙබනවා. ෙමෙසේ 
භාර දුන් රන් භාණ්ඩයන්හි බර පමාණය ගෑම් 31,705.34ක්. 
තක්ෙසේරු වටිනාකම රුපියල් 131,084,751යි.  

භාණ්ඩ භාර ගැනීම පිළිබඳව ශී ලංකා මහ බැංකුව ෙමෙසේ 
පවසනවා : 

"එකී ස්වර්ණාභරණ ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් යුද හමුදා 
නිෙයෝජිතයන් හා අභ්යන්තර විගණන නිෙයෝජිතයන් ඉදිරිෙය් 
බර කිරා තහවුරු කරගත් අතර, පමිතිය පරීක්ෂා ෙනොකර භාර 
ගන්නා ලදී." 

එෙසේ භාරගත් රන් භාණ්ඩ මහ බැංකු සුරක්ෂිතාගාරෙය් 
තැන්පත් කර තිෙබනවා.  

ශී ලංකා යුද හමුදාව පවසන පරිදි, ඉතිරි රන් භාණ්ඩවලින් බර 
ගණනය ෙනොකළ බහලුම් 2,319ක් 2014 වසෙර් අවස්ථා ෙදකකදී 
අයිතිකරුවන් ෙවත භාර දී තිෙබනවා. 2014 ඔක්ෙතෝබර් 12වන දා 
කිලිෙනොච්චිෙය්දී අයිතිකරුවන් 25ෙදෙනකුට භාර දුන්නා. සියලුම 
ජනමාධ්ය සහ රජෙය් නිල ෙවබ් අඩවි එම අවස්ථාව වාර්තා කර 
තිෙබනවා. ඒ උත්සවෙය් ඡායා රූප සහිතව ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් ෙවබ් අඩවිෙය් පළ කළ පුවත් ලිපියක සඳහන් 
ෙවන්ෙන්, රන් භාණ්ඩ අයිතිකරුවන් 2,377ෙදෙනකු ෙම් වන විට 
හඳුනාෙගන ඇති බවයි. නමුත්, යුද හමුදා වාර්තා අනුව 2014 
ෙදසැම්බර් 04වන දා ෙකොළඹදී රන් භාණ්ඩ භාරදී තිෙබන්ෙන් 
අයිතිකරුවන් 2,294ෙදෙනකුටයි. ඒ උත්සවය පිළිබඳව පළ වූ 
විද ත් හා මුදිත මාධ්ය වාර්තාවල සඳහන් වන්ෙන් ෙවනත් 
සංඛ්යාවක්. මාධ්ය වාර්තා කරන්ෙන් 1,960ෙදෙනකුට රන් භාණ්ඩ 
භාර දුන් බවයි. ඒ සංඛ්යාව 2014 ෙදසැම්බර් 05වන දා ආරක්ෂක 
සහ නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශය මඟින්ද තහවුරු කර 
තිෙබනවා. එම අමාත්යාංශෙය් මාධ්ය පකාශක බිෙග්ඩියර් රුවන් 
වීරෙසේකර මහතා උපුටා දක්වමින් රජෙය් නිල පුවත් ෙවබ් අඩවිය 
සඳහන් කර තිබුෙණ්, රන් භාණ්ඩ බහලුම් 2,184ක් අයිතිකරුවන් 
1,960ෙදෙනකුට භාර දුන් බවයි. එවැනි පරස්පර සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙමන්ම අපැහැදිලි තැන් ගණනාවකුත් ෙම් ගනුෙදනුව සම්බන්ධව 
තිෙබනවා. ෙම් රන් භාණ්ඩ ගනුෙදනුෙව් අපැහැදිලි තැන් ෙසොයා 
ගැනීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වගකීමක් යැයි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

අධීක්ෂණ කමිටු මඟින් අපට ෙම් සියල්ෙල් සැබෑ තත්ත්වය 
ෙසොයාගත හැකියැයි මා සිතනවා. ෙමොකද,  ෙම් ගැන දන්නා 
උතුෙර් මන්තීවරුන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ෙමතැන ඉන්නවා 
හමුදාෙව් එදා අණ දුන්නු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා. එදා 
ජනාධිපතියි, ආරක්ෂක ඇමතියි මහින්ද රාජපක්ෂ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළන්ම ෙම් ගැන ෙහොයා ගන්න පුළුවන්.  

"අනුන්ෙග් රත්රන් - අපි අරන් මක් කරන්" කියන. අෙප් රෙට් 
පසිද්ධ කියමනක් මට ෙමහිදී සිහිපත් ෙවනවා. එම නිසා ෙමම 
රත්රන්වල සැබෑ අයිතිකරුවන් ෙසොයා ගැනීෙම්ත්- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
අපි රත්තරන්ෙන් ඒකයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇයි, ඉතින් ඔබතුමා ඔය තරම් බයෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

ඔබතුමා ගැන කිව්ෙව් නැහැෙන්. ඔබතුමන්ලා ගැන කිව්ෙව් නැහැ.  
[බාධා කිරීම්] ඇයි, ෙමතැන කෑ ගහන්ෙන්? එෙහමනම්, 
ෙමතුමන්ලාත් කෑ ගහන්න තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙමතුමන්ලා කෑ 
ගහන්න තිබුණා. ෙමතුමාත් කෑ ගහන්න තිබුණා. නමුත්, කවුරුවත් 
කෑ ගහන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ඒක අරගන්න ගියාද? 

ඒ නිසා ෙම් රත්රන්වල සැබෑ අයිතිකරුවන් ෙසොයා ගැනීෙම්ත්, 
ඒ රත්රන් ෙහොර පාරක ගියාදැයි ෙසොයා ගැනීෙම්ත් යුතුකමක් හා 
වගකීමක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බව මා අවධාරණය කරන්න 
කැමැතියි. අපි සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නම්.  

දැනට අයිතිකරුවන් හඳුනාගත ෙනොහැකි රන් භාණ්ඩ 
කිෙලෝග්රෑම් 80කට ආසන්න පමාණයක් යුද හමුදාව භාරෙය් 
සුරක්ෂිතව තිෙබනවා. ෙම් භාණ්ඩ තක්ෙසේරු කර නැහැ. හමුදා 
වාර්තා ෙපන්වා ෙදන්ෙන්, ඒවා ඉදිරිෙය්දී තක්ෙසේරු කර ශී ලංකා 
මහ බැංකුවට භාර දීමට කටයුතු කරන බවයි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බැරෑරුම්, සංකීර්ණ 
ගැටලුවක් මතු වන හැම ෙමොෙහොතකම අගාමාත්යවරයාෙග් 
සාම්පදායික පුරුද්ද බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, "ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණ කමිටු තිෙබනවා. ඒ අධීක්ෂණ කමිටු 
හරහා ඒවා ෙසොයා ගන්න පුළුවන්"ය කියා කියන එකයි. ඊෙය් ණය 
පිළිබඳව පශ්නය අහන ෙකොටත් ඔබතුමා ඒ පිළිතුර ලබා දුන්නා. 
රත්රන් පිළිබඳ පශ්නය අහන ෙකොටත් ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදනවා, 
"ස්ථාවර කමිටු තිෙබනවා. ඒ සථ්ාවර කමිටු හරහා ෙසොයා ගන්න 
පුළුවන්"ය කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කියන පකාශ අනුව 
ආණ්ඩුවට එල්ල වන සමහර පශ්න මඟ හරවා යෑම සඳහා සැලකිය 
යුතු පමාණයකට ෙම් සථ්ාවර කමිටු උපෙයෝගි කර ගන්නවා වාෙග් 
සමාන අදහසක් ෙගොඩ නැඟී තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි නිශ්චිත 
පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා රත්රන් ෙකොපමණ පමාණයක් ෙසොයා 
ගනු ලැබුවාද, එයින් ෙකොපමණ පමාණයක් අයිතිකරුවන්ට ෙදනු 
ලැබුවාද, අයිතිකරුවන්ට ෙනොදී ෙකොපමණ පමාණයක් ආරක්ෂා 
ෙකොට තිෙබනවාද, ඒවා නැවත හඳුනා ෙගන ලබා ෙදන්ෙන් 
කවදාද කියලා. මා කියන්ෙන්, ෙමය ආණ්ඩුවක් හැටියට කළ යුතු 
කාර්යයක් කියලායි. ඊට අමතරව තවත් රත්රන් තිෙබනවාද කියලා 
හිටපු ආරක්ෂක ඇමතිතුමා, හිටපු හමුදාපතිතුමා, උතුෙර් 
මන්තීවරුන් සම්බන්ධ කර ෙගන ෙසොයන්න පුළුවන්. හැබැයි 
ඔබතුමාම නිශ්චිත වශෙයන්  කිව්වා, රත්රන් කිෙලෝගෑම් 150ක් 
පමණ තිබුණාය, කිෙලෝගෑම් 31කට ආසන්න පමාණයක් රත්රන් 
බව හඳුනා ෙගන තිබුණාය, හමුදාව භාර ෙය් රත්රන් කිෙලෝගෑම් 
80ක් පමණ තිෙබනවාය කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, හමුදාව 
භාර  ෙය් තිෙබන රත්රන් ඉතා පැහැදිලි ෙලස ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙග් රත්රන් ෙන්. ඒ නිසා මා ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් 
දැන ගන්න කැමැතියි, දැනට හමුදාව භාරෙය් තිෙබන රත්රන් 
ෙතොගය එම පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් බවට හඳුනා ෙගන, ඒ රත්රන් 
ඒ ජනතාවට ලබා දීම සඳහා සකස් කර තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ 
කුමක්ද කියලා.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙම් 

කාරක සභා තිෙබන්ෙන්ත් ෙමම වැඩ කටයුතු පරීක්ෂණය 
කරන්නයි කියලා. විෙශේෂෙයන් ඊෙය් මා ෙයෝජනා කෙළේ, 
අන්තිමට තිෙබන්න ඕනෑ මුදල් පමණය ෙකොපමණ කියා ෙසොයා 
ෙදන්නම් කියලායි. තව රුපියල් බිලියන 10ක්ද, රුපියල් බිලියන 
100ක්ද, රුපියල් බිලියන 500ක්ද කියලා කියන්නම්.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට විතරක් කරන්න බැහැ. 
අපිටත් කරන්න බැහැ. ඒකයි IMF එෙකන් ආධාර ඉල්ලුෙව්, 
forensic audit එකක් කරන්න. ඒ සඳහා ගත යුතු පියවරත් 
කියන්නම්. ඊට පසුව ෙපොදු මුදල් කාරක සභාෙවන් අපිට කියන්න 
පුළුවන්, ඒකට එකඟ ෙවනවාද එෙහම නැත්නම් තව පරීක්ෂණ සිදු 
කර වුෙණ් ෙමොකක්ද කියා ෙසොයා ගන්න වුවමනායිද කියන එක 
ගැන. ෙමොකද, අතීතෙය් සිදු වුණු ෙද්වල්  ඔක්ෙකෝම ෙහොයන්න 
ගිෙයොත් වර්තමානය සහ අනාගතය ගැන කියාත්මක ෙවන්න බැරි 
ෙවනවා. සමහර ෙද්වල් පිළිබඳව ෙසොයා අපි ඒවා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ කටයුත්ත සම්පූර්ණ 
වගකීමකින් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන පශන්යක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

අෙනක් අතට ෙම් ගැන ෙසොයන්න ගියාම එක එක වාර්තා 
තිෙබනවා. අපි ෙකොමිසමක් පත් කරන්න ඕනෑ, ජනතාවෙග් අදහස් 
අහන්න. නැත්නම් ෙම් කමිටුෙවන්ම ජනතාවෙග් අදහස් අරෙගන 
අපට කියන්න පුළුවන්. ෙකොමිසමක් පත් කෙළොත් ඒ ෙකොමිසෙම් 
වැඩ කටයුතු ඉවර කරලා ෙමතැනට එන්න තව කල් යයි. ඒක 
වුවමනා නම් අපිට ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලා ඉන්නා 
නිසා අප ෙම් කරුණු - අපිට තිෙබන කරුණු ඔක්ෙකෝම අප 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. මට ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒක 
කරන්න බැරි නම්, සභාව හිතනවා නම් ඒක ආණ්ඩුෙවන් කළ 
යුතුයි කියා එෙහම නම්, ජනතාවෙග් අදහස් දැන ගන්න ඕනෑ නිසා 
අපට සමහර විට ෙකොමිසමක් පත් කරන්න සිදු ෙවයි. ෙකොමිසමක් 
පත් කළාම හුඟාක් කල් යනවා. අන්න ඒකයි තිෙබන පශ්නය. 
ෙමොකද, ජනතාවෙගන් ආපසු සාක්ෂි ගන්න ෙවනවා. 
ජනතාවෙගන් සාක්ෂි ගන්නා එක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැන තමයි බැලිය යුත්ෙත්. අපි ඒ කටයුත්ත කරලා ඒෙක් 
වාර්තාව ෙමහාට ෙදන්නද, නැත්නම් සභාවම ඒ කටයුත්ත කරලා 
ඒ ගැන තීරණයක් ගන්නවාද කියන එක ගැන තමයි අපට 
තීරණයක් ගන්න තිෙබන්ෙන්.  

උතුරු පළාත නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. රත්රන්වලට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියා ඒ 
මන්තීතුමන්ලාත් දන්නවා. මම හිතනවා කාලය ෙකටි ෙවයි කියා. 
නමුත් ආණ්ඩුව ෙම් ගැන ෙසොයන්න ඕනෑය කියන මතය සභාෙව් 
තිෙබනවා නම්, යළිත් ෙම්වා වාර්තා කර ෙගන ඒ පරීක්ෂණය සිදු 
කරන්න අපට අවස්ථාව ෙදන්න ෙවයි. ඒ විකල්පවලින් එකක් 
ෙතෝරා ගන්න සිදු ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉස්ෙසල්ලා පැහැදිලි කිරීෙම්දී අගාමාත්යතුමා කිව්වා, 

රත්තරන් කිෙලෝගෑම් 150ක් පමණ තිබුණු බවත්, රත්තරන් 
කිෙලෝගෑම් 31කට ආසන්න පමාණයක් ෙබදා දී තිෙබන බවත්, 
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රත්තරන් කිෙලෝගෑම් 80ක් හමුදා භාරෙය් තිෙබන බවත්. මම 
ආසන්න අගයන් කිව්ෙව්. එතෙකොට හමුදාව භාරෙය් කිෙලෝගෑම් 
80යි, ලබාදුන් පමාණය කිෙලෝගෑම් 30යි නම් එකතුව කිෙලෝගෑම් 
110යි. හැබැයි, ඔබතුමා  එක ෙවලාවක කියනවා, රත්තරන් 
කිෙලෝගෑම් 150ක් තිබුණු බව වාර්තා කරලා තිෙබනවා කියලා. 
එතෙකොට ඉතිරි රත්තරන් කිෙලෝගෑම් 40ට ෙමොකක්ද වුෙණ් 
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. ෙබදා දීලා 
තිෙබන්ෙන්  කිෙලෝගෑම් 30යි නම්, හමුදා භාරෙය් තිෙබන්ෙන් 
කිෙලෝගෑම් 80යි නම්, කිෙලෝගෑම් 150ක් තිබුණු බව වාර්තා කරලා 
තිෙබනවා නම්, රත්තරන් කිෙලෝගෑම් 40ක හිඟයක් තිෙබනවා. 
මම ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, ඒ හිඟය පිළිබඳව දැනට 
ෙසොයාෙගන තිෙබන ෙතොරතුරු ෙමොනවාද සහ එෙහම නැත්නම් 
ඒවා ෙවනත් ස්ථානයක තිෙබනවාද කියලා. ඒක මම ෙදවැනි 
අතුරු පශ්නය විධියට ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමතැන මෙග් වාර්තාෙව් තිෙබන අන්දමට, හමුදා වාර්තාවල 

අන්දමට ෙපනී යන්ෙන් කිෙලෝගෑම් 150කට ආසන්න රන් භාණ්ඩ 
හමුදා භාරයට ෙගන තිෙබනවා කියන එකයි. ෙම් පිළිබඳ වාර්තා 
මට හම්බ වුෙණ් අද උෙද්. ඒ නිසා ෙමතැන පරස්පර විෙරෝධී 
කාරණයක් තිෙබන නිසා මම ෙම් පිළිබඳ අදාළ අංශවලින් සියලු 
වාර්තා අරෙගන ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නම්. අපිත් කැමැතියි, 
ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා ෙසොයාගන්නත්, ෙසොයාගන්න  පුළුවන් 
යන්තණය ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්නත්. එෙහත් ඔබතුමා කියන 
හැටියට ෙමතැන පරස්පර විෙරෝධී කරුණු කිහිපයක් තිබුණා. එම 
නිසා ෙම් පිළිබඳව නිසි පිළිතුරක් ලබාදීමට තව ටිකක් කල් 
ගන්නවාද, නැත්නම් ෙම්ක සභාවට දැනුම් දීලා අපි ගත යුතු 
කියාමාර්ගය කුමක්ද කියලා ෙම් සභාෙව්ත් අදහස් අරෙගන 
අවසාන තීරණයක් අරගන්නවාද කියලායි මම බැලුෙව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා. එකක් තමයි හිඟ රත්තරන් කිෙලෝගෑම් 40 
ෙසොයාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය. ෙදවැනි පශ්නය, 
දැනටත් හමුදාව සතුව රත්තරන් කිෙලෝගෑම් 80ක් තිෙබනවා,                  
ඒ රතන් අයිතිකරුවනට ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි? ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒවා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් රත්තරන්. 
එෙහම නැතුව අපට උතුෙර් රත්තරන් නිධි හම්බ වුෙණ් නැහැ ෙන්! 
ඒවා ඒ ජනතාව ළඟ තිබුණු රත්තරන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
කාලෙය් එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් නීතිවිෙරෝධී බැංකු ජාලයක් 
පවත්වාෙගන ගියා. අපට හම්බ වුණු රත්තරන්වලින් යම් කිසි 
පමාණයක් ඒ බැංකුවල උකස් තබන ලද රත්තරන්. අපට හම්බ 
වුණු සමහර පුරවැසියන් ළඟ රත්තරන් බඩු උකස් තැබුවාට පසුව 
ඔවුන්ට නිකුත් කරන ලද රිසිට් පත් තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් රත්තරන් හම්බ වුණාට පසුව ඒ කාලෙය් 
පළ කරපු වාර්තාවල, රූපවාහිනී නාලිකාවල, පත්තරවල ඉතා 
පැහැදිලිව තිබුණා, ඒ සමහර රත්තරන් භාණ්ඩවල බැංකුෙවන් 
ෙදන tag එකත් අමුණා තිබුණාය කියලා. ඒක මට මතකයි. ඒක 
තමයි රූපවාහිනී නාලිකාවල පචාරය වුෙණ්. ඒ අනුව බැංකුෙව් යම් 
tag එකකුත් එක්ක තමයි ෙම් රත්තරන් තිබුෙණ්. එතෙකොට රිසිට් 
පත තිෙබනවා නම්, ඒ tag එක සහිත භාණ්ඩය තිෙබනවා නම්, 
ඒක හඳුනා ගන්න ෙගොඩක් අමාරු වන්ෙන් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ පෙද්ශවල ජනතාව ෙගදර අත් හැරලා ගිෙය් 
ඇඳි වතත්, කෙර්ත්, අෙත්ත් දමා ෙගන යන්න පුළුවන් ෙද් ටිකකුත් 
රැෙගන පමණයි. ඒ නිසා ඔවුන්ට සියල්ල අහිමි වී තිෙබන 
ෙවලාවක ඔවුන් සතු සුවිශාල රත්තරන් පමාණයක් අවුරුදු හයකට 

වඩා වැඩි කාලයක් ආණ්ඩුව භාරෙය් තබා ගන්න එක සාධාරණ 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සඳහා ෙව්ගවත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා 
එම ජනතාවට එම රත්තරන් නැවත ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු අගමැතිතුමාෙගන් මම දැනගන්න 
කැමැතියි, එම කාර්යය කවදා ෙවනෙකොට අවසන් කරන්න 
සූදානම්ද කියලා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ කාරණය වැදගත් කාරණයක්. මම ඒ කාරණය ගැන ෙහොයා 

බලා කියන්නම්. සමහර විට ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
වැනි මන්තීතුමන්ලාෙගන් දැනගන්න පුළුවන්, whether they 
have got the receipts of the goods they handed over to the 
LTTE bank. LTTE බැංකුවට භාර දුන් රත්තරන්වල රිසිට් පත් 
තිෙබනවාද? තිෙබනවා නම් අපට check කරලා බලන්න පුළුවන්. 
[Interruption.]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Member.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள! தமிழீழ வி தைலப் 
க ைடய தமிழீழ ைவப்பகங்களில் ைவப் ச் ெசய்யப்பட்ட 

நைகக க்கான ரசீ  மக்களின் ைகவசம் இ க்கின்ற . 
என் ைடய கு ம்பத்தால் அடகு ைவக்கப்பட்ட நைகக்கான 
ரசீைத நா ம் ைவத்தி க்கின்ேறன். குறிப்பாக த்தம் நடந்த 
பிரேதசங்களான கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , வ னியா, 
மன்னார் மாவட்டங்களில் வாழ்ந்த மக்கள் அதற்கான ரசீ  
கைளக் ைகயிேல ைவத்தி க்கின்றார்கள். இந்த மக்கள் 
இடம்ெபயர்ந்  காம்களில் இ ந்தெபா  இரா வத் 
தினர்,  "உங்க ைடய நைககைளத் தி ம்ப ம் நாங்கள் 
ைகயளிக்கப்ேபாகின்ேறாம்" என்  ஒ ெப க்கிகள் லம் 
அறிவித்தனர். அதன்பின்னர் சில ைடய ரசீ களின் 
photocopy கைள ம் சிலாிடம் original ஐ ம் எ த் ப் பதி  
ெசய்தி க்கின்றார்கள், ஆனால், அந்த நைககள் அவர்க க்குக் 
ைகயளிக்கப்பட்டதா என்  ெதாியவில்ைல. ரசீ கள் 
இப்ெபா ம் மக்களின் ைகயிேல இ க்கின்றன. தமிழீழ 
வி தைலப் க ைடய ைவப்பகத்தால் வழங்கப்பட்டதற்கு 
ஆதாரமாக என  நைகக்குாிய ரசீ  என் ைடய ைகவசம் 
இ க்கின்ற . 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Prime Minister, would you  like to indicate a 

time period or do you want to -  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Give me a time period. I will speak to them. Maybe, the 

Hon. Minister of Justice or the Hon. State Minister of 
Defence can also speak to the Honourable MPs in the North.  
උතුෙර් මන්තීතුමන්ලා එක්ක කථා කරලා, ගන්න පුළුවන් කියා 
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියා අපට කිව්වාම ෙම් ගරු සභාවට වාර්තා 
කරන්න පුළුවන්. අෙප් ඇමතිතුමායි, රාජ්ය ඇමතිතුමායි, 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමායි, මහ බැංකුෙව් 

165 166 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධිපතිතුමායි සාකච්ඡා කරන්න. The Members of Parliament 
from North can meet with him this week or the following 
week and we will then go into the issue and see what else we 
can do.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள! தமிழீழ வி தைலப் 
க ைடய ைவப்பகங்களிேல ைவக்கப்பட்ட நைககள் 

பற்றிய விடயத்ைத நீங்கள் கவனத்தில் எ க்கின்றெபா , 
கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் இ க்கின்ற 
வர்த்தகர்களின் ெசாத் க்கள் ைமயாக அழிக்கப்பட்ட 
விடயம் பற்றி ம் கவனம் ெச த்த ேவண் ம். அவர்க ைடய 
வாகனங்கள் அழிக்கப்பட்டன. அவ்வாறான வாகனங்கள் 
பற்றிப் பதி மா  ெசால்லப்பட்டேபா  பலர் அ பற்றிப் 
பதிந்தி ந்தார்கள். என் ைடய இரண்  ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்கள் பற்றி ம் நான் பதிந்ேதன். என்ைனப்ேபால் 
பல ம் உழ  இயந்திரங்கள், பார ஊர்திகள், land master கள், 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் பற்றிய விபரங்கைளப் பதிந்தார்கள். 
ஆனால், இ வைர அவர்க க்கு அைவ வழங்கப்படவில்ைல. 
இவ்வா  ேகா க்கணக்கான ெசாத் க்க க்குச் ேசதம் 
ஏற்பட்டன. கிளிெநாச்சி வர்த்தகர்கைள அல்ல  ல்ைலத்தீ  
வர்த்தகர்கைள நீங்கள் தனியாகச் சந்தித்தால் அ பற்றி 
அறிந் ெகாள்ள ம். அவர்க ைடய ேகா க்கணக்கான 
ெசாத் க்க க்கு இன்ன ம் பதி ல்ைல. ஆகேவ, நீங்கள் 
இந்த நைககள் பற்றிய விடயத்ைத ஆராய்கின்றெபா  
இதைன ம் இைணத்  ஆரா மா  நான் இந்த இடத்தில் 
உங்கைள விநயமாக ேவண் கின்ேறன்.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
I will look into that. අපි බලන්නම්, ඒකට අපිට කරන්න 

පුළුවන් ෙමොකක්ද කියලා. විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් ජනතාවට යළි 
ජීවත් ෙවන්න අපි සම්පූර්ණෙයන්ම උදව් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ෙම් කාරණය ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next Question is to be asked by the Hon. Mahinda 

Yapa Abeywardena. 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ෙත්, රබර්, වී සහ එළවලු හා පලතුරු 

වැනි පධාන කෘෂි නිෂ්පාදනවල මිල ඉතාමත් පහළ මට්ටමකට වැටී 
ඇති බැවින්, එම නිෂ්පාදන සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා දීමට රජය 
මඟින් ගැනීමට ෙයෝජනා වී ඇති පියවර කුමක්දැයි ඔබතුමා රටට 
පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සමස්තයක් හැටියට අද මුළු ෙලෝකෙය්ම භාණ්ඩ මිල අඩු 

ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ආහාර ෙභෝගවල මිලත් ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක විෙශේෂෙයන්ම බලපාලා තිෙබන්ෙන් ෙත් හා 
රබර්වලටයි. රබර් මිලත් අඩුෙවලා තිෙබනවා. ෙත් මිලත් අඩු 

ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙත්වල පධානම ෙවෙළඳ ෙපොළවල් 
වන මැදෙපරදිග, රුසියාව සහ යුක්ෙර්න්වල පවතින ආර්ථික සහ 
යුදමය තත්ත්වය නිසා ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළවල් අද ෙත් මිලදී ගන්ෙන් 
නැහැ. ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමනි, ලංකාෙව් ෙත් 
සියල්ලම වාෙග් යන්ෙන් ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළවල්වලට බව ඔබතුමා 
දන්නවා. පළමුෙවන්ම අපි බැලුෙව් ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් ෙවෙළඳ 
ෙපොළවල් විවෘත කර ගන්නයි. ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් නැත්නම්, 
පාකිස්ථානයටත්, චීනයටත්, ඉරානයටත්, තුර්කියටත් වැඩිපුර ෙත් 
අෙළවි කරන්න අපි දැන් කථා ක රෙගන යනවා. ෙම් කමය යම්කිසි 
අන්දමකින් සාර්ථක ෙවයි කියා මට පකාශ කරන්න පුළුවන්.  

ඊට අමතරව අපි ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක ස්ථාවර 
මිලක් පවත්වා ෙගන යාම සඳහා 2015 වර්ෂෙය්දී රජය වැය කළ 
මුදල රුපියල් මිලියන 6,738යි. රබර්  කිෙලෝවකට රුපියල් 350ක 
ස්ථාවර මිලක් පවත්වා ෙගන යාම සඳහා පසු ගිය වසෙර් රජය වැය 
කළ මුදල රුපියල් මිලියන 2,317යි. මීට අමතරව ෙත් හා රබර් 
වගාකරුවන්ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාදීමත් අපි සිදු කර 
තිෙබනවා. ෙකොළඹ ෙත් ෙවන්ෙද්සිෙය් මිල ස්ථාවර කිරීම සඳහා 
රජය මැදිහත්වීමක් සිදු කිරීමට අපිට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඒ ගැන පත් කළ ෙකොමිටිය දැන් 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් සියල්ලම ෙකටි කාලීන විසඳුම්. 
ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට සමහර විට මැයි මාසය පමණ 
වන විට ෙත් ගැන මන්තීතුමන්ලා එක්කත් සාකච්ඡා කරන්න අපිට 
සිදු ෙවයි.  

ෙත් සම්බන්ධෙයන් කණ්ඩායම් ෙදකක් තිෙබනවා. එක 
කණ්ඩායමක් තමයි කුඩා ෙත් වතු හිමියන්. ඒ වාෙග්ම වැවිලි 
සමාගම්වලත් විශාල පශ්න තිෙබනවා. ඒ සමහර පශ්න වැවිලි 
සමාගම් ඇති කරගත්ත ඒවා. ලාභ තිබුණු කාලෙය්දි ලාභය ආපසු 
කර්මාන්තයට ෙයෙදව්ෙව් නැහැ. ඒ නිසා දැන් විශාල පශ්න ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. 

අපට තිෙබන ඊළඟ පශ්නය තමයි, වී පිළිබඳ පශ්නය. එදා අපට 
වී හිඟයක් තිබුණා. දැන් වී අතිරික්තයක් තිෙබනවා. අපි 2015 
වසෙර්දි රුපියල් මිලියන 6,000ක් වියදම් කළා, වී මිලදී ගන්න.  ඒ 
වුණත් වී මිල අඩු වුණා. ෙම් වන විට 2015 / 2016 මහ කන්නය 
සඳහා අම්පාර, කිලිෙනොච්චිය, මුලතිව්, වව්නියාව, යාපනය, 
ෙපොෙලොන්නරුව, මාතෙල්, මන්නාරම යන දිස්තික්කවල වී මිලදී 
ගැනීම සිදු කරමින් පවතිනවා. නාඩු සඳහා රුපියල් 38ක්, සම්බා 
සඳහා රුපියල් 41ක්, කීරි සම්බා සඳහා රුපියල් 50ක් වී අෙළවි 
මණ්ඩලය ෙගොවීන්ට ෙගවනවා.  

වී සම්බන්ධෙයනුත් අද අපට අලුතින් හිතන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. සමහර කාලවලට වී අතිරික්තයක් තිෙබනවා. එෙහම 
නම් සමහර පෙද්ශවල ඊළඟ අවුරුදු 5දී වී වගාව ෙවනුවට ෙවනත් 
ෙහොඳ ෙභෝග වගාවකට යනවාද කියා හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා. 
දැන් තිෙබන සමහර මහවැලි පෙද්ශවල -ඔබතුමා දන්නවා 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු නිසා-  දැන් තිෙබන අස්වැන්න තව වැඩි 
කරන්න පුළුවන්. 

අනික, විෙශේෂෙයන්ම අපි අපනයන වී වර්ගවලට යනවා ද 
කියන කාරණය තමයි දැන් සාකච්ඡා කරන්ෙන්. අපි ඉස්ෙසල්ලාම 
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන් වී ෙගොවීන්ට මුදල් සහනාධාර 
ලබා ෙදන එක ගැනයි. ඒ එක්කම අෙනක් වගාවලටත් මුදල් 
සහනාධාරය ලබා ෙදන්න යනවා.  

අද උෙද්ත් අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙපොෙහොර ගැන කථා 
කළා. දැනට අපට ෙපොෙහොර  තිෙබනවා. ඒ අය කියන්ෙන්, ෙමටික් 
ෙටොන් අටලක්ෂ හැත්තෑදහසක් විතර වුවමනායි කියලායි. 
ෙකොෙහොම වුණත් එන සුමානෙය් යළිත් රජෙය් සංස්ථා සහ 
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ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අය  කැඳවා,  ෙම් අවුරුද්දට ඕනෑ ෙපොෙහොර 
ලබා ගැනීෙම්දී අඩුවක් ඇති ෙව්විද, එෙහම නම් අපි ගත යුතු 
පියවර කුමක්ද කියලා සාකච්ඡා කරනවා. දැනට වුවමනා 
ෙපොෙහොර වර්ග ලංකාෙව් තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය. ඔබතුමා 

මැතිවරණ කාලෙය්දී ෙපොෙරොන්දු වුණා ෙත් දළුවලට රුපියල්  
90ක් ෙගවනවා; රබර්වලට රුපියල් 350ක් ෙගවනවා කියලා.            
ෙම් ෙපොෙරොන්දුව ඔබතුමා ඉෂ්ට කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම                 
වී සම්බන්ධෙයනුත් ඔබතුමා ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ 
ෙපොෙරොන්දුවත් ඉෂ්ට කෙළේ නැහැ. ෙම් නිසා ෙත් වගාෙව් ෙයදී 
සිටින විෙශේෂෙයන් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ඉතාම අසීරුතාවකට 
පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. ෙමොකද, කුඩා ෙත් වත්තක් නඩත්තු කෙළේ 
නැත්නම් -ෙත් දළු ෙන ළුෙව් නැත්නම්, ෙවලාවට පිරිසිදු කිරීෙම් 
කාර්යය, වල් ෙනළීෙම් කාර්යය කෙළේ නැත්නම්- ඒ ෙත් වගාෙවන් 
පෙයෝජනයක් ගන්න බැහැ. දැන් ගත ෙවන්ෙන් වැහි කාලය. තවත් 
මාසයක් ගිෙයොත් තව අමාරු ෙවනවා. තවත් මාසයක් ගිෙයොත් 
තවත් අමාරු ෙවනවා. එම නිසා ඔබතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි 
ඇත්ත වශෙයන් ෙම් වගාව නඩත්තු  කර ෙගන යන්න  පුළුවන් 
ආදායමක් ෙම් මනුෂ්යයන්ට ලැෙබන්නට සලස්වන්න කටයුතු 
කරන ෙලස  මම  ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සි ටිනවා. එෙහම නැත්නම්  
ඒ අයට ණය මුදලක් ලබා ෙදන්න.  

ෙම් මිනිසුන්ට ෙම් වගාව පවත්වාෙගන යන්න අක්කරයකට 
ෙහෝ ෙහක්ටයාරයක  ට යම්කිසි  නිශ්චිත ණය  මුදලක්  තීරණය 
කර,  ඒ ණය මුදල ලබා ෙදන්න. නැත්නම් ෙම් වගාව නැතිව 
ගිෙයොත් නැවත කවදාවත් ෙගොඩ නඟාගන්නට බැරි ෙවනවා. 
එෙහම වුණාම ෙම්  මිනිස්සු ෙම් වගාෙවන්  එෙහම පිටින්ම  ඉවත් 
ෙවනවා. අලුෙතන් වගා කරන්නට ගිෙයොත් වියදම වැඩියි. එදා 
අලුෙතන් අක්කරයක් වවන්න ගිෙය් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් නම් අද 
ලක්ෂ හතක් යනවා. ඒ තරමට අද වියදම වැඩියි. ෙමොකද,  හැම 
අංශෙයන්ම මිනිස්සුන්ට යන වියදම වැඩි ෙවලා.  එම නිසා නැවත 
වගා කිරීමක් ගැන කථා කරන්නට  බැහැ, ෙත් වගාව කඩාෙගන 
වැටුෙණොත්. එම නිසා ෙත්  වගාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙම් 
මනුෂ්යයින්ට යම්කිසි ණය මුදලක්  ලබා ෙදන්න. ෙහක්ටයාරයකට 
යම්කිසි නිශ්චිත මුදලක්  තීරණය කර, ඒ ණය මුදල ලබා ෙදන්න. 
අනාගතෙය් කාලයකදී නැවත මිල ෙහොඳ තත්ත්වයට පත් වුණු  
දවසක ඒ ණය අය කර ගන්න. ඒක කරන්න පුළුවන්. ණය මුදලක් 
දීලා, ෙපොලියත් එක්ක ඒ ණය මුදල අය කර ගන්න. එෙහම වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කරන්නය කියලායි මම  ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

  
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි අපි වී මිලදී ගත්තා.  

ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ෙත්වලට අපි එක වැඩසටහනක් 
කළා. ඊට පස්ෙසේ අලුත් වැඩසටහනක් ෙගනාවා. ෙත් සහ 
රබර්වලට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් දීර්ඝකාලීන කඩා වැටීමක්  සිදු වී 
තිබීමයි. අපි ෙම් සඳහා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්, ඒ වගාවන් 
ෙකොෙහොමද නැවත නගා සිටුවන්ෙන්  කියා බලන්න ඕනෑ. 
නිෂ්පාදනය කළාට විකුණා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් අද 
තිෙබන්ෙන්. ඒ පශ්නයත් එතැන තිෙබනවා. ඔවුන්ට යම්කිසි 
සහනයක් ෙදන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඔබතුමා  ෙයෝජනා  කරපු ණය දීම ගැන අපි සලකා බලා  කියා 
කරන්නම්. මාත් එය පිළිගන්නවා. ෙත්වලට අපි අලුත් 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අප 

දැන් බලන්ෙන්, ෙවෙළඳ ෙපොළවලට අපට ඇතුළු ෙවන්න 
පුළුවන්ද කියලායි. අපි ඊෙය් පාකිස්තාන ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක 
සාකච්ඡා කළා. මැයි මාසෙය් මාත් තුර්කියට යනවා. එතෙකොට 
මම ඒ ගැන  කථා කරන්නම්. චීනයට ගියාම ඒ ගැන ආපසු  කථා 
කරන්නම්. ඉරානෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන ෙපන්වා තිෙබනවා. 
ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළවලට අපිට දැනට යන්නට පුළුවන් වුෙණොත් 
අපිට ෙකටිකාලීන සහනයක් තිෙබනවා. මිල හරියටම අපි දන්ෙන් 
නැති නිසා තමයි  විශාල පශන්යක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු මන්තීතුමා, අපි ඔක්ෙකොම එකට කථා කරන්ෙන්, 
සහනාධාරය ෙදන්ෙන් ෙකොතැනටද කියලා තීරණය කරන්නයි. 
ෙත් කර්මාන්තශාලා අයිති අය එතැනට සහනාධාරය ඉල්ලනවා. 
වතුකරය එතැනට  සහනාධාරය ඉල්ලනවා. ෙත් වගා කරන අය 
එතැනට සහනාධාරය ඉල්ලනවා. අපට තිෙබන සීමාසහිත මුදල් 
පමාණය එක්ක සහනාධාරය ෙදන්න ෙහොඳම තැන කුමක්ද කියන  
එක අපි තීරණය කරමු.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
කර්මාන්තශාලාවට ෙදනවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම දළු 

සපයන්නාට එය ලැෙබනවා. එෙහම නැත්නම් ෙවනත් කමවලින්, 
බැංකු හරහා ෙදන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
කර්මාන්තශාලාව හරහා තමයි ෙම් ණය යන්න ඕනෑ. අය කර 

ගන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්ත් කර්මාන්තශාලාව හරහා ගිෙයොත් 
විතරයි. එෙහම නැත්නම් ඒ ණය අය කර ගැනීමත් ගැටලුවක් 
ෙවනවා. එම නිසා ඔබතුමාෙගන් මම ඉල්ලන්ෙන්  ඔබතුමා වුණු 
ෙම් ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරන ෙලසයි.   නැත්නම්  ෙම් වගාව  නැති 
ෙවනවා. ෙත් වගාෙව් ඉන්න මනුෂ්යෙයෝ සම්පූර්ණෙයන්ම එයින් 
ඉවත් ෙවනවා. ඒක කරන්නම බැහැ. රබර් වගාව නම් අතහැර 
දාලා ඉන්න පුළුවන්, කවදා ෙහෝ දවසක කැළය ශුද්ධ කරලා  කිරි 
ටික කපා ගන්නවා කියා. නමුත් ෙත් එෙහම අත හරින්න බැහැ. 
එම නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන්  වහාම පියවරක් ගන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙත් වගාව ඉදිරියට ෙගන යන්න වුවමනායි. අෙප් කුඩා ෙත් 

වතු හිමියන් තමයි වැඩිෙයන්ම -සියයට 70ක්, 80ක් විතර- ෙත් 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. ඒ අයට වැෙටන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ඒ 
ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු. අපි ෙත් වගා කරන දිස්තික්කවල 
මන්තීතුමන්ලාත් කැඳවමු. සැලැස්මක් අනුව අපි කටයුතු කරමු. 
ෙමොකද,  දීර්ඝකාලීනව මිල වැඩිවන්ෙන් නැහැ කියලා තීරණයක් 
අරෙගන තමයි සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ. අපි ඉස්සර ෙවලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙවන ෙදයක්. අපට කිව්වා, විගහට ෙත් 
මිල ෙවනස් ෙවයි කියලා. නමුත්  මිල ෙවනස් වන පාටක් නැහැ.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග්  පශ්නෙය් ෙදවැනි ෙකොටස 

ෙමයයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙත්, රබර්, වී, එළවලු හා පලතුරු වගා සඳහා ෙපොෙහොර 
ලබාගැනීම ඉතාම  දුෂ්කර වී ඇති අතර, අර්බුදයකට රට ගමන් කර 
ඇති බැවින් රටට අවශ්ය ෙපොෙහොර ෙගන්වීම සඳහා රජය 
ෙකොපමණ ෙපොෙහොර පමාණයක් ෙම් වර්ෂය සඳහා ඇණවුම් කර 
තිෙබ් දැයි අගාමාත්යතුමා පැහැදිලි කරන්ෙන්ද? ඇණවුම් කර තිෙබ් 
නම් ඒ කුමන රටවලින්ද? කුමන මිලකටද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට ෙගන්වීමට අෙප්ක්ෂිත ෙපොෙහොර 

පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 870,000යි. චීනෙයන් යූරියා, TSP, SA, 
DAP කියන ෙපොෙහොර වර්ගත්, ෙබෙලෝරුසියාෙවන් MOP හා 
ජර්මනිෙයන් කිසරයිට් ෙගන්වන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙම් කියන පමාණයම ඇණවුම් කර තිෙබනවාද  නැද්ද කියලා එන 
සුමානෙය් අපි දැනගන්නවා.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙම් කාල සීමාව තුළ අපි ෙපොෙහොර ෙගන්වා ගත්ෙත් නැත්නම්  

නියමිත කාලයට ෙපොෙහොර ෙදන්න බැහැ. ෙම් මාසෙය් අන්තිම 
වන විට චීනෙය් window එක වහනවා. ඒ අයෙග් රෙට් ෙපොෙහොර 
පෙයෝජනයට ගන්නා කාලය වන විට ඒෙගොල්ලන් එය වහනවා. 
අෙපේල් මාසය අන්තිම වන විට ඉන්දියාව ෙවෙළඳ ෙපොළට එනවා. 
ඉන්දියාව ෙවෙළඳ ෙපොළට එන ෙකොට විශාල ඉල්ලුමක් 
ඇති ෙවනවා.  ඒ ඉල්ලුම ඇති ෙවන ෙකොට අපට ඒකත් එක්ක 
තරග කරන්න බැහැ. ඒ ෙපොෙහොර විශාල මිලකට යනවා. ගරු 
අගමැතිතුමනි, ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. 
ඉදිරි සති ෙදක තුන ඇතුළත ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් 
ගත්ෙත් නැත්නම් දැවැන්ත ෙපොෙහොර හිඟය නිසා අපට දැඩි 
අසීරුතාවකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එන සතිය ෙවන ෙකොට අපි තීරණය ගන්නවා. ඒ සියලුෙදනාම 

මුණ ගැහිලා, බදාදා කැබිනට් මණ්ඩලයට වාර්තා කරනවා.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙම් විධියටම 

කියාත්මක ෙවනවාද කියන එක තමයි මෙග් අනික් පශ්නය.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එදා අය වැෙයන් පකාශ කළ පරිදි හැම ෙගොවිෙයකුටම ඒ මුදල් 

ආධාර ලබාෙදන්න අපි කියා කරනවා.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒක ෙනොෙවයි මා අහන්ෙන්. ෙත් වගාකරුවන්ට සහ,- [බාධා 

කිරීමක්] 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ අයටත් එය ලබාෙදනවා. ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා, ඒ 

කමෙව්දය එන සතිෙය්දී කියන්නම්.  
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මටත් කාරණයක් අහන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාටත් පශන්යක් අහන්න තිෙබනවාද? Hon. Prime 

Minister, ෙමතුමාටත් පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා ලු. [බාධා 
කිරීමක්] ෙහොඳයි. Go ahead.   

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා මුදල් 

දීෙමන් මූලිකව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය 
සම්පන්න ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමයි කියලා මාධ්යවලින් පකාශ 
කළා. ඒක තමයි ෙම් ජනතාවෙගන්, ෙගොවීන්ෙගන් එන රැල්ල 
ෙපොඩ්ඩක් break කරන්න දුන් පධාන මාතෘකාව. ඔබතුමා අද 
පකාශ කළා, ෙම් අවුරුද්දට  ලංකාවට අවශ්ය කරන ෙපොෙහොර 
පමාණය දැන් ෙගෙනනවා කියලා. එෙහම ෙගෙනනවා නම්, මෙග් 
පළමු වන පශ්නය, ඔබතුමා කලින් කියපු කථා ෙගොවීන්ෙග් 
නැඟිටීම නතර කරන්න කියපු කථාවක්ද? 

ඊළඟ පශ්නය ෙම්කයි. පාෙයෝගිකව බැලුෙවොත් ෙම් කුඹුරුවල 
ෙබොෙහෝදුරට වැඩ කරන්ෙන් කුඹුරු හිමියා ෙනොෙවයි. වැඩ 
කරන්ෙන් ෙවන පුද්ගලෙයක්. සමහර ෙවලාවට ෙම් කන්නෙය් 
වැඩ කරන පුද්ගලයා ෙනොෙවයි, ඊළඟ කන්නෙය් තවත් 
පුද්ගලෙයක් තමයි වැඩ කරන්ෙන්. ෙමෙතක් කල් ෙපොෙහොර ටික 
ෙකළින්ම ෙගොවියාට ලැබුණා. මුදල් දීෙම්දී සමහර විට  කුඹුර හිමි 
පුද්ගලයාෙග් නමට ඒ මුදල් එනෙකොට, ඒ පුද්ගලයාෙගන් මුදල් 
ලබා ගැනීමට ෙගොවිතැන කරන පුද්ගලයාට සිද්ධ  වනවා. එෙහම 
නැත්නම්  බැංකුවත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවච්ච පුද්ගලයා ළඟට ගිහින් 
මුදල් ටික ඉල්ලා ගන්න ෙගොවියාට සිද්ධ වනවා. බැරිෙවලාවත් ඒ 
පුද්ගලයා  මුදල් ෙනොදී හිටිෙයොත්, ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය  
ෙගොවිතැන් කරන ෙගොවියාට ලැෙබන ්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා ගන්නා 
වූ විකල්පය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පථමෙයන්ම කියන්න ඕනෑ අපි ෙපොෙහොර ගැන කරපු 

පකාශෙයන් ඈත් ෙවලා නැති බව. ඔබතුමා කියන හැටියට සියයට 
10ක් ෙම් ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ, සියයට 20ක් ෙම් 
ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ කියලා අපට කියන්න බැහැ. 
මුළු පමාණයටම  ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඉතුරු වුෙණොත් ඊළඟ 
කන්නෙය්දී  විකුණන්න පුළුවන්. ඒක අපට ගන්න තිෙබන 
තීරණයක්. ඊළඟ කන්න කිහිපය තුළදී ෙගොවීන් කී ෙදෙනක් 
කෘතිම ෙපොෙහොර භාවිතය අතහැරලා ස්වාභාවික සහ අනික් 
මාර්ගවලින් ෙගොවිතැන් කරන්න යනවාද කියලා අපට දැන ගන්න 
ලැෙබයි.  

ෙදවනුව, විෙශේෂෙයන්ම මුදල් ලබා දීෙම්දී  බැංකුවල 
කමෙව්දය ෙමවර හුඟක් ලිහිල් කරලා තිෙබනවා. ඉරාන් 
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[ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා] 
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විකමරත්න අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා යටෙත් ෙකොමිටියක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙකොමිටිය සෑම දිනයකම මුණ ගැෙසනවා. මට 
පුළුවන් එතුමාට කියන්න,  ඒ ගැන ෙම් සභාව දැනුවත් කරන්න 
කියලා. අපි ඒ ෙෆෝම් ෙකොළය දැකලා තිෙබනවා. ඒ කටයුතු 
ඔක්ෙකෝම අපි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කෘෂි 
මධ්යස්ථානෙයන්. ඒ ෙෆෝම් ෙකොළය අනුව, ඉඩම් අයිති පුද්ගලයාට 
ෙපොෙහොර ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්.  නැත්නම් ෙගොවිතැන් කරන 
පුද්ගලයාට ෙපොෙහොර ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්.  අදාළ නිලධාරියා 
එය සහතික කරන්න ඕනෑ. එෙසේ සහතික කළාට පසුව මුදල් 
ලැෙබනවා. හුඟක් ෙගොවි සංවිධාන දැන් ඒ සහතික කිරීෙම් වැඩ 
කටයුතුවල ෙයදිලා ඉන්නවා.  

 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 11/'15 - (1), ගරු  (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක  අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
සීනි ෙසේදීෙම් කර්මාන්තශාලාව: විසත්ර 

சீனி சுத்திகாிப் த் ெதாழிற்சாைல : விபரம் 
SUGAR REFINING FACTORY: DETAILS 
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2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට වරාය පරිශය තුළ සීනි ෙසේදීෙම් 
කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කිරීමට රජය අවසරදී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ආයතනෙය් නම හා විෙද්ශීය 
ආයතනයක් නම්, එම රට කවෙර්ද;  

 (iii) එම සමාගෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් නම්, ලිපින හා 
දුරකථන අංක කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සමාගම ආෙයෝජනය කරනු ලබන මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) රජය විසින් එම සමාගමට ලබා ෙදන සහන 
කවෙර්ද; 

 (iii) සීනි ෙසේදීෙම් කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කිරීම 
මඟින් ෙමරටට සැලෙසන වාසි කවෙර්ද;  

 (iv) ෙමම කර්මාන්තශාලාව මඟින් වසරකට පිරිපහදු 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන සීනි පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) (i) ෙමම කර්මාන්තශාලාව නිසා ශී ලංකාෙව් සීනි 
කර්මාන්තය බිඳවැටීම වළක්වා ගැනීමට රජය 
පියවර ෙගන තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற க வளவி ள் சீனி 
சுத்திகாிப் த் ெதாழிற்சாைல ஒன்ைற ஆரம்பிப் 
பதற்கு அரசாங்கம் அ மதி வழங்கி ள்ளதா; 

 (ii) அவ்வாறாயின் அந்நி வனத்தின் ெபயர் மற் ம் 
ெவளிநாட்  நி வனமாயின் நா  யா ; 

 (iii) அக்கம்பனியின் பணிப்பாளர் சைபயின் ெபயர், 
கவாி மற் ம் ெதாைலேபசி  இலக்கங்கள் 

யாைவ; என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கம்பனி தலீ  ெசய் ம் பணத் 
ெதாைக யா ; 

 (ii) அரசாங்கத்தினால் இக்கம்பனிக்கு வழங்கப்ப ம் 
ச ைககள் யாைவ; 

 (iii) சீனி சுத்தி காிப் த் ெதாழிற்சாைலைய ஆரம்பிப் 
பதன் லம் இந்நாட் க்குக் கிைடக்கும் 
நன்ைமகள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலயின் லம் ஒ  வ டத் 
தில் சுத்திகாிக்க எதிர்பார்க்கப்ப ம் சீனியின் 
ெதாைக எவ்வள ;  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இத்ெதாழிற்சாைலயின் காரணமாக இலங்ைக 
யின் சீனிக் ைகத்ெதாழில் ழ்ச்சியைடவைதத் 
த ப்பதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாண் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Development Strategies and 
International Trade: 

(a) Will he state-  

 (i) whether the Government has granted 
permission to establish a sugar refining 
factory in the premises of the Hambantota 
Port; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) if so, the name of the said company and if it 
is a foreign company the name of the 
country; and 

 (iii) the names, addresses and telephone 
numbers of the Board of Directors of the 
said company?    

(b) Will he inform this House- 

 (i) the amount to be invested by the said 
company; 

 (ii) the concessions to be provided by the 
Government to the said company;  

 (iii) the benefits to be derived by the country as a 
result of establishing the sugar refining 
factory; and 

 (iv) the quantity of sugar expected to be refined at 
this factory annually?  

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether the Government has taken 
measures to prevent the collapse of the 
sugar industry of Sri Lanka as a result of 
this company; and 

 (ii) if so, what such measures are?  

(d) If not, why?  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුෙවන් එෙහම කිසිම 

අවසරයක් ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසා අෙනක් පශ්න අදාළ වන්ෙන් 
නැහැ. 

 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමාන රජෙයන් එවැනි අවසරයක් 

දීලා නැහැ කියලා  කියන්ෙන්, පසු ගිය රජෙය් අවසරය මත 
ෙමවැනි කර්මාන්තශාලාවක් පටන් ගන්න ගිය නිසාද,  දැන් එය 
නතර කර තිෙබන නිසාද කියා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමතියි. 

 
 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් 2013දී ෙම් විධිෙය් අවසරයක් දීලා 

තිෙබනවා. නමුත් ඒක කියාත්මකෙවලා නැහැ. දැන් ඒක 
අවලංගුයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒක අවලංගු කරන්න ෙහේතු වුෙණ් ඒ කියාමාර්ගෙය් වරදක් 

නිසාද, එෙහම නැත්නම් ඒ අය ෙම් කටයුත්ත අත්හැරපු නිසාද? 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
අක්කර 20ක ඉඩම වරාෙයන්  ඒ ආයතනයට  දීලා නැහැ. ඒ 

නිසා ඒ ආයතනයත් එය අත්හැර තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට ෙහෝ ෙවනත් වරාය 

පරිශ  ආශිතව සීනි ෙසේදීෙම් කර්මාන්තශාලා සඳහා ආෙයෝජන 
කරන්න අයදුම් පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවාද, ඒ අයදුම් පත 
සම්බන්ධෙයන් රජය ගන්නා කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියලා   මා 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමතියි.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
අයදුම් පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවාද  කියන්න මා දන්ෙන් 

නැහැ. අපි ඒ සඳහා කිසිම අවසරයක්  දීලා නැහැ. 
 
 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා අපරාධ පරීක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කළ පැමිණිල්ල : කියාමාර්ග  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் குற்றப் லனாய் த் 
திைணக்களத்தில் ெசய்த ைறப்பா : நடவ க்ைக 

COMPLAINT BY FOREIGN MINISTER TO CRIMINAL 
INVESTIGATIONS DEPARTMENT: ACTION TAKEN 

 

273/’15 
3. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 
 

(අ) (i) ජාතික ආරක්ෂාවට සහ පජාතන්තවාදයට 
අනතුරක් බැවින් 2015 ජනවාරි 08 දින රාතිෙය් 
ජනාධිපතිවරණ පතිඵල අත්හිටුවීෙම් 
කුමන්තණයක් සම්බන්ධෙයන් පමුඛතා 
පදනමින් විමර්ශනය කරන ෙමන් ඉල්ලමින්, 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය මංගල සමරවීර මහතා 
විසින් 2015.01.14 දින අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ 
බව එතුමා දන්ෙන්ද; 

 (ii) එකී විමර්ශන කටයුතු පිළිබඳ වාර්තාව, අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු  කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එකී විමර්ශන පිළිබඳ නීතිපති මතය අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කළ දිනය 
කවෙර්ද; 

 (iv) එම පැමිණිල්ල පිළිබඳව ගනු ලබන ඉදිරි 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ேதசிய பா காப்பிற்கும் சனநாயகத்திற்கும் 
ஆபத்  என்பதால், 2015 சனவாி 08ஆம் திகதி 
இர  சனாதிபதி ேதர்தல் ெப ேப கைள இைட 
நி த் வதற்கான சூழ்ச்சி பற்றி ன் ாிைம 
அ ப்பைடயில் லனாய்  ெசய் மா  ேகாாி, 
ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சர் மங்கள 
சமர ரவினால் 2015.01.14ஆம் திகதி குற்றப் 

லனாய் த் திைணக்களத்தில் ைறப் 
பாெடான்  சமர்ப்பிக்கப்பட்டெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  லனாய்  நடவ க்ைககள் பற்றிய 
அறிக்ைக குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத் 
தினால் சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களத்திற்கு 
அ ப்பப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  லனாய்  பற்றிய சட்ட மாஅதிபாின் 
அபிப்பிராயம் குற்றப் லனாய் த் திைணக் 
களத்திற்கு அ ப்பப்பட்ட திகதி யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ைறப்பா  ெதாடர்பில் எ க்கப் 
பட ள்ள எதிர்கால நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that the Hon. Mangala 
Samaraweera, Foreign Minister lodged a 
complaint with the Criminal Investigations 
Department on 14.01.2015, requesting an 
investigation on priority basis in connection 
with a conspiracy hatched on 8th January 
2015 to suspend the presidential election 
results, since it poses a threat to the national 
security and the democracy; 

 (ii) the date on which aforesaid report was 
forwarded to the Attorney General’s 
Department by the Criminal Investigations 
Department; 

 (iii) the date on which the opinion on the 
Attorney General’s Department was 
forwarded to the Criminal Investigations 
Department; and 

 (iv) the future measures, taken with regard to the 
aforesaid complaint? 

(b) If not, why? 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) 2015.01.16. 

 (iii) ෙමෙතක් නීතිපති උපෙදස ්ලැබී ෙනොමැත. 

 (iv) නීතිපති උපෙදස ්අනුව ඉදිරි කියාමාර්ග ගනු ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

රෙට් විෙද්ශ අමාත්යවරයා පමුඛතා පදනමින් විමර්ශනය 
කරන්න යැයි ඉල්ලා තිබියදී, වසරකටත් වැඩි කාලයක් 
නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් ෙනොලැබුණු වාතාවරණයක, නීතිපති 
උපෙදස් කඩිනමින් ලබා ගැනීමට අමාත්යාංශය යම් පියවරක් 
අරෙගන තිෙබ්ද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එතුමාට ඒ සම්බන්ධ  පශ්නයක් අදාළ අමාත්යවරයාට ඉදිරිපත් 

කරන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නීතිපති උපෙදස් ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට ෙපොලීසිය අරෙගන 

තිෙබන පියවර ෙමොකක්ද කියායි මා අහන්ෙන්. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි රාශියකට ෙපොලීසිෙයන් නීතිපති 

උපෙදස් පතා තිෙබනවා. පසු ගිය කාල වකවානුෙව් දීර්ඝ 
පමාදයක් තිබුණා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා එතුමාට අදාළ 
අමාත්යවරයාට ඒ ගැන පශ්නයක් ෙයොමු කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නෙය්දී මා වඩාත් 

පැහැදිලිව ෙම් කාරණය අහනවා. නීතිපති උපෙදස් තවම  
ලැබුෙණ්  නැති පශ්න ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. රෙට් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යවරයා පජාතන්තවාදයට බරපතළ අනතුරක් තිෙබන බව 
පවසමින් තමයි 2015 ජනවාරි 8 වනදා රාතිෙය්දී හමුදා 
කුමන්තණයක් සිදු ෙවන්න ගියාය කියන කාරණය පිළිබඳ 
විමර්ශනය කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිෙය්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් ඉල්ලීමට පමුඛතාවක් ලබා ෙදමින්, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කථා කරලා ඉක්මනින් උපෙදස් ලබා 
ගැනීමට ඔබතුමා කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියන  එකයි මම 
අහන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු නීතිපතිතුමා වැඩ කරපු ආකාරය 

සියලු ෙදනාම දන්නවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාම තමයි 
කිව්ෙව්, නීතිපතිතුමා ඉක්මනින් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ඔබතුමන්ලාම ෙන් කිව්ෙව්. මතක නැද්ද?  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මම කවදාවත් එෙහම කියලා නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කිව්ෙව් නැද්ද? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කමක් නැහැ, අපි දැන් පශ්නයට යමු. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලාට මතක නැහැ.[බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාමයි 

කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාමයි කිව්ෙව්, හිටපු 
නීතිපතිතුමා වැඩ කටයුතු පමාද කරනවා කියලා. ඔබතුමාට 
අමතක ෙවලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන අපි දැන් පශ්නයක් ඇති කර ගන්න අවශ්ය නැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒකයි එතුමා විශාම ගිෙය්. තමුන්නාන්ෙසේලා නිසායි එතුමා 

විශාම ගිෙය්. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා නිසා තමයි හිටපු 
නීතිපතිතුමා විශාම ගිෙය්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න. 

[බාධා කිරීම්] Let the Hon. Sagala Ratnayaka reply.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්න හැදුෙව් - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister Ratnayaka,  please go ahead.  

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා කියපු කාරණයම 

තමයි මටත් කියන්න ෙවන්ෙන්. පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී - 
එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් පාලන සමෙය්දී - පත් කරපු 
නීතිපතිතුමාෙග් වැඩ කටයුතුවල විශාල වශෙයන් පමාදයක් 
තිබුණා. දැන් අලුත් නීතිපතිවරෙයක් පත් ෙවලා ඉන්නවා. එතුමා 
ෙම් වැඩ කටයුතු ඉක්මන් කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදලා 
තිෙබනවා කියලා අපට කියා තිෙබනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තුන්වන අතුරු පශ්නය වශෙයන් 

අහන්න සිදු වන්ෙන් ෙමයයි. ගරු විෙද්ශ ඇමතිතුමාට මීට වඩා 
ෙගෞර වයක් ලබා දිය යුතු යයි ගරු ඇමතිතුමාට සිෙතන්ෙන් 
නැද්ද?  

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක මෙගන් ඇසිය යුතු පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු.  
 

රුහුණු මහා කතරගම ෙද්වාලය සතු ඉඩම් : 
ව්යාපාරිකයන්ට ලබාදීම 

ஹு  மகா கதிர்காம ஆலயத்திற்குச் ெசாந்தமான 
காணிகள் : வர்த்தகர்க க்கு வழங்கல் 

LAND BELONGING TO RUHUNU MAHA KATARAGAMA 
DEVALAYA: DISTRIBUTION AMONG BUSINESSMEN 
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5. ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා,- බුද්ධශාසන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) ෙමොණරාගල දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි රුහුණු මහා 
කතරගම ෙද්වාලයට අයත් ඉඩම් අක්කර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අතරින් පුද්ගලයින් අතර  ෙබදා දී තිෙබන ඉඩම් 
අක්කර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩම් ලබා දුන් අයෙග් නම් හා ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙද්වාලයට අයිති ඉඩම් මහා පරිමාණෙයන් 
ව්යාපාරිකයින්ට ලබාදීෙමන් ෙහේන් ෙගොවිතැනින් 
ජීවත් වන ෙගොවීන්ට ෙගොවිතැන් කටයුතු කිරීමට 
ඇති අයිතිය අහිමි වන බව පිළිගන්ෙන්ද; 
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 (ii) එම ෙගොවීන්ට වගා කිරීම සඳහා ඉඩම් ලබාදීමට 
කමෙව්දයක් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

 (iii) අනාගතෙය්දී ෙමොණරාගල දිසත්ික්කෙය් ඇති විය 
හැකි දැඩි ඉඩම් අර්බුදය සැලකිල්ලට ගනිමින් 
තවදුරටත් මහා පරිමාණෙයන් ව්යාපාරිකයන්ට 
ඉඩම් ලබා දීම අත්හිටුවන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெமானராகைல மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள 
ஹு  மகா கதிர்காம ஆலயத்திற்குச் ெசாந்த 

மான காணிகளின் பரப்பள  எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட காணியி ந்  நபர் 
க க்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காணியின் ஏக்கர் 
அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகள் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட 
வர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஆலயத்திற்குச் ெசாந்தமான காணிகள் ெப  
மளவில் வர்த்தகர்க க்குப் ெபற் க் ெகா க்கப் 
ப வதால் ேசைனப் பயிர்ச்ெசய்ைகயின் லம் 
வாழ்க்ைகையக் ெகாண் நடத் கின்ற விவசாயி 
க க்கு விவசாயத்தில் ஈ ப வதற்குள்ள 
உாிைம இழக்கப்ப ெமன்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விவசாயிக க்கு பயிாி வதற்கான 
காணிகைளப் ெபற் க்ெகா க்கும் ைறைம 
ெயான்ைறத் தயாாிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) எதிர்காலத்தில் ெமானராகைல மாவட்டத்தில் 
உ வாகக்கூ ய தீவிர காணிப் பிரச்சிைனையக் 
க த்திற்ெகாண்  வர்த்தகர்க க்குத் ெதாடர் 
ந் ம்  ெப மளவில்  காணிகள் ெபற் க்ெகா க் 
கப்ப வைத இைடநி த் வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Buddhasasana: 

 (a) Will he inform this House - 

 (i) the acreage of the land belonging to Ruhunu 
Maha Kataragama Devalaya in the 
Moneragala District; 

 (ii) out of the aforesaid extent of land, the 
acreage of the lands that have been 
distributed among people; and 

 (iii) the names and addresses of those who have 
received those lands? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he admits that the farmers who 
make their living by cultivating chenas are 

deprived of their right to cultivate the 
chenas as the lands belonging to the 
Devalaya are distributed in large scale 
among businessmen;  

 (ii) whether an arrangement is in place for 
providing lands to the aforesaid farmers for 
doing their cultivations; and 

 (iii) whether further distribution of lands in 
large scale among businessmen will be 
stopped taking into consideration the severe 
shortage of lands that could occur in the 
Moneragala District in future? 

(c) If not, why? 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ෙමොණරාගල දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි රුහුණු මහා 
කතරගම ෙද්වාලය සතු ඉඩම් පමාණය අක්කර :- 

  කතරගම පිහිටි ඉඩම් පමාණය අක්කර  :- 1002 
පමණ 

  පැල්වත්ත පිහිටි ඉඩම් පමාණය අක්කර :- 9600 
පමණ 

  (පැලවත්ත පිහිටි ඉඩම්වලින් ෙක්.එම්. ජයසුන්දර 
නමැති පුද්ගලෙයකු විසින් අක්කර 3020ක් සඳහා 
පකාශන ඔප්පුවක් ලියා ෙගන ඇත. ෙම් සම්බන්ධ 
එල්/2016 ෙලස අධිකරණෙය් නඩුවක් පවතියි.) 

  තණමල්විල පිහිටි ඉඩම් පමාණය අක්කර :- 6,000 

  (අක්කර 2,000ක් පමණ ලුණගම්ෙවෙහර හා 
මහවැලි ව්යාපාර සඳහා අත්පත් කරෙගන ඇත) 

 (ii) බදු දී ඇති ඉඩම් පමාණය අක්කර :- 11,600 පමණ 
ෙව්. 

 (iii) ඇමුණුම 01හි සඳහන් ෙව්. ඇමුණුම සභාගත* 
කරමි. 

(ආ) (i) නැත. 

  ෙහේන් ෙගොවීන් අතර බදු දී ඇති ඉඩම් නැවත ලබා 
ගැනීමක් සිදු කර ෙනොමැති අතර, දැනට මහා 
පරිමාණෙයන් බදු දී ඇති ඉඩම් සඳහා පමණක් 
මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයින් ෙයොදවාෙගන ඇත.  

 (ii) නැත. 

  එවැනි කමෙව්දයක් සකස ් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් 
පැන නැඟී ෙනොතිබුණි. 

 (iii) නැත.  

   එය බසන්ායක නිලෙම් විසින් තීරණය කළ යුතු 
කාරණයකි. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ඇ) දැනට තිෙබන අත් දැකීම් අනුව කු ඩා ඉඩම් පමාණයන් 
ෙහේන් ෙගොවීන්ට බදු දීම තුළින් බදු මුදල් එකතු කර 
ගැනීෙම් දැඩි අපහසුතාවක් පැන නැඟී ඇත. රුහුණු මහා 
කතරගම ෙද්වාලයට ෙමම ඉඩම් පූජා කර ඇත්ෙත් 
ෙද්වාලෙය් නඩත්තු කටයුතු, වත් පිළිෙවත් හා සිරිත් විරිත් 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය මුදල් හා දව්ය සපයා 
ගැනීම සඳහාය. ෙම් සඳහා ෙද්වාලය සතු ඉඩම් බදු දීම සිදු 
කරයි. මහා පරිමාණෙයන් බදු දීම තුළින් මුදල් ලබා 
ගැනීමට ෙද්වාලය අතින් බැලූවිට පහසු ෙව්. වගා කටයුතු 
සඳහා පමණක් ෙනොව පදිංචිය හා ව්යාපාර කටයුතු සඳහාද 
ෙමම ඉඩම් බදු දී ඇත. එහිදී මහා පරිමාණ ඉඩම් පමණක් 
ෙනොව කුඩා ඉඩම් පමාණයන්ද බදු දීම සිදු කර ඇත. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, කතරගම  ෙද්වාලයට අයිති ඉඩම් මායිම් 
ෙයොදා නිශ්චිතව හඳුනාෙගන තිෙබනවාද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔබතුමා එය මූලික කාරණයක් විධියට පශ්නයට ඇතුළත් කළ 

යුතුව තිබුණා. තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ඒ පිළිබඳව මුල් අවධිෙය්දී 
සකස් කළ ඔප්පු තිරප්පු, පිඹුරු ආදිය පවතින අතර මෑත යුගෙය් 
සම්පූර්ණ ඉඩම් පමාණය මැන නිශ්චය ෙලස පිඹුරු  සකස් කර 
ඇති බවක් දකින්නට නැහැ.  

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයත් ඒ කාරණයටම 

සම්බන්ධයි. විෙශේෂෙයන්ම තණමල්විල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් විශාල පිරිසක් ෙහේන් ෙගොවිතැනින් ජීවත් වන අයයි. 
ෙම් අය ගිහින් ෙකොතැන ෙහෝ කැලයක් ශුද්ධ කරන විට, "ෙම්වා 
කතරගම ෙද්වාලෙය් ඉඩම්" කියලා කියනවා. නමුත්  ගරු 
ඇමතිතුමා කියපු  විධියට ෙකොතැනකවත් නිශ්චිතව මැනලා, 
මායිම් ෙයොදලා, ෙවන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා එතැන ෙලොකු 
අසාධාරණයක් ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ගන්නා පියවර 
ෙමොකක්ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
නීතිෙය් පතිපාදන අනුව  රජයට දැනට ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් 

බලපෑමක් කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමම 
ඉඩම් පාලනය ෙවන්ෙන්  රුහුණු මහා කතරගම ෙද්වාලයට පත් වී 
සිටින බස්නායක නිලෙම්වරයා මඟිනුයි. ෙබෞද්ධ කටයුතු 
ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් ඉඩ කඩම් බදු දීෙම්දී ඒවාෙය් මූලික 
ෙකොන්ෙද්සි සපුරා තිෙබනවාද නැද්ද කියන කාරණා ෙසොයා බලා 
ඊට අනුමැතියක් ලබාදීම පමණයි රජය විධියට සිදු කරන්ෙන්.   

 
 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
එපමණයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පතු: අය වැය ෙයෝජනාව 
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7. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015 ජනවාරි 29 දින ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය 
වැෙයන් ශී ලාංකික ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට 15%ක 
ෙපොලී අනුපාතය යටෙත් රුපියල් ලක්ෂ 10ක 
මුදලක් රාජ්ය බැංකුවල තැන්පත් කිරීමට අවසථ්ාව 
ලබා දුන් බවත්; 

 (ii) පසුව තවත් රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක්, එම ෙපොලී 
අනුපාතය යටෙත්ම තැන්පත් කිරීමටද අවසථ්ාව 
ලබා දුන් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ඉහත අ (ii) හි සඳහන් මුදල රාජ්ය බැංකුවල 
තැන්පත් කළ හැකිද; 

 (ii) එම ෙපොලී අනුපාතය යටෙත්ම ෙපෞද්ගලික 
බැංකුවල තැන්පත් කළ හැකිද; 

 (iii) එම මුදල තැන්පත් කළ හැක්ෙක් ෙපෞද්ගලික 
මූල්ය ආයතනවල පමණක්ද; 

 (iv) ෙපෞද්ගලික මූල්ය ආයතනවල පමණක් නම්, එම 
ආයතන බංෙකොෙලොත් වුවෙහොත්, ෙමම අය වැය 
ෙයෝජනා අනුව ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් තැන්පත් 
කරන මුදල්වලට රජය වගකියන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015 சனவாி மாதம் 29ஆம் திகதி சமர்ப்பிக் 
கப்பட்ட இைடக்கால வர ெசல த் திட்டத்தின் 

லம் இலங்ைகயின் த்த பிரைஜ க க்கு 15% 
வட்  தத்தின்கீழ் 10 இலட்சம் பாைய அரச 
வங்கிகளில் ைவப்பி ட வாய்ப்  வழங்கப் 
பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) பின்னர் ேம ம்  5 இலட்சம் பாைய அேத 
வட்  தத்தின் கீழ் ைவப்பி ட வாய்ப்  
வழங்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அ(ii)இல் குறிப்பிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைகைய அரச வங்கிகளில் ைவப்பி ட 

மா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வட்  தத்தின்கீழ் தனியார் வங்கி 
களி ம் ைவப்பி ட மா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பணத்ெதாைகைய தனியார் நிதி 
நி வனங்களில் மாத்திரமா ைவப்பி ட ம் 
என்பைத ம்; 

 (iv) தனியார் நிதி நி வனங்களில் மாத்திரம் எனின், 
அந்த நி வனங்கள் வங்குேராத்  அைடந்தால் 
ேமற்ப  வர  ெசல த் திட்டத் க்கைமய த்த 
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[ගරු  (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ  මහතා] 
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பிரைஜகள் ைவப்பி ம் பணத் க்கு அரசு 
ெபா ப் க்கூ மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Finance: 

(a) Is he aware that- 

 (i) senior Sri Lankan citizens were provided 
the opportunity to deposit an amount of  
Rs.10 lakhs in State banks for an interest 
rate of 15 per cent, through the Interim 
Budget presented on 29th January 2015;and 

 (ii) the opportunity was granted to deposit 
another amount of Rs.5 lakhs for the same 
interest rate?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the amount mentioned in (a) (ii) 
above could be deposited in State banks; 

 (ii) whether that amount could be deposited in 
private banks for the same interest rate; 

 (iii) whether that amount could be deposited 
only in private financial institutions; and 

 (iv) if it is possible with private financial 
institutions only, whether the Government 
would take responsibility for the monies 
deposited by the senior citizens according to 
these Budget Proposals, in case those 
institutions went bankrupt? 

(c) If not, why?     
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) රාජ්ය බැංකුවල පමණක් ෙනොව ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් ලියාපදිංචි ඕනෑම බලපතලාභි වාණිජ 
බැංකුවක හා බලපතලාභි විෙශේෂිත බැංකුවක 
තැන්පත් කරනු ලබන ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පතු 
සඳහා ෙමම සහනය හිමි ෙව්. 

 (ii) 2016 අය වැය මඟින්, තැන්පතු මුදල රුපියල් 
මිලියන 1.5 දක්වා වැඩි කිරීමටද, ෙමම  සහනය 
ලබන වයස ්සීමාව අවුරුදු 60 සිට 55 දක්වා අඩු 
කිරීමටද ෙයෝජනා කරන ලදී. 

(ආ) (i) 2016 අය වැය ෙයෝජනා අනුව උපරිම තැන්පතු 
මුදල රුපියල් මිලියන 1.5 දක්වා සියයට 15ක 
ෙපොලියක් ලබා ෙදනු ලබන ෙමම ෙයෝජනාව 
කියාත්මක කරනුෙය් බලපතලාභි මූල්ය සමාගම් 
හරහා පමණක් වන අතර එය රාජ්ය බැංකු හරහා 
කියාත්මක ෙනොෙව්. 

 (ii) ෙමම නව ෙයෝජනාව ලියාපදිංචි මූල්ය ආයතන 
හරහා කියාත්මක වන බැවින් ෙපෞද්ගලික 
බැංකුවල මුදල් තැන්පත් කළ ෙනොහැක. 

 (iii) ෙමම මුදල් තැන්පත් කළ හැක්ෙක් බලපතලාභි 
මූල්ය සමාගම්වල පමණි. 

 (iv) ෙමම ෙයෝජනා කමයට අනුව ආරම්භ කරන 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පතු සඳහා ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් ආරක්ෂාව ලබා දීමට ෙයෝජනා කර ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික බැංකු හැර ෙපෞද්ගලික 
මූල්ය ආයතනවලට පමණක් ෙම් අවස්ථාව ලබා දීෙම් පදනම 
කුමක්ද කියලා මා  දැන ගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් තුළින් අදහස් කරලා තිෙබන්ෙන් 

ණය දීම සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමයි. ඒ අංශෙයන් බලන 
ෙකොට අපට ෙපනුණා, තැන්පතු සඳහා වාණිජ බැංකුවලට වඩා 
වැඩි ෙපොලී අනුපාතයක් ෙම්  finance companiesවලින් ලබා 
ගන්න හැකියාව තිෙබනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් අද වාණිජ 
බැංකුවල තැන්පතුවලට සියයට 7ක, 8ක ෙපොලියක්  ෙගවන 
ෙකොට,  finance companies සියයට 11ක්, 12ක් ෙගවනවා. ඒ 
නිසා ඒ ෙදක අතර පරතරය අඩු කෙළොත් ආණ්ඩුවට ෙගවන්න 
තිෙබන මුදල් පමාණය අඩු බව එතැනින් ෙපනී යනවා. ඒ නිසා අපි 
ඒක ස්ථාපිත කිරීෙමන් ෙම් ඌනතාවට උදව් කිරීමක් තමයි  සිදු 
කරන්ෙන්. බැංකු ක්ෙෂේතය ෙකොෙහොමත් ඉතාමත් විධිමත්ව 
තිෙබනවා. එම  finance companies ටික මීට වැඩිය විධිමත් 
කරලා,  ඒවාෙය් තිෙබන මුදල් පරිහරණය  කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
මහ බැංකුෙවන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක කරන්න ඉස්ෙසල්ලා එම 
සියලුම ෙකොම්පැනි restructure කරලා, "A" Grade licence එක 
ලබා දීලා තමයි අපි තැන්පත්කරුවන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්ෙන්. ඒ තුළින් අපි තැන්පත්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීමත් 
කරනවා. 

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර ඇත්තටම ඒ තරම් 

පැහැදිලි නැහැ. ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, මහ බැංකුව පිළිගත් මූල්ය 
ආයතනවල පවා පසු ගිය කාලෙය් බිඳ වැටීම් තිබුණු බව. ෙදවැනි 
කාරණය තමයි,  සෑම පෙද්ශයකම ඔබතුමා කියන ඔය 
ආයතනවල ශාඛා නැහැ. අෙනක් කාරණය නම්, මිනිස්සු පුරුදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් බැංකු සමඟ ගනුෙදනු කරන්නයි. ඔවුන්ට 
බැංකුවත් සමඟ ගනුෙදනු කරද්දී එක ෙසේවාවක් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙසේවාවන් ෙගොඩාක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. 
ෙම් තීරණෙයන් රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික බැංකුවලට ලැෙබන්න 
තිෙබන යම් කිසි ආදායමක් තිෙබනවා නම් ඒකත් අහිමි ෙවනවා. 
තැන්පත්කරුවනුත් අනවශ්ය පීඩනයකට ලක් ෙවනවා. ඔවුන්ට 
පැහැදිලි බියක් ඇති ෙවනවා, තමන්ෙග් තැන්පතු නැති ෙවයි 
කියලා. ෙම්වාෙය් ශාඛා හැම තැනම නැති නිසා ඔවුන් 
අපහසුතාවකටත් පත් ෙවනවා. ෙම්ක විශාල පතිපත්තිමය 
ගැටලුවක් ෙනොවන නිසා, ෙම් අවස්ථාව රාජ්ය සහ අෙනකුත් 
ෙපෞද්ගලික බැංකුවලට ලබා ෙදන්න බැරි ඇයි කියලායි මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා කියන විධියට සියලු මූල්ය පතිපත්ති කියාත්මක 

කරන්ෙන් බැංකු තුළින්ම නම්, එෙහම නම් අෙනක් ඒවා අවශ්ය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ ෙන්. අපි විධිමත් පාලනයක් ඇති කරලා ඔබතුමා ඇති 
කරන්න හදන බිය තමයි නැති කරෙගන යන්ෙන්. ඔබතුමා 
කියන්ෙන් ෙමෙතක් කල් finance companies විතරද කඩා වැටිලා 
තිෙබන්ෙන්? වාණිජ බැංකුත් කඩා වැටිලා තිෙබනවා. අපි ඒක 
විධිමත් කරලා, restructure කිරීෙමන් පසුව තමයි ඒ අවස්ථාව 
ෙදන්ෙන්. Entrust Company එෙක් අයිතිකරු කවුද? බිලියන 
12ක විතර හිඟයක් තිෙබනවා. ෙකෝටි 1,200ක විතර හිඟයක් 
තිෙබනවා. ෙම්ක කවුද පාලනය කෙළේ? ෙම් වාෙග් ආයතන 
විධිමත් කරලා ඒ හරහා මුදල් නිසි පරිදි ෙයොමු කිරීම තමයි සිදු 
කරන්ෙන්. ඔබතුමා කියන පරිදි finance companies ඕනෑ නැහැ; 
microfinance banks ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමා කියන්ෙන් ඒක ෙන්. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම කියන්ෙන්, ඒ ෙදෙගොල්ලන්ටම අවස්ථාව ෙදන්න කියන 

එකයි.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ෙම් මූල්ය පදනම විධිමත් කරනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙනොෙවයි, මම 

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්. මූල්ය ආයතනවලට ඒ 
අයිතිය ෙදන ගමන්ම රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික බැංකුවලටත් ඒ 
අවස්ථාව තිබුණාම තිෙබන වරැද්ද ෙමොකක්ද? ඔබතුමා මාව 
ෙපොළකට ෙහේත්තු කරන්න එපා. මම කිව්ෙව් ෙම් අවස්ථාව 
ෙපෞද්ගලික මූල්ය ආයතනවලටත්, ෙපෞද්ගලික බැංකුවලටත්, 
රාජ්ය බැංකුවලටත් ඔක්ෙකොටම විවෘතව තියන්න කියලායි. 
එතෙකොට පශ්නයක් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම කියන එක ඔබතුමා ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැහැ. මූලිකව 

වාණිජ බැංකුවල ෙගවන ෙපොලී අනුපාතය අඩුයි. Finance 
companiesවල ෙගවන ෙපොලී අනුපාතය වැඩියි. ඒ පරතරය තමයි 
ආණ්ඩුව ෙගවන්ෙන්. ෙපොලිය වැඩි තැනක තිබ්බාම ආණ්ඩුවට 
ෙගවන්න තිෙබන ෙපොලී අනුපාතය අඩු ෙවනවා. අපි කර ෙගන 
යන්ෙන් වාණිජ කියාවක්. අපිට කරන්න තිෙබන්ෙන් 
සුරක්ෂිතභවයකින් යුතුව ඒවා ඒ තැන්පත්කරුවන්ට ලබා දීමයි. ඒ 
තුළින් අපි මූල්ය කටයුතු විධිමත් කිරීමක් කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියන "මූල්ය", "ෙපෞද්ගලික", 

"මුදල් පසාරණය" කියන ඒවා ආර්ථික විද්යාවත් එක්ක සම්බන්ධ 
වුණු කරුණු. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඔබතුමා ගිහිල්ලා 
ගෙම් ෙකනකුෙගන් ඇහුෙවොත්, ඔහු මුදල් තැන්පත් කිරීෙම් 
විශ්වාසවන්තභාවය ගැන කල්පනා කෙළොත්, පළමුව ෙතෝරා 
ගන්ෙන් රාජ්ය බැංකු. ෙදවනුව ෙතෝරා ගන්නවා ෙපෞද්ගලික බැංකු. 
තුන්ෙවනුවට අන්තරායකාරී ෙලස තමයි ෙපෞද්ගලික මූල්ය 
ආයතන ෙතෝරා ගනු ලබන්ෙන්. ෙම්ක තමයි සාමාන්ය ජන මතය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කිව්ෙව් මහා ව්යාපාරිකෙයක් මුදල් 
තැන්පත් කරන ආකාරය ෙනොෙවයි. ෙම් කියන්ෙන් 

වැඩිහිටිභාවයට පත්ව සිටින, ගරු ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට අවුරුදු 
55න් ඉහළ අය තමන්ට ලැෙබන pension එක ෙහෝ තමන්ෙග් 
ෙගයක් විකුණලා ලැෙබන මුදල ෙහෝ තමන්ෙග් අර්ථ සාධක 
අරමුදලින් ලැෙබන ෙකොටස ෙහෝ තැන් පත් කරන එක ගැනයි.  
ඒෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිකාව පවත්වාෙගන යාම ෙවනුෙවන් තමයි ඒ 
මුදල තැන්පත් කරන්ෙන්. එහි වාණිජ අරමුණක් ෙහෝ, ඒ මුදල 
ඇපයට තියලා තවත් ණය මුදලක් ලබා ගැනීෙම් අරමුණක් ෙහෝ  
ඒ මුදල ඇපයට තියලා ලීසිං ගැනීෙම් අරමුණක් ෙහෝ නැහැ. ඒ 
අරමුෙණ් පධාන ෙලස ගැබ් වී තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් ජීවිකාව 
පවත්වා ෙගන යාම සඳහා මාසිකව යම් ස්ථාවර ෙපොලියක් ලබා 
ගැනීමයි. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ මුදල ගැන සාමාන්ය ව්යාපාරිකයකුට 
වඩා වැඩිෙයන් සැලකිල්ලක් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විධියට සැලකිල්ලක් කිරීෙම්දී ඒ 
මුදල තැන්පත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු වන්ෙන් වඩාත් 
ස්ථාවර තැනකයි. එතෙකොට තමයි වඩාත් වැඩිෙයන් රාජ්ය බැංකු, 
ෙපෞද්ගලික බැංකු, මූල්ය ආයතන කියන අනු පිළිෙවළ 
ෙගොඩනැ ෙඟන්ෙන්. දැන් අපි කරන ෙද් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට 
කියනවා, "ඔයෙගොල්ලන්ෙග් සල්ලිවලට අපි සියයට 15ක 
ෙපොලියක් ෙදන්නම්. හැබැයි, ඔයෙගොල්ෙලෝ ෙපෞද්ගලික මූල්ය 
ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කරන්න ඕනෑ. රාජ්ය බැංකුවලට 
තැන්පත් කළාට ඒ ෙපොලිය ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙපෞද්ගලික 
බැංකුවක තැන්පත් කළාට ඒක ෙදන්ෙන් නැහැයි" කියලා. ඒක 
සාධාරණ නැහැ. ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන් "දැන් ඒවා විධිමත් 
කරනවා. ෙවනදා එෙහම ෙනොෙවයි. දැන් විධිමත් කරන්න තමයි 
යන්ෙන්" කියලා.  ඒවා ඔක්ෙකොම කරලා ඔය වැෙඩ් කරන්න. 
දැන් තිෙබන මූල්ය ආයතන ගැන අපි ෙහොඳට දන්නවා. ඒ මූල්ය 
ආයතනවල අයිතිකරුෙවෝ කවුද; ඒවා කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද; 
ඒවාට මුදල් එක්රැස් වුෙණ් ෙකොෙහොමද; ඒවා බුබුලක් හැටියට 
ෙබොරුවට පුම්බලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
ඔබතුමාත් දන්නවා, අපිත් දන්නවා.   

ෙම්වාෙය් හංගන්න ෙදයක් නැහැ.  අපි අනියමින් ෙම් ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ට බල කරනවා - ෙම් තිෙබන්ෙන් බලපෑමක්- "අපි 
ඔයෙගොල්ලන්ට සියයට 15ක ෙපොලියක් ෙදනවා ෙමන්න ෙම් 
මූල්ය ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කෙළොත්" කියලා. ඒක 
කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. ඒ ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් මුදල් 
ආරක්ෂා කිරීම අෙප් වගකීමක්. ඒ නිසා රාජ්ය බැංකු සහ 
ෙපෞද්ගලික බැංකු ක්ෙෂේතයටත් ෙම් සියයට 15 ෙපොලිය ෙදන 
කමය ඇති කරන්න. ඔබතුමා කියන එක ඇත්ත, අර වාෙග් වැඩි 
ෙපොලී අනුපාතිකයක් ෙදන නිසා ආණ්ඩුවට දරන්න වන වියදම 
අඩු ෙවන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව දරන වියදම අඩු වුණාට 
පුරවැසියාෙග් මුදල් පිළිබඳ සුරක්ෂිතභාවෙය් විශාල ගැටලුකාරී 
තත්ත්වයක් මතු ෙවනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, 
කරුණාකරලා ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් පැත්ෙතන් කල්පනා 
කරලා  අෙනක් බැංකුවලටත් ඒ කමය විවෘත කරන්නය කියන 
එකයි.    

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් මිත ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා පශ්නයක් ෙනොෙවයි ඇහුෙව්. එතුමා කෙළේ කථාවක්.  
මට ඒකට ෙදන්න පුළුවන් එකම උත්තරය තමයි "ඔව්" කියන 
එක. අපට ලැබී තිෙබන ඒ දායාදය තමයි ෙම් මූල්ය ක්ෙෂේතය. 
වාණිජ බැංකු 38ක් තිෙබනවා. රජෙය් බැංකු හතක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම finance companies 54ක් තිෙබනවා. ඒ finance 
companies 54න් ලැබී තිෙබන ෙද්වල් ෙමොනවාද කියලා 
ඔබතුමාම කිව්වා. මීට ෙපර මහ බැංකුව කෙළේ වාණිජ බැංකු 
කටයුතු සහ ෙද්ශපාලන කටයුතු. දැන් ඒ අය regulator හැටියට 
වැඩ කරනවා. අය දැන් ඒ අය  business  කරන්ෙන් නැහැ. ගරු 
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මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙකොෙහොම කිව්වත්, ජනතාව අවිශ්වාස 
කළාට සියයට 65ක් තැන්පතු තිෙබන්ෙන් finance 
companiesවල. එෙහම අවිශ්වාසයක් තිෙබනවා නම් සියයට 65ක 
තැන්පතු පමාණයක් ඒවාෙය් තබන්ෙන් නැහැ. ජනතාව විශ්වාස 
කරන මහ බැංකුෙව් ඒ සුරක්ෂිතතාව ඇති කරන්න අපි ෙමතැන 
බැඳී සිටිනවා. වාණිජ බැංකු ෙව්වා, රජෙය් බැංකු ෙව්වා, ඒ රජෙය් 
බැංකුෙව් තිෙබන විශ්වාසයම - ඒ තහවුරුභාවයම - අපි පිළිගත් 
සියලුම finance companiesවලටත් අපි ලබා ෙදනවා. ඒ ගැන 
කිසිම භයක් ඇති කර ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ. යම් finance 
company එකක් කඩා වැෙටන්න ගිෙයොත්, අපි ඒක අත් පත් කර 
ගන්නවා. ඒ තුළින් ඒවාෙය් මූලික සුරක්ෂිතභාවය අපි ඇති 
කරනවා. එයයි ආණ්ඩුවක් වශෙයන් කළයුතු ෙද්. ෙමතැන විධිමත් 
කිරීමක් තිෙබන්ෙන්. නැතිනම්, සියල්ලම එක තැනකට ඒක රාශි 
වුණාම එහි තිෙබන වටිනාකම් අනුව ජනතාවට කරන්න පුළුවන් 
අෙනක් ෙසේවාවන් අඩු ෙවනවා. රජෙය් පතිපත්තියක් අනුව ඒ 
තැන්පත්කරුවන් අපි ආරක්ෂා කරනවා. ඊට වැඩිය කරන්න 
පුළුවන් ෙමොකක්ද? මහ බැංකුෙවන් බැංකුවට ෙදන සුරක්ෂිතතාවම 
අපි ෙම්වාටත් ලබා ෙදනවා. යම් ෙදයක් ඇති වුෙණොත් අපි 
සම්පූර්ණ වගකීම - සියයට සියයක්ම- භාර ගන්නවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 - 370/'15 - (1), ගරු ටී.රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.  

 
මිතුරු නගර ව්යාපෘතිය : පතිලාභ 
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4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එස.්එම්.මරික්කාර් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar)   
පළාත්  සභා  හා  පළාත්  පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) චීනය සමඟ මිතුරු නගර ෙලස සංවර්ධනය වී ඇති, 
ශී ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) අදාළ නගරවල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් නගරය ෙම් හරහා ලබාෙගන තිෙබන 
පතිලාභ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) මිතුරු නගර ව්යාපෘතිය යටෙත් ශී ලංකාෙව් පළාත් 
පාලන ආයතන ෙවතින් චීන රජෙය් පළාත් පාලන 
ආයතන ලබාෙගන ඇති පතිලාභ කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட  வினா: 

(அ) (i) சீனா டன் ேநச நகரங்களாக அபிவி த்தி 
அைடந் ள்ள இலங்ைகயின் உள் ராட்சி 
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நகர ம் இத டாக 
ெபற் ள்ள நன்ைமகள் தனித்தனியாக யாைவ; 

 (iv) ேநச நகரங்கள் க த்திட்டத்தின் கீழ் இலங்ைக 
யின் சம்பந்தப்பட்ட உள் ராட்சி நி வனங் 
களி ந்  சீன அரசாங்கத்தின்  உள் ராட்சி 
நி வனங்கள் ெபற் ள்ள நன்ைமகள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Local Government bodies in 
Sri Lanka that have developed as China - 
Sri Lanka Friendship Cities;  

 (ii) the relevant cities; 

 (iii) the benefits received by each of these cities 
through this scheme, separately; and 

 (iv) the benefits received by the Local 
Government bodies in China from the 
Local Government bodies of Sri Lanka 
under the Friendship Cities Project? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) පළාත් පාලන ආයතන 02කි. 

 (ii) ඒ අනුව ගාල්ල නගරය චීනෙය් Wuhan  නගරය සමඟ හා 
හම්බන්ෙතොට නගරය චීනෙය් Guanshu  නගරය සමඟ 
ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ගාල්ල මහා නගර සභාව  - පතිලාභ ලබා ෙනොමැත.  

  හම්බන්ෙතොට මහා නගර සභාව     - (i)   නාගරික 
මන්තීවරුන්ට විෙද්ශ සංචාරය සඳහා ආරාධනා ලැබ ඒ 
සඳහා 2015.06.26 සිට 2015.06.30 දක්වා නාගරික මන්තී 
එම්.එල්.එම්.ෙයහියා මහතා ද, 2015.10.28 සිට 2015.11.01 
දක්වා නාගරික මන්තී  ෙක්.ජී.ගාමිණී ශී ආනන්ද මහතා 
සමඟ නාගරික මන්තී එම්.එල්.එම්.ෙයහියා මහතා ද සහභාගි 
වී ඇත. 

 (ii) පානුවල මහජන පුස්තකාල සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
රුපියල් මිලියන 2.6ක මුදලක් ලබා දී ඇත. 

 (iv) මිතුරු නගර ව්යාපෘතිය යටෙත් ඉහත පළාත් පාලන ආයතන 
02න් කිසිදු පතිලාභයක් චීන රජෙය්  පළාත් පාලන 
ආයතන ෙවත ලබා දී නැත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
උතුරු නැෙගනහිර තිවිධ හමුදා කඳවුරු :  ඉවත් 

කිරීම/අඩු කිරීම 
வடக்கு, கிழக்கி ள்ள ப்பைட காம்கள் : 

அகற் தல்/குைறத்தல் 
MILITARY CAMPS IN NORTH AND EAST: REMOVAL/

REDUCTION 
318/’15 

 

6. ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
ෙවනුවට)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர 
சார்பாக) 
(The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the Jayantha 
Samaraweera) 
ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) දැනට උතුරු නැෙගනහිර ෙදපළාෙත් 
පවත්වාෙගන යනු ලබන තිවිධ හමුදා කඳවුරු 
2016 වර්ෂය තුළදී ඉවත් කිරීමට සැලසුම් කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) ඉවත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති තිවිධ හමුදා 
කඳවුරු සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉවත් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත හමුදා කඳවුරුවල නම් 
යුද, ගුවන් හා නාවික ෙලස ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) දැනට උතුරු නැෙගනහිර ෙදපළාෙත් 
පවත්වාෙගන යනු ලබන හමුදා කඳවුරු ආශිතව 
තිෙබන අධි ආරක්ෂිත කලාප 2016 වර්ෂය තුළදී  
නිදහස ් කිරීමට ෙහෝ ඒවාෙය් භූමි පමාණය අඩු 
කිරීමට ෙහෝ සැලසුම්කර තිෙබ්ද; 

 (ii) අධි ආරක්ෂක කලාප ඉවත් කරනු ලබන ෙහෝ අඩු 
කරනු ලබන හමුදා කඳවුරුවල නම් යුද, ගුවන් හා 
නාවික ෙලස ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) නිදහස ්කිරීමට ෙහෝ අඩු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති 
ආරක්ෂිත කලාපයන්හි භූමි පමාණය එක් එක් 
කඳවුර අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;   

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

பா காப்  அைமச்சைரக்  ேகட்ட  வினா: 

(அ) (i) தற்ேபா  வடக்கு, கிழக்கு ஆகிய இரண்  
மாகாணங்களி ம் ேபணிவரப்ப கின்ற ப் 
பைடகளின ம் காம்கைள 2016ஆம் ஆண் ல் 
அகற் வதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) அகற் வதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ள ப்பைட 
காம்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) அகற் வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற இரா 
வ காம்களின் ெபயர்கள் தைரப்பைட, 

விமானப்பைட மற் ம் கடற்பைட என்ற 
வைகயில் தனித்தனியாக யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i) தற்ேபா  வடக்கு, கிழக்கு இரண்  மாகாணங் 
களி ம் ேபணிவரப்ப கின்ற இரா வ 

காம்கைளச் சார்ந்ததாக  உள்ள உயர் 
பா காப்  வலயங்கைள 2016ஆம் ஆண் ல் 
வி விக்கேவா அல்ல  அவற்றின் நிலப் 
பரப்பிைனக் குைறக்கேவா திட்டமிடப் 
பட் ள்ளதா; 

 (ii) உயர் பா காப்  வலயங்கள் அகற்றப்ப கின்ற 
அல்ல  குைறக்கப்ப கின்ற இரா வ காம் 
களின் ெபயர்கள் தைரப்பைட, விமானப்பைட 
மற் ம் கடற்பைட என்றவைகயில் தனித்தனி 
யாக யாைவ; 

 (iii) வி விக்கேவா அல்ல  குைறக்கேவா 
திட்டமிடப்பட் ள்ள பா காப்  வலயங்களின் 
நிலப்பரப்  ஒவ்ெவா  காம் வாாியாக 
தனித்தனியாக யா ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Defence: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether plans have been prepared to 
withdraw the military camps in the 
Northern and Eastern Provinces in 2016; 

 (ii) the number of military camps that have 
been planned to be removed; and 

 (iii) separately the names of the army, navy and 
air force camps that will be removed? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether plans have been made to free or 
reduce the extent of land  of the high 
security zones that are adjacent to the 
military camps in the Northern and the 
Eastern Provinces in 2016;  

 (ii) separately the names of the army, navy and 
air force camps of which the high security 
zones will be removed or reduced; 

 (iii) the extent of land in the security zones that 
has been planned to be reduced or freed 
camp-wise, separately? 

(c) If not, why? 
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා] 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) රට තුළ කලාපෙය් හා ජාත්යන්තරෙය් ඇතිවන ජාතික 

ආරක්ෂාවට බලපාන වාතාවරණයන් පිළිබඳ ෙකෙරන 
සමාෙලෝචන සහ බුද්ධි ෙතොරතුරු උපෙයෝගී කරෙගන එම 
ආරක්ෂක තත්ත්වය නිරන්තරෙයන් සමාෙලෝචනය කරන 
අතර, එම වාර්තා පදනම් කරෙගන භට පිරිස් සංඛ්යාව හා 
කඳවුරු ස්ථාන ගත කිරීම් නිර්ණය කරනු ලැෙබ්. ෙමය 
නිරන්තරෙයන් සිදුවන කියාවලියක් වන අතර, ඒ සඳහා 
නිශ්චිත උත්තරයක් ෙමම අවස්ථාෙව් පකාශ කළ ෙනොහැක. 

 (ii) ඉහත අ (i) පිළිතුරු මත පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) ඉහත අ (i) පිළිතුරු මත පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) ශී ලංකාෙව් අධි ආරක්ෂිත කලාප ෙනොමැත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තී, පූජ්ය උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ අත් අඩංගුවට  
ෙගන ඇති බවට මාධ්ය විසින් වාර්තා කරනවා. නීතිය හා සාමය 
භාර ගරු ඇමතිතුමාත් ෙමතැන සිටින නිසා, ෙමය ටිකක් 
වැදගත්කමක් ඇති කරුණක් හැටියට සලකලායි මා ෙමය 
අහන්ෙන්.  

උන්වහන්ෙසේ ෙම් රෙට් පිළිගත් ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නමක්. ෙම් 
ආකාරයට භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා අත් අඩංගුවට ගැනීෙම් කියා 
පිළිෙවතක් දිගින් දිගටම කර ෙගන යනවා. විල්පත්තු කැෙල් සුද්ධ 
කරන ඇමතිවරුන්ට කිසිම නීතියක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අලි පැටිෙයක් පන්සෙල් හිටියා කියලා, අද ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා 
කුදලාෙගන හිෙර්ට දමන්න අරෙගන යනවා. ෙම්ක පුදුම 
තත්ත්වයක්.[බාධා කිරීමක්] කරුණාකරලා ගරු කථානායකතුමනි, 
-[බාධා කිරීමක්]  

ෙම්ක මෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. කෑ ගහන්ෙන් නැතිව ඉන්න, 
සිඩ්නි මන්තීතුමා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේලාට භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා ගැන 

රුදාවක් නැති වුණාට, අපට තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒවා 
පශ්නයක් ෙනොවුණාට, අපට පශ්නයක්. අපි අහන්ෙන්, විල්පත්තු 
කැෙල්ට කියාත්මක ෙනොවන නීතිය ෙම් රෙට් භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලාට කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදනවාද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සිද්ධිය ගැන අපි දැනුයි දැන 

ගත්ෙත්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්න කලින් අපි දැන ෙගන 
සිටිෙය් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා අපි පකාශයක් 
කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිය භාර ඇමතිතුමා ඉන්න 

නිසායි මා ඒ කාරණය මතු කෙළේ. මට හිතන්ෙන් නැහැ 
එතුමාෙගන් අහන්ෙන් නැතුව ඒ වාෙග් තීරණයක් ගනීවි කියලා. 
එතුමාට පුළුවන් නම් ෙම් ගැන- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමා ඒ වගකීම භාර ගත්තා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධව අපි දැනුයි දැන ගත්ෙත්. අපි ෙසොයා බලා 

ඒ සම්බන්ධව පකාශයක් කරන්නම්. ගරු මන්තීතුමා, ඒක මෙග් 
වග කීමක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සාගල රත්නායක අමාත්යතුමා, ඒ ගැන ෙසොයා බලා 

ඔබතුමාට පකාශයක් කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම ඒ ගැන කරුණු ෙසොයා බලා පකාශයක් කරන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න, ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ඉන්දු-ලංකා ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහෙයෝගිතා 

ගිවිසුම 
இந்திய-இலங்ைக ெபா ளாதார, ெதாழில் ட்ப 

ஒத் ைழப்  உடன்ப க்ைக 
INDO-LANKA ECONOMIC AND TECHNOLOGY COOPERATION 

AGREEMENT 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ආණ්ඩුව විසින් ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කිරීමට යන බවට රට 
තුළ මහත් ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දී ඇති ඉන්දු - ලංකා ආර්ථික හා 
තාක්ෂණික සහෙයෝගිතා ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් පැන නැඟී ඇති 
ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරනු කැමැත්ෙතමි. 

පසු ගිය දා සංවර්ධන උපාය මාර්ග සහ ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
අමාත්යවරයා විසින් ශී ලංකාව හා ඉන්දියාව සමඟ "ඉන්දු - ලංකා 
ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහෙයෝගිතා ගිවිසුම" - ETCA- නමින් 
වන ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට නියමිත බව පකාශයට පත් කර 
තිබුණා. ෙමම ගිවිසුෙම් දළ රාමුව 2015 අග ඉන්දියාවට ඉදිරිපත් 
කර ඇති බවත්, 2016 ෙපබරවාරි අගදී දළ රාමුවට -ඒ කියන්ෙන්, 
ගිවිසුම් රාමුවට- අත්සන් තබන බවටත් එළෙඹන ජුනි මාසෙය්දී 
අවසන් ගිවිසුමට අත්සන් තැබීමටත් අෙප්ක්ෂා කරන බවටත් දින 
වකවානු සඳහන් වුණා. ෙපබරවාරි මාසෙය් අග වන ෙකොට ගිවිසුම් 
රාමුවට අත්සන් කරන බවත්, ෙම් අවුරුද්ෙද් මැද භාගය වන 
ෙකොට ගිවිසුම අත්සන් කරන බවත් ගරු ඇමතිතුමා විසින් මාධ්ය 
සාකච්ඡාවක් කැඳවා කියා තිබුණා වාෙග්ම, පක්ෂ නායකයන් ෙවත 
ලිඛිතව දැනුම් දීලාත් තිබුණා.  

වසර 2000 සිට කියාත්මක වූ ඉන්දු-ලංකා නිදහස් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම පිළිබඳව නිසි සමාෙලෝචනයක්, එහි අඩු පාඩු හා වාසි 
පිළිබඳ තක්ෙසේරුවක් ආණ්ඩුව ෙම් දක්වා රටට ඉදිරිපත් කර නැහැ. 
අපි දන්ෙන් නැහැ තිබුණු ඉන්දු-ලංකා ෙවෙළඳ ගිවිසුෙමන් 
ෙමොකක්ද තිෙබන ලාභ, පතිලාභ කියලා. ඒ ගැන වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අවශ්යයි. අෙප්ක්ෂා කළ පරිදි ඉන්දියානු ෙවෙළඳ 
ෙපොළට පෙව්ශ වීම ඉතා පහසු බවටත්, ඉන්දියාව හා ලංකාව අතර 
ෙවෙළඳ ෙශේෂය ලංකාවට ඉතා අවාසිදායක වී ඇති බවටත් 

විෙශේෂෙයන් මූල්ය, ව්යාපාරික හා නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතෙයන් දිගින් 
දිගටම ෙචෝදනා එල්ල වුණා.  

එෙහත් ආණ්ඩුව ෙමම තත්ත්වය ෙනොසලකා ඉන්දියාෙව් 
වුවමනාව මත ආර්ථික හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් භාණ්ඩ හා ෙසේවා 
ෙවෙළඳ ෙපොළට පිවිසීමට ඇති බාධා ඉවත් කර දීමට ETCA එක 
මඟින් සූදානම් වන බවටත්, ෙම් තත්ත්වය තුළ එම ක්ෙෂේතවල 
විශාල පිරිසකෙග් රැකියාවලට අවදානමක් ඇති වන බවටත්, ෙපර 
ගිවිසුම අවසානෙය්දී ෙමන්ම ෙමවරද රෙට් ආර්ථිකෙය් තවත් 
විශාල පංගුවක් ඉන්දියාව විසින් අත්පත් කරගනු ඇති බවටත් 
වෘත්තීය සමිති වෘත්තිකයන් ඇතුළු විශාල පිරිසකෙග් බිය පළ වී 
තිෙබනවා.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නැ ඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා.  

1.  වසර 16ක් කියාත්මක වූ ඉන්දු-ලංකා නිදහස ් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම පිළිබඳව කවර ෙහෝ රජෙය් ආයතනයක් මඟින් 
පූර්ණ සමාෙලෝචනයක් සිදු කරනු ලැබ තිෙබ්ද? [බාධා 
කිරීමක්] ගරු අමාත්යතුමනි, මම තවම අවසන් කෙළේ 
නැහැ.  

2.  එෙසේ තිෙබ් නම්, ඒ කුමන ආයතනයක් විසින්ද? එම 
සමාෙලෝචන වාර්තාවක් සභාව හමුවට ඉදිරිපත් 
කර න්ෙන්ද?  

3.   ඉන්දු-ශී ලංකා ආර්ථික හා තාක්ෂණ සහෙයෝගිතා ගිවිසුමට 
අදාළව දළ ගිවිසුම් රාමුවක් සකස ්කර අවසන් කරනු ලැබ 
තිෙබ්ද?  

4.   එවැන්නක් සකස ්කර අවසන් වී තිෙබ් නම් එය ෙමම ගරු 
සභාව හමුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද?  

     ගිවිසුම් රාමුවක් අත්සන් කිරීමට ෙපර, දැනට ගිවිසුම් 
රාමුවක් හදලා තිෙබනවා නම් එය ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරනවාද? එෙහමත් 

     නැත්නම්, ගිවිසුම් රාමුවක් හදනවා නම් එය අත්සන් 
කිරීමට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද?  

5.   අවසන් ගිවිසුමට ෙපර ගිවිසුම් රාමුවක් අත්සන් තැබීමට 
පියවර ෙගන තිෙබ්ද? එෙසේ කරනු ලබන්ෙන් මන්ද?  

6.   ෙයෝජිත නව ගිවිසුම මඟින් රටට ෙහෝ ජනතාවට අහිතකර 
තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවන බවට ආණ්ඩුවට ඇති සහතිකය 
කුමක්ද?  

ඉහත කරුණු පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාව ගරු ඇමතිතුමා විසින් 
දැනුවත් කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මට අවස්ථාව 
ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබො ෙහොම සත්ුතියි,  ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 

අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු අනුර කුමාර  දිසානායක 

මන්තීතුමා ෙමවැනි පශ්න ඇසීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. ෙමම 
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පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දී එමඟින් සත්ය තත්ත්වය පැහැදිලි 
කරන්න අවස්ථාව අපට  ලැෙබනවා. පළමුෙවන්ම මම එතුමා අහපු 
පශ්නවලට උත්තර ලබා ෙදන්නම්.  

1.  ඒ ගැන සමාෙලෝචනයක් අපි කරලා තිෙබනවා.  

2.  Institute of Policy Studies - IPS-  තුළින් තමයි එය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. අවශ්ය නම් එම වාර්තාව සභාගත කරන්න 
පුළුවන්.  

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා ළඟ දැන් තිෙබනවාද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මා ළඟ තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි පශ්නයට 

අදාළ වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා. 
 
 

3.  එහි දළ ගිවිසුමක් අපි සකස ් කරලා තිෙබනවා. පක්ෂ 
නායකයින්ටත් අපි එය ලබා දීලා තිෙබනවා. ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක  

මන්තීතුමාටත් එය ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි දැන් ඒක 
ඉන්දියාවට යවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඉන්දියාෙවන් ෙමොන වාෙග් 
පතිචාරයක් ලැෙබයිද කියලායි අපි බලාෙගන ඉන්ෙන්. තව සුමාන 
ෙදකකින්, තුනකින් ඒකට පිළිතුරු ලැෙබයි. ඊට පසුව අපි ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරලා තමයි අවසාන දළ ගිවිසුම අත්සන් කරන්ෙන්.  
ඕනෑ නම්, ඊට කලින් ෙම් ගරු සභාවට අපට ඉදිරිපත් කරන්නත් 
පුළුවන්.  

4. අවශ්ය නම් ඒ සකස ්කරන ලද දළ ගිවිසුමත් ඉදිරි කාලෙය්දී 
අපට සභාගත කරන්න පුළුවන්. අපි ඉන්දියාෙවන් එය 
ලැෙබන කල් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. 
ඉන්දියාෙවන් ලැබුණාට පසේසේ ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරලා තමයි ඒක හදන්ෙන්. 

5. ඒ ගිවිසුෙම් රාමුවක් හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ඇතුළත 
කරුණුවලින් තමයි අන්තිම ගිවිසුම හදා ගන්ෙන්. From the 
framework agreement, we will have the scope of the 
final agreement. So, it has to be within that final 
agreement. ඒක පිටතට යවන්න බැහැ. ඒකයි ඒ දළ 
ගිවිසුම අවශ්ය වන්ෙන්.  

6. අන්තිම ගිවිසුම අත්සන් කරන්න ෙපර අපි නැවතත් හැම 
අංශයක් සමඟම සාකච්ඡා කරනවා. අපට හංගන්න කිසිවක් නැහැ. 
දැනට We have been very transparent. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
හැම එක් ෙකනා එක්කම කථා කරලා තිෙබනවා, හැම Chamber 
එකකම කථා කරලා තිෙබනවා, trade unions එක්ක කථා කරලා 
තිෙබනවා, professionalsලා එක්ක කථා කරලා තිෙබනවා,  ඒ 
වාෙග්ම විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකවරුන් එක්කත් කථා කරලා 
තිෙබනවා. So, before we conclude the final agreement, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නම්. අවශ්ය නම් අෙප් පක්ෂ 
නායකතුමන්ලාෙගන් අහලා we can even have a Select 
Committee to go into that.  

අනික් කාරණය, ෙම් සමාෙලෝචනෙය් තිෙබන කරුණු 
කිහිපයක් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉන්දු - ලංකා නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම -Free Trade 

Agreement එක- පිළිබඳ සමාෙලෝචනය ෙන්, ඔබතුමා ඉදිරිපත් 
කරන්න හදන්ෙන්?  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ සමාෙලෝචනය කරන ලද්ෙද් ඔබතුමා කිව්ව විධියට 

පතිපත්ති අධ්යයන ආයතනය විසින්.  
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
IPS එෙකන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ පතිපත්ති අධ්යයන ආයතනෙය් පධානියා කවුද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Dr. Saman Kelegama. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙන් ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
හැබැයි, ඔහු ෙනොෙවයි එය කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ඒ මහත්මයා තමයි පතිපත්ති 

අධ්යයන ආයතනෙය් පධානියා හැටියට කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ 
මහත්මයාම තමයි ෙම් අලුත් agreement එෙක් උපෙද්ශකවරයකු 
හැටියට කටයුතු කරන්ෙන්.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඒ වුණාට ෙම්ක හදලා තිෙබන්ෙන් ඒ මහත්මයා ෙනොෙවයි 

ෙන්.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ ෙන්. සමන් කැෙල්ගම කියන 

මහත්මයාම තමයි ෙම් නව ගිවිසුෙම් උපෙද්ශකවරයකු හැටියට 
කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ මහත්මයාම සමාෙලෝචන වාර්තාවක් 
ෙදනවා. මා හිතන හැටියට ඒක සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා ෙවනත් 
ආයතනයක් විසින් ඒ පිළිබඳව කරනු ලබන සමාෙලෝචන 
වාර්තාවක් අවශ්යයි. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Hon. Speaker, these are facts. ෙම්වා ඇත්ත ෙතොරතුරු. 

Nobody can hide these facts.  
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් විවාද කරන්න 

ඔබතුමා අවස්ථාවක් ෙදනවාද?  
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඕනෑ ෙවලාවක විවාද කරන්න පුළුවන්. ඉස්ෙසල්ලා ඇත්ත 

ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න ෙකෝ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙතොරතුරු ෙදනෙකොට ඒ ෙතොරතුරු 

එන මූලාශය වැදගත්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
2003 වසෙර් ඉඳලා CEPA එක පිළිබඳව කථා කළා. 2003 

වසෙර් ඉඳලා ආණ්ඩු මාරු වුණා. 2003 වසෙර් ඉඳලා නායකෙයෝ 
මාරු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 2003 වසෙර් ඉඳලා ෙම් 
උපෙද්ශකවරු මාරු වුෙණ් නැහැ. උපෙද්ශකවරු තුන්ෙදෙනකු 
ඉන්නවා. පසු ගිය අවුරුදු දහතුෙන්ම ෙම් උපෙද්ශකවරු තුන්ෙදනා 
තමයි සිටිෙය්. ෙම් සමාෙලෝචන වාර්තාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්ත් ෙම් agreement එක පිළිබඳව උපෙදස් ලබා ෙදන 
මහත්මෙයක් විසින්. ඉතින්, අපි ෙකොෙහොමද ඒක ස්වාධීන 
සමාෙලෝචන වාර්තාවක් ෙලස පිළිගන්ෙන්?  

  
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ෙම් report එක හදා තිෙබන්ෙන් එතුමා ෙනොෙවයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආයතනයක් වශෙයන්ද? 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්. ආයතනයක් වශෙයන් ෙම්ක හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක 

හදලා තිෙබන්ෙන්, සුෙව්න්දනී ජයරත්න සහ ජානක විජයසිරි 
කියන ෙදෙපොළයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක හදලා තිෙබන්ෙන් එතුමා ෙනොෙවයිද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එතුමා ෙනොෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමා තමයි ආයතනෙය් පධානියා. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්, පධානියා ෙවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධානියා ගරු කථානායකතුමාෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ වුණාට හැම එකටම මට වග කියන්න බැහැෙන්. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
හැබැයි, ඕනෑ ෙකෙනකුට ගිහිල්ලා ෙම්ක හදා ගන්න පුළුවන්. 

ඒ තරම් පශ්නයක් නැහැ. 2000 වසෙර්දී FTA එක එනෙකොට, 
අෙප් රෙටන් ඉන්දියාවට export  කරලා තිෙබන භාණ්ඩවල 
වටිනාකම මිලියන 8.6යි, ෙම් FTA එක යටෙත්. ඉන්දියාෙවන් 
ෙමහාට එවලා තිෙබන භාණ්ඩවල වටිනාකම මිලියන 53.9යි. අද -
2015- ෙවනෙකොට ෙම් FTA එක යටෙත් අෙප් රටින් ඉන්දියාවට 
භාණ්ඩ යවා තිෙබනවා, මිලියන 425ක්. සම්පූර්ණම exports 
ගිහින් තිෙබන්ෙන් මිලියන 645ක්. එතෙකොට සියයට 66ක් - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
In Dollar terms?     
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්, ෙඩොලර් මිලියනවලින්. සියයට 66ක් භාණ්ඩ ෙම් රෙටන් 

ඉන්දියාවට ගිහින් තිෙබන්ෙන්, ෙම් ගිවිසුම යටෙත්යි. 2015 
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ෙවනෙකොට ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට ඇවිල්ලා තිෙබන භාණ්ඩවල 
වටිනාකම බිලියන 4.2යි.  The value of imports is US Dollars 
4.2 billion.  

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉන්දියාව කියනවා, බිලියන 7.62යි කියා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශෙය් වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 

බිලියන 4.6යි කියා කියනෙකොට, ඉන්දියාව විසින් පකාශ කර 
තිබුණා, බිලියන 7.62යි කියා. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
අෙප් ෙතොරතුරු අනුව - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියානු රජය කියනවා, ලංකාවට 

එවන ලද භාණ්ඩවල වටිනාකම බිලියන 7.62යි කියා. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
අපි ඒ ගැන බලමුෙකෝ. හැබැයි, ෙම් ගිවිසුම යටෙත් ලංකාවට 

ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් සියයට 6යි. ෙම් අනුව මිලියන 250යි. 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්, ෙතල් බිලියන 1.6යි; වාහන බිලියන 1.4යි; 
ඊළඟට සිෙමන්ති යනාදී වශෙයන්. ඒ වාෙග් භාණ්ඩ ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් agreement එක යටෙත් ෙනොෙවයි. ඒක දැන 
ගන්න ඕනෑ. ඒක තමයි හුඟාක්ම දැන ගන්න අවශ්ය වන්ෙන්. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය වන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, එය විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ඉදිරිපත් 

කිරීමට කටයුතු කරන්න.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Yes, we are always transparent in this issue. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

උසසව්ීම්වලදී කනිෂඨ් ෙපොලිස ්නිලධාරින්ට 
සිදුවන අසාධාරණය : නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

பதவி யர் களின்ேபா  கனிஷ்ட ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்கள் அநீதிக்குள்ளாதல் : 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு 
அபிவி த்தி அைமச்சாின் கூற்   

INJUSTICE TO JUNIOR POLICE OFFICERS AT 
PROMOTIONS: STATEMENT BY MINISTER OF 

LAW AND ORDER AND SOUTHERN 
DEVELOPMENT 

 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය මාසෙය් 25වැනි දා ගරු අනුර 

කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23
(2) යටෙත් ඉදිරිපත් කළ පශ්නයකටයි දැන් මම පිළිතුරු ෙදන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, එදා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරලා ඊට 
පසු දින පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න තිබුණ අවස්ථාෙව්දී නවසීලන්ත 
අගමැතිතුමාෙග් නිල සංචාරෙය් වගකීම් ටිකක් මට පැවරී තිබූ නිසා 
එදින මට පාර්ලිෙම්න්තුවට සහභාගි ෙවන්න බැරි ෙවනවා කියලා 
මම අමාත්යාංශය මඟින් දැනුම් දුන්නා. එනමුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
එම පශ්න අහන්න අවස්ථාව මන්තීවරුන්ට උදාෙවලා තිබුණා 
වාෙග්ම ඒ පිළිබඳව මාධ්ය තුළත් වාර්තා ෙවලා තිබුණා. 
2016.02.26 දින "The Island" e-paper එෙක් ඒ ගැන ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා; 

"Speaker threatens to complain to PM about Ministers' failure to be 
present to answer queries Sagala's absence" 

ගරු කථානායකතුමනි, මම හැම ෙවලාෙව්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා පශ්නවලට උත්තර ෙදනවා. පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න 
මම භය නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් ෙහෝ වාචික 
පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න ෙවලාෙව් ෙහෝ හැම අවස්ථාවකදීම 
මම ඇවිල්ලා උත්තර දීලා තිෙබනවා. එදින පැමිණිය ෙනොහැකි 
බව මම කල් ඇතුව පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දුන්නා. යම් 
ෙහේතුවකින් ඒ පණිවුඩය හරියාකාරව හුවමාරු ෙනොවී ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා පශ්නය අහලා, සභා ගර්භෙය් ඇති වුණු 
කථා බහක් ජනමාධ්යවලින් වාර්තා කෙළේ ඒ විධියටයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, එදින ඔබතුමා එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. ඔබතුමා 
මට කථා කරලා මෙගන් ඇහුවා, එනවාද, නැද්ද කියලා. මම 
කිව්වා, මම එන්න පමාද ෙවයි කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ෙවලාෙව් මම සඳහන් කළා, ඔබතුමා IDU එෙක් - 

ජාත්යන්තර පජාතාන්තීය සංගමෙය් - රැස්වීමට සහභාගි ෙවලා 
තිෙබන බව. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතාත් සථ්ාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පශ්නයක් පසු ගිය මාසෙය් 26 වනදා  අහලා තිබුණා. මම දැන් ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්න ෙදකටම උත්තර ෙදන්නම්, පැයක විතර කාලයක් ගතෙවයි. 
ෙමොකද, පශ්න ෙදකම දීර්ඝ පශ්න. ඒ වාෙග්ම උත්තරත් දිගයි.  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අහපු පශ්නයට මම 
පළමුෙවන්ම උත්තර ෙදන්නම්. එතුමා ෙපොලීසිෙය් උසස්වීෙම් 
පටිපාටිය ගැන පශ්න කරලා, ඒෙක් අර්බුදකාරී තත්ත්වය ගැනත් 
සඳහන් කරලා මෙගන් පශ්න 6ක් අහලා තිෙබනවා. ඒවා සඳහා 
පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

 

1.  ශී ලංකා ෙපොලීසිෙයහි නිලධරයින් සඳහා සථ්ිර බඳවා 
ගැනීෙම් හා උසස ්කිරීෙම් පටිපාටියක් කියාත්මක ෙනොවීම 
ෙහේතුෙවන් දීර්ඝ අධ්යයනයකින් පසු ඒ ඒ තනතුරු සඳහා 
බඳවා ගැනීෙම් හා උසස ්කිරීෙම් පටිපාටි සකස ්කර 2014 
වර්ෂෙය්දී එවකට බලාත්මකව පැවැති රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන 
ලදී. එම බඳවා ගැනීෙම් හා උසස ්කිරීෙම් පටිපාටි පහත 
පරිදි ෙව්. 

 

 i. සහකාර ෙපොලිස ් අධිකාරි/කාන්තා සහකාර 
ෙපොලිස ් අධිකාරි තනතුෙර් බඳවා ගැනීෙම් හා 
උසස ් කිරීෙම් පටිපාටිය සඳහා රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 2015.07.15 වන දින 
අනුමැතිය ලබාදී ඇත. 

 ii. උප ෙපොලිස ් පරීක්ෂක/කාන්තා උප ෙපොලිස ්
පරීක්ෂක තනතුෙර් බඳවා ගැනීෙම් හා උසස ්
කිරීෙම් පටිපාටිය සඳහා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් අනුමැතිය ලැබී ෙනොමැත. 

 iii.  උප ෙපොලිස ් පරීක්ෂක පවාහන හා මහ සැරයන් 
(මහ සැරයන් කියන්ෙන් sergeant major) රියැදුරු 
තනතුරුවල බඳවා ගැනීෙම් හා උසස ් කිරීෙම් 
පටිපාටිය සඳහා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් 2014.05.12 වන දින අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

 iv.  ෙපොලිස ් ෙකොසත්ාපල්/කාන්තා ෙපොලිස ්
ෙකොසත්ාපල් තනතුෙර් බඳවා ගැනීෙම් හා උසස ්
කිරීෙම් පටිපාටිය සඳහා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් 2015.01.27 වන දින අනුමැතිය ලබා 
දී ඇත. 

 v.  ෙපොලිස ් ෙකොසත්ාපල් රියැදුරු තනතුෙර් බඳවා 
ගැනීෙම් හා උසස ්කිරීෙම් පටිපාටිය සඳහා රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය ලැබී 
ෙනොමැත. 

ඉහත අනුමැතිය ලත් බඳවා ගැනීෙම් සහ උසස් කිරීෙම් පටිපාටි 
සම්බන්ධෙයන් සියලුම ෙපොලිස් නිලධාරින් දැනුවත් කිරීමට 
කටයුතු කළ අතර, ඒවාෙය් අඩංගු වූ සමහර කරුණු පිළිබඳව 
නිලධාරින් තම ෙනොසතුට පළ කිරීම නිසා එම බඳවා ගැනීෙම් හා 
උසස් කිරීෙම් පටිපාටි සංෙශෝධනය කිරීෙම් අවශ්යතාවක් ඇති විය. 
[බාධා කිරීමක්]  

එබැවින්, පළාත් මට්ටමින් සියලුම ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරුන් දැනුවත් කර ඒ ඒ තනතුරුවල සියලුම 
නිලධාරින් කැඳවා එම නිලධාරින්ෙග් අදහස් හා ෙයෝජනාද කනිෂ්ඨ 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් සංගමය, ෙපොලිස් පරීක්ෂක නිලධාරින්ෙග් 
සංගමය හා රාජ්ය නිෙව්දිත නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය්ද අදහස් හා 
ෙයෝජනා ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී. 

ඒ අනුව, නැවත සකස් කරන ලද ඒ ඒ තනතුරුවල බඳවා 
ගැනීෙම් හා උසස් කිරීෙම් පරිපාටි 2015.05.15 දිනැති දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ස්ථාපිත ජාතික ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ෙයොමු කර ඇත. 

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු පශ්න හයට 
තමයි මම උත්තර ෙදන්ෙන්. ෙකටිෙයන් මම උත්තර ෙදන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් වාර්තාව සභාගත කරන්න. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම සභාගත කරන්නම්. 

ෙමතැන පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් අනුමත cadre 
එකක් තිෙබනවා. ඒෙක් බරපතළ ෙලස පුරප්පාඩු පමාණයක් 
තිෙබනවා. දහනව  වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් 
පසුව ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම තමයි ඒ සම්බන්ධෙයන් අවසන් 
තීන්දුව ෙදන්ෙන්. ඒ අනුව අපි ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසමට එම 
කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ෙපොලිස්පතිතුමා දැන් අෙප් 
අමාත්යාංශයට තනතුරු අනුව උසස්වීම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
දැනට හයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මම ඒ හය කියන්නම්.  

 

 i.  සහකාර ෙපොලිස ් අධිකාරි/කාන්තා සහකාර 
ෙපොලිස ් අධිකාරි තනතුෙර් බඳවා ගැනීෙම් හා 
උසස ්කිරීෙම් පටිපාටිය 2016.02.17 දින ජාතික 
ෙපොලිස ්ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතියට ඉදිරිපත් 
කර ඇත. 

 ii.  උප ෙපොලිස ් පරීක්ෂක/කාන්තා උප ෙපොලිස ්
පරීක්ෂක තනතුෙර් බඳවා ගැනීෙම් හා උසස ්
කිරීෙම් පටිපාටිය 2016.02.17 දින ජාතික ෙපොලිස ්
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 iii.  උප ෙපොලිස ්පරීක්ෂක පවාහන හා මහ සැරයන් 
රියැදුරු තනතුරුවල බඳවා ගැනීෙම් හා උසස ්
කිරීෙම් පටිපාටිය 2016.02.18 දින ජාතික ෙපොලිස ්
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 iv.  ෙපොලිස ්මහ සැරයන් තනතුෙර් බඳවා ගැනීෙම් හා 
උසස ්කිරීෙම් පටිපාටිය 2016.02.18 දින ජාතික 
ෙපොලිස ්ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතියට ඉදිරිපත් 
කර ඇත. 

 v.  ෙපොලිස ් ෙකොසත්ාපල්/කාන්තා ෙපොලිස ්
ෙකොසත්ාපල් තනතුෙර් බඳවා ගැනීෙම් හා උසස ්
කිරීෙම් පටිපාටිය 2016.02.18 දින ජාතික ෙපොලිස ්
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 vi.  ෙපොලිස ් ෙකොසත්ාපල් රියැදුරු තනතුෙර් බඳවා 
ගැනීෙම් හා උසස ්කිරීෙම් පටිපාටිය 2016.02.18 
දින ජාතික ෙපොලිස ් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර ඇත. 

ඒ අනුව, ෙම් වන විට බඳවාගැනීෙම් හා උසස් කිරීෙම් පරිපාටි 
අනුමත කිරීෙම් බලධාරිත්වය ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව 
ෙවත පැවරී ඇති බව දන්වා සිටිමි.  

ෙම් හැම එකක්ම ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කලින් 
ෙපොලිස්පති, අදාළ divisions හරහා සියලු නිලධාරින් එක්ක කථා 
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කර තිෙබනවා. ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් විවිධ සංගම් තිෙබනවා. ඒ 
සංගම් ටිෙක් නම් පවා කියන්න මට පුළුවන්. ඒ හැෙමෝම එක්ක ඒ 
ගැන කථා කළා. කථා කරලා තමයි ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් 
කෙළේ. Junior Police Officers' Association එක තිෙබනවා, Sri 
Lanka Police Inspectors' Association එක තිෙබනවා, Senior 
Gazetted Officers' Mess Executive Committee කියලා එකක් 
තිෙබනවා. ෙම් හැම එකක් එක්කම කථා කරලා ෙම්වා ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ටික අනුමත ෙවලා එන ෙකොට කාලයක් 
යනවා. මාස හයක්, අවුරුද්දක් විතර යන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර 
අපට බරපතළ පශ්න ටිකක් මතුවී තිෙබනවා, පුරප්පාඩු විශාල 
පමාණයක් තිෙබන නිසා. ෙසේවා කාලය සැලකිල්ලට ෙගන ඒ 
පුරප්පාඩු පුරවන්න අනුමැතිය ෙදන්න කියා අපි ෙපොලිස් 
ෙකොමිසමට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ කියන්ෙන්, පුරප්පාඩු 
100ක් තිෙබනවා නම් පළමුවැනි  100 ෙසේවා කාලය අනුව 
බඳවාගන්න ෙදන්න කියන එකයි. 

 මා උදාහරණයක් ෙලසයි එය කිව්ෙව්. ෙමොකද, ෙමතැන ඒ 
වාෙග් පුරප්පාඩු ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි ඒ ඉල්ලීම 
ෙපොලිස් ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කළා. ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන 
විධියට දැන් ඔබතුමා අහන පශ්නය, එමඟින් අසාධාරණයක් 
ෙවනවාද කියන එකයි. එමඟින් යම් අසාධාරණයක් ෙවනවා. මමත් 
එය පිළිගන්නවා. නමුත් exams පැවැත්වීම, interview කිරීම, විවිධ 
සුදුසුකම් බැලීම කියන ටික කරන්න ගිෙයොත් තවත් මාස හයක් 
අවුරුද්දක් අතර කාලයක් පරක්කු ෙවනවා. අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
එක වතාවක් පමණක් අපි ෙමය කරනවා. නමුත් මින් මත්තට ඒ 
කිසිවක් කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, සුපුරුදු කියාවලියට ගිෙයොත් වළක්වන්න බැරි 

වන විධියට දීර්ඝ කාලයක් ඇෙදනවා. ඒ නිසා ෙසේවා කාලය මත 
පදනම්ව ෙම් උසස් වීම් ෙදන්න ඔබතුමා දරන පයන්තය ෙහොඳයි. 
හැබැයි එතැන මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නය, 'ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් 
සිට සාජන්ට් තනතුර දක්වා උසස් කිරීෙම්දී ෙසේවා කාලය අවුරුදු 
24ක් බැලීම සාධාරණ නැහැ' කියන එකයි. අවුරුදු 24ක ෙසේවා 
කාලයක් ඉල්ලා තිෙබනවා.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එතැන තිෙබන පශ්නය, තිෙබන පුරප්පාඩු පමාණයයි, ගරු 

මන්තීතුමා. පුරප්පාඩු 1,861යි තිෙබන්ෙන්. ඔය කියන අවුරුදු 24ක 
ෙසේවා කාලයට අයිති ෙකොස්තාපල්වරු 5,800ක් ඉන්නවා. 
1,861ෙදෙනකු විතරයි අපට ෙතෝරාගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙමහිදී 
මම පිළිගන්නවා, ෙලොකු අසාධාරණයක් ෙවනවා කියා. ෙමොකද, 
ෙමතැන Reserve Police Force එෙක් ඉඳන් එන ෙලොකු කථාවක් 
-පරණ කථාවක්- තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම ගැන බල බලා 
සිටිෙයොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අපට නීතිය හා සාමය කියාත්මක 
කිරීෙම්දී මතු වන ගැටලු රාශියක් තිෙබනවා. "එක වතාවකට 
පමණක්" කියලා තමයි අප ෙම් ඉල්ලීම ඉදිරිපත්  කර තිෙබන්ෙන්. 
අපි ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් අනුමැතිය බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඉන්නවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහපු පශ්නයට 
සම්පූර්ණ උත්තරයක් ෙමතැන තිෙබනවා. මම ඒ උත්තරෙය් ඉතිරි 
ටික සභාගත කරන්නම්. ඊට අමතරව, එයට අදාළ අතුරු කරුණු 
ෙගොඩක් මම ෙගන ආවා. ඔබතුමාට ඕනෑ පශ්නයක් අහන්න. ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්නම්, ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙහෝ- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එය හැන්සාඩ්ගත කරන්න, ගරු ඇමතිතුමා.  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඒ පකාශෙය් ඉතිරි ෙකොටස 

හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පකාශෙය් ඉතිරි ෙකොටස: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட கூற்றின் எஞ்சிய பகுதி : 
* Rest of the Statement tabled: 

 
2.  ඉහත සඳහන් කර ඇති ඒ ඒ තනතුරුවල බඳවා ගැනීෙම් හා උසස් 

කිරීෙම් පරිපාටි ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙවතින් අනුමත 
වීෙමන් පසු නිලධාරින් අපහසුතාවට ලක් ෙනොවන පරිදි කලින් කලට 
ෙවනස් ෙනොවන ස්ථිර බඳවාගැනීෙම් හා උසස් කිරීෙම් පරිපාටි ශී 
ලංකා ෙපොලීසිෙයහි කියාත්මක වනු ඇත.  

3.  විවිධ තනතුරුවල නිලධරයන් සඳහා උසස්වීම් ලබා දීෙම්දී ඒ ඒ 
තනතුරු සඳහා අනුමත භට සංඛ්යාව සම්බන්ධෙයන් හා පවතින 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙනොකර නිලධරයන්ට 
උසස්වීම් ලබා දිය ෙනොහැකි බවත්, එෙසේ වුවෙහොත් ෙපොලීසිය තුළ 
පරිපාලනමය ගැටලු සහ විශාල මූල්යමය ගැටලු රැසකට මුහුණ දීමට 
සිදු වන බවත්, එෙසේම තනතුරුවල නිලධාරින්ෙග් අතිරික්තයක් ඇති 
වීම ෙහේතුෙකොටෙගන මහ ජනයා ෙපොලීසිෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙසේවාව නිසි ෙලස ඉටු කිරීමට ෙනොහැකි වනු ඇති බවත් ෙපොලිස්පති 
වාර්තා කර ඇත.  

ෙමවර දීර්ඝ ෙසේවා පදනම මත ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිට 
ෙපොලිස් සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා සලකා 
බැලීමට අයදුම් පත් කැඳවීෙම්දී වසර 24කට වැඩි සකිය ෙසේවා 
කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති නිලධාරින්ෙගන් පමණක් ස්වයං 
පකාශිත අයදුම් පත් කැඳවා ඇත. 2015.12.26 දිනට ෙපොලිස් 
සැරයන් තනතුෙර් පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 1,861කි. වසර 24ට 
වඩා ෙසේවා කාලයක් සපුරා ඇති විවිධ දිනවල කණ්ඩායම් 
වශෙයන් බඳවාගත් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරු 5,800ක පමණ 
පමාණයක් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිති. එම නිලධාරින්ෙග් යහපත් වාර්තා 
හා සකිය ෙසේවා කාලයද, තනතුෙර් ස්ථිර වීමද සලකා බලා 
සුදුසුකම් ලබන නිලධාරින් පමණක් පුරප්පාඩු සංඛ්යාව පදනම් 
කරෙගන උසස් කළ හැකි අතර, ෙසේවා කාලය මීට වඩා අඩු කර 
අයදුම් පත් කැඳවුවෙහොත් පුරප්පාඩු ෙනොමැති බැවින් ඔවුන්ට උසස් 
වීම් ලබා දීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැත.  

2015.12.26 දිනට කාන්තා ෙපොලිස් සැරයන් තනතුෙරහි පුරප්පාඩු 
567ක් ඇති බවත්, වසර 18ට වඩා ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර 
ඇති ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරියන් 1,140ක් පමණ කණ්ඩායම් 
වශෙයන් ෙපොලිස් ෙසේවාවට එක්වී ඇති බවත්, ෙසේවා කාලය වසර 
18ට වඩා අඩු කළද පුරප්පාඩු ෙනොපවතින බැවින් එම ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල්වරියන් සඳහා උසස්වීම් ලබා දීෙම් හැකියාවක් 
ෙනොමැත.  

ෙපොලිස් සැරයන් රියැදුරු තනතුෙරහි 2015.12.26 දිනට පුරප්පාඩු 
275ක් පවතින බවත්, වසර 18ට වැඩි ෙසේවා කාලයක් ඇති ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල් රියැදුරන් 570ක් පමණ දැනට ෙපොලිස් ෙසේවෙය් 
රාජකාරි කරනු ලබන බවත්, ෙසේවා කාලය වසර 18ට වඩා අඩු 
කළද පුරප්පාඩු ෙනොපවතින බැවින් ඔවුන් සඳහා උසස්වීම් ලබා 
දීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැත.  

ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් 2015.12.26 දිනට පවතින පුරප්පාඩු 
සංඛ්යාව 521ක් වන බවත්, වසර 13ට වැඩි ෙසේවා කාලයක් 
සම්පූර්ණ කරන උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ෙග් සංඛ්යාව 450ක් 
පමණ වන බවත්, වසර 13ට අඩු ඊළඟ ආසන්නතම උප ෙපොලිස් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරීක්ෂකවරුන් කණ්ඩායෙමහි උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 
403ෙදෙනකු සිටින බවත්, පුරප්පාඩු 521 සම්පූර්ණ කිරීමට එම 
කණ්ඩායෙමන්ද ස්වයං පකාශිත අයදුම් පත් කැඳවුවෙහොත් මුළු 
නිලධාරින් සංඛ්යාව 850 ද ඉක්මවා යන බවත්, ඒ අනුව එකම 
උසස්වීම් දිනයක් සහිත උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ෙගන් 
ෙකොටසකට පමණක් උසස් වීම් ලබා දිය ෙනොහැකි බැවින් අවුරුදු 
13ට වැඩි නිලධාරින්ෙගන් පමණක් ස්වයං පකාශිත අයදුම් පත් 
කැඳවීමට කටයුතු කර ඇත.  

කාන්තා ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙරහි 2015.12.26 දිනට පවතින 
පුරප්පාඩු පමාණය 52කි. අවුරුදු 12ට වැඩි ෙසේවා කාලයක් 
සම්පූර්ණ කර ඇති නිලධාරිනියන් සිටිනුෙය් 54කි. ඊට වඩා අඩු 
ෙසේවා කාලයක් සහිත නිලධාරිනියන්ෙගන් අයදුම් පත් කැඳවුවද 
පුරප්පාඩු ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් උසස්වීම් ලබා දීෙම් හැකියාවක් 
ෙනොමැත.  

4.  දීර්ඝ ෙසේවා කාලය පදනම් කරගනිමින් එක් වරක් පමණක් කියාත්මක 
වන පරිදි ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙවතින් අනුමැතිය ඉල්ලූ නමුත්, එම 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම පතික්ෙෂේප 
කරමින් නිසි කමෙව්දයක් අනුව උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා ඉදිරි කටයුතු 
කිරීමට ෙයෝජනා කරමින් දීර්ඝ ෙසේවා පදනම මත උසස්වීම් ලබා දීම 
තාවකාලිකව අත් හිටුවීමට නිෙයෝග කරමින් නව කමෙව්දයක් සකසා 
ඉදිරිපත් කරන ෙලසටත් 2016.02.29 දිනැතිව දන්වා එවා ඇත. ඒ 
අනුව, ඉහත දක්වා ඇති පරිදි ඒ ඒ තනතුරුවල නව බඳවාගැනීෙම් හා 
උසස් කිරීෙම් පටිපාටි අනුමත වීෙමන් පසු උසස්වීම් ලබා දීෙම් 
ගැටලුකාරි තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවනු ඇත.  

5.  ෙම් වන විටත් ඒ ඒ තනතුරුවල නව බඳවාගැනීෙම් හා උසස් කිරීෙම් 
පටිපාටි සකස් කර ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය 
සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත.  

6.   ●   නව බඳවාගැනීෙම් හා උසස් කිරීෙම් පටිපාටි සකස් කර 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය ලබාගැනීමට 
කියා කර ඇත. 

 ●   ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා ෙපොලිස් 
විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරෙගන යනු 
ලබයි.  

 ●   නව ස්ථාන මාරු පතිපත්තියක් සකස් කර ජාතික ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 ●    පවතින ෙපොලිස් ආඥා පනත ෙවනුවට නව ෙපොලිස් ආඥා 
පනතක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී.  

 ●    සියලු ෙපොලිස් ස්ථාන ෙම් වන විට නැවත ෙශේණිගත කිරීම 
සඳහා කටයුතු කරමින් පවතී. 

 ●    කමිටුවක් මඟින් සියලු තනතුරුවල ෙජ්යෂ්ඨතා ෙල්ඛන ෙම් 
වන විට සකස් කරමින් පවතී. 

 ●   ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා මඟින් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් 
වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. (2015 
අය වැය ෙයෝජනා මඟින් රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් 
කර ඇත.)  

 ●   ශී ලංකා ෙපොලීසිෙයහි ඉදිරිෙය්දී සිදු විය යුතු පතිසංවිධාන 
සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ෙම් වන විට 
කමිටුවක් පත් කර ඇත.  

 ●   උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල නව ෙපොලිස් ස්ථාන හා භට 
නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.  

  ෙපොලිස් නිලධරයන්ෙග් සුභ සාධක කටයුතු වැඩි දියුණු 
කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

උතුරු පළාෙත් පවතින සමාජ විෙරෝ   ධී කියා 
වැළැක්වීම: නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
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DEVELOPMENT 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2016.02.26වන දා ස්ථාවර නිෙයෝග 

23(2) යටෙත් ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා විසින් 
පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. උතුරු පෙද්ශෙය් ආරක්ෂක 
තත්ත්වය ගැන විවිධ පශ්න රාශියක් එතුමා අහලා තිෙබනවා. 
එයටත් තිෙබන්ෙන්, කියවන්න විනාඩි 25ක් විතර ගත වන දීර්ඝ 
උත්තරයක්. ඒ පිළිතුෙර් තැනින් තැනින් ෙතෝරා කියවන්න මට 
අපහසුයි. මට එතුමාට විෙශේෂෙයන් කියන්න ෙවන්ෙන්, ඒ 
කාරණය ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා 
කියලායි. මම ෙම් ඉරිදා ෙපොලිස්පතිතුමා සමඟ යාපනයටත් 
යනවා, ඒ ගැන විවිධ කියා මාර්ග ගන්න.      

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, is it all right if the Hon. 

Minister tables the Statement? Otherwise, it will take a 
lot of time. We are already running short of time. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Okay. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you.  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Then, Sir, I will table* the Statement.  

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පකාශය: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட கூற்  : 
* Statement tabled: 

 
1.  ෙපොලීසිය විසින් වසම් භාර නිලධාරින්, සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු 

සාමාජිකයන්, බහුජන සංවිධාන හා රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන හා 
එක්ව, උතුරු පළාෙත් සිදු වන ඝාතන, මංෙකොල්ලකෑම්, මත්දව්ය 
භාවිතය, මත්දව්ය ජාවාරම, ලිංගික අපචාර හා පහර දීම් වැනි සමාජ 
විෙරෝධි කියා මර්දනය කිරීම සඳහා විවිධ කියා මාර්ග ෙම් වන විට ද 
ෙගන ඇති අතර, ඉදිරිෙය්දී ෙමම කියාකාරකම් වඩාත් පුළුල් ෙලස 
පවත්වාෙගන යෑමට ද ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු කරනු ඇත. 
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2016 මාර්තු 09  

 ෙමවැනි කියා මාර්ග ගැනීම තුළින් සමාජ විෙරෝධි කියා වළක්වාගැනීම 
සඳහා උපරිම කැපවීෙමන් යුතුව එම පෙද්ශය තුළ රාජකාරි ඉටු 
කිරීමට කියා කර ඇති අතර, 2015 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2016 වර්ෂෙය් 
ෙම් දක්වා අපරාධ හා දූෂණ කියා අවම කරගැනීමට හැකියාව ලැබී 
ඇත. විෙශේෂෙයන් මන්නාරම ෙකොට්ඨාසය තුළ 2015 වර්ෂෙය්දී බල 
අපරාධ 171ක් වාර්තා වී ඇති අතර, ඉන් 117ක සැකකරුවන් අත් 
අඩංගුවට ෙගන එම අපරාධ විසඳීමට කටයුතු කර ඇත.  

 විෙශේෂෙයන් අපරාධවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් හා ෙද්පළ ෙකටි 
කාලයක් තුළ අත් අඩංගුවට ගැනීම ෙහේතුෙවන් නිලධාරින්ෙග් 
රාජකාරි ඇගයීම සඳහා මන්නාරම පෙද්ශෙය් ජනතාව විසින් 
2016.02.16 වන දින ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා ජනතා උපහාර 
උෙළලක් ද පවත්වා ඇත. ඒ අනුව, යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත්ව සිටි 
උතුරු පළාෙත් ජනතාවෙග් සිත් තුළ කමෙයන් යුක්තිය පසිඳලීම 
පිළිබඳ විශ්වාසයක් ජනිත කිරීමට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමත් වී 
ඇති බව ද කිව යුතුය.  

 ඒ අනුව, පහත කියා මාර්ග ෙම් වන විටද කියාත්මක කර ඇත. 

 ●  ෛදනිකව දිවා, සන්ධ්යා හා රාති වශෙයන් පා මුර සංචාර, 
ජංගම සංචාර පාපැදි/යතුරු පැදි සංචාර සඳහා නිලධාරින් 
ෙයොදවා ෙකොට්ඨාස තුළ සියලු වසම් ආවරණය වන 
ආකාරයට ආරක්ෂක කියා මාර්ග ෙගන ඇත.  

 ●  ක්ෂණික මාර්ග බාධක ෙමන්ම ක්ෂණික ෙමෙහයුම් සිදු 
කරමින් සැක කටයුතු පුද්ගලයන් ෙමන්ම නීති විෙරෝධි ගව, 
දැව, වැලි හා මත් දව්ය, මත්පැන් පවාහනය කරන්නන් අත් 
අඩංගුවට ගැනීමට කියා කර ඇත.  

 ●  අපරාධ හා වෙරන්තු ෙමෙහයුම් සිදු කරමින් ගරු අධිකරණය 
මඟ හරිමින් සිටින පුද්ගලයන් ෙමන්ම අපරාධවලට 
සම්බන්ධ පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට විෙශේෂ 
ෙමෙහයුම් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලබයි. 

 ●   සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු, බහුජන සංවිධාන, රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධාන මඟින් පාසල් සිසුන්, උපකාරක පංති සඳහා 
සහභාගි වන සිසුන් ෙමන්ම පාසල් ළමුන් පවාහනය කරන 
රථ වාහන රියැදුරන් නිරන්තරෙයන් දැනුවත් කිරීමට කියා 
කරනු ලබයි.  

 ●   වසම් භාර නිලධාරින් හා සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු 
සාමාජිකයන් මඟින් ෙමම පෙද්ශවල පදිංචි පජාව දැනුවත් 
කිරීමටද, පජාව සඳහා උපෙද්ශන වැඩසටහන් පැවැත්වීමටද 
කියා කර ඇති අතර, විෙශේෂෙයන් ෙම් සඳහා දමිළ භාෂාව 
මනා ෙලස හසුරුවන නිලධාරින් ෙයොදවා ඇත.  

 ●   ෙකොට්ඨාසවල ෙපොලිස් ස්ථාන මඟින් විෙශේෂ රථ වාහන 
ෙමෙහයුම් කියාත්මක කරමින් බීමත් රියැදුරන් ෙමන්ම 
අෙව්ලාෙව් සැක කටයුතු ෙලස ගැවෙසන්නන් අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට කටයුතු කරනු ලබයි.  

2.   ●   2016.02.16 දින උක්කුලාන්කුලම, 03වන පටුමඟ, අංක 
313 ලිපිනෙය් පදිංචිව සිටි වයස අවුරුදු 13 මාස 08ක් 
වයසැති ගංගාදරන් හරිස්නවී යන දැරියෙග් ඝාතනය 
සම්බන්ධ ෙතොරතුර ලද වහාම ගරු අධිකරණය ෙවත අංක 
බී.269/2016 යටෙත් කරුණු වාර්තා කර පශ්චාත් මරණ 
පරීක්ෂණයක් සිදු කර ඇත. ෙමම පරීක්ෂණෙය්දී, දැරිය 
දූෂණයට ලක් වී ෙනොමැති බවටත්, ලිංගික අපෙයෝජනයකට 
ලක්වී ඇති බවටත්, ෙගල සිර කර ඝාතනය කිරීෙමන් පසු 
එල්ලා ඇති බවටත් කරුණු අනාවරණය වී ඇත.  

 ●   ෙම් සම්බන්ධ විමර්ශනෙය්දී අනාවරණය වූ කරුණු මත 
දැරියෙග් නිවසට ආසන්නෙය් පදිංචි ෙමෝටර් රථ 
කාර්මිකෙයකු වශෙයන් වෘත්තිෙය් ෙයදී සිටින වව්නියාව, 
උක්කුලාන්කුලම, 03වන පටුමඟ, අංක 314 ලිපිනෙය් පදිංචි 
අවුරුදු 36ක් වයසැති බාලසිංහම් ජනර්තන් ෙහවත් රඝු යන 
අය 2016.02.25වන දින අත් අඩංගුවට ෙගන 
2016.02.26වන දින ගරු අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් 
කිරීෙමන් අනතුරුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත.  

 ●  එෙසේම, දැරිය ඝාතනය කර එල්ලීමට උපෙයෝගී කරගත් 
සාරිෙයහි ඉහළ ෙකොටෙසහි ෙකස් ගසක් සහ මජන් වැනි 
දව්යයක් තැවරී තිබී ඇති බවත්, අපරාධකරු යැයි සැක 

කරන පුද්ගලයා එදින ඇඳ සිටි ෙකොට කලිසම, අත් ෙකොට 
කමිසය, හිස ෙකස් සාම්පලයක්, නිය සාම්පලයක් සහ ෙල් 
සාම්පලයක් අපරාධ නඩු විධාන සංගහෙය් 123:2 
වගන්තිෙය් පතිපාදන මත වැඩිදුර වාර්තාවක් මඟින් ගරු 
අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 ●  එම ෛජව සාම්පල් සහ අපරාධ ස්ථානෙයන් සහ මරණ 
පරීක්ෂණෙය්දී දැරියෙග් ෙද්හෙයන් ලබාගත් ෛජව 
සාම්පල් හා සැසෙඳේ ද යන්න පිළිබඳව DNA පරීක්ෂණ 
වාර්තාවක් ලබාගැනීමට 2016.03.02වන දින ජීන්ෙටක් 
ආයතනය ෙවත භාර දී ඇත. 

 ●  ජීන්ෙටක් ආයතනය ෙවතින් අදාළ වාර්තාව ලද පසු ගරු 
අධිකරණය ෙවත කරුණු වාර්තා කර අධිකරණ නිෙයෝග 
පකාරව ඉදිරි කියා මාර්ග ගනු ඇත.  

3.  ●  මහජන නිෙයෝජිතයන්ට ෙමන්ම සාමාන්ය ජනතාව ෙවත ද 
ආරක්ෂාව ලබා දීම ෙපොලීසිෙය් වගකීම වන අතර, ඔවුන් 
සියලුෙදනාෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් කියා කිරීමට 
ෙපොලීසිය වගකීෙමන් බැඳී සිටී. ඒ අනුව, අප විසින් මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් ෙමන්ම සාමාන්ය ජනතාවෙග් ද 
ආරක්ෂාව සඳහා ගත යුතු සෑම පියවරක්ම පමාදයකින් 
ෙතොරව ගැනීමට කටයුතු කරනු ලබයි. සියලු ජනයාෙග් 
ජීවිත ෙමන්ම ෙද්පළ ආරක්ෂා කිරීමටත් පෙද්ශ තුළ නීතිය 
හා සාමය යථා පරිදි පවත්වාෙගන යාමටත් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් වන ෙතක් ඉතා කැපවීෙමන් කියා 
කර ඇති අතර, ඉදිරියටද ඒ අයුරින්ම කියා කරනු ඇත.  

 ●   විෙශේෂෙයන් උතුරු පළාත පිළිබඳව සැලකීෙම්දී, දවිඩ 
භාෂාව කථා කරන වැඩි ජන ෙකොටසක් ජීවත් වන ෙමම 
පෙද්ශය තුළ පවුල් ආරාවුල්, ලිංගික අපරාධ, මත් දව්ය 
භාවිතය හා අසභ්ය වීඩිෙයෝ භාවිතය වැනි සමාජ විෙරෝධි 
කියා සම්බන්ධව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් 
දවිඩ භාෂාව මනා ෙලස හැසිරවිය හැකි නිලධාරින් ෙයොදවා 
විෙශේෂ ෙද්ශන වසම් මට්ටමින් පැවැත්වීමට කටයුතු කර 
ඇති අතර, සාමාන්ය ජනතාවට ඇති වන ඕනෑම ගැටලුකාරි 
අවස්ථාවකදී ෙපොලීසිෙය් ආරක්ෂාව හා සහාය කඩිනමින් 
ලබාගැනීම සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සැපයීමට ෙපොලීසිය 
විසින් ෙමෙතක් කටයුතු කර ඇති අතර, එය ඉදිරියටද 
එෙලසම කියාත්මක වනු ඇත.   

4. ●   පුන්කුඩුතිව් පෙද්ශෙය් පසු ගිය 2015.05.13වන දින ෙහෝ 
ආසන්න දිනක සිදු වූ සිවෙලෝගනාදන් විද්යා නමැති පාසල් 
ශිෂ්යාව සමූහ දූෂණයට ලක් කර ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධව 
සිද්ධිය විමර්ශනය කරනු ලබන අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙමම සිද්ධියට අදාළ සැකකරුවන් 
10ෙදෙනකු අත් අඩංගුවට ෙගන ගරු අධිකරණය ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත.  

 ●  එෙසේම, ෙමම සිද්ධිය හා සම්බන්ධ තවත් සැකකරුෙවකු 
වන උදය සූරියන් සුෙර්ෂ්කරන් නමැති අය 2016.03.02වන 
දින අත් අඩංගුවට ෙගන බී.116/15 යටෙත් ගරු අධිකරණය 
ෙවත ඉදිරිපත් කර රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත.  

 ●  තවද, ෙමම විමර්ශනයට අදාළව DNA වාර්තාවක් 
ලබාගැනීම සඳහා ජීන්ෙටක් ආයතනය ෙවත භාර ෙදන ලද 
නඩු භාණ්ඩවලට අදාළ වාර්තාව සහ ෙකොළඹ 
බණ්ඩාරනායක සම්මන්තණ ශාලාෙව් පිහිටි පරිගණක හදිසි 
පතිචාර සංසදය (CERT ආයතනය) ෙවත ෙයොමු කරන ලද 
නඩු භාණ්ඩ සම්බන්ධ වාර්තාව ෙමෙතක් ලැබී ෙනොමැති 
බවට ෙපොලිස්පති වාර්තා කර ඇත.  

 ●  ඒ අනුව, ෙමම සිද්ධියට අදාළව සිදු කරන ලද විමර්ශන 
ෙමෙතක් අවසන් වී ෙනොමැති බවත්, ජංගම දුරකථන අංක 
සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාවක් දුරකථන කුලුනු විස්තර අනුව 
ලබාෙගන ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ ෙලස විශ්ෙල්ෂණයක් සිදු 
කරමින් පවතින බවත්, ජීන්ෙටක් ආයතනය ෙවතින් සහ 
ෙකොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්තණ ශාලාෙව් පිහිටි 
පරිගණක හදිසි පතිචාර සංසදය (CERT ආයතනය) ෙවතින් 
අදාළ වාර්තා ලද වහාම විමර්ශන කටයුතු අවසන් කර ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් නීතිපති උපෙදස් ලබාගැනීෙමන් අනතුරුව 
සැකකරුවන්ට එෙරහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු 
කරන බව ෙපොලිස්පති විසින් වැඩිදුරටත් වාර්තා කර ඇත.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

5.  ●  ෙමම ෙකොට්ඨාසවල සියලු ෙපොලිස් ස්ථාන මඟින් සියලු ගාම 
නිලධාරි වසම් ආවරණය වන පරිදි පෙද්ශෙය් ගාම 
නිලධාරිවරුන්, ආගමික පූජකවරුන්, පාසල් ගුරුවරුන්, 
පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාවන්, සමෘද්ධි නියාමකයන් වැනි 
වැදගත් පුද්ගලයන්ෙගන් සමන්විත වූ සිවිල් ආරක්ෂක 
කමිටු පත් කර ඇති අතර, එම කමිටු කියාකාරකම් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් හා දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් විසින් නිසි 
අධීක්ෂණයට ලක් කරනු ලැෙබ්.  

 ●  සෑම මසකම පාෙද්ශීය ෙල්කම්, දිස්තික් භාර සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරි හා අදාළ  පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය් 
රාජ්ය ආයතනවල පධානින්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් පාෙද්ශීය 
සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු රැස්වීම් පවත්වනු ලබයි. 

 ●  එෙසේම, දිස්තික් සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු රැස්වීම පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලන නායකයන්, දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් හා ෙපොලිස් 
ෙකොට්ඨාස භාර නිලධාරින් ඇතුළු වග කිව යුතු රජෙය් සියලු 
නිලධාරින්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් ෛතමාසිකව පැවැත්ෙවන 
අතර, ෙමහිදී මහ ජනයා හා ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහාත්, නීතිය හා සාමය පවත්වාෙගන යෑම සඳහාත් ගත 
යුතු පියවර පිළිබඳ සාකච්ඡා කර අවශ්ය පියවර ගැනීමට 
කටයුතු කර ඇති අතර, සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු බලගැන්වීම 
සඳහා ද අවශ්ය කටයුතු සිදු කර ඇති බවට වාර්තා කර ඇත.   

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 
"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 1.00 p.m. to 6.30 
p.m. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without 
question put." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

ෙසත්සඳ ෙයෝගා නිෙක්තනෙය් කාර්ය භාරය 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
ெசத்சத ேயாகா நிேகதனய கார்ய பாரய 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
SETHSADA YOGA NIKETHANAYE KARYA BARAYA 

(INCORPORATION) BILL  
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෙසත්සඳ ෙයෝගා නිෙක්තනෙය් කාර්ය භාරය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."  

 

ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be 

printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to 
the Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට නියමිත 

කටයුතු. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා 
ෙයෝජනා සම්මතය. ගරු සභානායකතුමා. 
 

ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය පත්කිරීම 
සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය 

அரசியலைமப் ச் சைபைய 
நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் 

        RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF 
THE CONSTITUTIONAL ASSEMBLY 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශන්ය [2016 ජනවාරි 09] 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [2016 சனவாி 09] 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question -  [ 09th 

January, 2016] 

“ශී ලංකාවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගත යුතු යැයි ශී 
ලාංකික ජනතාව අතර පුළුල් එකඟතාවයක් ඇති ෙහයින් ද;  

2015 ජනවාරි මස 08 වැනි දින පැවති ජනාධිපතිවරණෙය්දී නීතිෙය් 
ආධිපත්යයට ගරු ෙකෙරන සහ පජාතන්තවාදය සවිමත් ෙකෙරන 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කිරීෙමහි ලා පැහැදිලි ජනවරමක් 
ජනතාව විසින් ලබාදී ඇති ෙහයින් ද; 
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ඉහත කී ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනතාව පකාශ කරන ලද අභිපාය 
බලගැන්වීමට විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි ෙකෙරන්නා වූ නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගැනීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය්, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා විසින් 
සිය අභිලාෂය පැහැදිලිව පකාශ කර ඇති ෙහයින් ද; 

විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි ෙකෙරන්නාවූද, මනාප ඡන්ද කමය 
ඉවත් කර ජනතා නිෙයෝජනය සාධාරණව පිළිබිඹු කරන්නා වූ මැතිවරණ 
කමයක් සහතික ෙකෙරන්නාවූද, සියලු පුරවැසියන්ෙග් පජාතාන්තික 
අයිතීන් ශක්තිමත් කරන්නාවූද, ජාතික පශ්නයට ව්යවස්ථාමය විසඳුමක් 
සපයන්නාවූද, ජාතික පතිසන්ධානය පවර්ධනය කරන්නාවූද, නීතිෙය් 
ආධිපත්යයට ගරු ෙකෙරන ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත 
කරන්නාවූද, ජනතාවෙග් මූලික අයිතීන් හා නිදහස මඟින් මානව 
අභිමානය තහවුරු කරන්නාවූ ද වගකිව යුතු, වගවන්නාවූ ආණ්ඩු කමයක් 
පවර්ධනය කරන්නා  වූද, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර 
ගැනීෙම් අවශ්යතාව මතු වී ඇති ෙහයින් ද;  

 

1. ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව 
සලකා බලා ජනතාවෙග් අදහස් හා උපෙදස් ලබාෙගන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 75 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් ඒ ෙවත පැවරී ඇති බලතල 
කියාත්මක කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සලකා බලනු පිණිස 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පනත් ෙකටුම්පතක් සැකසීෙම් කාර්ය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙගන් සමන්විත වන ෙමහි මින් මතු 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය" යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන 
පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවක් තිබිය යුතු යැයි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

2. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා විය යුතුය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
විසින්  ෙතෝරා පත් කර ගත යුතු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් හත් (7) ෙදෙනකු සිටිය යුතුය.   

 ගරු කථානායකතුමා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවන්හිදී, මණ්ඩලෙය් 
රැස්වීම්වල මුලසුන ෙහොබවනු පිණිස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් අතුරින් අෙයකු ෙතෝරා පත් කළ යුතුය. 

3. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් රැස්වීම් සඳහා ගණපූරණය විස්සක් 
(20)ක් විය යුතුය.  

4. (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
උපෙද්ශකවරුන්; 

  (ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා නීති ෙල්කම්වරෙයකු 
හා එකී නීති ෙල්කම්වරයා සඳහා සහායකයින්;  

 (ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 5 වන වගන්තිෙය් 
ෙයොමුගත කමිටුවල කටයුතු වාර්තාකරණය පිණිස        
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය; 
සහ   

 (ඈ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් (සමාජ මාධ්ය ඇතුළුව) 
මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලයක්;  

 සිටිය යුතුය. 

ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කරගැනීෙම් 
කියාවලියට අවශ්ය පචාරණය ලබාදීෙමහිලා මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලය විසින් 
ෙවබ් අඩවියක් පිහිටුවා එය පවත්වාෙගන යා යුතු අතර, ෙවනත් සුදුසු මාධ්ය ද 
ෙයොදා ගත යුතුය. 

අදාළ ෙසසු පවීණයන්ෙග් ෙහෝ විෙශේෂඥ මතද ඇතුළත්ව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා එහි කාරක සභාවන්හි කටයුතු ෙමන්ම මහජන 
අදහස්/ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම්ද, එම ෙවබ් අඩවිෙයහි ෙල්ඛනගත ෙකොට 
පකාශයට පත් කරන බවට මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලය සහතික විය යුතුය. 

5. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පහත සඳහන් අනු කමිටුවලින් 
සමන්විත විය යුතුය:- 

 (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන, 
අගාමාත්යවරයා (සභාපති), පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකවරයා, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා,  
අධිකරණ අමාත්යවරයා හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් ෙසසු සාමාජිකයින් දහහත් (17) ෙදෙනකුට 
ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් යුත් ෙමෙහයුම් කමිටුවක්;  

  ෙමෙහයුම් කමිටුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
කටයුතු හා ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ෙකටුම්පත් කිරීෙම් කාර්යය සඳහා වගකිව යුතුය. 

 (ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් කළ හැකි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්ෙගන් 
සමන්විත ෙසසු අනු කමිටු; 

  එෙසේ වුවද, එක් එක් අනු කමිටුවක සාමාජික සංඛ්යාව 
එෙකොළහ (11) කට ෙනොවැඩි විය යුතුය. 

  එක් එක් අනු කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ෙමෙහයුම් කමිටුව 
විසින් පත්කරනු ලැබිය යුතුය. 

6. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් එහි පළමු රැස්වීෙම්දී- 

 (අ) නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් ෙතෝරා පත්කර ගත යුතුය;  

 (ආ)  5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටු තීරණය කළ යුතුය; 
සහ  

 (ඇ)  5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවලට සාමාජිකයින් 
ෙතෝරාපත් කර ගත යුතුය. 

 

7. අමාත්ය මණ්ඩලයට හා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පථම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සලකා බලනු පිණිස 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් ෙයෝජනා කරමින් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස ෙමෙහයුම් කමිටුෙවන් ඉල්ලා සිටිමින්, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සම්මත කරනු පිණිස 
අගාමාත්යවරයා විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් පළමුවැනි 
රැස්වීෙම්දී ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 8. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත ස්වකීය රැස්වීම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙයහි පැවැත්වීමට ෙමයින් බලය පවරනු 
ලැෙබ්.  

 එෙසේ වුවද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට බස්නාහිර පළාෙතන් 
පිටත වූ ෙවනයම් නිශ්චිත ස්ථානයකදී සිය රැස්වීම් පැවැත්වීමට 
තීරණය කළ හැකිය.  

 එෙසේම, තවදුරටත්, ලිපිෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීම හා යම් කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ඡන්දය ලබා දීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භය තුළදී පමණක් සිදුවිය යුතුය. 

9. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් ෙහෝ එයට අයත් යම් කමිටුවක 
අරමුණු කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙමෙහයුම් කමිටුවට අවශ්ය ෙසේවාවන් 
අවශ්ය වන්නා වූ ඕනෑම ආයතනයකින් ලබාගත යුතුය. 

10. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට හා /ෙහෝ එහි විවිධ අනුකමිටුවලට 
සහයවනු පිණිස හා උපෙදස් ලබා ෙදනු පිණිස ෙසසු පවීණයන් 
ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් පත් කරනු ලැබිය හැකිය. 

11. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු මහජනතාවට විවෘත විය 
යුතුය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා අනු කමිටුවල කටයුතු 
ෙල්ඛනගත ෙකොට වහා පකාශයට පත් කළ යුතුය. සුදුසු අවස්ථාවන්හි, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා/ෙහෝ එහි අනු කමිටුවල කටයුතු 
විකාශනය කිරීම සහතික කිරීමට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
විසින් අවශ්ය පියවර ගනු ලැබිය යුතුය.    

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ෙපර කී කරුණු පකාශනය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත් 17 වැනි වගන්තිය 
පකාර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ අවසරය නිශ්චිතව ලබා ෙදනු ලබන 
බවට ෙමහිලා නිශ්චිත වශෙයන්ම ෙයෝජනා ෙකෙර්.  

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 
පස්වන වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවල කටයුතු පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත සමගාමීව වාර්තා කර ඇත්තා ෙසේ හා ෙමහිලා නිශ්චිත 
වශෙයන්ම බලය ලබාෙදනු ලබන යම් කටයුතු පකාශයට පත් කිරීම් 
මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනත පකාර වරදක් සිදු 
ෙනොවනු ඇති බව තවදුරටත් ෙයොජනා ෙකෙර්.  

12. උපෙදස් ලබාගැනීම සඳහා සහ/ෙහෝ ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
ඉදිරිෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා  ඕනෑම පුද්ගලෙයකු කැඳවීෙම් 
බලය ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතුය. 

13. මහජන අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ පිළිබඳ උපෙදස් ලබා 
ගැනීම සහ / ෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සහ / ෙහෝ වාර්තා කිරීම 
සඳහා මහජන අදහස් ලබා ගැනීෙම් කමිටුෙව් ඕනෑම සාමාජිකෙයකු 
කැඳවීෙම් බලය ද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතුය. 

14. ෙමහි දක්වා ඇති විධිවිධානවලට යටත්ව, ස්වකීය කටයුතු ඉටු කිරීෙම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය හා යාන්ත ණයන් පිළිබඳ 
තීරණය කිරීෙම් බලය ද ෙමහිලා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට 
පවරනු ලැෙබ්: 

 එෙසේ වුවද, එකී තීරණය ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් එකඟත්වය ඇතිව 
අගාමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙයෝජනා සම්මතයකට 
පසුව ගත යුතුය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව කුමක් සඳහන් 
වුවද, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සහ එහි අනුකමිටුවල කාර්ය 
පරිපාටික රීති ෙමම ෙයෝජනා සම්මතෙය් දක්වා ඇති පරිදි විය යුතුය. 

15. ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ලබා ෙදනු ලබන අනුමතිය වන ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු පිළිබඳ දැන්වීම අගාමාත්යවරයා ෙහෝ 
අගාමාත්යවරයා විසින් ඒ සඳහා කලින් කලට නම් කරනු ලබන 
ෙවනත් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අමාත්යවරෙයකු විසින් කරනු ලැබිය 
යුතුය. 

16. 5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත එක් එක් අනු කමිටුවක් පත්කිරීෙමන් සති 
දහයක් (10) ඇතුළත එම අනු කමිටු විසින් ස්වකීය වාර්තා ෙමෙහයුම් 
කමිටුව ෙවත භාර ෙදනු ලැබිය යුතුය. 

17. 5(ආ) වගන්තිය යටෙත් පත්කරන ලද අනු කමිටුවල සහ මහජන 
අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් වාර්තා සලකා බැලීෙමන් අනතුරුව 
ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එකී වාර්තාව ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පතක් ද සමඟ ඉදිරිපත් කළයුතු ය. 

18. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් වාර්තාෙව් හා 
(අදාළ වන්ෙන් නම්) ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි ෙපොදු 
ෙයෝග්යතාවයන් හා මූලධර්ම විවාදයට ගනු ලැබ ෙයෝජිත සංෙශෝධන 
ද විවාදයට ගනු ලැබිය යුතු ය. එවැනි විවාදයන් අවසානෙය්දී "අවසාන 
වාර්තාවක් සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙයෝජනා 
සම්මතයක් ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය." යනුෙවන් 
මූලාසනය විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

19. ඉනික්බිතිව, ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් විවාදය අතරතුර ෙයෝජිත යම් 
සංෙශෝධනයන් ෙව් නම්, ඒවා ද සැලකිල්ලට ගනිමින්, ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සළකා බලනු පිණිස අවසාන වාර්තාවක් හා 
ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එකී වාර්තාව 
හා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
විසින් අනුමත කළ යුතු බවට ෙයෝජනා සම්මතයක් අග ාමාත්යවරයා 
විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය. 

20. 18 වන  වගන්තිෙයහි  ෙයොමුගත විවාද කාල සීමාව තුළ පහත සඳහන් 
කි යාවලිය අනුගමනය කළ යුතුය:- 

 සභාපතිවරයා ෙහෝ සභාපතිවරයා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවක දී, යම් 
නි ෙයෝජ්ය සභාපතිවරෙයකු විසින් එක් එක් වගන්තිය අංක පිළිෙවළින් 
කියවිය යුතුය. 

 (i) යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒම, ෙහෝ වගන්ති 
ඉවත් කිරීම ෙහෝ නව වගන්ති ඇතුළත් කිරීම ෙහෝ කළ 
හැකිය. 

 (ii) විවාදය ෙමම අදියර තුළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පෙතහි විස්තර විනා එහි මූලධර්මය සාකච්ඡාවට 
ෙනොගත යුතුය. 

 (iii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි යම් පූර්ව ෙකොටසක් 
මත එළැඹි යම් තීරණයක් හා අනනුකූල කිසිදු 
සංෙශෝධනයක් ෙයෝජනා කළ ෙනොහැකිය. 

 (iv) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත කියවා අවසන් කරන ලදුව, 
එකී ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය අවසන් කිරීමට ප ථම, යම් 
සාමාජිකෙයකුට, සභාපතිවරයාෙග් අවසරය මත, ඒ වන විට 
ද සම්මත කර ඇති යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් 
ෙයෝජනා කළ හැකිය. 

 (v) යම් වගන්තියකට ෙගන එනු ලබන සංෙශෝධනයක් පිළිබඳ 
වූ ප ශ්නයක් මුළුමනින්ම මූලාසනය විසින් ඉදිරිපත්කර 
ඇත්ෙත් නම් විනා වගන්තියක් කල් දැමිය හැක. 

 (vi) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි ඉතිරි වගන්ති සලකා 
බැලීෙමන් අනතුරුව හා නව වගන්ති ෙගන ඒමට ප ථම කල් 
තැබූ වගන්ති සලකා බැලිය යුතුය. 

 (vii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන සලකා 
බැලීමට ප ථම නව වගන්ති ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර ඒවා 
පළමු වැනි වර කියවූවා ෙසේ සැලකිය යුතුය.  ඉනික්බිතිව, 
එළෙඹන ප ශ්න "වගන්තිය ෙදවනවර කියවිය යුතුය" හා 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතට වගන්තිය (ෙහෝ 
සංෙශෝධිත පරිදි වූ වගන්තිය) එකතු කළ යුතුය" ෙව්. 

 (viii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන ඉවත් 
කිරීෙමන් අනතුරුව නව උපෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ හැකි 
අතර ඒවා නව වගන්ති ස්වභාවෙයන්ම සැලකිය යුතුය. 

 (ix)   සෑම වගන්තියක් හා උප ෙල්ඛනයක්ම සහ ෙයෝජිත නව 
වගන්තියක් ෙහෝ උප ෙල්ඛනයක් සම්බන්ධ කටයුතු කළ 
පසුව, යම් පූර්විකාවක් වන්ෙන් නම් එය සලකා බලා "ෙමය 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි පූර්විකාව විය යුතුය" 
යන ප ශ්නය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 (x) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි නාමයට යම් 
සංෙශෝධනයක් අවශ්ය වන්ෙන් නම්, සවිස්තරව දක්වා ඇති 
ඉහත කී කාර්යාවලීන් අවසානෙය්දී  එය සිදුකළ  යුතුය.    

21. අවශ්ය ෙවනස් කිරීම් සහිතව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක  
42, 43 හා 44 හි විධිවිධාන ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
කටයුතුවලට අදාළ විය යුතුය. 

22. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සභිකයන් අතරින් තුෙනන් ෙදකක් 
විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත අනුමත ෙනොකරන්ෙන් නම්, 
ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
කමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතුය. 

23. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පත තුෙනන් ෙදකක බහුතර ඡන්දෙයන් අනුමත කරන්ෙන් 
නම්, වාර්තාව හා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ෙමෙහයුම් කමිටුව 
විසින් අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, ඉනික්බිතිව, 
ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
අනුකමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතුය. 

24. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 75(ආ) ව්යවස්ථාව හා 120(ආ) ව්යවස්ථාව 
ප කාර මුළුමනින්ම ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාව පරිච්ඡින්න ෙකොට ඒ 
ෙවනුවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ප තිෙයෝජනය කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 
ව්යවස්ථාව මඟින් විධිවිධාන සලසා තිෙබන පරිදි විෙශේෂ බහුතරයකින් 
සම්මත කරගනු ලැබ ජනමත විචාරණයක් මඟින් ජනතාව ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් 
එකී වාර්තාෙව් අන්තර්ගත පනත් ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
සහතික කළ යුතුය. 

25. ඉනික්බිතිව,  ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 78(1) ව්යවස්ථාව ප කාර එකී 
පනත් ෙකටුම්පත ගැසට් පතෙය් පළ කළ යුතුය. 

26. ඉන්අනතුරුව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 154උ(2) ව්යවස්ථාව පකාරව, 
සෑම පළාත් සභාවකම අදහස් පකාශ කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් 
එකී පනත් ෙකටුම්පත එකී සෑම සභාවකටම ෙයොමු කරනු ලැබිය 
යුතුය. 

27. ඉනික්බිතිව, අග ාමාත්යවරයා විසින් එම පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය 
පත යට ඇතුළත් කළ යුතුය. 

28. ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි, එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 ව්යවස්ථාව 
පකාරව විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් සම්මත කරගත යුතු බවට 
අග ාමාත්යවරයා එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

 එකී පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ෙදන ලද ඡන්ද සංඛ්යාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමස්ත මන්තී  සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකකට අඩු 
 ෙනොෙව් නම්, ෙමකී පනත් ෙකටුම්පත විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් යථා පරිදි සම්මත කරන ලද බවත්, ශීලංකාෙව් 
පරමාධිපත්ය පිහිටා ඇති ජනතාව විසින් ජනමත විචාරණයකදී 
අනුමත කරන තුරු පනත් ෙකටුම්පත නීතියක් බවට පත් ෙනොවන්ෙන් 
ය, යනුෙවන්  කථානායකවරයා විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 79 
ව්යවස්ථාව ප කාර ෙයෝග්ය සහතිකයක් ලබා දිය යුතුය.   

29. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 85(1) ව්යවස්ථාව ප කාරව, 
ජනාධිපතිවරයා විසින් පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයක් මඟින් 
ජනතාවෙග් අනුමතිය පිණිස ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

30. පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව විසින් අනුමත 
කරනු ලැබ තිෙබ් නම්, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 80(2) ව්යවස්ථාව 
ප කාරව ජනාධිපතිවරයා විසින් සහතික කිරීම මත පනත් ෙකටුම්පත 
නීතියක් බවට පත්වන්ෙන්ය. 

31. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය්, 5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත 
අනුකමිටුවල, සහ ෙමකී  ෙයෝජනාව ප කාරව පත්කරන ලද කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් හා උපෙද්ශකවරුන්ෙග් වියදම් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
දැරිය යුතු අතර, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 150 ව්යවස්ථාව ප කාරව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝග්ය පියවර ගත යුතුය. 

215 216 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 



2016 මාර්තු 09  

32. සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් 
ෙයෝජිත ආකාරෙය් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් සම්මත කිරීම 
ෙහෝ ප තික්ෙෂේප කිරීම ෙහෝ සංෙශෝධනවලට යටත්ව සම්මත කිරීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම විය යුතු බවට ෙමහිලා ප කාශ ෙකෙර්. 

33.  සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙනොපැමිණි මන්තී වරුන් ද ඇතුළුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මුළු මන්තී  සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකක විෙශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කරනු ලැබ, ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථාෙව් 83 ව්යවස්ථාෙව් පකාරව ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව 
විසින් අනුමත කරන්ෙන් නම් පමණක් නීතියක් වශෙයන් පැනවිය යුතු 
බවට ෙමහිලා තවදුරටත් ප කාශ ෙකෙර්."   

 [ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]  

“இலங்ைகக்கு திய அரசியலைமப்ெபான்ைற வகுத்தல் அவசியெமன 
இலங்ைக மக்கள் மத்தியில் பரந்தளவில் இணக்கப்பா  காணப்ப  
வதா ம்; 

2015, சனவாி 08ஆம் திகதி நைடெபற்ற சனாதிபதி ேதர்த ன்ேபா  
மக்கள் சட்ட ஒ ங்குக்கு மதிப்பளித்  சனநாயகத்ைத வ ப்ப த் ம் 
அரசியல் கலாசாரெமான்ைறத் தாபிப்பதற்கு ெதளிவான மக்கள் ஆைண 
மக்களால் வழங்கப்பட் ள்ளதா ம்; 

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி அதிேமதகு 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, திய அரசியலைமப்ைப சட்டவாக்கம் ெசய் , 
மற் ம் பலவற் டன் நிைறேவற்  அதிகார ைடய சனாதிபதி 

ைறைமைய ஒழிப்பதன் லம் ேமற்கூறப்பட்ட சனாதிபதித் ேதர்த ன் 
ேபா  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட மக்களின் வி ப் க்கு வ ட் வதற்கான 
தன  அபிலாைசயிைனத் ெதளிவாகக் கூறி ள்ளதா ம்; 

ேம ம் பல்ேவ  விடயங்க டன் நிைறேவற்  அதிகார ைடய 
சனாதிபதி ைறைமைய  ஒழித் , வி ப்  வாக்கு ைறைமைய நீக்கி 
நியாயமான பிரதிநிதித் வ ேதர்தல் ைறைமைய உ திப்ப த்தி, 
அைனத்  பிரைஜகளின ம் சனநாயக உாிைமகைள பலப்ப த்தி, 
ேதசிய பிரச்சிைனக்கு அரசியலைமப்  ாீதியான தீர்ெவான்ைற 
வழங்கக்கூ ய, ேதசிய நல் ணக்கத்ைத ேமம்ப த்தி சட்ட விதிைய 
மதிக்கும் அரசியல் கலாசாரெமான்ைற தாபிக்கக்கூ ய, மனித 
ெகௗரவத்ைத உ திப்ப த் ம் மக்களின் அ ப்பைட உாிைமக க்கும் 
சுயாதீனத்தன்ைமக்கும் உத்தரவாதம் அளித்  ெபா ப் மிக்க ம் 
வைககூறக் கூ ய மான அரசாங்கெமான்ைற ேமம்ப த் ம் திய 
அரசியலைமப்ெபான்ைற சட்டவாக்கம் ெசய்தல் 
அவசியமாகின்றதனா ம்; 

1. இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்  பற்றிய மக்களின் 
க த் கைள ம் ஆேலாசைனகைள ம் ெபற்  அவற்ைறப் 
பற்றிக் கலந்தாராய்ந்  அரசியலைமப்பின் 75ஆவ  உ ப் 

ைரயின்கீழ் பாரா மன்றத்தின் தத் வங்கைளப் பிரேயாகிப் 
பதில் அதன் பாிசீலைனக்காக அரசியலைமப்  சட்ட லத்தின் 
வைரைவத் தயாாிக்கும் ேநாக்கத் க்காக இதனகத்  இதன் 
பின்னர் ‘அரசியலைமப் ச் சைப’ என அைழக்கப்ப ம் எல்லா 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள ம் உள்ளடக்கிய பாரா மன்றக் 
கு  ஒன்  தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

2. பாரா மன்றத்தின் ெகௗரவ சபாநாயகர் அரசியலைமப்  சைப 
யின் தவிசாளராக இ ப்பார். அரசியலைமப்  சைப ஏ  (7) பிரதித் 
தவிசாளர்கைளக் ெகாண்டதாக இ க்கும் என்ப டன் அவர்கள் 
அரசியலைமப்  சைபயினால் ெதாி  ெசய்யப்ப த ம் 
ேவண் ம். 

 ெகௗரவ சபாநாயகர் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில், சைபக் 
கூட்டங்களின் அமர் க்குத் தைலைம வகிப்பதற்கு அரசியல 
ைமப்  சைபயின் பிரதித் தவிசாளர்க க்கிைடேய ஒ வைரத் 
ெதாி ெசய்தல் ேவண் ம். 

3. அரசியலைமப்  சைபயின் கூட்டங்க க்கான கூட்ட நடப்ெபண் 
இ ப  (20) ஆக இ த்தல் ேவண் ம். 

4. (அ) அரசியலைமப்  சைபக்கான அரசியலைமப்  சார்ந்த 
ஆேலாசகர்கைள ம்; 

 (ஆ) அரசியலைமப்  சைபக்கான ஒ  சட்டத் ைறசார் 
ெசயலாளைர ம் அத்தைகய சட்டத் ைறசார் ெசயலாள 
ாின் உதவியாளர்கைள ம்; 

 (இ) அரசியலைமப்  சைபயின ம் வாசகம் 5இல் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள கு க்களின ம் நடவ க்ைககைளப் 

பதி  ெசய் ம் ேநாக்கத் க்காக அரசியலைமப்  சைபயின் 
பணியாளர்கைள ம்; மற் ம் 

 (ஈ) அரசியலைமப்  சைபயின் (ச க ஊடகங்கைள 
உள்ளடக்கிய) ஊடக பணியாளர்கைள ம் அரசியலைமப்  
சைப ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

  ஊடகப் பணியாளர்கள் இைணயத்தளம் ஒன்ைற நி விப் 
ேப வ டன் இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்ைப 
ஏற் க்ெகாள் ம் நடவ க்ைக ைறக்கு தகுந்த விளம்பரம் 
வழங்குவதற்குப் ெபா த்தமான ஏைனய ஊடகங்கைளப் 
பயன்ப த் த ம் ேவண் ம்.  

  அரசியலைமப் ச் சைபயின ம் அதன் கு க்களின ம் 
நடவ க்ைகக ம் அவ்வாேற, ெபா மக்களின் க த் க் 
க ம் /சமர்ப்பிப் க ம் ஆவணப்ப த்தப்ப வைத ம் 
அத்தைகய ேவ  ெதாடர்பான நி ணத் வ அல்ல  
ெதாழில் ட்ப அபிப்பிராயங்க டன் அத்தைகய 
இைணயத்தளங்களில் பிரசுாிக்கப்ப வைத ம் ஊடகப் 
பணியாளர்கள் உ திப்ப த் தல் ேவண் ம்.  

5. அரசியலைமப்  சைப பின்வ ம் உப கு க்கைளக் 
ெகாண் த்தல் ேவண் ம்: 

 (அ) பிரதம அைமச்சர் (தவிசாளர்), பாரா மன்றச் சைப 
தல்வர், எதிர்க்கட்சித் தைலவர், நீதி அைமச்சர், மற் ம் 

அரசியலைமப்  சைபயினால் நியமிக்கப்ப கின்ற அரசியல 
ைமப்  சைபயின் ஏைனய உ ப்பினர்கள் பதிேன  (17) 
ேபைர விஞ்சாத எண்ணிக்ைகையக் ெகாண்டெதா  
வழிப்ப த் ம் கு . 

  வழிப்ப த் ம் கு  அரசியலைமப்  சைபயின் அ வல்கள் 
மற் ம் இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்ைப வைர ம் 
பணி ஆகியவற் க்கான ெபா ப் கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) அரசியலைமப்  சைபயினால் நியமிக்கப்படக்கூ ய 
அரசியலைமப்  சைபயின் உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட 
அத்தைகய ஏைனய உபகு க்கள். 

  ஆயின், ஒவ்ெவா  உப கு ம் பதிெனா  (11) ேபைர 
விஞ்சாதவா  உ ப்பினர்கள் இ த்தல் ேவண் ம். 

  ஒவ்ெவா  உப கு வின ம் தவிசாளர் வழிப்ப த் ம் 
கு வினால் நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

6. அரசியலைமப்  சைப அதன் தலாவ  அமர்வின்ேபா :- 

 (அ) பிரதித் தவிசாளர்கைளத் ெதாி ெசய்த ம்; 

 (ஆ) வாசகம் 5 (ஆ) வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்கைளத் 
தீர்மானித்த ம்; அத் டன் 

 (இ) வாசகம் (5) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் 
உ ப்பினர்கைளத் ெதாி ெசய்த ம் ேவண் ம். 

7.  அைமச்சரைவக்கும் பாரா மன்றத் க்கும் சமர்ப்பிப்பதற்கு 
ன்னர், அரசியலைமப்  சைபயின் பாிசீலைனக்காக 

அரசியலைமப்பின் வைரெவான்ைற பிேராிக்கும் தீர்மானத்ைத 
சமர்ப்பிக்குமா  வழிப்ப த் ம் கு ைவக் ேகா ம் அரசியல 
ைமப்  சைப ேமற்ெகாள்ளேவண் ய தீர்மானத்ைத பிரதம 
அைமச்சர் அரசியலைமப்  சைபயின் தலாவ  கூட்டத்தில் 
சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

8.  அரசியலைமப்  சைப அதன் அமர் கைள பாரா மன்றச் 
சைபயில் நடத் வதற்கு இத்தால் அதற்கு அதிகார 
மளிக்கப்ப கின்ற : 

 ஆயி ம், ேமல் மாகாணத்திற்கு ெவளிேய ஏேத ம் 
குறித் ைரக்கப்பட்ட இடத்தில் அதன் கூட்டங்கைள நடத்  
வதற்கு அரசியலைமப்  சைப தீர்மானிக்கலாம்: 

 ஆயின், ேம ம் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்தல், தீர்மானங்கைளப் 
பிேராித்தல் மற் ம் வாக்களிப்  ஆகியைவ பாரா மன்றச் 
சைபயிேலேய இடம்ெப தல் ேவண் ம். 

9.  அரசியலைமப்  சைபயின் அல்ல  ஏேத ம் அதன் கு வின் 
குறிக்ேகாள்கைள நிைறேவற் வதற்கு அவசியமான ேசைவக க் 
காக எந்தெவா  நி வனத்தின் ேசைவகைள ம் வழிப்ப த் ம் 
கு  ேகாரலாம். 

10.  அரசியலைமப் ச் சைபக்கு அத் டன் / அல்ல  அதன் பல்ேவ  
உபகு க்க க்கு உத வதற்கும் ஆேலாசைன வழங்குவதற்கும் 
ஏைனய நி ணர்கைள வழிப்ப த் ம் கு  நியமிக்கலாம். 
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11. அரசியலைமப்  சைபயின் நடவ க்ைககள் ெபா மக்க க்கு 
திறந்ததாக இ த்தல் ேவண் ம். அரசியலைமப்  சைபயின ம் 
அதன் உப கு க்களின ம் நடவ க்ைககள் ஆவணப் 
ப த்தப்பட்  உடன யாக ெவளியிடப்ப த ம் ேவண் ம். 
ெபா த்தமானவிடத் , அரசியலைமப்  சைபயின் அத் டன்/  
அல்ல  அதன் உப கு க்களின் நடவ க்ைககைள ஒ பரப் /
ஒளிபரப்  ெசய்வைத உ திப்ப த் வதற்கான நடவ க்ைககைள 
அரசியலைமப் ச் சைப ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம். 

 சந்ேதகங்கைள நீக்குவதற்காக, ேமேல ெசால்லப்பட்ட 
விடயங்கைள ெவளியி வதற்கு பாரா மன்ற (தத் வங்க ம் 
சிறப் ாிைமக ம்) சட்டத்தின் பிாி  17இன் பிரகாரம் 
பாரா மன்றத்தின் விேசட அ மதி குறிப்பாக வழங்கப்ப தல் 
ேவண் ம் என இத்தால் குறிப்பாகத் தீர்மானிக்கப்ப கின்ற .  

 சந்ேதகங்கைள நீக்குவதற்காக, அரசியலைமப்  சைபயின ம் 
வாசகம் 5இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் 
நடவ க்ைககள் ஏக காலத்தில் பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்பட்டதாகக் ெகாள்ளப்ப வ டன் இத்தால் குறிப்பாக 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஏேத ம் அத்தைகய நடவ க்ைககளின் 
ெவளியீ  பாரா மன்ற (தத் வங்க ம் சிறப் ாிைமக ம்) 
சட்டத்தின் பிரகாரம் தவெறான்றாக அைமயா  என ம் ேம ம் 
தீர்மானிக்கப்ப கின்ற . 

12.  கலந்தாேலாசிப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  விடயங்கைள 
ன்ைவப்பதற்காக எந்தெவா  ஆைள ம் அரசியலைமப்  

சைபயின் ன் வரவைழப்பதற்கான தத் வத்ைத அரசியலைமப்  
சைப ெகாண் ள்ள . 

13.  கலந்தாேலாசிப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  விடயங்கைள 
ன்ைவப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  ெபா மக்கள் 

பிரதிநிதித் வக் கு வின் கைள அறிக்ைக ெசய்வதற்காக 
ெபா மக்கள் பிரதிநிதித் வக் கு வின் எவேர ம் உ ப்பினைர 
வரவைழப்பதற்கான தத் வத்ைத ம் அரசியலைமப்  சைப 
ெகாண் ள்ள . 

14.  இ  ெதாடர்பான ஏற்பா க க்கு அைமவாக, அரசியலைமப்  
சைபயின் அ வல்கைள நடத் வதில் கைடப்பி க்க ேவண் ய 
நைட ைறகைள ம் உபாயங்கைள ம் தீர்மானிப்பதற்கு அதற்கு 
இத்தால் அதிகாரம் அளிக்கப்ப கின்ற : 

 ஆயின், வழிப்ப த் ம் கு வின் உடன்பாட் டன் பிரதம 
அைமச்சரால் பிேராிக்கப்ப ம் தீர்மானத்ைதப் பின்பற்றி 
அத்தைகய தீர்மானம் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம்: 

 பாரா மன்ற நிைலயியல் கட்டைளகளில் இதற்கு ரணாக 
எவ்வாறி ப்பி ம், அரசியலைமப்  சைபயின ம் அதன் உப 
கு க்களின ம் நடவ க்ைக ைற விதிகள் இந்தத் தீர்மானத்தில் 
காட்டப்பட் ள்ளவா  அைமதல் ேவண் ம். 

15.  அரசியலைமப்  சைபயின் அ வல்கள் பற்றிய அறிவித்தல் பிரதம 
அைமச்சாினால் அல்ல  அ  பற்றிய வழிப்ப த் ம் கு வின் 
அங்கீகாரத் டன், பிரதம அைமச்சாினால் அத்தைகய ேநாக்கத் 

க்காக காலத் க்குக் காலம் நியமிக்கப்ப ம் அைமச்சரைவயின் 
அத்தைகய அைமச்சாினால் வழங்கப்ப தல் ேவண் ம்.  

16. வாசகம் 5(ஆ)வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்கள் அத்தைகய 
ஒவ்ெவா  உப கு ம் நியமிக்கப்பட்  பத்  (10) வாரங்களி ள் 
வழிப்ப த் ம் கு க்கு தங்கள் அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பித்தல் 
ேவண் ம். 

17.  வாசகம் 5(ஆ)வின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட உப கு க்களின் 
அறிக்ைககைள ம் ெபா மக்கள் பிதிநிதித் வக் கு வின் 
அறி்க்ைகைய ம் பாிசீ த்ததன் மீதாக, வழிப்ப த் ம் கு  
அரசியலைமப்  சைபக்கு அறிக்ைக ஒன்ைறச் சமர்ப்பித்தல் 
ேவண் ம். அத்தைகய அறிக்ைக அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின் 
வைர டன் சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ம். 

18.  அரசியலைமப்  சைப அதன் பின்னர் அறிக்ைகயின ம் 
அரசியலைமப்  வைரவின ம் (ஏற் ைடயதாயின்) ெபா வான 
அ கூலங்கள் மற் ம் ேகாட்பா கள் பற்றி விவாதிப்ப டன் 
உத்ேதச தி த்தங்கள் பற்றி ம் விவாதிக்கலாம். அத்தைகய 
விவாதத்தின் இ தியில், “இ தி அறிக்ைக ஒன்ைற ம் 
அரசியலைமப்  வைர  பற்றிய தீர்மானத்ைத ம் சமர்ப்பிக்குமா  
வழிப்ப த் ம் கு  ேகாரப்ப மாக” என் ம் வினா 
அக்கிராசனத்தினால் அரசியலைமப் ச் சைபக்கு விடப்ப ம். 

19.  அதன் பின்னர், வழிப்ப த் ம் கு , விவாதத்தின்ேபா  
ன்ெமாழியப்பட்ட தி த்தங்கைள, ஏேத ம் இ ப்பின், 

பாிசீ த்  அரசியலைமப் ச் சைபயின் பாிசீலைனக்கு இ தி 
அறிக்ைக ஒன்ைற ம் அரசியலைமப்  வைரைவ உள்ளடக்கிய 
தீர்மானத்ைத ம் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். அத்தைகய இ தி 
அறிக்ைக ம் அரசியலைமப்  வைரைவ உள்ளடக்கிய 
தீர்மான ம் அரசியலைமப் ச் சைபயினால் அங்கீகாிக்கப்ப மாக 
என பிரதம அைமச்சர் பிேராித்தல் ேவண் ம். 

20.  18ஆம் வாசகத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விவாதத்தின்ேபா  
பின்வ ம் நைட ைறகள் பின்பற்றப்ப தல் ேவண் ம்:- 

 தவிசாளரால் அல்ல  தவிசாளர் வ ைக தந்திராத சந்தர்ப்பத்தில் 
எவேர ம் பிரதித் தவிசாளரால் ஒவ்ெவா  வாசகத்தின ம் 
இலக்கம் வாிைசக் கிரமப்ப  வாசிக்கப்படல் ேவண் ம். 

 (i) வாசகெமான் க்கு ஏேத ம் தி த்தத்ைத ேமற் 
ெகாள்ளலாம் அல்ல  வாசகங்கள் நீக்கப்படலாம் அல்ல  

திய வாசகங்கள் ேசர்க்கப்படலாம். 

 (ii) விவாதத்தின் இந்தக் கட்டத்தின்ேபா  அரசியலைமப்  
வைரவின் விபரங்கள் அன்றி அதன் ேகாட்பா கள் பற்றி 
கலந் ைரயாடலாகா . 

 (iii) அரசியலைமப்  வைரவின் ஏேத ம் ன்ைனய பகுதிகள் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீர்மானங்க க்கு 
ஏற் ைடயதல்லாத தி த்தங்கைளப் பிேராிக்க யா . 

 (iv) அரசியலைமப்  வைரவின் மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்டதன் 
பின்ன ம் வைர  ெதாடர்பான விவாதம் நிைற  
ெசய்யப்ப வதற்கு ன்ன ம் எவேர ெமா  உ ப்பினர் 
தவிசாளாின் அ மதியின் ேபாில் ஏற்கனேவ நிைறேவற் 
றப்பட்ட வாசகத் க்கு தி த்தெமான்ைறப் பிேராிக்கலாம். 

 (v) வாசகம் ஒன் க்கான தி த்தம் பற்றிய வினா ைமயாக 
அக்கிராசனத்தினால் பிேராிக்கப்படாதவிடத் , வாசக 
ெமான்  பிற்ேபாடப்படலாம். 

 (vi) அரசியலைமப்  வைரவின் மீதி வாசகங்கள் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட்டதன் பின்ன ம் திய வாசகங்கள் 
ெகாண் வரப்ப வதற்கு ன்ன ம் பிற்ேபாடப்பட்ட 
வாசகங்கள்  பாிசீலைன ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். 

 (vii) அரசியலைமப்  வைரவின் அட்டவைணகள் பாிசீலைன 
ெசய்யப்ப வதற்கு ன்னர் திய வாசகங்கைளச் சமர்ப் 
பிக்கலாம் என்பேதா  அதைன தலாவ  மதிப்பீடாக 
க தல் ேவண் ம். இதன் ெதாட ம் வினாக்கள் “வாசகம் 
இரண்டாம் மதிப்பீட் க்கு உட்ப த்தப்ப ம்” மற் ம் 
“வாசகம் (அல்ல  தி த்தப்பட்டதற்கு அைமவான வாசகம்) 
அரசியலைமப்  வைரவில் ேசர்க்கப்ப ம்” என்பனவாகும். 

 (viii) அரசியலைமப்  வைரவின் அட்டவைணகள் த்தப் 
பட்டதன் பின்னர் திய அட்டவைணகள் சமர்ப்பிக்கப் 
படலாம் என்ப டன் இைவ திய வாசகங்களாகேவ 
க தப்படல் ேவண் ம். 

 (ix) எல்லா வாசகங்க ம் அட்டவைணக ம் அத் டன் 
பிேராிக்கப்பட்ட திய வாசகம் அல்ல  அட்டவைணகள் 
ெதாடர்பான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதன் 
பின்னர், க ைர, ஏேத ம் ஒன்  இ ப்பின், அ  
பாிசீ க்கப்பட்  ‘இ  அரசியலைமப்  வைரவின் 

க ைரயாக இ க்குமாக’ என்ற வினாைவ வி த்தல் 
ேவண் ம்.  

 (x) அரசியலைமப்  வைரவின் ெபயாில் ஏேத ம் தி த்தங்கள் 
அவசியப்ப ன் ேமேல விபாிக்கப்பட்ட நைட ைறகளின் 
இ தியில் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். 

21. பாரா மன்றத்தின் நிைலயியல் கட்டைளகள் 42, 43 மற் ம் 
44இன் ஏற்பா கள் ஏற்ற மாற்றங்க டன் அரசியலைமப் ச் 
சைபயின் நைட ைறகளில் உள்ளடக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

22. அரசியலைமப் ச் சைபயின் ன்றில் இரண்  பங்கினர் 
அரசியலைமப்  வைர  ெதாடர்பான தீர்மானத்ைத 
அங்கீகாிக்காதவிடத்  இந்த தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
அரசியலைமப் ச் சைப ம் கு க்க ம் கைலக்கப்பட்டதாகக் 
க தப்படல் ேவண் ம். 

23. அரசியலைமப் ச் சைப அரசியலைமப்  வைர  பற்றிய 
தீர்மானத்ைத ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமயினால் 
அங்கீகாிக்குமிடத்  அறிக்ைக ம் மற் ம் அரசியலைமப்  
வைர ம் வழிப்ப த் ம் கு வினால் அைமச்சரைவக்குச் 
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சமர்ப்பிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன் இந்தத் தீர்மானத்தில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள அரசியலைமப் ச் சைப ம் உப கு க்க ம் 
கைலக்கப்பட்டதாகக் க தப்படல் ேவண் ம். 

24. அத்தைகய அறிக்ைகயில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள சட்ட லத்ைத 
அரசியலைமப்பின் 75(ஆ) மற் ம் 120(ஆ) ஆகிய உ ப் 

ைரகளின் பிரகாரம் அரசியலைமப்ைப ற் தாக நீக்கி, 
பதிலீ  ெசய்வதற்கான சட்ட லமாக அைமச்சரைவ சான்  
ப த் வேதா  அத்தைகய சட்ட லம் அரசியலைமப்பின் 83ஆம் 
உ ப் ைரயில் ேதைவப்ப த்தப்ப ம் விேசட ெப ம்பான்ைம 

டன் நிைறேவற் வதற்கு க தப்பட்  மக்கள் தீர்ப் க்காக 
மக்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 

25. இதைன அ த்  அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 78(1) இன் 
பிரகாரம் சட்ட லம் வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

26. அதன் பின்னர், சனாதிபதி அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 154எ(2)
இன் பிரகாரம் சட்ட லத்ைத ஒவ்ெவா  மாகாண சைபகளின் 
க த் கைள ம் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக அத்தைகய அைனத்  
சைபக க்கும் ஆற் ப்ப த்தல் ேவண் ம். 

27. இதன் பின்னர் பிரதம அைமச்சர் அத்தைகய சட்ட லத்ைதப் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்ப டன் அத்தைகய சட்ட லம் 
பாரா மன்ற ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் உள்ளடக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

28. ேமல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  அத்தைகய சட்ட லத்ைத 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பித்ததன் பின்னர் அரசியலைமப்பின் 
83ஆவ  உ ப் ைரயின் பிரகாரம் விேசட ெப ம்பான்ைம 
யினால் சட்ட லம் பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்ப மாக 
என பிரதம அைமச்சர் பிேராிக்க ேவண் ம். 

 ெமாத்த பாரா மன்ற உ ப்பினர்களில் ன்றில் இரண் ற்குக் 
குைறயாத உ ப்பினர்கள் கூறப்பட்ட சட்ட லத் க்குச் சார்பாக 
வாக்களிக்குமிடத் , சட்ட லம்  விேசட ெப ம்பான்ைமயினால் 
பாரா மன்றத்தினால் உாியவா  நிைறேவற்றப்பட் ள்ள  என 
சபாநாயகர் அரசியலைமப்பின் 79ஆவ  உ ப் ைரக்கு அைமய 
தகுந்தவா  சான் ப்ப த் வ டன் இலங்ைகயின் இைறைம 
உாித்தாக்கப்பட் ள்ள மக்களினால் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின் லம் 
அங்கீகாிக்கப்ப ம் வைர, சட்ட லம் சட்டமாகா . 

29.  இதன் பின்னர் அரசியலைமப்பின் 85(1)ஆம் உ ப் ைரயின் 
பிரகாரம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின் லம் மக்களால் அங்கீகாிப் 
பதற்காக சனாதிபதியினால் சட்ட லம் சமர்ப்பிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

30.  சட்ட லம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றில் மக்களால் அங்கீகாிக்கப் 
ப மிடத் , அரசியலைமப்பின் 80(2)ஆம் உ ப் ைரயின் 
பிரகாரம் சனாதிபதியினால் சட்ட லம் சான் ப்ப த்தப்பட்டதன் 
பின் சட்ட லம் சட்டமாக மா ம். 

31.  அரசியலைமப் ச் சைப மற் ம், 5ஆம் வாசகத்தில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள உப கு க்கள் மற் ம் இந்த தீர்மானத் க்கு அைமவாக 
நியமிக்கப்பட் ள்ள பணியாளர் மற் ம் ஆேலாசகர்க க்கான 
ெசலவினங்கள் திரட்  நிதியத்தில் இ ந்  ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் 
ேவண் ம் என்ப டன் அரசியலைமப்பின் 150ஆவ  உ ப் ைர 
யின் பிரகாரம் அவ்விடயம் ெதாடர்பில் ெபா த்தமான 
நடவ க்ைககைளப் பாரா மன்றம் ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம். 

32. சந்ேதகங்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக, அரசியலைமப் ச் சைபயினால் 
பிேராிக்கப்பட்டவா  இவ்வாறான அரசியலைமப் ச் சட்ட 

லத்ைத ஏற் க்ெகாள் தல் அல்ல  நிராகாித்தல் அல்ல  
தி த்தத் க்கு அைமவாக ஏற் க்ெகாள் தல் பாரா மன்றத்தின் 
ெபா ப்பாக இ க்கேவண் ெமன இத்தால் ெதாிவிக்கப் 
ப கின்ற . 

33.  சந்ேதகங்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக, ச கமளிக்காத உ ப்பினர்கள் 
உட்பட பாரா மன்றத்தின் ெமாத்த உ ப்பினர்களின் ன்றில் 
இரண்  விேசட ெப ம்பான்ைமயினால் பாரா மன்றத்தில் 
நிைறேவற்றப்பட் , பின்னர் அரசியலைமப்பின் 83ஆவ  
உ ப் ைரயில் ேதைவப்ப த்தப்பட்டவா  மக்கள் தீர்ப் 
ெபான்றின் ேபா  மக்களினால் அங்கீகாிக்கப்ப மிடத்  
மாத்திரம் அரசியலைமப்  சட்ட லம் சட்டமாக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன இத்தால் ேம ம் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற .” - 
[மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க] 

" WHEREAS  there is broad agreement among the People of Sri 
Lanka that it is necessary  to enact a new Constitution for Sri Lanka; 

AND WHEREAS the People have at the Presidential Election held 
on 08th January, 2015 given a clear mandate for establishing a political 
culture that respects the rule of law and strengthens democracy; 

AND WHEREAS His Excellency Maithripala Sirisena, President of 
the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has clearly expressed his 
desire to give effect to the will of the People expressed at the aforesaid 
Presidential Election by enacting a new Constitution that, inter alia, 
abolishing the Executive Presidency;  

AND WHEREAS it has become necessary to enact a new 
Constitution that, inter alia, abolishes the Executive Presidency, ensures 
a fair and representative Electoral System which eliminates preferential 
voting, strengthens the democratic rights of all citizens, provides a 
Constitutional Resolution of the national issue, promotes national 
reconciliation, establishes a political culture that respects the rule of law, 
guarantees to the People’s fundamental rights and freedom that assure 
human dignity and promotes responsible and accountable government.  

 

That this Parliament Resolves that - 
 

1. There shall be a Committee of Parliament hereinafter referred 
to as the 'Constitutional Assembly' which shall consist of all 
Members of Parliament, for the purpose of deliberating, and 
seeking the views and advice of the People, on a new 
Constitution for Sri Lanka, and preparing a draft of a 
Constitution Bill for the consideration of Parliament in the 
exercise of its powers under Article 75 of the Constitution. 

2. The Hon. Speaker of Parliament shall be the Chairman of the 
Constitutional Assembly. There shall be seven (7) Deputy 
Chairmen of the Constitutional Assembly, who shall be elected 
by the Constitutional Assembly.  

 In the absence of the Hon. Speaker, the Constitutional 
Assembly shall elect one of the  Deputy Chairmen to chair the 
sittings of the Assembly. 

3. The quorum for meetings of the Constitutional Assembly shall 
be twenty (20). 

4. There shall be- 

 (a) Constitutional Advisors to the Constitutional 
Assembly; 

 (b) A Legal Secretary to the Constitutional Assembly and 
assistants to such Legal Secretary;  

 (c) Staff for the purpose of recording the proceedings of 
the Constitutional Assembly and the Committees 
referred to in Clause 5; and 

 (d) Media (including Social Media) Staff of the 
Constitutional Assembly. 

  The Media Staff shall set up and maintain a website 
and use other appropriate media, towards giving due 
publicity to the process for the adoption of a new 
Constitution for Sri Lanka.  

  The Media Staff shall ensure that the proceedings of 
the Constitutional Assembly and its Committees, as 
well as public representations / submissions are 
documented and published on such website along with 
such other relevant expert or technical opinions.  

5. There shall be the following Sub-Committees of the 
Constitutional Assembly:- 

 (a) A Steering Committee consisting of the Prime Minister 
(Chairman), Leader of the House of Parliament, 
Leader of the Opposition, the Minister of Justice, and 
not more than seventeen (17) other Members of the 
Constitutional Assembly to be appointed by the 
Constitutional Assembly.    

  The Steering Committee shall be responsible for the 
business of the Constitutional Assembly and for 
preparing a Draft of a new Constitution for Sri Lanka.   
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 (b) Such other Sub-Committees, consisting of Members of 
the Constitutional Assembly, which may be appointed 
by the Constitutional Assembly. 

  Provided that each such Sub-Committee shall comprise 
of not more than eleven (11) Members. 

  The Chairman of each Sub-Committee shall be 
appointed by the Steering Committee. 

6. The Constitutional Assembly shall at its first sitting- 

 (a) elect the Deputy Chairmen; 

 (b) determine the Sub-Committees referred to in Clause 5
(b); and 

 (c) elect Members to the Sub-Committees referred to in 
Clause 5. 

7. The Prime Minister shall, at the first meeting of the 
Constitutional Assembly, present a Resolution for adoption by 
the Constitutional Assembly, calling upon the Steering 
Committee to present a Resolution proposing a Draft 
Constitution for the consideration of the Constitutional 
Assembly, prior to its submission to the Cabinet of Ministers 
and Parliament. 

8. The Constitutional Assembly is hereby authorised to conduct 
its sittings in the Chamber of Parliament, 

 Provided that the Constitutional Assembly may resolve to sit at 
any other specified location outside the Western Province.    

 Provided further that the presentation of papers, moving of 
resolutions and voting on any matter shall only take place in the 
Chamber of Parliament. 

9. The Steering Committee may seek the services of any 
institution which services are necessary for the carrying out of 
the objects of the Constitutional Assembly or any Committee 
thereof. 

10. The Steering Committee may appoint other experts to aid and 
advise the Constitutional Assembly and / or its various Sub-
Committees.  

11. The proceedings of the Constitutional Assembly shall be open 
to the public. The proceedings of the Constitutional Assembly 
and its Sub-Committees shall be documented and published 
forthwith. Where appropriate, the Constitutional Assembly 
shall take steps to ensure the broadcast of the proceedings of 
the Constitutional Assembly and / or its Sub-Committees.  

 For the avoidance of doubt it is hereby specifically resolved 
that the special leave of Parliament is specifically granted in 
terms of Section 17 of Parliament (Powers and Privileges) Act 
for the publication of the aforesaid matters.  

 For the avoidance of doubt it is further resolved that the 
proceedings of the Constitutional Assembly and the Sub-
Committees referred to in Clause 5 shall be deemed to have 
been reported to Parliament simultaneously, and that the 
publication of any such proceedings, which publication is 
hereby specifically authorized, shall not constitute an offence in 
terms of Parliament (Powers and Privileges) Act. 

12. The Constitutional Assembly shall have the power to invite any 
person for consultation and / or to make submissions before the 
Constitutional Assembly. 

13. The Constitutional Assembly shall also have the power to 
invite any member of the Public Representations Committee 
for consultation and / or to make submissions and / or to report 
on the findings of the Public Representations Committee.  

14. Subject to the provisions hereof, the Constitutional Assembly is 
hereby authorized to determine the procedure and mechanisms 
to be adopted in the conduct of its business:  

 Provided that such determination shall be made pursuant to a 
Resolution moved by the Prime Minister with the concurrence 
of the Steering Committee. 

 Notwithstanding anything to the contrary in the Standing 
Orders of Parliament, the rules of procedure of the 
Constitutional Assembly and its Sub-Committees shall be as 
set out in this Resolution. 

15. Notice of the business of the Constitutional Assembly shall be 
given by the Prime Minister, such other Minister of the Cabinet 
nominated from time to time for such purpose by the Prime 
Minister, upon approval thereof by the Steering Committee. 

16. The Sub-Committees referred to in Clause 5(b) shall submit 
their reports to the Steering Committee within ten (10) weeks 
of the appointment of each such Sub-Committee. 

17. Upon the consideration of the Reports of the Sub-Committees 
appointed under Clause 5(b), and the report of the Public 
Representations Committee, the Steering Committee shall 
submit a Report to the Constitutional Assembly.  Such Report 
may be accompanied by a Draft Constitution. 

18. The Constitutional Assembly shall thereafter debate the 
general merits and principles of the Report and the Draft 
Constitution (if applicable), and may also debate proposed 
amendments. At the end of such debate the question that “the 
Steering Committee be required to submit a final report and a 
Resolution on a Draft Constitution” shall be put to the 
Constitutional Assembly by the Chair. 

19. The Steering Committee shall thereafter, considering the 
amendments, if any, proposed during the debate, submit a 
Final Report and a Resolution containing a Draft Constitution 
for the consideration of the Constitutional Assembly. The 
Prime Minister shall move that such Final Report and the 
Resolution containing the Draft Constitution be approved by 
the Constitutional Assembly. 

20. The following procedure shall be adopted during the debate 
referred to in Clause 18:-  

 The Chairman or in his absence one of the Deputy Chairmen 
shall read the number of each Clause in succession. 

 (i) Any amendment may be made to a Clause, or Clauses 
may be deleted or new Clauses may be added. 

 (ii) The principle of the Draft Constitution shall not be 
discussed during this stage of the debate but only its 
details. 

 (iii) No amendment can be proposed inconsistent with any 
decision come to upon any previous part of the Draft 
Constitution. 

 (iv) After a Draft Constitution has been read through, and 
prior to the conclusion of the debate on the Draft, any 
Member may, with leave of the Chairman, move an 
amendment of any Clause already passed. 

 (v) A Clause may be postponed, unless upon an 
amendment thereto a question shall have been fully 
put from the Chair. 

 (vi) Postponed Clauses shall be considered after the 
remaining Clauses of the Draft Constitution have been 
considered and before new Clauses are brought in. 

 (vii) New Clauses may be offered before the Schedules to 
the Draft Constitution are considered and shall be 
deemed to have been read the first time. The questions 
which follow thereupon shall be “That the Clause be 
read a second time” and “That the Clause (or the 
Clause as amended) be added to the Draft”. 

 (viii) New Schedules may be offered after the Schedules to 
the Draft Constitution have been disposed of and shall 
be treated in the same manner as new Clauses. 
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 (ix) When every Clause and Schedule and proposed new 
Clause or Schedule have been dealt with, the 
Preamble, if there be one, shall be considered and a 
question put “That this be the Preamble of the Draft”. 

 (x) If any amendment be necessary to the title of the Draft 
Constitution, it shall be made at the conclusion of the 
proceedings detailed above. 

21. The provisions of Standing Order Nos. 42, 43 and 44 of the 
Parliament shall mutatis mutandis apply to the proceedings of 
the Constitutional Assembly. 

22. If two-thirds of the Constitutional Assembly does not approve 
the resolution on the Draft Constitution, the Constitutional 
Assembly and the Committees referred to in this Resolution 
shall stand dissolved. 

23. If the Constitutional Assembly approves the Resolution on the 
Draft Constitution by a two-thirds majority, the Report and the 
Draft Constitution shall be submitted by the Steering 
Committee to the Cabinet of Ministers, and thereupon the 
Constitutional Assembly and the Sub-Committees referred to in 
this Resolution shall stand dissolved. 

24. The Cabinet of Ministers shall certify the Bill contained in such 
Report as a Bill to repeal and replace the Constitution as a 
whole in terms of Article 75(b) and Article 120(b) of the 
Constitution and that such Bill is intended to be passed with the 
special majority required by Article 83 of the Constitution and 
submitted to the People by Referendum. 

25. The Bill shall thereafter be published in the Gazette as required 
by Article  78(1) of the Constitution. 

26. The President shall thereafter refer the Bill to every Provincial 
Council, for the expression of the views of every such Council, 
as required by Article 154G(2) of the Constitution. 

27. The Prime Minister shall thereafter present such Bill to 
Parliament and such Bill shall be placed on the Order Paper of 
Parliament. 

28. After the presentation of such Bill to Parliament as aforesaid 
the Prime Minister shall move that the Bill be passed by 
Parliament by a special majority required under Article 83 of 
the Constitution. 

 If not less than two-thirds of the whole number of the Members 
of Parliament vote in favour of the said Bill, the Speaker shall 
make an appropriate certification in terms of Article 79 of the 
Constitution, that the Bill has been duly passed by Parliament 
by a special majority, and that the Bill shall not become law 
until approved at a Referendum by the People in whom the 
sovereignty of Sri Lanka vests. 

29. Thereafter the Bill shall be submitted by the President in terms 
of Article 85(1) of the Constitution, to the People by 
Referendum for their approval. 

30. If the Bill is approved by the People at a Referendum, the Bill 
shall become law upon the President certifying the Bill in terms 
of Article 80(2) of the Constitution. 

31. The expenses of the Constitutional Assembly, the Sub-
Committees referred to in  Clause 5, and the staff and advisors 
appointed in terms of this Resolution, shall be charged on the 
Consolidated Fund, and Parliament shall take appropriate steps 
in respect of same in terms of Article 150 of the Constitution. 

32. For the avoidance of doubt, it is hereby declared that the 
adoption or rejection or adoption subject to amendment of such 
a Draft Constitution as proposed by the Constitutional 
Assembly, shall be the responsibility of Parliament.  

  33.    For the avoidance of doubt, it is hereby further declared that a 
Constitution Bill shall only be enacted into law if it is passed in 
Parliament by a special majority of two-thirds of the whole 

number of the Members of Parliament, including those not 
present and subsequently approved by the people at a 
Referendum as required by Article 83 of the 
Constitution.”  [The Hon. Ranil Wickremesinghe] 

 
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed.  

 
 

[අ.භා. 2.35] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රටට ගැළෙපන ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාවක් සකස් කර සම්මත කරගැනීෙම් මූලික වගකීම ෙමම 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරී ඇති අවස්ථාවක මම සතුටුයි, 
ෙම් විවාදයට එකතු වන්න ලැබීම පිළිබඳව.   

අපි මීට ෙපර ෙම් පිළිබඳව දින ෙදකක් වාද විවාද කරලා 
තිෙබනවා. අද දිනෙය්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල 
සහෙයෝගය ලබාෙගන ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් උත්සාහ දරන්ෙන්, 1972 
පළමුවැනි ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට වඩා, 1978 ෙදවැනි 
ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට වඩා පශස්ත, විෙශේෂෙයන්ම බහු 
වාර්ගික, බහු භාෂාමය, බහු ආගමික, බහු සංස්කෘතික පරිසරයක් 
තිෙබන රටක් තුළ අපිට ආපස්සට යන්න ෙනොදී ඉදිරියට යා හැකි, 
සංවර්ධනය කරා යා හැකි රටට ගැළෙපන අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කර ගන්නයි. රටක අනාගතය කුමන 
දිසානතියටද ගමන් කරන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව මූලික පදනම 
වැටිලා තිෙබන්ෙන් ඒ රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මතයි.  

අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල නූතන 
පජාතන්තවාදය දශක 8ක්, 10ක් තිස්ෙසේ වර්ධනය ෙවමින් 
ඇවිල්ලා අද වන විට පජාතන්තවාදී රටවල් බවට පරිවර්තනය 
ෙවලා තිෙබන බව. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට්ත් පජාතන්තවාදය 
ආරම්භක අවස්ථාෙව්දී, විෙශේෂෙයන්ම බිතාන්ය අධිරාජ්යයට 
යටත්ව පැවැති කාල ෙය් ෙකෝල්බෲක් පතිසංස්කරණ හරහා, 
ෙඩොනෙමෝර් පතිසංස්කරණ හරහා, ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට ඇවිල්ලා, 1972 සහ 1978 ජනරජ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා ෙදකකටත් ඇවිල්ලා, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවල රට 
ඉදිරියට ෙගනයාම පිළිබඳව තිෙබන කමෙව්දය පිළිබඳව දැඩි 
විෙව්චන මීට ෙපරත් ඇති ෙවලා තිබුණු බව. 1972 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව පිළිබඳව තිෙබන විෙව්චන නිසාම වසර 5ක් වැනි ෙකටි 
කාලයක් තුළදී එම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අවලංගු කරලා, එවකට 
සිටි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්නා.  

විෙශේෂෙයන්ම මානව ශිෂ්ටාචාරය පටන් ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා 
පජාතන්තවාදය තිෙබන සෑම රටක්ම නිරන්තරෙයන්ම 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳව අධ්යයනයක්, ෙපරහුරුවක් තමයි 
කරන්ෙන්. රටකට ගැළෙපන නිශ්චිත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙමයයි; අවසන් ව්යවස්ථාව ෙමයයි කියලා හඳුන්වාදීෙම් 
කමෙව්දයක් ෙලෝකෙය් කිසිම රටක නැහැ. 1215දී බිතාන්යෙය් 
ඇති වුණ ගැටුම් එක්ක, මහා විප්ලවයත් එක්ක එදා හිටපු 
රජතුමාත්, පාර්ලිෙම්න්තුවත් අතර "මැග්නා කාර්ටා" ගිවිසුෙමන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇති කර ගත්ත නීතිෙය් ආධිපත්ය සහිත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
තමයි අපි සෑම අවස්ථාවකම හදන්න උත්සාහ කරන්ෙන්. 
මානවයාෙග් ස්වභාවය අනුවත්, අපි ලබපු අත් දැකීම් අනුවත්, 
අධිරාජ්යවාදී පාලකයන්, ඒකාධිපති පාලකයන්, වැඩවසම් 
පාලකයන් කියන ෙම් කුමන පාලකෙයක් යටෙත් වත්, මිනිස්සු 
සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මනුස්සෙයක් කැමැති 
නැහැ, කවදාවත් තවත් මනුස්සෙයක් යටෙත් පාලනය ෙවන්න. 
That is the human nature: no one is willing to be ruled by 
another man or a woman. That is the issue that has been 
there since the inception of the human civilization. But, 
people are willing to be ruled under the rule of law. If the 
rule of law is to be upheld in a country there is a basic 
principle - people are willing to be subject to that rule of 
law provided the basic criterion that not only those who 
are ruled, but also the rulers are subject to the rule of law.  

නීතිෙය් ආධිපත්යයට යටත් ෙවන්න ඕනෑ, රෙට් පාලිතයන් 
විතරක් ෙනොෙවයි. රෙට් පාලකයන්, නීති හදන මිනිස්සුත් නීතිෙය් 
ආධිපත්යයට යටත් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
තමයි අපි පාර්ථනා කරන්ෙන්. 1215 "මැග්නා කාර්ටා" ගිවිසුම 
එක්ක ඇති වුණු අලුත් පජාතන්තවාදී මූලධර්ම හරහා එවකට හිටපු 
Henry de Bracton කියන විනිශ්චයකාරතුමා රාජ්ය පාලනය 
පිළිබඳව අලුත් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. එවකට ෙලෝකය පිළිගත්ත 
කමෙව්දය ෙවලා තිබුෙණ්, “The King is under no man” කියන 
එකයි; රජතුමා කිසියම් පුද්ගලෙයකුට, මිනිෙසකුට යටත් නැහැ 
කියන එකයි. හැබැයි, පළමුවැනි වතාවට Henry de Bracton 
ෙලෝකයට හඬ නඟා කිව්වා, "ඒ පතිපත්තිය වැරදියි. The King 
must not be under man but under God and under the law" 
කියලා. ඒකත් එක්ක තමයි ෙම් පජාතන්තවාදී මූලධර්ම ව්යාප්ත 
ෙවලා ආෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Velu Kumar to the Chair?   
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Sir, I propose that the Hon. Velu Kumar do now take 

the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
VELU KUMAR took the Chair. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, you may continue. 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, I was mentioning the development of the rule of 

law. With that interpretation by Judge Henry de Bracton, 
people also started thinking that the conservative type of 
system based on the concept "The King is under no man" 
is not correct, but the King is under the God and the law. 
That is how the rule of law emerged as a very strong 
principle of democracy. As result, when there was a 
charge against King Charles I of the United Kingdom, the 
Chairman of the Jury was John Bradshaw, who believed 
in that principle, and he passed the sentence to hang King 
Charles I. Later on, this principle was widespread all over 
the world. That sentence was executed in 1649 and the 
King was hanged. That was because the rule of law was 
powerful than the King.  

අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා හැදුවා. ඒ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා යටෙත් බලවත් වුෙණ් පාලකයින් ද, එෙහම නැත්නම් 
පුරවැසියන් ද, එෙහම නැත්නම් නීතිෙය් ආධිපත්යය ද කියන එකයි 
දැන් අපට තිෙබන පශ්නය. නීතිෙය් ආධිපත්ය යටෙත් පාලකයා 
සහ පුරවැසියා රැෙකන්න ඕනෑ. ෙම් පිළිබඳ තුලනයක් ෙවන්නට 
ඕනෑ. ෙම් තුලනය නැති වුණු තැන  පජාතන්තවාදෙය් පීලි 
පැනීමක් සිද්ධ ෙවනවා. අපි ෙම්ක දැක්කා 1972දී. ඒ වාෙග්ම අපි 
ෙම්ක දැක්කා, 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත්. ඒක දැකපු 
නිසා, ඒෙක් වැරැද්ද පිළි ගන්න නිසා තමයි අද එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය විධියට සහ ඒ ව්යවස්ථාව හඳුන්වා දුන්නු පක්ෂය විධියට 
අප විසින්ම අෙප් රටට නව ව්යවස්ථාවක් ඕනෑයි කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

1972 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන ෙකොට අපි ඒෙක් දුර්වලතා 
දැක්කා. එවකට ෙම් රෙට් හිටපු සමාජවාදෙය්, 
ෙකොමියුනිට්ස්වාදෙය්, Marxismහි දැවැන්තයින් තමයි ඒ 
කාර්යයට සම්බන්ධ ෙවලා හිටිෙය්. හැබැයි, ඒ සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා එදා ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාව යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ ෙම් වාෙග් ව්යවස්ථාදායක සභාවක් හදා ගන්න බලයක් 
පකාශිත ෙලස ෙනොදීපු නිසා, 1972 පළමුවැනි ජනරජ ව්යවස්ථාව 
නිර්මාණය කිරීෙම්දීත් ව්යවස්ථාදායක සභාවක් විධියට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට රැස ් වුණු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලා 
වසර ෙදකක් වාෙග් දීර්ඝ කාලයක් සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. හැබැයි, 
ඒ ව්යවස්ථාව යටෙත් තමයි ෙම් රෙට් ෙබදුම්වාදය පිළිබඳව මූලික 
කාරණා ඇති ෙවන්න පටන් ගත්ෙත්. 

අපි දන්නවා, 1976 වඩ්ඩුක්ෙකොෙඩයි පකාශනයත් එක්ක; 
ෙවනම ඊලාම් රාජ්යයක් පකාශයට පත් කිරීමත් එක්ක අෙප් රෙට් 
වසර 30ක් දක්වා දිව ගිය පබල යුද්ධයකට අපට මුහුණ ෙදන්න 
සිද්ධ වුණ බව. ඒෙකදිත් එක කාරණයක් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා 
කරන්නට ඕනෑ, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන වැදගත්කම 
ෙත්රුම් ගැනීමට. එදා ඒ දැවැන්ත සමාජවාදී නායකයින්ය කියන 
උදවියට හැකියාව තිබුෙණ් නැහැ, උතුරු නැ ෙඟනහිර දවිඩ 
නිෙයෝජනය ෙම් ව්යවස්ථාදායක සභාව ඇතුෙළේ තියා ගන්න. ඒ 
උදවිය නැඟිටලා ගියා. ඒ උදවිය ෙම්ක ඇතුෙළේ තියාෙගන, ඒ 
ෙගොල්ලන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවකට ඇවිල්ලා ෙම් 
වැෙඩ් කළා නම්, ඔය වඩ්ඩුක්ෙකොෙඩයි පකාශනයක් ඇති 
ෙනොෙවන්න ඉඩ තිබුණායි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග් 
ෙදයක් ඇති ෙනොවුණා නම් සමහර විට අෙප් රෙට් දීර්ඝකාලීන 
යුද්ධයක් ඇති ෙනොවන්නට ඉඩ තිබුණා.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
සම්පාදනය කිරීෙම්දී ෙපොඩි වැරැද්දක්, ෙදෝෂයක් වුණාම ලැෙබන 
පතිඵල, පතිවිපාක ඉතාමත් බරපතළයි කියන කාරණය එතැනින් 
පැහැදිලි ෙවනවා.  
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1978 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාට ලැබුෙණ්, අසීමිත 
බලයක්; හෙයන් පහක බලයක්. ඒ තමයි පාර්ලිෙම්න්තු 
ඉතිහාසෙය් වැඩිම බලය. එතුමා ඒ මැතිවරණයට ෙපර සිටම 
විධායක ජනාධිපති කමය පිළිබඳව විශ්වාසය තැබූ රාජ්ය 
පාලකෙයක්. එතුමා විෙශේෂෙයන්ම පංශෙය් ඩි ෙගෝල් ව්යවස්ථාව 
පිළිබඳව අගය කරපු නායකෙයක්. එතුමා 1978 දී අද බලාත්මක 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙගනාවා. හැබැයි, ඒ ව්යවස්ථාව හැදීෙම්දී  
වුණත් ජනතා අදහස් විමසීමක්, ඒ ගැන දැඩි ෙලස සාකච්ඡාවට  
භාජන  කිරීමක්, ෙම් වාෙග් අදහස් ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. එහි පතිඵලයක් විධියට ෙමොකද වුෙණ්? ඒ තුළින් 
ස්ථාවර පාලන කමයක් රට තුළ හදන්න  එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණාට අවසාන පතිඵලය වුෙණ්, එක පැත්තකින් රෙට් බලය 
කියාත්මක කිරීම දියාරු කිරීෙම් තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා 
වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් බල තුලනය, ෙමොන්ෙටස්ක ෙග්  
බලතල ෙබදීෙම් න්යායෙයන් - separation of powers - සෑෙහන 
දුරට ඔබ්බට ගිහින් විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලය ශක්තිමත් 
කිරීම තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හුඟක් දුර්වල තත්ත්වයකට පත් 
වීමයි. ඒ දුර්වල තත්ත්වයට පත්වීම පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් අදහස ්
තිෙබනවා.  

1978 ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීෙමහි  මූලිකත්වය ෙගන 
කටයුතු කරපු මහාචාර්ය ඒ.ෙජ්. විල්සන් මහත්මයා ෙම්  
ව්යවස්ථාව හදලා වසර ෙදකක් පමණ කාලයක් තුළදී  එතුමාෙග් 
අත්දැකීම් එක්ක "The Gaullist System in Asia - The 
Constitution of Sri Lanka [1978]"  නමින් ගන්ථයක් පළ කළා. 
ෙම් ව්යවස්ථාව  නිර්මාණය කළ විල්සන් මහත්මයා  වසර ෙදකක් 
වාෙග් කාලයක් තුළ පළ කළ එතුමාෙග් ගන්ථෙය් යම්කිසි 
අනාවැකියක් පළ කර තිෙබනවා, ෙම් ව්යවස්ථාව  තුළ ලංකාව 
ෙකොෙහේටද යන්ෙන් කියලා.  I would quote a section from his 
book: 

“The whole framework hangs on the skill and ability of one person- 
the elected Executive President.  That person,   if he wants to, can 
press the nuclear button which will launch the totalitarian holocaust.  
He can only be kept on the straight and narrow path by the socio-
political forces that are permitted to operate in the oases of freedom.  
The example of Sri Lanka is bound to be infectious.” 

බලන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් අනාවැකිය 
ෙකොච්චර දුරට සාර්ථක ෙවලා  ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සාර්ථක ෙවනවාද නැද්ද, ෙම්ක රටට 
වැඩක් ඇති ෙදයක්ද නැද්ද කියලා තීන්දු  ෙවන්ෙන්, ජනතාව 
විසින් ෙතෝරනු ලබන එක පුද්ගලෙයක් විසින්; විධායක 
ජනාධිපතිවරයා විසින්. හැබැයි ඒ ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑ නම් රට 
සංවර්ධනය කරන්න, ආරක්ෂා කරන්න වා ෙග්ම, එක ෙබොත්තමක්  
ඔබලා  මුළු රටම  එකවර විනාශ කරන තත්ත්වයට ෙගනයන්නත් 
පුළුවන්.  ලංකාෙව් ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදලා  වසර ෙදකක් 
තුළ විල්සන් මහත්මයා කියනවා, "Sri Lanka is bound to be 
infectious" කියලා. රට ෙරෝගී තත්ත්වයකට පත් කිරීමක් විධියට  
එතුමා අර්ථකථනය කර තිෙබනවා. එම ගන්ථෙය්ම ඔහු ෙම් 
විධියට සඳහන් කර  තිෙබනවා.  I quote:  

“The Constitution of the Second Republic has changed what was 
tantamount to almost an executive dictatorship which could silence 
the Parliament and the Opposition during a state of emergency.”  

ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුව දුර්වල 
කරමින් ඒකාධිපතිෙයක් බිහිවීම වළක්වන්න බැහැ කියන  
කාරණය එතුමා සඳහන් කරමින්ම වැඩිදුරටත් සඳහන් කර 
තිෙබනවා, ඒ බලය පාලනය කිරීෙම් හැකියාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙහෝ අධිකරණයට ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ඒ බලය පාලනය කිරීෙම් 

බලය  මහජන බලෙව්ගයක  නැගී ඒමකින් පමණයි  පාලනය 
කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන් කියන එක.   

දැන් ඒ ෙද් අෙප් රෙට් සිදු වුණා. පසු ගිය කාලෙය්  දිගින් 
දිගටම විෙශේෂෙයන්  යුද්ධය අවසාන වුණාට පසේසේ,  අෙප් රෙට් 
තිබුණු පධාන විවාදය තමයි ඒකාධිපතිවාදය -dictatorship. ෙම් 
ව්යවස්ථාව හරහා ඒකාධිපතිෙයක් බිහි වුණා.  ඒකාධිපති බලතල  
පාවිච්චි කළා. ඒ නිසා තමයි  පසු ගිය ජනවාරි 8 වැනි දා ෙම් රෙට්  
ජනතාව  තීන්දු කරලා ෙම් රෙට් දැවැන්ත ෙද්ශපාලන  විප්ලවයක් 
සිද්ධ කෙළේ.  දැන් ඒ තුළ අපි විශාල ජයගහණයක් අත්පත් කර 
ගත්තා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් දහනව වන සංෙශෝධනයට  
ජනමත විචාරණයකින් අනුමතිය ලබා ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් 
ෙනොමැතිව  විධායක ජනාධිපතිවරයාෙග් බලතල  අඩු කිරීෙම් 
කියාදාමයට අපි අනුගත වුණා. ඒ අනුව අපි  දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා. ඒ 
සංෙශෝධනය ෙගොනාපු ෙවලාෙව් අපි හුඟක් වාද විවාද ඇති කර 
ගත්තා. විපක්ෂෙය් සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂත් එක්ක වාද විවාද 
ඇති කර ගත්තා. හැබැයි, අවසානෙය්දී රටට ආදරය කරන  මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට ඉතා මිතශීලිව සියලුම පාර්ශ්වයන්ෙග් 
අදහස්වලට ඇහුම්කන් දීලා, විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කළ 
සංෙශෝධන යනාදියට ඉඩ පස්ථාව ලබා දීලා ඉතාම  සාමකාමී 
ෙලස දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  සම්මත කර 
ගත්තා. 

එහි පතිලාභ ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙබොෙහොම හිතකරයි කියන 
කාරණය පිළිබඳව තර්ක විතර්කයක් නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන්   
ලබාදුන් සහෙයෝගය පිළිබඳව විපක්ෂ නායකතුමා පමුඛව 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
සියලුෙදනාටම ආණ්ඩුව විධියට අෙප් කෘතෙව්දීභාවය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කර සිටිනවා.  

ඊට වඩා පුළුල්, දැවැන්ත කටයුත්තකටයි අපි දැන් අත ගසා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙබොෙහොම විනිවිදභාවයකින්, ඒ වාෙග්ම වග 
කීමකින් යුතුව ආණ්ඩුවක් විධියට ඉෂ්ට කරන්න අපි සූදානම්. ෙම් 
හදන්න යන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට කාටවත් ෙල්බලයක් 
අලවන්න බැහැ. හැත්තෑෙදෙක් ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට               
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්, නැත්නම් සමගි ෙපරමුෙණ් ව්යවස්ථාව 
කියලා ෙල්බලයක් ඇෙලව්වාට, හැත්තෑඅෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට යූඑන්පී ව්යවස්ථාව කියලා ෙල්බලයක් ඇෙලව්වාට, 
අපි ෙම් නිර්මාණය කරන්න හදන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඒ 
ජාතිෙය් ෙල්බල් අලවන්න කාටවත් බැහැ. ෙමොකද, ඒක                     
ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. ඒ සඳහා අපට සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සහෙයෝගය, එකඟතාව ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඊට 
ෙම් රෙට් සෑම ජන ෙකොට්ඨාසයකෙග්ම සහෙයෝගය වුවමනායි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

ෙම් කාර්යයට විවිධ භාෂා කථා කරන, විවිධ ආගම් අදහන 
සියලු ජන ෙකොටස්වල සහෙයෝගය අපට අවශ්යයි. ෙමොකද, ෙම් 
ලංකාෙව් සෑම පුරවැසිෙයකුටම භය නැතිව කට ඇරලා කියන්න 
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ, "ෙම්ක ශී ලංකා ෙව් අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවයි" කියලා. ඒකට ෙභ්දයක් තිෙබන්න බැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදන ෙකොට අනුගමනය කරන්න ඕනෑ මූලිකම මූලධර්මය තමයි , 
පජාතන්තවාදෙය් ෙත්මාව. පජාතන්තවාදෙය් ෙත්මාව විධියට අපි 
සලකන්ෙන් "unity in diversity" කියන එකයි. විවිධත්වය තුළින් 
ඒකමතිකභාවයකට පත්වීම තමයි අෙප් අරමුණ. අපට විවිධ 
මතිමතාන්තර තිෙබනවා. ඒ ෙමොනවා තිබුණත්, රටක් විධියට 
ඉදිරියට යන්න නම් ඒ රෙට් අනාගත මාර්ගය, දිශානතිය සකස් 
කරන, තීන්දු කරන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කාෙග්ත් සහෙයෝගය 
ඇතිව සම්මත කරගැනීම තුළ අපට මීට වඩා සමෘද්ධිමත්, 
සාමෙයන් පිරුණු ශී ලංකාවක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සම්පාදක මණ්ඩලයක් විධියට කටයුතු කරන්න අපට බලය 
ලබාගැනීම සඳහා වූ ෙයෝජනාවට විපක්ෂෙය් සියලුම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ අපට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අපි ඒ සෑම 
සංෙශෝධනයකටම ඉඩකඩ ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි ෙම් වන විටත් 
ඒ සංෙශෝධන  ඉදිරිපත් කරන්න ඒ පතිකා   තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙබදා දීලා තිෙබනවා.  

අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව්දී ඉතාම සාමෙයන්, සමගිෙයන් සම්මත 
කරගත් ආකාරයටම, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරෙය් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සීමිත කාලයක් තුළ සම්පාදනය කරලා, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කර ගන්න ෙමහි සිටින සියලුම ගරු 
ඇමතිවරුන්ෙග්, ගරු මන්තීවරුන්ෙග් සහ ෙයෝගය අපට ලැෙබයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය 
ලබාදුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  Hon. Mavai Senathirajah, please. - 

[Pause] Not here.  Hon. Arundika Fernando - [Pause] Not 
here.  Then, Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් ෙම්  

විවාදෙය්දී, -   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Lucky Jayawardana to the Chair? 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 
 
 

[අ.භා. 2.55] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
අපට ඉතාම වැදගත් වන ෙම් විවාදෙය්දී ෙම් ගරු සභාව අමතා 

වචන කීපයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව 
ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ බව අපි 
දන්නවා.   ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කළත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කළත්,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අපි ඒ සඳහා 
යම්කිසි සංෙශෝධන පමාණයක්  ලබා දුන්නා. අද ඒ සංෙශෝධන 
අනුමත ෙවලා තිෙබනවා.  අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කිවයුතු කාරණයක් තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් වඩාත් ෙහොඳ පජාතන්තවාදී නැඹුරුවක් ඇති 
කරන්න, නිෙයෝජිත පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරන්න,  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් ෙම් ආණ්ඩුව  යම්කිසි 
කියාමාර්ගයක් ගන්නවා නම් සහ විපක්ෂය ඉදිරිපත් කරන  
සංෙශෝධනවලට ඇහුම්කන් දීලා, අෙප් ෙයෝජනා පිළිෙගන ඒවා 
කියාත්මක කරනවා නම්,  ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ සඳහා 
අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නට අපි බැඳිලා ඉන්නවාය කියන 
කාරණය  මා ඉතාම වගකීෙමන්  පකාශ කරනවා. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීෙම් කමෙව්දය 
සංෙශෝධනය කරන්න අපි යම්කිසි අදහස් පමාණයක් ඉදිරිපත් 
කරපු ෙවලාෙව්, මාධ්ය මඟින් සහ ආණ්ඩුෙව් සමහර මැති 
ඇමැතිවරුන්  ෙම් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්  ෙගන ඒෙම් 
ෙයෝජනාවට අපි විරුද්ධ ෙවනවාය  කියන මතයක් සමාජගත 
කරන්නට උත්සාහ කරනවා අපි දැක්කා.   ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
දවිඩ, මුස්ලිම් ජනතාවට ෙම් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව  හරහා 
යම්කිසි සහන පමාණයක් ෙදන්න හදනෙකොට,  අපි ඒකට 
විරුද්ධය කියලා මතයක් සමාජගත කරන්නත් උත්සාහ කළා. 
අෙප් එවැනි කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ කියලා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියනවා.  ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුන් හැටියට ෙම් රෙට් සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම ජනතාව 
සාමෙයන්, සමාදානෙයන්, සහජීවනෙයන් ජීවත්වන රටක් 
නිර්මාණය වනු දකින්නට ලැබීම අප සෑම ෙදනාෙග්ම අභිලාෂය 
වන බව ඉතාම වගකීෙමන්  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා  පකාශ කරනවා.  

අද ෙම් ෙයෝජනාව සංෙශෝධනයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව, "නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්" කියන කාරණය ඉවත් 
ෙවලා,  පවතින ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීමට  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් බවට පත් කරලා, 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න අද කටයුතු ෙකෙරමින් පවතිනවා. 
එහිදී පධාන වශෙයන්ම අෙප් අවධානය ෙයොමු වන කරුණු තුනක් 
තිෙබනවා. විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල තවදුරටත් සීමා 
කිරීම, ඒත් එක්කම ගැටලුකාරි තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබන 
සමානුපාතික නිෙයෝජන කමය සංෙශෝධනය කිරීම, ඒ  වාෙග්ම 
උතුරු පළාත පමුඛව යම්කිසි පමාණයකට බලතල ෙබදීම කියන 
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කාරණා තුන පධාන වශෙයන්ම ෙම් හරහා සාකච්ඡා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන බව අපි දන්නවා. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා,  
විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල අඩු කරන්න ෙයෝජනා කළා.   

එහිදී  දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අෙප් සහෙයෝගය ලබා දීලා, තුෙනන් ෙදකක 
වැඩි ඡන්දෙයන් එම ෙයෝජනාව සම්මත වුණු  බව තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්නවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා  විධායක ජනාධිපති 
ධුරෙය් බලතල තවත් අඩු කරන්නට ෙහෝ සංෙශෝධනය කරන්නට 
කටයුතු කරනවා නම්, විධායක ජනාධිපති ධුරය පිළිබඳව 
විෙව්චනයක් තිබුණු අපට ඒ සඳහා සහෙයෝගය දක්වන්න පුළුවන්. 
ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ.  

සමානුපාතික නිෙයෝජන කමය පිළිබඳවත් පබල විෙව්චන ෙම් 
රෙට් තිබුණා. ෙක්වල ආසන කමෙයන් සමානුපාතික නිෙයෝජන 
කමයට ආවාට පසුව විශාල දිස්තික්කවල මැතිවරණ කිරීෙම් 
අපහසුතා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම මුදල් හදල් යහමින් තිෙබන අය 
මුදල් වියදම් කරලා, දිස්තික්ක මට්ටමින් විශාල ෙලස තමන්ෙග් 
පචාරක ව්යාපාර කළා. ඔවුන් විවිධ කම උපෙයෝගී කර ගනිමින්, 
එනම් විද ත්  මාධ්ය හරහා තමන්ෙග් මැතිවරණ පචාරක ව්යාපාර  
කිරීම නිසා, ගම් මට්ටෙම් සිටින අහිංසක දුප්පත් අෙප්ක්ෂකයන්ට 
අසාධාරණයක් සිදුවනවා කියන කාරණය පසු ගිය කාලෙය් අපට 
ෙපනුණා. ඒ නිසා සමානුපාතික නිෙයෝජන කමය සහ ආසන 
මට්ටෙම් ෙක්වල කමෙය් සම්මිශණයකින්, මිශ ෙයෝජනා කමයක් 
හරහා පාර්ලිෙම්න්තුවට වඩාත් පජාතන්තවාදී ආකාරෙයන් 
මන්තීවරුන් ෙතෝරා පත් කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක්  පිළිබඳව පසු 
ගිය කාලෙය් සාකච්ඡා වුණා. ඒ නිසා  එවැනි කමයක් ඉදිරිපත් 
ෙවනවා නම් ඒ ගැන අපි සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා. ෙම් රෙට් 
ජනතාවට වඩාත් ෙහොඳ පජාතන්තවාදයක් ලැෙබන, තමන්ෙග් 
නිෙයෝජනය වඩාත් ශක්තිමත් ෙලස ෙම් සභාෙව් නිෙයෝජනය 
කරන්න පුළුවන් ෙවන කමෙව්දයක් ඉදිරිපත් ෙවනවා නම්,  අපි 
සෑම ෙකෙනක්ම ඒකට සහෙයෝගය ෙදන්න අවශ්යයි. ඒ පිළිබඳ 
ගැටලුවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි  පැවැති තිස ්
අවුරුදු යුද්ධය මෑතකදී අවසන් වුණාට පස්ෙසේ, උතුෙර් ජනතාවට 
මුහුණ ෙදන්න ෙවන ගැටලු පිළිබඳව, නැෙගනහිර ජනතාවට 
මුහුණ ෙදන්න ෙවන ගැටලු පිළිබඳව   නැවත  වතාවක් පසු ගිය 
කාලෙය් ෙම් රෙට් කථිකාවතක් ඇති ෙවලා තිබුණා. ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා ඒ ජනතාවෙග් 
දුක්ගැනවිලිවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්නත් යම්කිසි මට්ටමකින් 
කටයුතු  ආරම්භ කිරීමක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත්  
පුළුවන් මට්ටමින් අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා කියන කාරණය 
සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් තිබූ තස්තවාදී, වර්ගවාදී 
යුද්ධය  අවසන් කරන්නට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමන් 
පමුඛ ආරක්ෂක හමුදාව පබල ෙමෙහවරක් සිදු කළ බව අප 
සිහිපත් කළ යුතුයි. ෙම් රෙට් පැවැති යුද්ධය නිසා සැබෑ වශෙයන්ම 
උතුෙර් ජනතාව තමයි වැඩිපුරම දුක් වින්ෙද්. ෙම් රෙට් පැවැති තිස් 
අවුරුදු යුද්ධය නිසා සිංහල ජනතාවට වඩා, මුස්ලිම් ජනතාවට වඩා 
වැඩිපුරම දුක් වින්ෙද් දවිඩ ජනතාවයි කියන කාරණය අපට 
අමතක කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම අමිර්තලිංගම් මැතිතුමාෙග් සිට 
නීලම්  තිරුෙචල්වම් මැතිතුමා, ෙයෝෙග්ස්වරන් මැතිතුමා, සෑම් 
තම්බිමුත්තු මැතිතුමා ඇතුළු දවිඩ ජනතා නායකයන් තමන්ෙග් 
ජීවිත පූජා කළා.  

තස්තවාදයට වැඩිෙයන්ම මුහුණ දුන්ෙන් දවිඩ ජනතාවයි. 
යුද්ධය අවසන් කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ආරක්ෂක හමුදාවල සහෙයෝගෙයන් ෙම් රෙට් සාමය ස්ථාපනය 
කරන්න කටයුතු කළා. එතුමා  ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 

ෙවනුෙවන් උතුරු පළාෙත් සහ නැ ෙඟනහිර පළාෙත් මැතිවරණ 
පැවැත්වුවා. පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වා 
දවිඩ ජනතා නිෙයෝජිතයින්ට ඒ පළාත් නිෙයෝජනය කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. හැබැයි, අප ෙමහිදී පිළිගත යුතු එක් 
කාරණයක් තිෙබනවා.  

අෙප් ආණ්ඩුෙවන් ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් සිදු වුණා. ඒ අඩු පාඩුව 
තමයි, අප යුද්ධය දිනා ගැනීෙමන් පසු  එම පළාත්වල  
පජාතන්තවාදය ඇති කරලා  සංවර්ධන කටයුතු සිදු  කළත් දවිඩ 
ජනතාවෙග් ආදරය, ගරුත්වය දිනා ගන්නට අපට ෙනොහැකි වුණා.   
අපි එම කාරණය  පිළිගන්නට අවශ්යයි. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා දවිඩ ජනතාවෙග් සහ මුස ්ලිම් ජනතාවෙග් මිතුෙරක් බව 
අප විශ්වාස කරනවා. හැබැයි,  ඒ පණිවුඩය දවිඩ ජනතාවට ලබා 
ෙදන්න අපට බැරි වුණා. ඒ නිසා අප ඉදිරි කාල වකවානුව තුළදී 
ෙම් රෙට් දවිඩ, මුස්ලිම් ජනතාවට සහෙයෝගෙයන් සහ 
සමානාත්මතාවෙයන් යුතුව කටයුතු කරන්න අවශ්ය පදනම සකස් 
කිරීම සඳහා සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කැමැතියි.  

සංහිඳියාව පිළිබඳ කාරණෙය්දී අප  පිළිගත යුතු ෙදයක් 
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව අඩු පාඩු දහසක් තිෙබන ආණ්ඩුවක්.  
ආර්ථිකමය වශෙයන් ෙමන්ම  සමාජීය වශෙයනුත් පශ්න 
ගණනාවක් ඇති වී තිෙබනවා. හැබැයි,  සංහිඳියාව පැත්ෙතන් අෙප් 
ආණ්ඩුවට වඩා ෙම් ආණ්ඩුව යම්කිසි මට්ටමක  වැඩ  ෙකො ටසක් 
කරනවාය කියන කාරණය අප පිළිගන්නවා. දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා ෙම් රෙට්  
බලය ෙබදීමක් කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව පබල කතිකාවතක් ෙම් 
ගරු සභාව තුළ වාෙග්ම පිටත සමාජය තුළත් ඇති වන්නට 
අවශ්යයි. ඒකීය ශී ලංකාවක් තුළ  සෑම ජන ෙකොට්ඨාසයක්ම ජාති, 
ආගම්, කුලමල ෙභ්දවලින් ෙතොරව ජීවත් විය යුතුයි කියන  
පදනෙම් අප ඉන්නවා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා බලය ෙබදීමක් සිදු කරනවා 
නම්,  ඒ පිළිබඳව  අප අතර විශාල කතිකාවක් ඇති විය යුතුයි 
කියන කාරණය ෙම් අවස්ථා ෙව්දී මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

අප ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 
ඒ කාරණය තමයි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට අප ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන් සහෙයෝගය ලබා දුන් 
බව.  එදා ඒ ෙයෝජනාව සම්මත වුණාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපනය ෙවනවා අප දැක්කා. ෙම් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපනය වනෙකොට අප හිතුවා, ෙද්ශපාලන 
ඇඟිලි ගැසීම්වලින් ෙතොරව ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ස්වාධීන 
ආකාරෙයන් කටයුතු කරයි, මීට පස්ෙසේ ෙපොලීසිය පිළිබඳ ගැටලු 
නිරාකරණය ෙවයි, රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳ ගැටලු නිරාකරණය 
ෙවයි,  විවිධ ෙකොමිෂන් සභා හරහා සාධාරණත්වය ඉෂ්ට ෙවයි 
කියලා. හැබැයි, අද අපට පබල ගැටලුවක් මතුෙවලා තිෙබනවා.  
අප සද්භාවෙයන් යුතුව සහෙයෝගය ලබා දීලා ඇති කරපු ෙම් නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  හරහා ඇති කරන ලද 
ෙකොමිෂන් සභාවල කාර්ය භාරය ගැටලුසහගත තත්ත්වයකට 
පත්ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය  අපට ෙපෙනනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මෑතකදී අප ජාතික ෙපොලිස්  ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා එහි 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු පිරිස හමු වුණා. අද ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
හරහා කරන විවිධ කටයුතු රාශියක් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් 
අධීක්ෂණයට යටත් ෙනොවන බව  අපට එතුමන්ලා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව පකාශ කළා.  කිසිම මඟ ෙපන්වීමක් නැහැ, 
අධීක්ෂණයක් නැහැ.  හිතු මනාපයට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙව් 
කටයුතු සිදු වනවා. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා විෙශේෂෙයන්ම ෙමම කාරණය ගැනත් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය - FCID 
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එක - තමන්ෙග් හිතු මනාපයට අනුව කටයුතු කරනවා වාෙග්ම 
ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් අධීක්ෂණෙයන් ෙතොරව කටයුතු කරන බව 
අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් 
පළි ගන්න අවශ්ය පුද්ගලයාෙගන් පළි ගන්නත්,  ඒ වාෙග්ම  
ෙචෝදනාවලට ලක් ෙවලා  තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයට සම්බන්ධ 
පුද්ගලයකු නම්,  එම ෙචෝදනා විභාග ෙනොකර  ඒවා යටපත් 
කරන්නත් ෙම් FCID  එක කටයුතු කරනවා. ස්ථාපනය කරපු 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම  ෙම්  කටයුතු පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරන්ෙන් නැතිව පක්ෂගාහී විධියට කටයුතු කරනවා නම්, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා ඇති කරන අෙනකුත් 
විවිධ ආයතන ස්වාධීනව කටයුතු කරයි, එම ආයතන ෙද්ශපාලන 
බලපෑමට යටත් ෙනොෙවයි කියන විශ්වාසය තබන්නට අපහසු 
තත්ත්වයක් අපට ඇති ෙවනවා.  

ෙපොලිස් ෙකොමිසම වාෙග්ම  ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම 
පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්නට අවශ්යයි.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන මැතිවරණය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
කල් ගිහිල්ලා තිෙබන බව තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා ඇති. අප 
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමාට කථා කළාම එතුමා 
කියනවා, " මට ෙම් මැතිවරණ පවත්වන්න බලයක් නැහැ. ආණ්ඩුව 
දින නියම කරන තුරු අපට ඉන්න අවශ්ය ෙවනවා" යි කියලා. 
එතුමා ඊට විවිධ ෙහේතු කියනවා.  මීට වසරකට ෙපර ඉතාම 
ශක්තිමත් ෙලස කථා කරපු  මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා, "ෙහොර 
ඡන්ද දමනවා නම් කකුලට ෙනොෙවයි ඔළුවට ෙවඩි තියන්න" 
කියපු මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා,  දැන් මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
සභාපති ධුරයට පත්  වුණාට පසුව කියනවා, "මැතිවරණය 
පවත්වන දින ගැන නම් මෙගන්  අහන්න එපා. මට ඒක තීරණය 
කරන්න බැහැ" කියලා. අද ඇති කරලා තිෙබන ස්වාධීන 
මැතිවරණ ෙකොමිසමට මැතිවරණය පවත්වන කාල වකවානු 
නිර්ණය කරන්න බැරි නම්, ඒ තීන්දු තීරණ ගන්ෙන් ෙද්ශපාලන 
නායකයින් නම්   - මැතිඇමතිවරුන් නම් -  ෙම් ස්වාධීන 
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපනය කිරීෙම් අවශ්යතාව 
ෙමොකක්ද කියා අප අහනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙපොලිස් ෙකොමිසමට FCID එක පාලනය කරන්න බැරි නම්, 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිදු වන විවිධ අකටයුතුකම්, අයථා 
ෙද්වල් පිළිබඳව කථා කරන්න බැරි නම්, ෙපොලිස් ෙකොමිසම, 
මැතිවරණ ෙකොමිසම ආදී ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා සථ්ාපනය 
කිරීෙම් අරමුණ කුමක්ද? ඒ මඟින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
කුමක්ද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පළාත් පාලන 

මැතිවරණ පිළිබඳව සිදු කරන ෙම් කථාෙව්දී මම සඳහන් කරන්න 
අවශ්යයි, "මැතිවරණය පැවැත්ෙවන්ෙන් ෙම් අවුරුද්ෙද්ද, ලබන 
අවුරුද්ෙද්ද කියලා දිනය තීරණය කරන්ෙන් මම." කියලා විෂය 
භාර ඇමතිතුමා කියා තිෙබන බව. එෙහම නම් ෙම් රටට ස්වාධීන 
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවක් ෙමොකටද? අපි පශ්න කරන්ෙන් 
ඒකයි. අපි සද්භාවෙයන් ඡන්දය දීලා, සහෙයෝගය දීලා සම්මත 
කරපු දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ෙම් රටට 

බලාෙපොෙරොත්තු වු ණු ෙද් ඉෂ්ට ෙනොවන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  

රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසමත් එෙහමයි. රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසම 
තිෙබනවා. හැබැයි පධාන පාසල්වල විදුහල්පතිවරු හිතු මනාෙපට 
ෙගදර යවනවා. ඊට පසු දවෙසේ තවත් විදුහල්පති ෙකෙනක් පත් 
කරනවා. හැබැයි රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසෙමන් අහලා ෙනොෙවයි ඒ 
පත් කිරීම්, ඉවත් කිරීම් සිදු කරන්ෙන්. ඒ නිසා දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු අරමුණු, ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු අරමුණු, 
පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයක් නැතුව ෙද්ශපාලනඥයින් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු අරමුණු ඉෂ්ට ෙනොවන තත්ත්වයක් අද තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් රටට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් සිදු වන යම් කිසි සාධනීය කටයුත්තක් 
තිෙබනවා නම්, ඒකට සහෙයෝගය ෙදනවා වාෙග්ම ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් හැටියට අපි ෙම් 
ආණ්ඩුව කරන අකටයුතුකම් පිළිබඳව නඟන අෙප් හඬටත් ෙම් 
උත්තරීතර සභාව ඇහුම්කන් ෙදන්නට අවශ්යයි. ෙම් අඩුපාඩු, 
වැරදි නිවැරදි කර ගත්ෙත් නැත්නම් ෙම් පාලනය "යහ 
පාලනයක්" ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
පකාශ කරමින්, තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

 
[අ.භා. 3.08] 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාල ෙව්ලාව ලබා දීම 

සම්බන්ධව ඔබතුමා ට මාෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
මාෙග් මිත රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම වඩාත් සතුටු වනවා. එතුමා 
මතු කළ පශ්න, ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ තරම් සරල පශ්න ෙනොෙවයි. 
ඒවා ඉතාමත් සංකීර්ණ පශ්න. විෙශේෂෙයන්ම අපෙග් මැතිවරණ 
සම්බන්ධෙයන් නිර්ණායක -මායිම්- හරියට හදා ගන්න අවශ්යයි. 
මම හිතන විධියට දැනට සියයට 20ක් පමණ හදා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ නිර්ණායක හදා ගත්තාට පසුව ඉතාම ක්ෂණිකව 
පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට විශාල වුවමනාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් මැතිවරණය කලින් පැවැත්වීෙමන් අපට තමයි 
වාසියක් වන්ෙන්.  

රෙම්ෂ් පතිරණ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට මතක් 
කරන්න කැමැතියි, රූස්ෙවල්ට් ජනාධිපතිතුමා ඇෙමරිකාෙව් හිටපු 
ජනපිය නායකෙයක් බව. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ෙදවන ෙලෝක යුද 
සමෙය්දී ඉතාමත් නිර්මල ෙලස ඇෙමරිකාෙව් යුද හමුදාවට 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය ලබා දුන්නා. එතුමා ජනාධිපතිවරණ 
හතරක් ජයගහණය කළා. ඊට පසුව පස්වන වතාවටත් එතුමාට 
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවන්න අවස්ථාව තිෙබන ෙකොට 
ඇෙමරිකාෙව් නායකයන් තීරණයක් ගත්තා, ව්යවස්ථාව ෙවනස් 
කරන්නට. They changed the Constitution because they felt 
that a President should not serve more than two terms. 
එතෙකොට 1945 වසර ෙවනකල් ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපති ධුරය 
සඳහා ජනපියතාව උඩ ඕනෑ තරම් වාර ගණනක් තරග කරන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් බලන්න, ඒ ෙවනස. එතුමන්ලා ඒක 
අත් හැරලා, ආෙයත් අෙනක් පැත්තට ගියා. ඒ නිසා 1945 
වසෙරන් පසුව ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිවරෙයකුට වාර ෙදකක් 
පමණයි තරග කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

235 236 

[ගරු  (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා] 
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දැන් සමහර කට්ටිය කියනවා, බැරක් ඔබාමා ජනාධිපතිතුමා 
ජනපියයි, එතුමා තරග කෙළොත් දිනන්න පුළුවන් කියලා. ෙමොකද, 
රිපබ්ලිකන් පක්ෂය ෙදකට තුනට කැඩිලා තිෙබන නිසා. ඒකත් 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් එතුමාට එෙහම කරන්න බැහැ. ඒක තමයි 
ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන ලස්සන - the beauty of the Constitution. 
අපි, අෙනක් පැත්තට ගියා. අෙප් රෙට් වාර ෙදකයි තිබුෙණ්.  

අපි ෙමතැනට ඇවිල්ලා, ඒ අවස්ථාෙව් තිබුණු ෙනොෙයකුත් 
බන්ධන නිසා හදවතට එකඟව ෙනොවුණත් ඡන්දය දුන්නා. අ පි 
අෙනක් පැත්තට ගියා. අපි වාර ගණන ෙවනස් කළා. ඉතින් ඒකට 
අපිත් වග කියන්න ඕනෑ; මමත් වග කියන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි 
සියලු ෙදනාම වග කියන්න අවශ්යයි. දැන් අපි ආෙයත් දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඒක ෙවනස් කළා. ඉතින් 
මම කියන්ෙන්, we must look at the needs of the country and 
then, have these constitutional changes. සුද්දාෙග් කාලෙය් 
අධිරාජ්යවාදී ව්යවස්ථාව තිබුණා; Soulbury Constitution එක 
තිබුණා. 1972 වසෙර්දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
අලුෙතන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගනාවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම 1972දී ඒ ව්යවස්ථා ෙවනස නිසා තව අවුරුදු 
ෙදකක කාලයක් මැතිනියට ආණ්ඩු කරන්න ලැබුණා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම 1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ඒ ව්යවස්ථා 
ෙවනස කෙළේ, එතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශෙය්ත් ඒ කාරණය 
ඇතුළත් කරලා තිබුණු නිසායි. It was there in the President J.R. 
Jayewardene’s UNP manifesto that he will bring in a new 
Constitution.  ඒ අනුව තමයි 1977දී ඒ ව්යවස්ථා ෙවනස කෙළේ. 
1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ඒ ව්යවස්ථා ෙවනස  කෙළේ 
ආසියාෙව් අෙනක් රටවල තිබුණු ශීඝ සංවර්ධනය ලංකාවට 
ෙගෙනන්නයි. 

He wanted to expedite the development process in this 
country and that is why he brought in this very strong 
Executive Presidency.  You have the French model; you 
have the American model and ours is an adoption of the 
two models.  That is what happened.  

Then from 1977, we saw concentration of power in 
the Office of the President - I personally think that is very 
bad - because of that we saw a decline in certain 
democratic institutions and functions. We have to accept 
that. Then, it went on from 1977 to 1994.  When the Hon. 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga came to power, 
she also said that she was going to abolish it; but nothing 
happened. Then, the Hon. Mahinda Rajapaksa also said 
that he was also going to abolish it; but nothing happened 
- actually he extended it.  Now, we have come to a crucial 
juncture in the history of this country.  How are we going 
to move forward?  I think the Hon. Prime Minister’s idea 
is a very good idea.  He has got all of us together as a 
Constitutional Assembly.  So, we can take time for this.  

අපට කාලය ගන්න පුළුවන්. අපට හදිසි ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම අපෙග් දමිළ හා මුස්ලිම් සෙහෝදරයන්ෙග් අදහස් 
අපට ලබා ගන්නට පුළුවන්. අපෙග් ෙසසු ෙද්ශපාලන පක්ෂවල 
අදහස් අපට ලබා ගන්නට පුළුවන්. අපි හදිසි ෙවන්නට අවශ්ය 
නැහැ. 1977 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙගනාවා වාෙග්, දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා වාෙග් අපි හදිසි 
ෙවන්නට අවශ්ය නැහැ. We must be a mature democracy.  
විෙශේෂෙයන්ම බටහිර රටවල් වාෙග් අපි සංහිඳියාෙවන්, ඉවසීෙමන් 
ෙම් පශ්න දිහා බලන්නට අවශ්යයි.   

විෙශේෂෙයන්ම පජාතන්තවාදී ස්වරූපයක් තිෙබන රටක,  
ඡන්දෙයන් නායකයන් හා ෙද්ශපාලන පක්ෂවල බලය නැති හා 
ඇති ෙවන අවස්ථාවල ඉතිහාසය ෙවනස් වන හැටි අපි දැකලා 
තිෙබනවා. 1956දී ඉතිහාසය ෙවනස් වුණා. The year 1956 was a 
crucial juncture, a very important year for Sri Lanka where 
the nationalistic forces came up rightly or wrongly. They 
came up for some reason.   

ඇත්ත වශෙයන්ම 1977දී සිදු වුෙණ් ආර්ථික පරිවර්තනයක්. 
Sir, I consider the vote at the 1977 election as an 
"economic vote". People wanted economic development; 
they wanted an end to hunger and that was the  result of 
the 1977 election. And after that, there were massive 
development projects that happened. But, on the other 
hand we also can argue that there were some issues with 
regard to democracy. I can remember Hon. (Mrs.) 
Sirimavo Bandaranaike’s civic rights being taken away. 
That was very wrong; my father opposed that; the Hon. 
(Dr.) Anandatissa de Alwis opposed that. But, those 
things also happened.  

Then, we have seen excessive power being used under 
the Executive Presidency. For example, the way our 
Colleague, General Sarath Fonseka, was arrested and thrown 
in prison was completely illegal. But, those things happened. 
We cannot whitewash those incidents. All I am saying is that 
the due legal process must happen all the time. That is 
guaranteed by the Constitution. Article 12 and 14 of the 
Constitution give fundamental rights to the people of this 
country, whether they are Sinhalese, Muslims or Tamils. So, 
those freedoms must never be compromised. So, I think, in 
the long run, when we are a bit older - we see this new 
Constitution making process happening - perhaps, we will be 
able to rectify the mistakes of the past. That is very 
important because I feel that the Sri Lanka Freedom Party, 
the United National Party, the JVP, the Hon. Arumugan 
Thondaman’s Party and the TULF, all must come together. 
This is a crucial juncture that has come after thirty years of 
war; after friends of the Hon. R. Sampanthan were 
assassinated; after people like my father and the Hon. R. 
Premadasa were assassinated. Their lives were taken away 
from the bottom of our hearts; in front of our eyes - we saw 
how they were assassinated.  

Now, we have a fresh beginning. So, we must get this 
right; we must get the combination right; we must get the 
matrix right. If we can do that, I think we can have a 
democratic and a prosperous Sri Lanka.  

අපි ෙම්ක හරියට කරන්නට අවශ්යයි. ෙම්ක හරියට කරන්නට 
මූලික අඩිතාලමක් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා දැන් තබලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවම එකමුතුෙවලා ෙම් 
කටයුත්ත සිදු කරන්ෙන්. ඒක වැදගත්. මම දැකලා තිෙබනවා, 
ෙද්ශපාලන නායකයන්. I remember the late Hon. Lalith 
Athulath Mudali telling me, “Navin, once you sit in that 
chair, after three months, the promise that you made to 
abolish the Executive Presidency is forgotten." Those were 
his words to me.  

ඒක හැම ෙවලාෙව්ම ෙවනවා. අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල අඩු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා තිෙබනවා. විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවාද, 
නැද්ද? එෙහම නැත්නම් විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල 
අෙහෝසි කරනවාද, නැද්ද? ෙම් කාරණා පිළිබඳව අදහස් උදහස් 
අපට පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතු ෙළන්ම ලබා ගන්නට පුළුවන්.  

ෙම් පජාතන්තවාදී රෙට් ජනතා නිෙයෝජිතයන් වන අපි සියලු 
ෙදනාම අපෙග් අදහස් උදහස් ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරලා 
නිර්භීතව ඉදිරියට යන්නට අවශ්යයි. සිංහල ෙබෞද්ධ ෙවන්නට 
පුළුවන්, දමිළ හින්දු ෙවන්නට පුළුවන්, කෙතෝලික ෙවන්නට 
පුළුවන්, අපි සියලු ෙදනාම ඉන්ෙන් එකම භූමිෙය්. එම නිසා අෙප් 
අයිතිවාසිකම්, -සිංහල ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්, දමිළ 
ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්, මුස්ලිම් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්- 
ආරක්ෂා කරන්නට අවශ්යයි. ශී ලාංකික හැඟීම තිෙබනවා නම් 
තමයි අපට ඉදිරියට යන්නට පුළුවන්. We must have minimum 
standards; a minimum benchmark of what we want. Then, 
we can proceed forward. එම නිසා  ෙමතැන ඉන්න සියලුම 
ෙද්ශපාලන බලෙව්ගවල, අදහස් ලබාෙගන අනාගතෙය්දී නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් යටෙත් නව ශී ලංකාවක් ෙත්මා කරෙගන 
ඉදිරියට යන්නට පුළුවන් කියන විශ්වාසය මා සතුව තිෙබනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.18] 

 

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  

நாட் ன் மிக உயர் சட்டமாகிய அரசியலைமப் ச் சட்டத்திைன 
உ வாக்குகின்ற அரசாங்கத்தின் ேநாக்கத்திைன நாம் 
வரேவற்கின்ேறாம். இலங்ைகயின் அரசியல் வரலாற்றில் பல 
அரசியல் யாப் க்கள் உ வாக்கப்பட் ள்ளன. இந்த அரசியல் 
யாப் க்கள் அைனத் ம் அந்தந்தக் காலசூழ்நிைலயிைனக் 
க த்திற்ெகாண் , அக்கால ேதைவக்ேகற்ப உ வாக்கப்பட்ட 
ைவயாகும். இைவ அந்தந்தக் காலத்திற்குப் ெபா த்தமான 
ைவயாக அைமந்தேபாதி ம் நீண்டகால அ ப்பைட 
ேநாக்கத்திைனப் பிரதிப க்காததால், காலத் க்குக் காலம் 

திய அரசியல் யாப் க்கைள உ வாக்க ேவண் ேயற்பட்ட .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இலங்ைகயின் அரசியல் திட்ட வைர களில் இந்திய வம்சா 
வளித் தமிழர்களின் அபிலாைஷகள், ேதைவகள், உாிைமகள் 
ெதாடர்பில் ஓர் அசமந்தப் ேபாக்ேக கைடப்பி க்கப்பட்  
வந் ள்ள . ெடான ர் யாப்பின் லம் இலங்ைகயில் 21 
வய க்கு ேமற்பட்ட அைனவ க்கும் வாக்குாிைம வழங்கப் 
பட்ட . ேசால்பாி யாப்பின் லம் சி பான்ைமயினாின் 
காப்பீ கள் ெதாடர்பில் சில யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்டன. எனி ம், ரதி ஷ்டவசமாக 1948இல் எங்கள் 
ச கத்தின் கு ாிைம ம் வாக்குாிைம ம் பறிக்கப்பட்ட . 
இதனால் எம  ச கம் இலங்ைகயின் ேதசிய அரசிய ந்  
ஒ க்கப்பட்ட . 1948 தல் 1978 வைரயான காலப்பகுதி 
வைர நாங்கள் அரசியல் உாிைமயிைன அ பவிக்க யாத 
நிைலக்குத் தள்ளப்பட்ேடாம். அதன் விைளவாக ெபா ளா 
தாரம், கல்வி, ச க விடயங்கள் என்  அைனத்  விடயங் 
களி ம் எம  ச கமான  பின்தள்ளப்பட்ட . இந்த நிைல 
இன் ம் ெதாடர்கிற .  

1978ஆம் ஆண்  அரசியலைமப்பின்கீழ் எம  அரசியல் 
உாிைமகைளப் ப ப்ப யாக அைடந் ெகாள்ள வழிெசய்யப் 

பட்டேபா ம், அந்த அரசியலைமப்பில் அ ப்பைட 
உாிைமகள் ெதாடர்பான அத்தியாயத்தில் இலங்ைகயர்கைள 
'ஆட்கள்', 'பிரைஜகள்' என்  ெவவ்ேவறாகக் குறிப்பிடப் 
பட் ப்பதான  பாரபட்சத்திைனத் ெதளிவாக ெவளிக் 
காட் கின்ற . எம  இந்திய வம்சாவளி ச கமான  தம  
உைழப்பிைன மட் ேம நம்பி கடல் கடந்  இலங்ைகக்கு வந்த 
ச கமாகும். எம  மக்களிடம் இ ந்த  உடல் உைழப்  என்ற 

லதனம் மட் ேம! எம  மக்களின் உைழப்பிைனச் 
சுரண் க்ெகாண்டவர்கள் எமக்குக் ெகா த்தைவ 'நாடற்றவர்', 
'கள்ளத்ேதாணி', 'ேதாட்டக்காட்டான்' என்ற பட்டங்கைள 
மட் ேம! அைதயிட்  நாங்கள் வ த்தப்படவில்ைல. இன்  
பசுைமயாகத் ெதாிகின்ற ெப ந்ேதாட்டங்கள் அைனத் ம் 
அன்  கா களாகக் கிடந்தைவகளாகும். அவற்ைறத் தம  
இரத்தத்ைதச் சிந்தி வளப்ப த்தித் ேதாட்டங்களாக்கி, அன்  
ஆங்கிேலய க்கும் இன்  உள்நாட்  தலாளிக க்கும் 
வ மானம் ெபற் த்த பவர்கள் எம  ச கத்தினராவர். 
இதனால் எந்தப் பழிச்ெசால்ைல ம் கண்  நாங்கள் 
அஞ்சப்ேபாவதில்ைல. உைழப் க்காகக் ெகாண் வரப்பட்ட 
எம  ெப ந்ேதாட்ட ச கத்தினர் இன் ம் உைழத் க் 
ெகாண் தான் இ க்கின்றார்கள். எங்கள் உைழப்பினால் 
உயாந்்த எவ ம் இ வைர ம் எங்கள் ச கத்ைதக் 
கண் ெகாள்ளவில்ைல.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
உண்ைமகள் சிலேவைளகளில் கசக்கத்தான் ெசய்கின்றன. 
என்ன ெசய்வ ? உண்ைமகைளச் ெசால் த்தாேன ஆக 
ேவண் ம்! அன்  இந்த நாட் ல் ெதாழிலாளர் ச கமாக ஒ  
குைடயின்கீழ் வாழ்ந்த எம  ச கம் இன்  நிைலமாற்ற 
மைடந்  வ கின்ற ச கமாகக் காணப்ப கின்ற . அன்  
வாழ்வாதாரத்திைன மட் ேம சிந்தித்த நாங்கள் இன்  
அதற்கப்பால் வாழ்வியல் உாிைமகள் பற்றி ம் சிந்திக்க 
ேவண் ய கட்டாயத்தில் இ க்கின்ேறாம். வரலா  
எங்க க்கு நல்ல பல பாடங்கைளத் தந்தி க்கிற . இதனால் 
எம  ச கம் சார்ந்த உாிைமகைள அரசியல் யாப்  ாீதியாகப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ய ேதைவ ம் இந்திய வம்சாவளித் 
தமிழர்களான எங்க க்கி க்கிற .  

இலங்ைகயின் ச கங்கைள வைகப்ப த் கின்றேபா  
இன ாீதியாக நான்காவ  இடத்தில் இ க்கி்ன்ற நாங்கள், 
ஏைனய ச கங்கைள விட ம் பின்தங்கிய நிைலயில் 
இ க்கிேறாம். தற்ேபா  திய அரசியலைமப் த் ெதாடர்பான 
க த் க்கள் ன்ைவக்கப்பட்  வ கின்ற நிைலயில், 
எங்க ைடய இந்திய வம்சாவளித் தமிழர் ச கமான  ஒ  
தனித் ேதசிய இனமாக அரசியல் யாப்  ாீதியாக 
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ம். இந்த நா  சமஷ்  அல்ல  
பிராந்திய அலகுகைளக் ெகாண்ட ஆட்சி ைறைம 
ெயான் க்குச் ெசல் மாயின், சுமார் 20 இலட்சம் ேபைரப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற இந்திய வம்சாவளித் 
தமிழர்க க்கு மத்திய மைலநாட் ைன ைமயப்ப த்தி ஒ  
தனி ஆட்சி அலகு உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அரசியல 
ைமப் ச் சைபயான  ெவ மேன காலத்ைதக் கடத் கின்ற 
ஒ  சைபயாக அன்றி, ெசயற்றிறன் மிக்கெதா  சைபயாக 
அதன் பணிகைள ன்ென க்க ேவண் ம்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
தற்ேபா  இ ந்  வ கின்ற ேதர்தல் ைறயின்கீழ் எம  
ச கத்தின் பிரதிநிதித் வத்திைன உாிய அளவில் ெபற் க் 
ெகாள்ள யா ள்ளேபாதி ம் கணிசமானள  பிரதிநிதித் 

வத்திைனப் ெபற்  வ கின்ேறாம். திதாக உ வாக்கப் 
ப கின்ற அரசியலைமப்பில் ேதர்தல் ைறயில் மாற்றங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மாயின் எம  இன விகிதாசாரத்திற்ேகற்ப 
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எம  பிரதிநிதித் வம்  அதிகாிக்கின்ற வைகயிலான 
ஜனநாயக ாீதியான ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். 
ெதாகுதிவாாி ைறைம அறி கப்ப த்தப்ப வதன் லம் 
எம  பிரதிநிதிகளின் எண்ணிக்ைக குைறவைடவதைன 
இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் ஒ ேபா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளா .  

இலங்ைகயில் நீண்டகாலமாக இ ந் வ கின்ற இனப் 
பிரச்சிைனக்குத் தீர்வாக இந்த அரசியல் யாப்  உ வாக்கம் 
அைமய ேவண் ம். அேதேநரத்தில் ஓர் இனத்திைன மட் ம் 

தன்ைமப்ப த் கின்ற ெசயற்பா கைள நி த்தி, சகல 
இனங்க ம் சமமாக வா கின்ற நிைல உ திப்ப த்தப் 
படேவண் ம். நாங்கள் அைனவ ம் இந்த நாட் ன் 
பிரைஜகள். அதனால்தான் இந்த உயாிய சைபயில் எங்கள  
குைறகைளச் ெசால் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். திய 
அரசியலைமப்ெபான்  உ வாக்கப்ப வதன் ேநாக்கம் எம  
நா  ெமன்ேம ம் ன்ேனற்றமைடய ேவண் ம் என்பேத 
யாகும். அ ேவ எங்க ைடய வி ப்ப மாகும். நா  

ன்ேனற்றமைடய ேவண் மாயின் த ல் எம  மக்களின் 
பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட ேவண் ம். இங்கு ஒவ்ெவா   
ச கத்தின ம் ேவ பட்ட பல பிரச்சிைனக க்கு 

கம்ெகா த் க்ெகாண்  வ கின்றனர். எனேவ, அவற்ைற 
இனங்கண்  அவற் க்குத் தீர்வளிக்கின்ற வைகயில் திய 
அரசியல் யாப்  அைமய ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
 [අ.භා. 3.24] 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ඓතිහාසික අවස්ථාෙව් 

වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  

අප රට මුහුණ දීලා තිෙබන බරපතළ පශ්නවලින් ජනතාවට 
යම් කිසි සහනයක් ලබා දීම සඳහා අපි පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. එහි පතිඵලයක් ෙලස නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම  සඳහා ෙමම මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් බවට පත් කිරීම සඳහා 
ෙයෝජනාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාවක් බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පත් 
කරන්න ෙයෝජනාව ෙගනාපු අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂය කටයුතු කරපු 
ආකාරය පසු ගිය දිනවල අපි දැක්කා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
සකස් ෙකරුවා හා සමානව සලකා ඔවුන් රෙට් ජනතාවට යම් කිසි 
පණිවුඩයක් දුන්නා, "ෙමම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් බුද්ධාගමට 
නිසි තැන ලැෙබන්ෙන් නැහැ"  වැනි ෙබොරු ෙචෝදනා කරමින්. 
නමුත් තවම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් ෙවලා නැහැ. එහි 
මූලික වැඩ පිළිෙවළ තමයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්. අද හවස සම්මත 
කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්ත් එයයි.  

1815 සුදු අධිරාජ්යවාදීන් විසින් අෙප් රට ආකමණය කළාට 
පස්ෙසේ -විෙශේෂෙයන් 1815 අෙප් රට සම්පූර්ණෙයන්ම යටත් කර 
ගත්තාට පස්ෙසේ- 1837දී ෙකෝල්බෲක් ෙකොමිසම විසින් ෙම් රෙට් 
පාලනය සඳහා ව්යවස්ථාවක් සකස් කළා. 1837 ෙකෝල්බෲක් 

ව්යවස්ථාෙවන් ෙම් රට වසර 79ක් පාලනය ෙවලා 1910 නව 
ව්යවස්ථාවක් ඇති වුණා, මැකලම් ව්යවස්ථාව ෙලස. 1910 ඇති 
වුණු ඒ මැකලම් ව්යවස්ථාව වසර 11ක් ෙම් රෙට් තිබිලා 1921 
මැනිං ව්යවස්ථාව නමින් නව ව්යවස්ථාවක් ඇති වුණා. 1921 ඇති 
වුණු මැනිං ව්යවස්ථාව 1933 ෙවන කල් වසර 12ක් තිබිලා, 1933 
ෙඩොනෙමෝර් ව්යවස්ථාව ඇති වුණා. ඒ ෙඩොනෙමෝර් 
ව්යවස්ථාෙවන් ෙම් රට පාලනය කළා, 1947 ෙවන කල්, අවුරුදු 
14ක්. ඉන් පසුව 1947 ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාව ෙම් රට ට හඳුන්වා 
දුන්නා, ඉංගීසින් විසින්. 1947 ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාෙවන් 1972 
ෙවන කල් -ඒ කියන්ෙන් වසර 25ක් පමණ- ෙම් රට පාලනය 
වුණා.  

1972 සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක අගාමාත්යතුමිය විසින් ෙම් 
රටට නව ව්යවස්ථාවක් හඳුන්වා දුන්නා, "ජනරජ ව්යවස්ථාව" 
නමින්. ෙම් ජනරජ ව්යවස්ථාව ෙම් රටට හඳුන්වා ෙදන 
අවස්ථාෙව්ත් පාර්ලිෙම්න්තුව ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් බවට 
පත් කිරීමට ෙයෝජනා ෙවලා තිබුණා. 1972 ව්යවස්ථාෙවන් තමයි 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් 
කෙළේ. 1972 ව්යවස්ථාවට මූලික අයිතිවාසිකම් ඇතුළත් කළත් ඒ 
මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වුණාම ගන්නා කියා මාර්ගය ඒ 
ව්යවස්ථාෙව් තිබුෙණ් නැහැ. 1972 ව්යවස්ථාෙවන් පසුව 1977 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය බලයට පත් ෙවලා 1978, ඒ කියන්ෙන් 
වසර හයකට පසු, නව ව්යවස්ථාවක් ඇති කළා. 1972 
ව්යවස්ථාෙව් මූලික අයිතිවාසිකම් යටතට තව වැඩි ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් ෙවලා මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වුණාට පසු ගන්නා 
කියාමාර්ගත් 1978 ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් කරලා තිබුණා. ඒ 1978 
ව්යවස්ථාව තමයි දැන් කියාත්මක  ෙවන්ෙන්. ඒ ව්යවස්ථාවට අද 
වන විට වසර 38ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වසර 38ක කාලය 
තුළ 19 වතාවක් ෙම් ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය ෙවලා තිෙබනවා. 
සාමාන්යෙයන් සෑම ව්යවස්ථාවකම කථා ෙවන්ෙන් සිවිල් හා 
ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳවයි. 

අෙප් ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනවලින් වඩාත්ම කථා 
බහට ලක් වුණු සංෙශෝධනය තමයි දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය.  ෙම් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය්දී ෙම් රෙට් තිබුණු වර්ගවාදී යුද්ධයට විසඳුමක් 
ෙලස පළාත් සභා කමය තුළින් බලය විමධ්යගත කිරීම ඇතුළත් 
ෙව ලා තිබුණා. ඒක අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ් යම් කිසි පෙද්ශයකට 
වුණත් සමස්ත රටටම ඒ දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය හරහා පළාත් සභා කමය ෙයෝජනා ෙවලා තිබුණා. 

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පස්ෙසේ 
තවත් විෙශේෂ සංෙශෝධනයක් වුෙණ් දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයයි. දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් ෙම් රෙට් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවලා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ යම් කිසි පජාතන්තවාදී ලක්ෂණයක් 
ඇති කළා. නමුත් දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් නැවත වරක් ඒ තිබුණු තත්ත්වය ෙවනස් කළා. 
1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිබුණු ෙදවරක් පමණක් ජනාධිපති 
ධුරය දැරීෙම් හැකියාව නැති කරලා, දිගටම හැකි තරම් කාලයක් 
දැරීෙම් හැකියාව ඇති කරන්න පජාතන්ත විෙරෝධී ෙලස ඒ 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් ෙවලා  
විශාල පශ්නයක් ඇති වුණා. ඒකම තමයි  එදා එවකට පැවැති 
රජය බලෙයන් පහ ෙවන්න ෙහේතු වුෙණ්. 

2015 ජනවාරි 08වැනිදා අපි ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් 
දුන්නා, ඒ පජාතන්ත විෙරෝධී දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ඉවත් කරලා, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා දහයක් ඇති 
කරන, දැනට ෙම් රෙට් තිෙබන ෙදවරකට වඩා ජනාධිපති ධුරය 
දැරිය හැකිය කියන සංෙශෝධනය ඉවත් කරන  දහනව වන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් පජාතන්තවාදී 
සංෙශෝධන ෙගෙනනවා කියලා. එයට සහෙයෝගය දැක් වූ ජනතාව 
2015 ජනවාරි 08වැනිදා ඡන්දය පකාශ කරලා අෙප් රටට නව 
ජනාධිපතිවරෙයක් පත් කරලා, ඒ  අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඉන් 
පසුව දින සියෙය් ආණ්ඩුව සුළුතර ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු විශාල වශෙයන් ඉෂ්ට කරලා, ඉදිරි 
වසර පහ ෙම් රට පාලනය කිරීම සඳහා  නැවතත් ජනතාවෙගන් 
වරමක් ඉල්ලුවා. එහි පතිඵලයක් ෙලස  අෙප් පතිපත්ති පකාශෙය් 
සඳහන් කළ පරිදි නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඇති කිරීම සඳහා  
2015 අෙගෝස්තු 17වැනිදා ජනතාව විසින් අපට නැවත බලයක් 
දුන්නා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ජනතාවෙගන් බලය ඉල්ලා සිටිෙය් ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්: පැරණි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
තිබුණාට වඩා ළමා අයිතිවාසිකම්; කාන්තා අයිතිවාසිකම්, 
ආර්ථිකමය  සහ සමාජයීය සියලු පශ්න එකතු කරලා ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් සියලුම පශ්නවලට විසඳුම් ෙදන නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ඇති කළ යුතුය කියන මතය ඇතිවයි. එහි 
පතිඵලයක් ෙලස තමයි අද ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් ෙහෝ නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඇති කිරීම 
සඳහා සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් 
බවට පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

අද වන විට විපක්ෂය විසින් ෙම් සඳහා සංෙශෝධන 21ක් ෙම් 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. අපි ඒ සංෙශෝධන 21 පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ 
සංෙශෝධනත් සමඟ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය බවට පත් 
කරන ෙම් ෙයෝජනාව ඡන්ද විමසීමකින් ෙතොරව සමස්ත 
පාර්ලිෙම්න්තුවම එකතු ෙවලා සම්මත කරයි;අනුමත කරයි කියලා 
අපි හිතනවා.  

අෙප් ගරු නවින් දිසානායක ඇමැතිතුමා කිව්වා වාෙග් 1945 
ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිවරයාට සෑෙහන කාලයක් බලෙය් සිටීමට 
තිබුණු  හැකියාව නැති කරලා, ෙදවරක් පමණක් බලෙය් සිටීෙම් 
හැකියාව ඇති කිරීම වාෙග් තත්ත්වයන් තුළින් ඒ රෙට් 
පජාතන්තවාදය ඉස්මතු වුණා ෙසේම අෙප් රෙට්ත් නැවත වරක් 
පජාතන්තවාදය ඉස්මතු ෙවලා ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
මානව හිමිකම් සුරක්ෂිත කරන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඇති 
කිරීමට  අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ 
වුණාම මාසයක් ඇතුළත තමන්ට ඒ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වීම 
පිළිබඳව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න පුළුවන්. නමුත් මෙග් 
ෙපෞද්ගලික මතය නම් මාසයක කාලය මදි. ඒ සඳහා අඩුම තරමින් 
මාස තුනක කාලයක්වත් තිබිය යුතුයි කියන ම තෙය් මම ඉන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වුණාම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
යාම අභියාචනයක් දක්වා යාෙම් හැකියාවත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව තුළ තිබිය යුතුයි. ඒක1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
නැහැ. ෙම් නව ව්යවස්ථාව තුළින් එය ඇති ෙවයි කියා මා හිතනවා.  

සමස්ත රෙට්ම සාකච්ඡාවට භාජනය ෙවලා, රෙට් සමස්ත 
ජනතාවෙග් අදහස් අරෙගන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙම් 
ආකාරයට හදන්ෙන් පළමුවැනි වරටයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සෑදීම සඳහා අද වන විට සෑම දිස්තික්කයක් පාසාම ෙගොස ්
ජනතාවෙග් අදහස් විමසනවා. ජනතාවෙග් අදහස් විමසීම තුළින් 
අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ඒ ඒ ජන වර්ගයට අනුව සමස්ත 
ජනතාවෙග් අදහස් ෙම් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ෙගොනු 
කරන්නයි. ඒ තුළින් තමයි සිංහල, මුස්ලිම්, දමිළ, බර්ගර් යන ෙම් 

සියලුම ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්.  

අෙප් රෙට්  ෙදෙකෝටි දසලක්ෂයක් පමණ ජනතාවක් දැනට 
ජීවත් වනවා. එයින් තිස්එක්ලක්ෂයක් පමණ දමිළ ජනතාව; 
දහනවලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසත්, විසිලක්ෂයත් අතර පමාණයක් 
මුස්ලිම් ජනතාව. ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ලක්ෂ පනහකට 
ආසන්න පමාණයක ජනතාවක් ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවනවා. එෙසේ 
නම්, අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට හතෙරන් එකක් වූ සුළු 
ජාතීන්ට, -විෙශේෂෙයන්ම දමිළ භාෂාව කථා කරන ජනතාවට- ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සුරක්ෂිත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් විය 
යුතුයි. ඒ නිසා තමයි අපි සියලුම ජන ෙකොටස් සහභාගි කරෙගන, 
ඒ ජන ෙකොටස්වල අදහස් අරෙගන ෙම් නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සෑදීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. නමුත් ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අන්තර්ගතය පිළිබඳව සමහර අවස්ථාවල 
ජාතිවාදී ෙකොටස් ජනතාව උසිගන්වමින් යනවා. නමුත්, ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අන්තර්ගතය කියන්නට තවම කල් 
වැඩියි. මක් නිසාද, තවම ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකසා නැති 
නිසායි.  

අපි ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කළාට පසුව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් 
ෙදකක බලය අරෙගන, නැවත ජන මත විචාරණයක් පවත්වලා 
ජනතාවෙග්ත් කැමැත්ත අරෙගනයි එය කියාත්මක කරන්ෙන්. 
එම නිසා, ෙම් මාහැඟි අවස්ථාෙව්දී ඡන්ද විමසීමකින් ෙතොරව 
ෙමය සම්මත කර ගැනීම සඳහා ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන්න කියා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාෙගන්ම 
මා ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.36] 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
මූලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, නව ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව කලක සිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා බහට 
ලක් ෙවමින් තිබුණා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව සියලු ෙදනාෙග් අදහස් සහ ඒ සැමෙග් අනුමැතිය ලබා 
ගනිමින්, මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් 
බවට පත් කරමින්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීමට 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා සන්ෙතෝෂ වනවා. 

අෙප් රෙට් ෙමෙතක් කාලයක් සහ මීට ෙපර පැවතුණු රජයන්, 
වරින් වර කිහිප වතාවක්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනයක් 
සම්බන්ධෙයන් කථා බහ කළා; ඒ පිළිබඳව කටයුතු කළා. නමුත් 
ඒක හරියාකාරව කියාත්මක කර ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ.  

මට මතකයි මීට ෙපර චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග 
මැතිනිය ජනාධිපතිවරිය වශෙයන් කටයුතු කළ අවධිෙය්ත් ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව් විපක්ෂෙය් සිටි මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක් ඒ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඉරා, පුලුස්සා දැමූ හැටි මට ෙහොඳට 
මතකයි. ෙම් අවස්ථාෙව් එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවී අද 
සියලුම ෙදනාෙග් අදහස් විමසමින්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලයක් පත්කිරීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී අදහස් කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්නට  මා කැමැතියි. 
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[ගරු  අෙශෝක් අෙබ්සිංහ  මහතා] 
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අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එදා ෙපොදු 
අෙප්ක්ෂකයා හැටියට  ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණු 
අවස්ථාෙව් මැතිවරණ පකාශෙයන් විෙශේෂෙයන් පකාශ කර 
තිබුණා, දින සියෙයන් විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන, පාර්ලිෙම්න්තුව බල සහිත එකක් 
බවට පත් කරන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගන එන බවට.  

විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීමට එතුමා එකඟ වීම, 
මුළු මහත් රෙට්ම ජනතාවට ෙලොකු ආදර්ශයක්. ෙවනත් රාජ්ය 
නායකයින් ඇතුළු හැම ෙකනාටමත් එය ආදර්ශයක් හැටියට මා 
දකිනවා. 

විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි වන විට පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඉතාම ශක්තිමත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත් ෙවන්නට ඕනෑ. එහිදී 
ජනතාවට වග කියන, පාර්ලිෙම්න්තු කමය හරියට කියාත්මක වන 
ආකාරයට විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට බලතල ලබා ෙදන්නට 
අවශ්ය වනවා. අසථ්ාවර පාර්ලිෙම්න්තුවක් තිබුෙණොත්, අස්ථාවර 
ආණ්ඩුවක් තිබුෙණොත්, රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2007 වසෙර් අය වැය පරාජය 
කිරීම සඳහා යම් ෙමෙහයුමක් එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියාත්මක 
වුණා. යම් විධියකින් එදා අය වැය පරාජය වුණා නම් ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? ඒ අවස්ථාෙව් රෙට් පැවැති තත්ත්වය අනුව රටට කුමක් 
සිදු ෙවයිද කියලා අපට හිතා ගන්නට බැහැ. ඒ ෙවලාෙව් තමයි 
විෙශේෂෙයන්ම ෙතොප්පිගල ඇතුළු උතුරු - නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදින්ෙගන් මුදාෙගන, ෙම් රටින් සම්පූර්ණෙයන්ම 
තස්තවාදය තුරන් කර, රට නිදහස් කර ගැනීෙම් ෙමෙහයුමක අෙප් 
රණ විරුවන් ෙයදී සිටිෙය්. අෙප් තිවිධ හමුදාව ඒ ෙමෙහයුම් 
කටයුතුවල ෙයෙද මින්, අෙප් හිටපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊට නායකත්වය ෙදමින් ඒ කටයුතු කරෙගන 
යමින් සිටි කාලෙය්දී තමයි ඒ ෙද් සිදු වුෙණ්.  

මට මතකයි ඒ අවස්ථාෙව්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු 
පබල මන්තීවරුන් 17ෙදෙනකුෙගන් යුත් කණ්ඩායමක් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජයට එකතු වුණා. -වත්මන් 
ජනාධිපතිතුමා එවකට අෙප් රජෙය් අමාත්යවරෙයක්-. හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම  අෙප් රජයට 
සහෙයෝගය දීලා යුද්ධය නැති කිරීම සඳහා එතුමන්ලා ෙලොකු 
ෙමෙහවරක් ඉටු කළා. ඒ පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ. 
දැවුණු පශ්නයක් විධියට අෙප් රෙට් කියාත්මක වුණ එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදය සම්පූර්ණෙයන් තුරන් කරන්නට හැකියාව ලැබුෙණ් ඒ 
ශක්තිය නිසාය කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට 
කැමැතියි. 

රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා විධායක ජනාධිපති ධුරයට 
විශාල වග කීමක් පැවරී තිෙබනවා. විධායක ජනාධිපති ධුරය 
අෙහෝසි වනවා නම්, මා මුලින් කිව්වා වාෙග් ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් 
තිබිය යුතුමයි. ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් තුළින් තමයි විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට බලතල ලබා 
ෙදන්නට පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. තස්තවාදෙයන් ෙම් රට 
මුළුමනින්ම ෙබ්රා ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබුෙණ් 
සියලුෙදනාෙග් සහෙයෝගය ඇතුව ඒ ශක්තිය ලැබුණ නිසායි; 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා නායකත්වය දුන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට තිවිධ හමුදාව ඇතුළු මුළුමහත් රෙට්ම ජනතාව ඒ සඳහා 
දක්වපු සහෙයෝගය නිසායි. විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි 
වනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන ගමන් ඊට සමගාමීව 
මැතිවරණ කමය අනිවාර්යෙයන්ම සංෙශෝධනය විය යුතුයි. 
මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය ෙනොවුෙණොත් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙසේවාව ලබා ගැනීමට පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් වන ෙකොට දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
යටෙත් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
වැනි ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කර කටයුතු කරෙගන යනවා. 
ඇත්තටම ඒ ෙකොමිෂන් සභා හරියාකාරව කියාත්මක වනවා නම් 
FCID වාෙග් ආයතන අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ෙකොමිෂන් සභා 
මඟින් සාධාරණව, රෙට් ජනතාවට යහපතක් වන ආකාරයට 
කරුණු ඉෂ්ට වනවා නම් FCID එක අවශ්ය ෙවයි කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. 

ෙලෝක කාන්තා දිනය ඊෙය් සමරනු ලැබුවා. ෙමහිදී සෑම 
සැමරුම් උත්සවයකදීම වැඩිපුර අවධානයට ලක් වුණු කාරණය 
වූෙය් කාන්තා හිංසනය පිළිබඳවයි. කාන්තාවන්ට සහ 
විෙශේෂෙයන්ම දරුවන්ට සිදු වුණු හිංසන පිළිබඳව පසු ගිය 
කාලෙය් නිරන්තරෙයන්ම අපට අහන්න ලැබුණා. දිනපතා පුවත් 
පත් ඇතුළු මාධ්ය බැලුවත් හැම විටම දකින්ෙන් කාන්තාවන් සහ 
වැඩි වශෙයන් අවුරුදු 6, 7, 8, 9, 10, 11 හා 12 යන වයස් 
කාණ්ඩවල දරුවන් දූෂණය වීම් හා ඔවුන්ට සිදු ෙවලා තිෙබන 
අඩන්ෙත්ට්ටම්. ෙම්වා අෙප් රෙට් එන්න එන්නම වැඩි වන 
තත්ත්වයකට පත්වීම ඉතාම කනගාටුවට කාරණයක්.  

ෙම්වා සම්බන්ධව අපි මීට වඩා සැලකිලිමත් ෙවලා, ඊට අදාළ 
නීතිරීති හරියාකාරව කියාත්මක කරමින් වරදකරුවන්ට දඬුවම් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එමඟින් ෙබොෙහෝ විට අපට ෙමම සිදුවීම්  අවම 
කර ගන්නට පුළුවන්කම ලැෙබයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 
ෙම් කටයුත්ත තනිෙයන් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
වාෙග්ම අමාත්යාංශයකට විතරක් කරන්න පුළුවන් ෙදයකුක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නයට මුළු මහත් රෙට්ම ජනතාවෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරලා, සියලු ෙදනාම ඒකමතිකව, එක 
කථිකාවතක ඉඳෙගන විසඳන්න ඕනෑ. ෙමවැනි තත්ත්ව අෙප් 
රෙටන් අවම කිරීමට සහ  දුරු කිරීමට  පියවර ගැනීම සඳහා අපි 
කවුරුත් ඒකරාශි විය යුතුයි. ඕනෑම අවස්ථාවක- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමියට ෙවන් කළ 

ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මුළු රෙට්ම කාන්තාවන් ගත්තාම ඒ අය එක්ෙකෝ මවක්, 

දියණියක්, බිරිඳක් නැතිනම් සෙහෝදරියක්. හැම ෙකෙනකුටම 
මවක් ඉන්නවා. එම නිසා අපි මීට වඩා සංෙව්දීව කාන්තාවන් ගැන 
හිතීම ඉතා වැදගත්  වනවා. මම මුලින් සඳහන් කළා වාෙග්ම, 
දරුවන් පිළිබඳව දිෙනන් දින එන පශ්න පිළිබඳව අපි මීට වඩා 
සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ.  

අෙප් රට සමෘද්ධිමත් රටක් හැටියට ෙගන යනවා නම්, රෙට් 
සංහිඳියාව ඇති කරන්න ඕනෑ.  ඒ සඳහා ආර්ථික පැත්ත පමණක් 
ෙනොෙවයි,  අෙනක් සියලුම පැතිවලින් බලන්නට සිදු වන අවස්ථා 
තිෙබනවා.  

පසු ගිය දිනවල කුලියාපිටිය පෙද්ශෙය් කුඩා පිරිමි දරුෙවක් 
පාසලකට ඇතුළත් කර ගැනීමට ෙනොහැකි වූ තත්ත්වයක් 
සම්බන්ධව අසන්නට ලැබුණා. ෙමම සිදුවීම ෙලෝකෙය්ත් පසිද්ධ 
ෙවන්න ඇති කියලා මම හිතනවා.  ෙම් දරුවා පිළිබඳව අෙනක් 
මව්වරුත් හිතන්නට ඕනෑ,  ඒ අයටත් දරුවන් ඉන්න නිසා. අද දින 
එම දරුවා මහනුවර තිත්ව විද්යාලයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය පියවර අරෙගන තිබීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. නමුත්, කනගාටුෙවන් වුණත්  එක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරුණක්  කියන්න  ඕනෑ.  ෙලෝකය ෙමතරම් දියුණු වී ඇති 
සමාජයක දරුෙවක් ෙමෙසේ ෙකොන් කරන්ෙන් ඇයි කියන එක 
පිළිබඳව මුළුමහත් රෙට්ම ජනතාව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඒ දරුවා 
පාසලට ඇතුළත් කර ගැනීමට විරුද්ධව කෑ ගහපු අම්මලා, 
තාත්තලා හිතන්න  ඕනෑ තමුන්ටත් ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති 
වුෙණොත්, ඒ ෙද්වල් ඒ විධියටම සිද්ධ ෙවනවා ෙන්ද කියලා.  

ඒඩ්ස් ෙරෝගය කියන්ෙන්, සුළඟකින් ෙහෝ සාමාන්ය ආශය 
කිරීමකින් ෙබෝ ෙවන ෙරෝගයක් ෙනොෙවයි. යම් අවස්ථාවලදී 
එවැනි කථිකාවතකුත් ඇතිෙවලා තිබුණා. ෙමම ෙරෝගය පිළිබඳව 
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය මඟින් ෙකොතරම්  දැනුවත් කිරීම් 
කළාද? මාධ්ය මඟින් ෙකොතරම් කථා කළාද? එෙසේ තිබියදීත් 
සමාජය ෙම් විධියට ඒඩ්ස ්ෙරෝගය ගැන පතිචාර දක්වන්නට ගියාම 
එම ෙරෝගීන් සමාජය තුළ ෙකොන් ෙවනවා.  ඔවුන් ෙකොන් ෙවලා 
සමාජෙයන් සැඟෙවනෙකොට එම ෙරෝග නැති කිරීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහෝ 
රටවල ඒඩ්ස් ෙරෝගීන්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට ලැබුණු කාලය දැන් 

අවසානයි. 
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න.  

ෙබොෙහෝ රටවල ඒඩ්ස් ෙරෝගීන් සාමාන්ය ජනතාව වාෙග් 
රැකියා කරමින් සමාජෙය් ජීවත් ෙවනවා. එෙහම වුණාය කියලා 
කාටවත් ඒඩ්ස් හැෙදන්ෙන් නැහැ.  කුමක් ෙහෝ ෙරෝගයකින් පීඩා 
විඳින ෙකෙනකු ෙකොන් කරනවාය කියන්ෙන් අපි තවමත් ගමන් 
කරන්ෙන් ගල් යුගයටයි  කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් අනාගත දරු පරම්පරාව රැක 
ගැනීම සඳහා අපි සියලු ෙදනාම දැඩි වගකීමකින් කටයුතු කළ 
යුතුයි. වන සතුන් උන්ෙග් පැටවුන්ට ෙකොතරම් ආදරය කරනවාද? 
නමුත් අෙප් සමහර වැඩිහිටියන් තමන්ෙග් දරුවා  එෙසේ ආද රෙයන් 
රැක බලා ගන්ෙන් නැහැ.  

පසු ගිය 03වැනි දා ෙලෝක වනජීවී දිනය උඩවලව ජාතික 
උද්යානෙය්දී සමරනු ලැබුවා. ඒ අවසථ්ාෙව්දී අපි වඳ වීෙම් 
තර්ජනයට මුහුණ පා සිටින වනජීවීන් පස් ෙදෙනක් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරමින් ඔවුන් සංරක්ෂණය කිරීෙම්,  රැක බලා 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් හඳුන්වා ෙදනු ලැබුවා. ඒ තමයි 
උණහපුළුවා, කළුවඳුරා, කැබැල්ලෑවා, අෙශෝක ෙපතියා, ෙග් 
කුරුල්ලා යන සත්වයින්.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කර ගැනීමට අදාළව අද 
ෙම් විවාදය පැවැත්ෙවනවා. 1972 වසෙර්දී ජනරජ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සකස් වුණා. 1978 වසෙර්දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හඳුන්වා දුන්නා. නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීෙම්දී මැතිවරණ කමය 
අනිවාර්ෙයන්ම ෙවනස් කළ යුතුයි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමියෙග් කථාව දැන් 

අවසන් කරන්න.  

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන්ෙන් නැතිව ඉදිරියටත් ෙමම 

ගමනම ගිෙයොත් අපටවත්, රටටවත්  යහපතක්  වන්ෙන් නැහැ.  
ෙමොකද, අද ආසනයකට වගකියන, දිස්තික්කයකට වගකියන එක 
මහජන නිෙයෝජිතෙයක්වත් නැහැ. පාෙද්ශීය මට්ටෙම් ඉඳලා  
ජනතාවට වගකියන මහජන නිෙයෝජිතයන් තමයි පත් වන්නට 
ඕනෑ.  ඒ නිසා  ආසන කමය නැවත ෙගන ඒම ඉතාම  වැදගත් 
කියලා මම හිතනවා. මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ඉන්න මැති 
ඇමතිවරුන් සියලුෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ඇතිව ඒ අදාළ 
සංෙශෝධන  ඉදිරිෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් සම්මත කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ලබා දුන්නාට 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.49] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාවට අලුත් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා වන කියාවලිය සහ ඒ සඳහා පත් 
කර ගන්නා ලද කමිටුව ෙමොන ආකාරෙයන්ද කියා කරන්ෙන් 
කියන කාරණය පිළිබඳව තමයි පසු ගිය දින ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
ෙම් විවාදය පැවැත්ෙවන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදන 
කියාවලිය, විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හා 
පිටත තිෙබන සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට සහභාගි වීෙම් 
ඉඩකඩ තිෙබන, පජාතන්තවාදි පටිපාටියකට අනුව සිදු විය යුතුයි 
කියන ස්ථාවරය, අෙප් පක්ෂය නි ෙයෝජනය කරමින් කථා කළ 
සියලුෙදනාම දිගටම කිව්වා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග කියාවලිය අප කවුරුත් 
දන්නවා. එහි තිෙබන සීමා  ගැනත්, එහි තිෙබන ෙහොඳ නරක 
ගැනත් අවෙබෝධයක් අපට තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි අපි දිගටම 
ෙයෝජනා කෙළේ, අඩු පාඩුකම් තිබුණා වුණත් ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සම්පාදන කියාවලිය හැකි තරම් ජනතාව ෙවතට ෙගන 
ගිහින්, අනිකුත් අයෙග් අදහස්, ෙයෝජනා ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් 
කළ හැකි සියල්ලම කරන ගමන්, ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් බැඳුණු 
ඒ රාමුව ඇතුෙළේ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කරනවා නම් 
 ෙහොඳයි කියන එක. ෙමොකද, ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් වශෙයන් අපට 
තිෙබන ෙද්ශපාලන මතය, අයිතිය, කිසියම්ම රාමුවකට ෙකොටු 
කරලා තබා ගන්න අපි කිසිෙසේත්ම බැඳී නැහැ. ෙයෝජනා කර 
තිෙබන ෙම් කියාවලිය සඳහා අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධන 
තුළින් අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා, අගාමාත්යවරයා මුල් වුණු, 
අගාමාත්යවරයා අවසානෙය්දී සියල්ල තීන්දු කරන පුද්ගලයා බවට 
පත්ව සිටි බව.  

අපි හිතනවා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීෙම්දී එය සුදුසු 
ෙනොවන කියාවලියක්  කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන්  අප පක්ෂයත්, 
ෙවනත් පක්ෂත් දිගින් දිගටම ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් ආණ්ඩුව 
පැත්ෙතන් පිළිගන්නා බවක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්න පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්ම එක්තරා 
ආකාරයකට bulldoze කරන කියාවලියක් හරහාය කියලා අපි 
දකිනවා.  

මූලාසනාරඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තව කාරණයක් කියන්න 
කැමැතියි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්බන්ධව ජනතාවෙගන් 
අදහස් ලබා ගැනීම ඉතා ෙහොඳ ෙදයක්. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

247 248 

[ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය ] 



2016 මාර්තු 09  

සම්පාදනෙය්දී අවුරුද්දක කාලයක් ජනතාවෙගන් අදහස් ලබා 
ගත්ත පථම රට වන්ෙන් සමාජවාදී ෙසෝවියට් ෙද්ශයයි. මෙග් 
දැනීෙම් හැටියට 1920දී පමණ එය සිදු වුණා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පතක් සකස් කරලා, එය ෆැක්ටරිවල, පාසල්වල, 
විශ්වවිද්යාලවල, රජෙය් ෙවනත් විවිධ ආයතනවල ජනතාව 
කණ්ඩායම් වශෙයන් ඒක රාශි කරලා, ඔවුන්ෙග් අදහස්, ෙයෝජනා 
ලබා ෙගන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කළ පථම රට මා 
දන්නා තරමින් ෙසෝවියට් සමූහාණ්ඩුවයි. මීට වඩා ෙවනත් 
අධ්යයනයක් තිෙබනවා නම් ඒ ගැන කිව්ෙවොත්, මට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා භාර ගන්න බැරිකමක් නැහැ. මා 
දන්නා තරමින් පථම රට වන්ෙන් ෙසේවියට් සමූහාණ්ඩුවයි. ඉන් 
පසුව එම සම්පදාය -ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනෙය්දී ජනතා 
අදහස් ලබා ගැනීම- ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල අනුගමනය කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක පධාන ෙද් තමයි 
ජාතියක් නිර්මාණය කරන එක. රටකට තිෙබන මූලික නීතිය 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවයි. රටක් වශෙයන් ෙම් රෙට් හැම 
පුරවැසියකුම සමාන අයිතිවාසිකම් සහිත පුරවැසියන් විධියට ගැට 
ගහන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
කියන්ෙන් ජාතියක නිෙයෝජනය. ශී ලංකීය ජාතිෙය් නිෙයෝජනය. 
එය සිංහල ෙහෝ ෙදමළ ෙනොෙවයි. අප සියලුෙදනාෙග්ම 
ෙවනස්කම් තබා ෙගන, ඒ ෙවනස්කම් ගැටලුවක් කර ගන්ෙන් 
නැතුව, එක රටක් ඇතුෙළේ ශී ලාංකීය ජාතිය නිර්මාණය කිරීෙම්දී 
පධාන, වැදගත් උපකරණයක් තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියලා 
කියන්ෙන්. එයට ජන වරමක් තිෙබනවා. ජාති වාදයට එෙරහි ජන 
වරමක් ජනවාරි 08වන දා ලැබුණා. ඒ ජන වරම වර්තමාන 
පාලනය විසින් ෙකොපමණ අමතක කරලා, ෙකොපමණ ෙනොසලකා 
හැරලා යන්න ගියත්,  අවුරුදු 40කට, අවුරුදු 50කට පස්ෙසේ 
ජනවාරි 08වන දා තමයි, ලංකාෙව් යාපනෙය්යි, ෙකොළඹයි, 
මඩකළපුෙව්යි, මාතරයි එක ෙවලාවට රතිඤ්ඤා පත්තු වුෙණ්. 
එතැන තිෙබන්ෙන් ජාතික සමඟිය පිළිබඳ ජන වරමක්. එය, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් විෙශේෂ ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය 
නිසා ෙහෝ ෙවන ෙමොනවත් නිසා හම්බ වුණු ෙදයකට වඩා, ෙම් 
රෙට් ජනතාව ජාති වාදය පතික්ෙෂේප කරලා, "අපට එකට ඉන්න 
ඕනෑ. අපි ෙබෙදන්න කැමැති නැහැ"යි කියලා දුන්නු ජන වරමක්. 
ඒ නිසා අපි හිතනවා, "ශී ලාංකීය ජාතිය නිර්මාණය කිරීම" කියන 
කාරණය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් මුල් විය යුතු කාරණාවලින් 
එකක් කියලා. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජනතාවෙග් අදහස් ලබා 
ගන්න එක වැදගත් වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් පාෙයෝගික වශෙයන් 
ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් යම් කිසි ෙකටුම්පතක් සකස් කරලා ඒ 
ෙකටුම්පත ජනතාව අතරට ෙගන ගියා නම්, එෙහම නැත්නම් ෙම් 
කියාවලිය හරහා ආණ්ඩුව ෙහෝ මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම සම්බන්ධ 
ෙවලා යම් කිසි ෙකටුම්පතක් සම්පාදනය කරලා ජනතාව අතරට 
ෙගන ගියා නම් තමයි  ජනතාව ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනා හා අදහස් 
එකතු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.   එෙහම නැත්නම් ෙම් 
ෙයෝජනා හා අදහස් එකතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එකතු 
කරන්ෙන් ෙකොතැනටද? අදහස් ලක්ෂ ගණනක් තිෙබනවා. ඒක 
එකතු කරන්ෙන් යම් කිසි රාමුවකට ෙනොෙවයි නම්, මිලියන 
විස්සම සාක්ෂි ෙදන්න ආෙවොත් අපට ව්යවස්ථා මිලියන විස්සකුත් 
හදන්න ෙවනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම ෙම් අදහස් හා ෙයෝජනා 
අවසානෙය් පෙයෝජනයට ගන්න බැරි ෙදයක් බවට පත් ෙවයි 
කියන සැකය අපට තිෙබනවා. ඒක අෙප් පැතුම ෙනොෙවයි. නමුත් 
ඒෙකන් සැලකිය යුතු නාස්තියක් සිද්ධ ෙවයි කියන එක අපි 
දකිනවා. ෙමොකද, අදහස් හා ෙයෝජනා එකතු කරන්න තැනක් 
නැහැ.  

ෙයෝජනා ගන්න ඕනෑ යම් කිසි ඉලක්කයකටයි. අපිට සමහර 
මිනිසුන් ලිපි එවා තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනාවලින් ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන සමහර අදහස් ෙහොඳයි වාෙග්ම,  ෙයෝජනා විධියට ඉතාම  
ජාතිවාදි අදහස් ඇතුළත් කර එවපු ලිපිත්  තිෙබනවා. ඒ නිසා  
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී එක්ෙකෝ ආණ්ඩුව එෙහම නැත්නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව යම් කිසි ෙකටුම්පතක් -දළ ෙකටුම්පතක්- ඉදිරිපත් 
කරලා ඒකට තමයි ෙයෝජනා සහ අදහස් ගන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන් කියලා මම මුලින්ම කියන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහි ෙද්ශපාලන 
කරුණුවලට යන්න කලින් මා එක ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. මම  
මුලිනුත් සඳහන් කළා, අෙප් රෙට් ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන පුරවැසි 
අයිතිය සම්බන්ධව. ව්යවස්ථාවකට රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න 
විසඳන්න පුළුවන්, ව්යවස්ථාවට පමණක් ෙම් සියල්ල කළ හැකියි 
කියලා අපි පක්ෂයක් වශෙයන් ෙකොෙහත්ම පිළිගන්ෙන් නැහැ.  
ෙමොකද, ව්යවස්ථාවක් කියාත්මක ෙවන්න අවශ්ය කරන, ඒ 
වාෙග්ම ව්යවස්ථාෙවන් ෙයෝජනා කරන  යහපත් ෙද් කියාත්මක 
ෙවන්න අවශ්ය කරන ආර්ථික, සමාජ හා ෙද්ශපාලන වටපිටාවක් 
හැෙදන්න ඕනෑ. ඒක හැෙදන්ෙන් පධාන වශෙයන්ම රෙට් පවතින 
ආර්ථික තත්ත්වය මතයි. රෙට් පවතින ආර්ථික තත්ත්වය ඉතාම 
අසමාන නම්, ඉතාම තීව ෙලස සමාජය ඇති සහ නැති වශෙයන් 
ෙබදිලා නම්, රෙට් ෙද්ශපාලනය තීව වශෙයන් ජාති, ආගම්, කුල 
වශෙයන් ෙබදිලා නම්, ඒ වාෙග්ම ස්තී-පුරුෂභාවය මත ෙබදිලා 
නම් අපි ඔය ඉදිරිපත් කරන්නා වූ - මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඊෙය් කාන්තා දිනය. ගැහැනිය සහ පිරිමියා අතර 
අදත් තිෙබන්ෙන් මීට අවුරුදු 200කට, 300කට කලින් තිබුණු ඒ 
පරතරයම නම් අපි ව්යවස්ථාෙව් ෙමොනවා ලිව්වත්, ඒවා සහතික 
කරන්න බැහැ. අවසානෙය් ඉතාම පභූ ෙහෝ ඉතා දැනුවත් සුළු 
පිරිසකට පමණයි, ෙම් ව්යවස්ථාෙව් අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්ෙන්. 
ඔබතුමාට ෙපෙනනවා ඇති, අද වුණත් රෙට් මූලික අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය ෙවන උදවියෙගන් වැඩි පමාණයක් සාමාන්ය පහළ 
මට්ටෙම් සිංහල, ෙදමළ සහ මුසල්ිම් ජනතාව බව. නමුත් මූලික 
අයිතිවාසිකම් නඩුවක් කියන්න ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්, ඒ පිරිසට වඩා 
සමාජෙය් සිටින යම් කිසි දැන උගත්කමක් තිෙබන, යම් කිසි වත් 
ෙපො ෙහොසත්කමක් තිෙබන අය හා සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් 
විතරයි. එම පදනම මත ඉඳ ෙගන මම ෙම් කාරණය ගැන කියන්න 
කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් වර්තමාන ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය මම කියන්නම්. අලුතින් හදන්න යන 
ව්යවස්ථාවට සම්බන්ධ ෙවන ගරු මන්තීතුමන්ලාට සහ 
ඇමතිවරුන්ට කරන  ෙයෝජනාවක් වශෙයනුයි මම ෙම්ක 
කියන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකෙයන් සියයට අනූවක් පමණ ෙමෙහයවන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන්. ෙපෞද්ගලික අංශය ෙම් රෙට් ආර්ථික කියාවලිය 
සම්පූර්ණෙයන් ෙමෙහයවද්දී රෙට් මූලික අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කළාම - මූලික අයිතිවාසිකම් පද්ධතියක් 
ව්යවස්ථාෙවන් පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ මූලික 
අයිතිවාසිකම් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් කඩ කළාම- ඒකට විරුද්ධව 
කිසිම ආකාරයක නඩුවක් පවරන්න බැහැ. මම සරල 
උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කළ යුතු 
තැන්වලදී ෙචෝදනා කරනවා, ෙද්ශපාලන වශෙයන් රක්ෂා 
ෙදනවාය, පක්ෂගාහීත්වය මත පත්වීම් ෙදනවාය කියලා. ඒක 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් කළා; දින සියෙය් 
වැඩසටහන පැවැති කාලෙය්ත් කළා; දැනුත් කරනවා. ෙම්ෙක් 
ෙව්ගෙය් ෙවනසක් තිෙබන්නට පුළුවන්; පමාණෙය් ෙවනසක් 
තිෙබන්නට පුළුවන්.  නමුත් එෙහම කරනවා. 

 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
දැනුත් කරනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දැනුත් කරනවා. ලංකා ගුරු ෙසේවා සංගමෙයන් අධ්යාපන 

ඇමතිවරයාට විරුද්ධව නඩුවක් දමා තිෙබනවා.  පාසල්වල 
ගුරුවරුන් ෙනොවන ෙසේවාවන්වලට 1,800කට ආසන්න අනියම් 
ෙසේවකයන් පමාණයක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා, අධ්යාපන 
ඇමතිවරයාෙග් මැදිහත්වීම මත. ඔබතුමා ලංගමයට ගිහිල්ලා 
බලන්න. දින සියෙය් ආණ්ඩුව තුළ එක්දහස් ගණනකට පත්වීම් 
දීලා තිෙබනවා. වැඩිපුරම ෙමොනරාගලින්. මම ෙම් ෙව්ලාෙව් ඒ 
පිළිබඳව විවාදයකට යන්න කැමැති නැහැ. මම කියන්න හදන්ෙන් 
ෙම්කයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අඩුම ගණෙන් 
ෙද්ශපාලනඥයන් වැරදි කළාම, ඒක විෙව්චනය කරන්න 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ඉන්නවා. ඒ ගැන මාධ්යවලින් වුණත් 
ලියනවා. නමුත් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් රැකියා ලබා දීෙම්දී අද 
ෙමොන වාෙග් පතිපත්තියක්ද අනුගමනය කරන්ෙන්? 

සමහර සමාගම් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලබා ෙදන්ෙන් 
ඉෙගන ෙගන තිෙබන පාසල මතයි. අහවල් ඉස්ෙකෝෙල් ඉෙගන 
ෙගන තිෙබනවා නම් job එක හම්බ  ෙවනවා. ඉෙගන ගත්ෙත් ඒ 
පාසෙල් ෙනොෙවයි නම් job එක නැහැ. එෙහම නැත්නම් කුලය 
මත. අපි දන්නවා, 400ක්, 500ක් ෙදනා වැඩ කරන සමහර ආයතන 
තිෙබනවා,  ඒවාෙය්  රැකියා ලබා දීෙම්දී  කුලය තමයි සැලකිල්ලට 
ගන්නා පධානම සාධකය වන්ෙන්. අධ්යාපන සුදුසුකම ෙහෝ 
වෘත්තීය සුදුසුකම ෙනොෙවයි.  

සමහර ආයතන තිෙබනවා, ඒවා ජාතික ආගමික පදනම මත 
තමයි වැඩ කරන්ෙන්. අපි කියන්ෙන් පුංචි ෙපට්ටි කඩයක් දමාගත් 
මිනිෙහක් ගැන ෙනොෙවයි; ෙද න්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් වැඩ කරන 
ආයතන ගැන ෙනොෙවයි. නමුත් සුදුසුකම් සහිත තරුණ 
වෘත්තිකයන් අතරින් ජාතිය ෙහෝ කුලය ෙහෝ ස්තී පුරුෂභාවය ෙහෝ 
පාසල ෙහෝ ආගම ෙහෝ මත රැකියා ලබා ෙදන්න ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට අයිතියක් නැහැ. මට නම් වශෙයන් කියන්න 
පුළුවන්. නමුත් මම ඒ නම් කියන්න යන්ෙන් නැහැ. සමහර 
සමාගම් තිෙබනවා, ඒ සමාගම්වල රැකියා ෙවනම පාසල්වලට 
ලියලා දීලායි තිෙබන්ෙන්. එතැනදී මූලික අයිතිවාසිකම කඩ 
ෙවනවා. හැබැයි, යන්න තැනක් නැහැ.  

රෙට් ආර්ථිකෙයන් සියයට 90ක් ෙමෙහයවනවා කියන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්. එතෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශය තමයි 
ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් බුක්ති විඳීෙම් කියාවලියට 
ෛදනිකව වැඩිපුරම බලපෑම් කරන්ෙන්. ඇදෙගන යන්න තැනක් 
නැහැ. ඒ නිසා 2000 වර්ෂෙය් සිට අපි ෙම් රෙට් ආණ්ඩුවලට 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, අෙප් හැම මැතිවරණ පකාශනයකමත් 
ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා, මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කරන 
ෙපෞද්ගලික අංශයට එෙරහිව උසාවිය යෑමට අවශ්ය කරන 
ෛනතික පතිපාදන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් කරන්න 
කියලා. එතෙකොට ඒ නීතියට අනුව කටයුතු කරන්න ෙපෞද්ගලික 
අංශයටත් වග කීමක් තිෙබනවා.  

මම එක ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී ෙගොඩක් අය කථා කරන්ෙන් විධායක 
ජනාධිපති කමය, ඡන්ද කමය සහ බලය ෙබදීම පිළිබඳවයි. ඒවා 
වැදගත්. නමුත් ඊට අමතරව අපි හිතනවා, ඒ කරුණු තුනටත් වඩා 
රෙට් ජනතාවෙග් ෛදනික ජීවිතයටත් බලපාන කරුණ වන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික අංශය මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීෙම්දී ඔවුන්ට 
එෙරහිව උසාවි යන්න පුළුවන් වන විධිෙය් නීති රීති ෙම් රෙට් 
සකස් වීමයි කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි.  අෙප් 
රෙට් වුණත් සිංහල, ෙදමළ රාජාණ්ඩු තුනක් තිබුණා.  සුදු 
අධිරාජ්යවාදීන් ලංකාව යටත් කරගන්න ෙකොට අෙප් රට රාජධානි 

තුනක් වශෙයනුයි තිබුෙණ්. එකක් යාපනය, එකක් කන්ද උඩරට, 
අෙනක් එක ෙකෝට්ෙට්. එතෙකොට ෙම් රාජධානි තුන එකක් කෙළේ 
ෙකොෙහොමද? ශී ලාංකීය ජාතිය නිර්මාණය කෙළේ, බිතාන්යයන් 
ඔවුන්ෙග් වුවමනාවට එක නීතියක් - එක ව්යවස්ථාවක් - හදලායි.  
එතෙකොට ව්යවස්ථාව කියලා කියන එක  නිකම්ම නිකම් නීතිමය 
ලියවිල්ලකට වඩා ජාතියක් හදන එකක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා අපි  පසු ගිය 
කාලෙය් අෙප් රෙට් ෙමොනවෙග් ව්යවස්ථා හදලා තිෙබනවාද 
කියලා. ෙකොළඹ ගත්ෙතොෙත්, අපි කියනවා තමයි සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් ජනතාව එකට ඉන්නවා කියලා. නමුත් ඇත්ත ෙමොකක්ද? 
අපි ෙගොඩක් සිංහල අයට ෙදමළ යාලුෙවෝ ඉන්නවාද? ෙදමළ 
යාලුෙවෝ නැහැ. ඇත්ත කථාව ඒකයි. Telephone book එකක් 
බැලුෙවොත් ෙදමළ නම් තිෙබන යාලුෙවෝ ෙකොච්චර ඉන්නවාද? 
ෙදමළ ළමෙයක් ගත්ෙතොත්, ඔහුට සිංහල යාලුෙවෝ ෙකොච්චර 
ඉන්නවාද? මුස්ලිම් ජාතීන් ගත්ෙතොත් ෙම් තත්ත්වය ටිකක් 
ෙවනස්. අෙප් පාසල් පද්ධතිය ගත්තත් ඔබතුමාට ෙපෙනනවා, අපි 
ghettos හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙලොකු නගරයක සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් යන සියලුම ජාතීන් සිටින බව ඇත්ත. 
හැබැයි, ඒ සියලු ෙදනාම සිටින්ෙන්  ෙවන ෙවනම ෙකොටුවල. ඒ 
නිසා  සිංහල පාසල්, ෙදමළ පාසල්, මුස්ලිම් පාසල් කියලා ආරම්භ 
කරෙගන යන විධිය ඉදිරිෙය්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ෙවනස් 
වන්නට ඕනෑ කියලා අපි හිතනවා. ෙමොකද, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් සමාන අයිතිය පිළිෙගන  තිෙබනවා. නමුත් 
පාෙයෝගික වශෙයන් බලන ෙකොට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් එකක් 
තිෙබනවා, පාෙයෝගිකව කියාත්මක වන තව එකක් තිෙබනවා.  
එකම පාසෙල් දරුවන්ට කැමති ආගමක් අදහන්න පුළුවන්. ඒක 
ගැන විවාදයක් නැහැ. මම ෙම් පාසල්වල නම් කියන්ෙන් නැහැ. 
ලංකාෙව් ඉතා ෙහොඳ පාසල් තිෙබනවා, ඒවාෙය් හැම ජාතියකම 
ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ඉෙගන ගන්නවා. දැන් තිෙබන ඒවා ෙවනස් 
කරන්න ගිෙයොත් සමහර ෙවලාවට ඒ සම්බන්ධෙයන්   විවිධ 
පශ්න මතුවන්නට පුළුවන්කම තිෙබන නිසා,  අඩුම ගණෙන් 
ඉදිරියටවත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කරද්දී සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් කාටත් තිෙබන සමාන අයිතිය - ඒක පිළිගත්තාට පමණක් 
වැඩක් නැහැ - බිම් මට්ටමින් කියාත්මක වන තැන්වලදී ෙම් 
පතිපත්තිය රැෙකන ආකාරයට ව්යවස්ථා කියාවලියක් සකස් විය 
යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 15ක කාලයක් 

තිෙබනවා. Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු 
මන්තීවරයකු  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு 
ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
සකස් කරද්දී ෙමන්න ෙම් ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් මූල ධර්මය 
පධාන නූලක් වාෙග් හැම තැනම  අදින විධිෙය් පෙව්ශයකට යා 
යුතුයි. නැත්නම් අපට කවදාවත් ශී ලාංකීය ජාතිය නිර්මාණය 
කරන්න බැහැ. අපට පාසල් ඇතුෙළේ, ෙපොදු ආයතන ඇතුෙළේ ඒක 
කරන්න බැහැ. ඒක ෙන් දැන් ෙම් රෙට් රාජ්ය භාෂා පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් ආයතනයකුත් බිහි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ලංකාෙව් ඒ 
රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක වන්ෙන් ඉතා අඩුෙවන් කියලා 
ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒ නිසා ව්යවස්ථා සම්පාදන කියාවලිෙය්දී 
ෙමන්න ෙමවැනි කරුණු ගැනත් සංවාදයට ගන්න ඕනෑය කියලා 
අපි හිතනවා. නැත්නම් හැම ෙවලාෙව්ම ඡන්ද කමයටයි, විධායක 
ජනාධිපති කමයටයි, බලය ෙබදීමටයි පමණක් ෙකොටු ෙවලා 
හරියන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙකොටු වුෙණොත් කවදා හරි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හැෙදනවා නම්, ෙමවැනි වැදගත් කරුණු එකතු කර 
ගන්න බැරි ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉදිරිපත් කරන ඊළඟ 
කාරණාව තමයි, පරිසරය සම්බන්ධ පශ්නය. ඇත්තටම පරිසරය 
කියන වචනයත් වැරදියි. 'පරි' කියන්ෙන් අපට පිටින් කියන එක. 
ඇත්තටම ඒකට ගැළෙපන වචනය තමයි, 'ෙසොබාදහම' කියන 
එක. අපට පුංචි කාලෙය් සමාජ අධ්යයනයටත් ඉගැන්නුෙව් 
'පරිසරය' කියන්ෙන් අප අවට තිෙබන ෙද් කියලායි. ඇත්තටම 
අපිත් අයිති ෙදයක් තමයි පරිසරය කියන්ෙන්. ඒ නිසා දැන් 
ෙලෝකය පුරාම ෙසොබාදහමට ෛනතික අයිතියක් දීම ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවටම එකතු කරමින් යනවා. ඒෙක් ආරම්භක රට වුෙණ් 
ෙබොලීවියාවයි. ෙසොබාදහම සහ මිනිසා අතර තිෙබන ෙම් ගැටුම, 
නැත්නම් ෙම් ෙදක අතර තිෙබන විශාල වියවුල ෙබ්රන්න 
ෙසොබාදහමටත් නීතිමය වශෙයන් අයිතියක් ලබා දිය යුතුයි. ඒ 
අනුව ෙසොබාදහමත් ෛනතික පුරවැසිෙයකු වශෙයන් සලකනවා. 
අපිත් ෙනොෙයක් ආකාරයට ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුව 
පරිසර ඇගැයීම් නීති හදලා තිෙබනවා. නමුත්, 'ෙසොබාදහම සහ 
මිනිසා සමානෙයෝ ෙදන්ෙනක්ය' කියන පදනමින් ෙලෝකෙය් නීති 
හදලා නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

හැම ෙවලාෙව්ම අපට ෙසොබාදහම දිහා බලන්න පුරුදු කරලා 
තිෙබන්ෙන් ඊශායලය, පලස්තීනය දිහා බලන විධියටයි. 
ෙසොබාදහම යට කර ගන්ෙන්; පාවිච්චි කර ගන්ෙන් අපට ඕනෑ 
විධියටයි. ඒක මිනිසා සතු අයිතියක්. මම ඒක විවාද කරන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, ඒකට නීතියක් තිබිය යුතුයි; ඒකට කමයක් තිබිය 
යුතුයි. අපි ෙබො ලීවියාව වාෙග් රටක් ගත්ෙතොත් මීට අවුරුදු තුනකට 
කලින් ෙලෝකෙය් පථම වතාවට "The Law of the Rights of 
Mother Earth" කියලා පනතක් ඔවුන් සම්මත කළා. ඒ කියන්ෙන් 
ෙසොබාදහමටත් අයිතිවාසිකම් පමාණයක් ෛනතික වශෙයන් 
දීලායි. සතුන් ඇතුළු අනිකුත් ජීවීන්ෙග්ත් අයිතිය ඒ තුළින් 

පිළිෙගන තිෙබනවා. අපි අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන හිතද්දි 
ඔවැනි කරුණු ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑය කියලා මම හිතනවා. 
ෙමොකද, විසිඑක්වන සිය වසට තරමක් හරි උචිත ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් නම් ෙම් හැෙදන්ෙන්; හදන්න යන්ෙන් සාකච්ඡාවට 
ලක් වූ ෙද්ශපාලන කරුණුවලට අමතරව ෙමවැනි කරුණුවලටත් 
යා යුතුයි කියලා අපි හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
තව එක කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්න මම හිතුවා. ඒ සෘජුව 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් සංවාදයට ලක් වන්ෙන් නැති ෙවනත් 
කරුණු සම්බන්ධවයි. දැන් අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ගත්ෙතොත් කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව නීති 
සම්පාදනෙය්දී ෙලෝකෙය් සහ අෙප් කලාපෙය් රටවල්වලින් යම් 
පමාණයකින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබනවාය කියලා අපි 
හිතනවා. ඒ අඩු පාඩුකම් ෙගොඩකුත් මැද්ෙද්යි. නමුත්, පාෙයෝගික 
වශෙයන් පිරිමියා සහ කාන්තාව අතර ෙද්ශපාලන සමාජ 
අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීෙම්දී සුවිශාල ගැටලු පමාණයක් 
තිෙබනවා. තරුණ ඇමතිවරියන් කාන්තා ඇමතිකම් දරද්දි ඒ 
ෙගොල්ලන් කරන්ෙන්ත් පාරම්පරික වැඩමයි. එක්ෙකෝ ෙපොල් පැළ 
ෙබදනවා; එක්ෙකෝ සහතික ෙදනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
ඇත්තටම කනගාටු වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒවා 
කාන්තා දිනය නැතිවත් කරන්න පුළුවන් ෙන්.  

පසු ගිය අවුරුදු 7, 8, 10, 15 බැලුෙවොත් කාන්තා දිනෙය්දී 
ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? කාන්තාවන්ට තිෙබන 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පශ්නය කථා කරලා තිෙබනවාද? ෙගොඩක් 
ෙවලාවට ඒක ඔවුන්ෙග් ආධ්යාත්මය සම්බන්ධ පශ්නයක්. ඊට 
අමතරව තමයි පහර දීම් හරි, ඒවා සම්බන්ධ අනිකුත් පශ්න 
තිෙබන්ෙන්. නමුත්, අපි කාන්තා දිනෙය්දී සංවාදයට ගන්ෙන් 
ෙවනත් කරුණු. කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමතිතුමිය ඇතුළු 
කාන්තා මන්තීවරියන් එකතු ෙවලා අඩුම ගණෙන් ඊෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කාන්තාවන් සම්බන්ධ අලුත් ෙයෝජනාවක් 
ෙගනාවා නම් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. අෙප් රෙට් 
කාන්තාෙවෝ උගත්. විශ්වවිද්යාලවල  සියයට 72ක් පිරිලා 
තිෙබන්ෙන් ගැහැනු ළමයින්ෙගන්. ආර්ථිකයට වැඩිපුරම 
දායකත්වය ෙදන්ෙන් කාන්තාෙවෝ. ෙම් රට ෙගන යන්ෙන් 
කාන්තාෙවෝ. ඒ ඔවුන්ෙග් ශමෙයන්.  එහි කිසිම අඩුවක් නැහැ. මා 
උදාහරණයක් ෙලසයි ෙම් කාරණය කියන්ෙන්.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනා 
සම්මතය සමඟ ෙම් කාරණෙයහි ෙලොකු සම්බන්ධයක් නැතත් මා 
ෙම් කාරණය කියනවා.  අඩුම ගණෙන්, දෑවැද්ද තහනම් කරන්න 
කියා ෙයෝජනාවක්වත් කාන්තාවන්ෙග් දිනෙය්දී කළා නම් 
ෙහොඳයි. කුඩා උදාහරණයක් මා ෙම් කියන්ෙන්. අපි දන්නවා 
එවැනි ෙයෝජනාවක් කළාට දෑවැද්ද ෙහටම තහනම් වන්ෙන් නැහැ 
කියා. නමුත් ඒ තුළින් කාන්තාව සහ කාන්තා අයිතිවාසිකම් 
සම්බන්ධව අලුත් සංවාදයක් හැෙදනවා. මුං ඇටයි, පරිප්පුයි, 
සහතිකයි ෙබදුවාට ඒ සංවාදය ඇති වන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. අම්පාෙර් ගිහින් ඒ ෙද්වල් ෙබදුවාට ඒ සංවාදය 
ඇති වන්ෙන් නැහැ. අම්පාෙර්දී ඒ උත්සවය පවත්වපු එක ෙහොඳයි, 
ෙකොළඹ පවත්වනවාට වඩා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දෑවැද්ද කියන එක හැදිලා 
තිෙබන පදනම තමයි, විවාහයකදී පිරිමියා උසස්, කාන්තාව යටත් 
-පහළයි- කියන එක. ඒ නිසා කාන්තාව පිරිමියාෙග් මට්ටමට 
ෙගෙනන්න -මනමාලිය මනමාලයා හා සමාන කරන්න- පුළුවන් 
විධිය තමයි, මනමාලියට රත්රන් බඩු, ඉඩම්, ෙද්පළ එකතු කරන 
එක. එතෙකොට තමයි මනමාලයාෙග් මට්ටමට එන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? දෑවැද්ද කියන එක ෙගොඩ නැඟිලා 
තිෙබන්ෙන්, කාන්තාව පිරිමියා හා අසමානයි කියන පදනෙම්යි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊෙය් ෙලෝක කාන්තා දිනය නිසා මම හිතුවා ෙම් කාරණය 
කියන්න. අඩුම ගණෙන්, දෑවැද්ද අෙහෝසි කරන්න කියා නීතියක් 
ෙගනාවා නම් අර කියපු මූල ධර්මය බිෙඳනවා. අෙප් රෙට් 
ෙදමව්පියන්ට තම දරුවන්ට ෙද්පළ පැවරීමට කිසිම බාධාවක් 
නැහැ. දරුවා විවාහ වන දවස වන කල්ම ඉන්න ඕනෑ නැහැ, 
ෙද්පළ පවරන්න. ෙදමව්පියන්ට ඕනෑ දවසක ෙද්පළ පවරන්න 
පුළුවන්. නමුත් ෙවනත් පිරිමියකුට -කාන්තාවක් විවාහ කරගන්නා 
ෙකනාට- තිෙබන අයිතිය ෙමොකක්ද, කාන්තාවෙග් පියාෙගන් -
තමන්ෙග් මනමාලියෙග් පියාෙගන්- ෙද්පළ ඉල්ලන්න? අපි 
නීතිඥවරියන්ෙගන් ෙම් ගැන අහලාත් තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි 
ෙහොඳාකාරව දන්නවා, දෑවැද්ද ආශිතව අදත් සැලකිය යුතු නඩු 
පමාණයක් තිෙබන බව. ඉන්දියාෙව් නම්, දෑවැද්ද 
ෙහේතුෙකොටෙගන මරණත් සිද්ධ ෙවනවා. මා ෙම් කාරණය මතු 
කෙළේ ඇයි? අපි හිතනවා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදන 
කියාවලිෙය්දී කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පශ්නයත් ටිකක් 
වැඩිපුර සාකච්ඡාවට ගන්න ඕනෑ කියා; ඒ සඳහා අදාළ වන නීති 
රීති හැෙදන්න ඕනෑ කියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් කිව යුතු 
කරුණක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනය නාමෙයන් 
ෙලෝකය පුරා ඇත්තටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් 
ෙහොඳ අදහස්, ෙම් ෙහොඳ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන අතරම මා මෙග් 
හෘදය සාක්ෂිය කියන ඇත්ත කියන්නත් ඕනෑ. ෙලෝකය පුරා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනය කරලා තිෙබන්ෙන් ඉතාම 
අතෙළොස්සක් වූ ධනවතුන්ෙග් වුවමනා ෙවනුෙවනුයි. ඒක තමයි 
ෙලෝකය පුරා සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදද්දී අපට එය ෙත්රුෙණ් නැහැ. 
1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟින් සම්පූර්ණෙයන් ලබාගත්ෙත් 
කුමන බලයක්ද? ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉතාම සුළු පිරිසක් අතට 
මාරු කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන බලය තමයි ඒ ලබාගත්ෙත්. 1978 
ඉඳන් හදපු නීතිවල පධාන නීති ෙමොනවාද? ඒ ඔක්ෙකෝම නීති 
මඟින් කර තිෙබන්ෙන් මුළු ලංකාවම BOI කලාපයක් කිරීමයි. 
ඒවා තමයි කෙළේ. ඒවා කරන්න ගියාට පසුව ආ අරගළ, යුද්ධ 
ෙකොච්චරද? ඒ නිසා ෙලෝකය පුරා ෙම් වාෙග් ධෙන්ශ්වර ආණ්ඩු, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට එක් එක් මල්වැඩ දැම්මාට අවසානෙය්දී 
ඒවාෙය් හරය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඉතාම සුළු පිරිසක් ෙවච්ච ෙම් 
ධනවතුන්ෙග් ආදායම් ආරක්ෂා කර ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති, 
ෙලෝකෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාකරණෙය් පියා වශෙයන් 
සලකන්ෙන්, ෙජ්ම්ස් මැඩිසන් බව. ඔහු ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් හතරවන ජනාධිපති වුණා. ඔහු පළමුවැනි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ලියන්න සම්බන්ධ වුණා, ෙජෝර්ජ් ෙවොෂින්ටන්ට. ඔහු 
කරපු පකාශයක් තිෙබනවා, විශ්වවිද්යාලවල උගන්වන. ඔහු 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදක කමිටුවට ලියපු ලිපියක් තිෙබනවා.  

එහි ඔහු කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔහු කියන්ෙන්, ඉඩම් 
හිමියන්ෙග් සහ වහල් හිමියන්ෙග් අයිතිවාසිකම් උපරිම වශෙයන් 
ආරක්ෂා වන විධිෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න 
කියලායි. ෙජෝර්ජ් ෙවොෂින්ටන් කියන්ෙන් කවුද? එවකට 
ඇෙමරිකාෙව් සිටි ෙලොකුම වහල් හිමියායි. ෙතෝමස් ෙජෆර්සන් 
කියන්ෙන් කවුද? ෙතෝමස් ෙජෆර්සන් කියන්ෙන්ත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ලියන්න සම්බන්ධ වුණු ෙකෙනක්; ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ලියද්දීත් වහල්ලු 1,000කට වඩා හිමිව සිටි ෙකෙනක්. 
ඔවුන් අප අගය කරන විද්වතුන් තමයි. ඔවුන් උගතුන් තමයි. ඒ 
ගැන විවාදයක් නැහැ.  

එෙහම නම්, ඇෙමරිකානු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙමොන වාෙග් 
ව්යවස්ථාවක්ද? එය ෙලෝකෙය් ෙහොඳම ව්යවස්ථාවයි කියලා අපට 
කියනවා; ෙපොත පතින් උගන්වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, නමුත් ඔබතුමා දන්නවා 1776 අනුමත කරපු 
ඇෙමරිකානු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ කාන්තාවන්ට 
අයිතිවාසිකම් නැහැ කියා. එහි, කාන්තාව පුරවැසියන් ෙනොෙවයි. 
එහි, ඇෙමරිකාෙව් කළු මිනිසුන් පුරවැසියන් ෙනොෙවයි. 
ඇෙමරිකාෙව් ස්වෙද්ශිකයන් ෙලස දසලක්ෂ ගණනින් සිටි රතු 
ඉන්දියානු මිනිස්සු එහි පුරවැසියන්වත් වුෙණ් නැහැ. ඒක 
පිරිමින්ෙග් ව්යවස්ථාවක්. වහල් හිමි පිරිමින්ෙග් ව්යවස්ථාවක් 
තමයි 'ෙලෝකෙය් ෙහොඳම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව' කියා අපට 
උගන්වන්ෙන්. ඒ තුළට බැසස්ාම අපට ෙපෙනනවා, 
ව්යවස්ථාකරණෙය් මතු පිට තිෙබන ලස්සණ, ෙශෝභමාන ෙද්වලට 
යටින් හරය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඉඩම් හිමියන්ෙග් සහ වහල් 
හිමියන්ෙග් අයිතිවාසිකම් රැකගැනීමයි කියලා.  

දැන් අපිට වහල් හිමිෙයෝ සහ ඉඩම් හිමිෙයෝ නැහැ. දැන් 
ඉන්ෙන් විශාල සමාගම් හිමිෙයෝ විතරයි. අවසානෙය්දී ඔවුන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් හැෙදන බලයන් ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් සියල්ලම 
කරන්ෙන්. ඒක කරන්න ගියාට පස්ෙසේ අපි දන්නවා, ජනතාව 
අරගළ කරනවා; වෘත්තීය සමිති අරගළ කරනවා; අයිතිවාසිකම් 
අහිමි කාන්තාවන් සටන් කරනවා කියලා. ඒ නිසා යම් පමාණයක 
ෙද්වල් ටිකක් ඔවුන්ට ෙදන්නත් ෙවනවා. මම අර මුලින් ෙද්වල් 
ටික කිව්ෙව් ඒකයි. රෙට් ෙම් හැෙදන්න යන ව්යවස්ථාව ඉතා 
පැහැදිලියි.  

විවෘත ආර්ථිකය කියලා ෙම් රට 1977දී open කළා. ඊට 
කලිනුත් අෙප් රෙට් සුළු පිරිසක් තමයි වාසි ගත්ෙත්. 1977දී රෙට් 
සමස්තය විවෘත කරලා සුළු පිරිසක් උඩට ගන්න පළමුවැනි ඉනිම 
පටන් ගත්තා. දැන් හදන්ෙන් එහි ඊළඟ ඉනිම පටන් ගන්නයි. 
ඒකට අවශ්ය කරන ෛනතික පතිපාදනය තමයි අවසානෙය්දී 
ෙම්ෙක් හැෙදන්ෙන්. අපි පුරවැසි අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ෙමොනවා 
කථා කළත්, ඒවා පාෙයෝගිකව ඉටු ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ගත්තත් 
ෙකොච්චර අයිතිවාසිකම් තිෙබනවාද? ඒ නිසා අපි කියන්න ඕනෑ, 
ෙම්ක හැෙදන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙපදෙර්රුවන්, 
කම්කරුවන්, ෙගොවියන්, කාන්තාවන් සහ වැඩිහිටියන් එකතු 
කරෙගන බව. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනෙය්දී කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ, ලංකාව තුන්වැනි ෙලෝකෙය් වැඩිම වයස්ගත 
ජනගහනය සිටින රට බව. ඒවා කථා ෙවන්න ඕනෑ. නැත්නම් අපි 
විධායක ජනාධිපති කමයට විතරක් සීමා වීම වැරදියි.  

මැතිවරණ  පකාශන සෑම එකකදීම අපි ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් අෙප් රෙට් අධ්යාපනය 
මූලික අයිතිවාසිකමක් කරන්න කියලා. අෙප් රෙට් අධ්යාපනය 
මූලික අයිතියක් ෙනොෙවයි. ඒක මානව අයිතියක් විතරයි. එම නිසා 
ඒක මූලික අයිතියක් කරන්න. ෙමොකද, අපි පසු ගිය දිනවල 
දැක්කා, AIDS ෙරෝගය සම්බන්ධ දරුවාෙග් පශ්නෙය්දී සමාජ 
ෙවබ් අඩවිවලින් ඒක ආන්ෙදෝලනයට තුඩු ෙදන විධියට ෙගනාපු 
නිසා, සමාජ ජාලවලින් ඒ සිදුවීම ෙගනාපු නිසා, අද ඒ දරුවාට 
පාසලක් ලබා ෙදන්න අගමැතිවරයාට සිද්ධ වුණු බව. AIDS 
ෙරෝගය නිසා ෙම් සිදුවීම වැඩිපුර සංවාදයට ලක් වුණා. නමුත් 
එවැනි දරුවන් ඕනෑ තරම් ෙම් සමාජෙය් ඉන්නවා. ඒ හැම 
දරුවාටම Trinity College එක හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් අධ්යාපනය මූලික අයිතිවාසිකමක් 
කරන්න.  

මම අලුතින් ෙයෝජනා කරන කරුණුම ෙනොෙවයි; අපි 
හිතනවා, මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පරිච්ෙඡ්දය පුළුල් කර 
ගත්ෙතොත්, සංවිධානය ෙවච්ච පිරිස්වලට හරි ඔවුන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් දිනාගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ආණ්ඩුකම 
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ව්යවස්ථා සම්පාදන කියාවලිය සම්බන්ධෙයන් අෙප් පක්ෂය 
පැත්ෙතන් තිෙබන විෙව්චනය එෙලසම තිෙබනවා. අගමැතිවරයාට 
ඕනෑ ආකාරයට ෙද්ශපාලන පක්ෂ නටවමින්, ඔවුන්ෙග් අත් 
බඳිමින් යන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදන කියාවලියකට අපි 
හවුල් ෙවන්ෙන් නැහැ.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදන 
කියාවලියකදී ෙදන්න තිෙබන ෙයෝජනා අපි ලබා ෙදන්න 
කැමැතියි. නමුත්, ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ෙද්ශපාලන ස්ෛවරීත්වය 
අහිමි කරන කමිටු කියාවලියකට අපි අෙප් සහාය දක්වන්ෙන් 
නැහැ කියලා මුලින් දරපු ස්ථාවරය නැවත සහතික කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර, මූලාසනය සඳහා ගරු ශියානි විෙජ්විකම 

මන්තීතුමියෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ශියානි විෙජ්විකම 

මන්තීතුමිය දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon  THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  took the Chair. 
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ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

நாட் ேல மாற்றத்ைதக் ெகாண் வரப்ேபாகின்ற அரசியல 
ைமப் ச் சாசனம் பற்றி இந்த உயாிய சைபயிேல ேபசுவதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் தந்ததற்காக உங்க க்கு என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். வி தைலப் ேபாராட்டத் க் 
கான த்தம் நி த்தப்பட் ள்ள . தமிழ் மக்கள் எப்ெபா ம் 
வடக்கு-கிழக்கு இைணந்த சமஷ்  ைறயிலான ஒ  
தீர்விைனத்தான் எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இந்தச் சமஷ்  ைறயிலான தீர்  எல்ேலாரா ம் ஏற் க் 
ெகாள்ளப்படக்கூ ய, நிைலத் நிற்கக்கூ ய ஒ  தீர்வாக 
அைமய ேவண் ம் என்பதில் எம  தமிழ் மக்கள் விழிப்பாக 
இ க்கின்றனர். அேதேநரம், அதைன ஒட் யதாகேவ எங்கள  
க த் க்க ம் இ க்கின்றன. ஆகேவ, வடக்கு-கிழக்கு 
இைணந்த ஒ  சமஷ்  ைறயிலான தீர்  எட்டப்பட 
ேவண் ம். அதி ம் விேசடமாக அம்பாைற மாவட்டத் தமிழ் 
மக்கள் இதில் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  கட்டாயமாகும்.  

அம்பாைற மாவட்டத் தமிழ் மக்கள் பலதரப்பட்ட இன்னல் 
கைள அ பவித்தவர்கள். அவர்கள் கடந்தகால த்தத்தினால் 

தாங்கள் வாழ்ந்த இடங்கைள ம் நிலங்கைள ம் இழந் , 
அவற்ைறப் பறிெகா த் விட் த் தனிைமயாக நிற்பைத ம் 
இன்  நாங்கள் காண்கின்ேறாம். ஆகேவ, அம்பாைற 
மாவட்டத் தமிழ் மக்கள் எப்ெபா ம் வடக்கு, கிழக்கில் 
இ க்கின்ற தமிழர்கேளா  ேசர்ந் வாழ்வதைனேய வி ப்ப 
மாகக் ெகாண் க்கின்றார்கள். அ  அந்த மக்களின் 
ஏேகாபித்த க த்தாகும் என்பைத அந்த மாவட்ட மக்களின் 
பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல நான் ெதாிவிக்க வி ம் கிேறன்.   

இலங்ைக சுதந்திரமைடந்த பின்னர் கிட்டத்தட்ட 70 வ ட 
காலத்திேல பலதரப்பட்ட இன்னல்கைள எம  ச கம் 
அ பவித்தி க்கின்ற . த்தம் ெதாடங்கிய காலத்தி ந்  
சுமார் 3 இலட்சம் மக்கைள இழந்தி க்கின்ற ; 65 ஆயிரம் 
ேபாராளிகைள இழந்தி க்கின்ற . இப்ப ப்பட்ட நிைலயிேல 
இந்த அரசியல் மாற்றம் என்ப  தங்க க்கு ஒ  வி ைவத் 
த ெமன்  தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்த் க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். 1925ஆம் ஆண்  கண்  ேதசிய அெசம்பிளியில் 
எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் சமஷ்  

ைறயிலான ஒ  தீர் தான் இலங்ைகக்குத் ேதைவ 
என்பதைன எ த் ைரத்தி ந்தார். அதைனய த் , 1972ஆம் 
ஆண்  எம  தைலவர்களால் ன்ைவக்கப்பட்ட 6 அம்சக் 
ேகாாிக்ைக நிராகாிக்கப்பட்ட . அதன்பின் 1978ஆம் 
ஆண் ேல ன்ைவக்கப்பட்ட 6 அம்சக் ேகாாிக்ைககளில் 3 
நிைறேவற்றப்பட்   மற்றைவ நிராகாிக்கப்பட்டன.  கடந்த 
காலங்களிேல எம  மக்களின் ேதைவகள் அைனத் ம் இந்த 
அரசியலைமப் ச் சாசனங்களால் நிராகாிக்கப்பட்டன. தமிழ் 
மக்களின் ேதைவகள் நிவர்த்தி ெசய்யப்படவில்ைல. தமிழர்கள் 
எப்ேபா ம் நிரந்தரமான சுயநிர்ணய உாிைம டன் 
வாழேவண் ம் என்பைதத்தான் எதிர்பார்த் க்ெகாண்   

க்கின்றார்கள். எனேவ, பல் னத்தவ ம் வாழ்கின்ற இந்த 
நாட் ேல தமிழ் மக்க க்கும் சமத் வமாக உாிைமகள் 
கிைடக்க ேவண் ம்; அவர்க க்கான உாிைமகள் 
நிைலநாட்டப்பட ேவண் ம். உதாரணமாக, பல் னத்தவ ம் 
வாழ்கின்ற சுவிற்சர்லாந்  நாட் ேல உள்ளைதப் ேபான்  
அல்ல  அதைன ஒட் ய ைறயிலான ஓர் அரசியல ைமப்  
உ வாக்கப்ப ெமன்றால் அ  சிறப்பாக அைம ம். 
அவ்வாறான ஓர் அரசியலைமப்பிைனத்தான் தமிழ் மக்கள் 
எதிர்பார்க்கிறார்கள். 

விேசடமாக, சமஷ்  ைறயிலான ஓர் ஆட்சிைய 
உ வாக்கி ள்ள எந்த நா ம் சிறந்ததாகத்தான் விளங்கு 
கின்ற . அந்த நா களின் அபிவி த்திேயா அல்ல  ஏைனய 
ெசயற்பா கேளா ேதால்வியைடந்ததாகச் சாித்திரமில்ைல. 
அவ்வாறான அைனத்  நா க ம் உச்சக்கட்ட அபிவி த் 
திைய ேநாக்கித்தான் நகர்ந் ெகாண்  ெசல்கின்றன. ஆகேவ, 
இந்த நாட் ேல வின மக்க ம் சிறப்பாக வாழ 
ேவண் ெமன்றால் இங்கு சிறந்த ஓர் அரசியல் சாசனம் 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம்; அ  இங்கு வா கின்ற அைனத்  
மக்கைள ம்  தி ப்திப்ப த் வதாக அைமய ேவண் ம் 
என்பதைன ம் இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  

ேம ம், ஒ  நாட் ல் மனிதன் மனிதனாக சுதந்திரமாக 
வாழ்வதற்கு ைறயான அரசியல் யாப்  இன்றியைமயாத . 
ஒ  மனித இனத்திைன இன் ெமா  மனித இனம் எக் 
காரணத்திற்காக ம் அடக்கியாள யா ; அல்ல  சந்ேதகக் 
கண்ெகாண்  பார்க்க யா . சர்வேதச மனித உாிைமச் 
சட்டங்கைள ம் அதி ள்ள வாசகங்கைள ம் கல்வி அறி  
பைடத்த எம  ச கங்கள் நன்கு உணர்ந்  ெகாண் க்கும் 
ஒ  காலப்பகுதியில் நாங்கள் வாழ்கின்ேறாம். சமாதானத் 

டன் அபிவி த்தியைடந்த சில நா களில் இ க்கின்ற மக்கள் 
சிறந்த வாழ்க்ைகத்தரத் டன் வாழ்வதைனப்ேபால் நா ம் 
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வாழ ஆைசப்ப கின்ேறாம். ேமைடேமைடயாக இவற்ைறப் 
பற்றி நாங்கள் ேபசிக்ெகாள்கின்ேறாம். ஆகேவ, அரசியல் 
அதிகாரங்கள் இ க்கும்ெபா  ஒ  ேபச்சும் அைவ 
ைகவிட் ப்ேபான பிறகு இன்ெனா  ேபச்சுமாக இல்லாமல், 
ஒ  சிறந்த அரசியல் ைறைமைய இந்தப் பாரா மன்றம் 
நிைறேவற்ற ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இந்நாட் ல் தமிழ் ெமாழி ேபசும் சி பான்ைம மக்க ம் 
ஆதிெதாட்ேட நில உாிைம டன் வாழ்கின்றார்கள். இ ெமாழி 
ேபசும் ச கங்க க்கிைடயிலான அ ப்பைட வாழ் ாிைமகள் 
ஒ வரால் ஒ வ க்கு ம க்கப்பட்டேபாெதல்லாம் இந்நாட் ல் 
இனப்பிரச்சிைனகள் உ வாகி ள்ளைத யா ம் மறந் விட 

யா . ஒ  சிலாின் இ க்கமான மனப்பான்ைமயால் 
இந்நாட் ல் ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவி உயிர்கள் 
அநியாயமாகப் ப யாயின; இந்நாட் ன் வளர்ச்சிக்காகப் 
பா பட்ட  ஆ ைமமிக்க மகத்தான மனிதர்கள் மண்ணாகிப் 
ேபா ள்ளார்கள்; மனித வளங்கள் ேசதமாக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. சிங்களவர்களாக இ ந்தாெலன்ன, 
தமிழர்களாக இ ந்தாெலன்ன, ஸ் ம்களாக இ ந்தா 
ெலன்ன, அவர்கள் இந்த நாட் ல் பிறந்த கு மக்கள். 
அவர்க க்காகக் ெகாண் வரப்பட்ட அரசியல் யாப் க்களில் 
காணப்பட்ட குைறபா கேள இத்தைன இழப் க க்கும் 
காரணமாக இ ந்தன. இன்  ஆயிரக்கணக்கான, இலட்சக் 
கணக்கான மக்களின் உயிாிழப் க்குக் காரணமாக இ ந்த  
இந்த அரசியல் சாசனத்தி ள்ள குைறபா கள்தான் என்பைத 
இந்த உயாிய சைபயில் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். சிறந்த 
ஓர் அரசியல் சாசனம் - அரசியலைமப்  உ வாக்கப்ப  
மானால் இன் ெமா  த்தத்ைத எம  மக்கள் எதிர்ேநாக்க 
மாட்டார்கள். அ  நைடெபற யா ; நைடெபற ம் 
மாட்டா . ஆகேவ, சிறந்த ஓர் அரசியல் யாப்ைப - அரசியல் 
சாசனத்ைத உ வாக்க ேவண் ெமன இந்த உயாிய சைபயிேல 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

தமிழ் ேபசும் மக்கள் தம  வரலாற்  ாீதியான 
நம்பிக்ைகையப் பா காக்கக்கூ ய, தம  கல்வி மற் ம் 
கலாசார வி மியங்கைளப் ேபணிப் பா காக்கக்கூ ய, 
மதாீதியான உாிைமகைள ம் மற் ம் அ ப்பைட உாிைம 
கைள ம் வழங்கக்கூ ய, ெகளரவமான அரசியல் கட்டைமப்  
மற் ம் ெசளகாியமான நிர்வாக ைறைமயிைன எதிர்பார்த்  
நிற்பதைன, யாைர ம் எவ்விதத்தி ம் பாதிக்கும் ெசயலாக 
எவ ம் க த யா . இதைன இலங்ைகயில் இ ெமாழி 
ேபசும் மக்க ம் எதிர்பார்த்  நிற்கின்றார்கள். பல ெமாழிகள் 
ேபசும் நா களில் இந்த எதிர்பார்ப்ைபப் ர்த்தி ெசய்வதற்குப் 
பயன்ப த்தப்ப ம் மிகப் பிரதானமான ஆ தமாகச் சமஷ்  

ைறயிலான அரசியல் யாப்  காணப்ப கின்ற . இ  
நாட்ைடப் பிாிக்கும் ைறைமயல்ல! அவரவர் தனித் வங் 
கைளப் பா காக்கின்ற ஓர் அரசியல் ஒ ங்கைமப் . இந்த 
அரசியல் கட்டைமப்  மாற்றத்திைன உள்ளடக்கிய வடக்கு-
கிழக்கு இைணந்த ஒ  தீர் த் திட்டத்திைனத் தமிழ் ேபசும் 
மக்கள் இந்த நாட் ச் சிங்கள மக்களிடம் ேகட்  
நிற்கின்றார்கள். இதற்கு இந்தப் பாரா மன்றம் சாியான ஒ  
சட்டவாக்க சைபயாக இ ந்  அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்பட் , 
இந்நாட் ல் நீண்டகாலமாகப் ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற 
ேதசிய இனப்பிரச்சிைனக்கு அைனத்  மக்களா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  சிறந்த, நிைலயான தீர்ைவக் 
காணேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேவண் ேகாள் 
வி த் , என  உைரைய க்கின்ேறன்.  நன்றி. வணக்கம். 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.27] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 

"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනා 
සම්මතය" සම්බන්ධෙයන් අද දින විවාදෙය්දී අදහස් පළ කිරීමට 
මට අවස්ථාවක්  ලැබීම සතුටට කරුණක්.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 75වන ව්යවස්ථාව යටෙත් ඇති 
බලතල අනුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පනත් ෙකටුම්පත සැකසීම 
සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් නමැති කාරක සභාවක් 
තිබිය යුතු බවට  පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරනවා.   එහි අනු 
කමිටුවක් වශෙයන් ෙමෙහයුම් කමිටුව පත් කරන අතර, ඒ 
ෙමෙහයුම් කමිටුව ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පතක් සකස් කිරීෙම් පූර්ණ කාර්යය සඳහා වගකිව යුතු 
ෙවනවා.   

ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන සහ පතිසංස්කරණ 
ගත් කල එක්දහස් අටසිය ගණන්වල ආපු ෙකෝල්බෲක්/කැමරන් 
පතිසංස්කරණෙය් සිට  එක්දහස් නවසිය ගණන්වල ආපු මැක්ලම්, 
පළමුවන මැනින්, ෙදවන මැනින්, ෙඩොනෙමෝර්, ෙසෝල්බරි, 
ෙඩොමීනියන් රාජ්යයක් බවට පත් කිරීම, පළමු ජනරජ ව්යවස්ථාව 
ඇති කිරීම සහ ෙදවන ජනරජ ව්යවස්ථාව ඇති කිරීම දක්වා ෙම් 
පිළිබඳ ඉතිහාසය ඈත අතීතයට  දිව යනවා.  

ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් 1978 ෙදවන ජනරජ ව්යවස්ථාව 
සම්බන්ධෙයන් කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතය තුළ, ජාතීන් අතර ෙද්ශපාලන බලය ෙබදීමට ෙයෝජනා 
කරපු පළමුවැනි අවස්ථාව. ෙම් කමය තුළින් සමානුපාතික ඡන්ද 
කමය සමඟින් විධායක ජනාධිපති ධුරය ඇති කළා. ෙම් කමය ඇති 
කළ අවස්ථාෙව් සිටම විවිධ ෙචෝදනා එල්ල වුණා. දිගින් දිගටම  
සියලුම පක්ෂ විසින් ෙමම විධායක ජනාධිපති කමය දඩමීමා 
කරෙගන තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ගමන යන්න පටන් ගත්තා.  

2001 දක්වා ෙම් ගමන ආවා.  කවුරුත් ෙම් විධායක ජනාධිපති 
කමය අෙහෝසි කෙළේ නැහැ. 2001 ඔක්ෙතෝබර් 03 දින සිට තමයි 
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු ආණ්ඩුව යටෙත් දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක කරලා ඒ මඟින් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා, විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල 
යම් කිසි පමාණයකට අඩු කරන්න කටයුතු කෙළේ. විෙශේෂෙයන් 
ෙමහිදී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාවක් -Constitutional Council - 
පත් කරලා, ඒ හරහා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා, ඒ 
තුළින්  විධායක ජනාධිපතිවරයාෙග් බලතල සීමා කරන්න 
උත්සාහ කළා. හැබැයි, සමහර අවස්ථාවල පක්ෂවලින් අදාළ 
නිෙයෝජිතයන් නම් ෙනොකිරීම තුළ අසාර්ථක තත්ත්වයක් ඇති 
වුණු අවස්ථාත් තිෙබනවා. 

2001 ෙම් සිද්ධියත්, 2010 නීතිගත වුණු දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත්  දිහා බලද්දී, එකකට එකක් පරස්පර බව  
අපට ෙපෙනනවා. 2010 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 09 වැනි දින තමයි 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය නීතිගත වුෙණ්. 
ෙම්ෙකදි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව ෙවනුවට පාර්ලිෙම්න්තු 
සභාවක් පිහිටුවනු ලැබුවා. ඒ පාර්ලිෙම්න්තු සභාෙව් තිෙබන 
විෙශේෂත්වය තමයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභාවට හිමිවන්ෙන් 
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නිරීක්ෂණ බලතල පමණක් වීම. එම නිරීක්ෂණ ෙනොසලකා 
හැරීමට ජනාධිපතිවරයාට හැකියාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ජනාධිපතිවරයාෙග් බලතල ඒකාධිපති බලයක් බවට පත් ෙවනවා,  
ජනාධිපති ධුරෙය් කාල සීමා සහ වාර සීමා ඉවත් කරන්න හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බලතල ෙබදීම ෙවනුවට බලතල ඒකරාශී 
වීමක් සිදු ෙවනවා, ව්යවස්ථාදායකෙය් හා අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය බිඳ වැෙටනවා. ෙම්ෙක් පතිඵල විධියට අග 
විනිශ්චයකාරවරිය පැය 24ක් තුළ ෙගදර යවනවා; මාධ්යෙව්දින් 
අතුරුදහන් ෙවනවා;  මාධ්ය ආයතනවලට ගිනි තැෙබනවා; 
ජනරල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව අත් අඩංගුවට ගැෙනනවා.   
ජනරාල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා අත් අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
"ඔපෙර්ෂන් ෙෆොනී"  කියලා නමකුත් දාලා තිෙබනවා.  

ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන බවට 2015 ජනවාරි 08 වැනිදා 
මැතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා අපි ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ 
අනුව, 2015 ජනවාරි 28වන ෙකොට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් අපි ෙගනාවා. එය දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය කියලා අපි නම් කළා.  ඒ හරහා නැවතත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සභාව පිහිටුවන්න කටයුතු කළා. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා 11ක් පත් කළා.  ජනාධිපති ධුර කාලය නැවතත් වසර 05 
බැගින් ෙදවරකට සීමා කළා. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන 
අවස්ථාවකදි ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව නඩු පවරන්න අවශ්ය 
පසුබිම නිර්මාණය කළා. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් 
වුණු දිනෙය් සිට අවුරුදු හතරහමාරක කාලයක් යන ෙතක් 
විසුරුවා හැරීමට ජනාධිපතිවරයාට තිබුණු බලය අපි අෙහෝසි කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊළඟ පියවර වශෙයන් අපි 
පූර්ණ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ඉල්ලනවා. ඒ සඳහා 
අපි මහජන අදහස් හා ෙයෝජනා ලබා ගනිමින් සිටිනවා.  ෙමහිදී, 
"අගමැතිතුමා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් 
ෙගෙනන්න  ෙඩෝසර් කිරීමක් කරෙගන යනවා" යි කියන කථාවක්  
විවිධ පක්ෂවලින් අදහස ්පළ කරද්දී කිව්වා.   ෙඩෝසර් කරන්න නම් 
අපට මහජන අදහස් ගන්න ඕනෑ නැහැ. එෙහම ෙනොකර අපට ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න තිබුණා.  

ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ජනතාවාදී ව්යවස්ථාවක් 
නිර්මාණය කරන්න. ඒ වාෙග්ම නිවාස, ෙසෞඛ්ය, අධ්යාපනය, 
සංස්කෘතිය රැක ගැනීම සඳහාත්, ජීවන වෘත්තිය නිසි ආකාරෙයන් 
පවත්වා ෙගන යාම සඳහාත් අවශ්ය සංවිධාන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව තුළින් ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ 
වාෙග්ම පිළිෙවළට හැඩ ගැසුණු, සාමකාමී සමාජයක් බිහි කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. පුද්ගල සහ ජන ෙකොටස්වල 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම 
රෙට් සම්පත් කළමනාකරණය තුළින් උපරිම පෙයෝජන ලබා 
ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම රෙට් ආර්ථිකය 
සමඟ ජන ජීවිතය යහපත් කිරීමට අවශ්ය කරන අධීක්ෂණ  කටයුතු 
සිදු කිරීමට ෙම් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙමම ගරු සභාෙව් 
ෙනොෙයක් අදහස්  ඉදිරිපත් වුණා. පසුගිය කාලෙය් නිර්මාණය 
ෙකරුණු  FCID  වැනි ආයතන සම්බන්ධෙයන් සමහර උදවිය දැඩි 
පිළිකුලකින් යුතුව කථා කළා. හැබැයි FCID  එක ගැන වුණත්, 
CID  එක ගැන වුණත් කථා කරලා, ෙම් රජෙය් ගමන් මග 
නවත්වන්නට කාටවත් හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන්  නැහැ. අද 
ෙවනෙකොට  ෙපොල් ගහන සිද්ධීන් තිෙබනවා; ෙද්වාල ගාෙන් 
ගිහින් කාලි මෑණියන්ට යාඥා කරන සිද්ධීන් තිෙබනවා; 
කන්නලව් කරන සිද්ධීන් තිෙබනවා. ෙම් එකකටවත් ෙම් 
යහපාලන රජය යන ගමන නවත්වන්නට පුළුවන් වන්ෙන්  නැහැ.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා ෙයෝජනා 
සම්මතය ගැන කථා කරන අදත් අවසාන ෙමො ෙහොෙත් අදහස් 
ඉදිරිපත් කරමින් "නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්" කියන  
ෙකොටෙසේ   "නව" කියන වචනය ඉවත් කරන්නයි  විපක්ෂය  කියා 
සිටිනවා අපට  අහන්නට ලැබුණා. හැබැයි මෙග්  ෙපෞද්ගලික 
අදහස නම් අලුත්  ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථාවක් අපට අවශ්යයි කියන 
එකයි.  

දැනට පවතින ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අවුරුදු ගණනාවක් 
කියාත්මක කර දැනට ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ඇති කර තිබුණාට 
තිරසාර සංහිඳියාවක් ඇති කරන්නට අපට හැකියාව ලැබී නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් සම්පත් ෙබදීයාෙම් අසමතුලිතතාව ෙවනස් 
කරන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. එම නිසා ජනතාවෙග් 
අදහස්වලට අනුව අලුත් ව්යවස්ථාවක් සෑදිය යුතුය කියන 
ස්ථාවරෙය් මම ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අතීතෙය් විවිධ කමෙව්ද 
හරහා ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ඇති කරන්නට උත්සාහ කළා. ෙම් 
තුළින් සමහර උදවිය  සිංහල ෙබෞද්ධ කියන බහුතර ඡන්ද පදනම 
ඉලක්ක කර ෙගන ෙද්ශපාලනය කරන්න උත්සාහ කළා. ඒ 
වාෙග්ම ජාතිවාදී , ආගම්වාදී සංවිධාන ඇති වුණා. ඒ හරහා සිදු 
වුෙණ් ජාතීන් අතර අසමගිය  වර්ධනය වීමත්, අෙප් රට ෙලෝකෙය් 
ෙකොන් වීමත් පමණයි. ඒ කාලෙය්දී විවිධ "චණ්ඩි වගන්ති" 
ඉදිරියට දැම්මාට අවසානෙය්දී ආර්ථික වශෙයන් ෙම් රට  බිඳ 
වැටුණා.  ඒ ආර්ථික වශෙයන් බිඳ වැටීම අපි ෙම් ෙවනෙකොට යථා 
තත්ත්වයට පත් කරමින් ඉන්නවා. ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් 
කිරීමට තව ටික කාලයක් ගත ෙවනවා. ආර්ථිකය නගා සිටුවීමත්  
සමඟ  අපි ෙම් රෙට් සියලුම ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන 
අතර,  ජනතාව අතර තිෙබන ආදායම් අසමතුලිතතාවයත් මඟ 
හැරීමට  හැකිෙව්ය කියා මා විශ්වාස කරනවා. ස්තුතියි.  
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ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 

සංෙශෝධනය කිරීම  සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක්  පත් 
කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවයි. ෙම් කාරණාව 
පිළිබඳව විවිධ වාද විවාද ඇති ෙවලා, ඒකට යම් යම් සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කරලා,   සාකච්ඡා කරන අවසන් ෙමොෙහොතයි ෙම්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 1972 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සකස් කළාට පසුව, එහි සංෙශෝධනයක් කරන්න ඕනෑ නම් එය 
කළ යුතු කමෙව්දයක් එහි ඇතුළත් කළා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයා 1978දී ඒ අනුව තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සංෙශෝධනය කෙළේ. එෙහම නැතිව අද ෙම් කටයුතු කරන්න ගිය 
නිසා තමයි පශ්නයක් මතු වුෙණ්. දැන් ඒක අගාමාත්යතුමා 
පිළිෙගන තිෙබනවා. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙකොට අප 
ෙමන්න ෙම් කාරණා ගැන හිතා බලන්න ඕනෑ. අපි දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කළා. එම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය සිදු කරලා, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කළා. අද 
ඒවාෙය් පතිඵල ෙමොනවාද? මැති ඇමතිවරු ඒවාට පත් කරන්න 
එපාය කියා අප ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා. මැති ඇමතිවරු පත් කළාම  
ඒවා ස්වාධීන වනවාද? නමුත්, ඒවාට මැති ඇමතිවරු පත් කර 
තිෙබනවා. දැන් ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ක් පත් කර ති ෙබනවා. 
ෙම් ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව නීතිය හා සාමය පිළිබඳව සියලු 
ෙද්වල් අනුමත කර තිෙබනවාද? අගාමාත්යතුමා කැබිනට් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මණ්ඩලෙය් තීන්දුවක් මත FCID එක පිහිටුවලා තිෙබනවා. 
එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් තිෙබන කමිටුවකින් තමයි ෙචෝදනා 
පත ෙගොනු කරන්ෙන්; කාවද අල්ලන්න ඕනෑ, කාෙගන්ද පශ්න 
කරන්න ඕනෑ කියන කාරණා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

එතෙකොට ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙමොකද කරන්ෙන්? 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ඒක අනුමත කරනවාද? ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අහනවාද, "FCID එක අනුමත කරනවාද?" 
කියා. නමුත්, රටට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? කාෙගන්වත් බලපෑමක් 
නැති, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරනවා කියායි. එෙහම නම් 
FCID එක පිහිෙටව්වාම ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් 
කරලා අහන්න තිබුණා ෙන්, "ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේලා අනුමත 
කරනවාද?" කියා. අද ෙපොලීසිෙය් උසස්වීම් ෙදන්න, මාරුවීම් 
ෙදන්න, ෙපොලිස් ආඥාපනත සංෙශෝධනය කරන්න ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාව කියා කරනවා. හැබැයි, කැබිනට් මණ්ඩලයකින් 
අනුමත කළ, ෙද්ශපාලනඥයන් නිෙයෝග ෙදන, FCID එක 
පිළිබඳව එක වචනයක්වත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් 
අපට ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද?  

ඇමතිවරෙයක් වාහනයක් එළවාෙගන ගිහින් පාෙර් ගිය 
තරුණෙයක් හැප්පිලා මරණාසන්නව ඉස්පිරිතාලෙය් ඉන්නවා 
කියා දැන් රෙට් ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. එතුමා ඒ වාහනය 
එළවාෙගන ගියා කියා දැකපු අය දිවුරුම් ෙපත්සම් ඉදිරිපත් 
කරනවා. නමුත්, ෙපොලීසිය නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා. හිරුනිකා 
මන්තීතුමිය එයාෙග් security එක ෙයොදවලා, තර්ජනය කරලා 
මිනිස්සු අල්ලාෙගන ආවාම, ඒ සිද්ධිය මාස ගණනක් තිස්ෙසේ 
ඇදලා, නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව ෙසනසුරාදා දවෙසේ 
උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා ඇප දුන්නා. ඇඹිලිපිටිෙය් තවත් 
සිද්ධියක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙමොකද 
කරන්ෙන්? විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යයන්ට ගැහුවාම ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාව කිව්වා, "අප පරීක්ෂා කරනවා" කියා. පරීක්ෂා 
කරලා, ෙපොලිස් ස්ථානාධිපති ෙග් වැඩ තහනම් කරලා දැන් නැවත 
ෙසේවෙය් පිහිටුවන්න විභාගයක් පවත්වන්ෙන් නැහැ. ඉතින් 
අගාමාත්යතුමා කියන ෙද්වල් හරියට කියාත්මක කරයි කියා අප 
විශ්වාස කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගිය අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් මාසෙය් මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අය වැය ෙල්ඛනය සම්මත කළ 
අවස්ථාෙව්ත් සංෙශෝධන ගණනාවක් කළා. බදු පැෙනව්වා. රෙට් 
මහජනයා ඒ බදුවලට ගැළෙපන විධියට තමන්ෙග් ව්යාපාර සියල්ල 
සංවිධානය කළා. ඊෙය් ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් 
හදිසිෙය්ම ඒ බදු සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කළා. රටක් ෙමෙහම 
ෙගන යන්න පුළුවන්ද? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් එෙහම හදන්න 
පුළුවන්ද? විශ්වාසවන්තභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ. සියලුෙදනාම 
සාකච්ඡා කරලා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට 
එකඟ වුණා. එමඟින් පත් කළ ෙකොමිෂන් සභා ඒ බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු කාර්යය ඉෂ්ට කරනවාද? නැහැ. එෙහම නම් අගමැතිතුමා 
ෙගෙනන ෙම් ෙයෝජනා අවසානෙය් ඉෂ්ට ෙවයිද, නැද්ද කියන 
පශ්නය අපට තිෙබනවා.  

"ණය උගුලකට අහුවුණා, අරකට අහුවුණා, ඒෙකන් 
ගැලෙවන්න ඕනෑ" කියලා විවිධ ලස්සන කතන්දර කියන්න 
පුළුවන්. ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවා දැන් අවුරුදු එකහමාරක් ගතවී 
තිෙබනවා. ෙම්වා දන්ෙන් නැද්ද? රටක ආර්ථික කටයුතු 
කරනෙකොට, මුදල් ගනු ෙදනු කරන ෙකොට කැබිනට් මණ්ඩලය වග 
කියනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙහොෙරන් කියා කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. මහා භාණ්ඩාගාරය - Treasury එක - 
තිෙබනවා.  මහා භාණ්ඩාගාරෙය් මුදල් පිළිබඳ කමිටුව තිෙබනවා.  

ෙම්වා මහජනයා හිනස්සවන කතන්දර. එෙහම කරලා, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න කියා කමෙව්දයක් ෙගනාවා. අපි 
ඒකට විරුද්ධ වුණා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විරුද්ධ වුණා. අද ඒ 
ඔක්ෙකෝම එකතුෙවලා ඒ කාරණය පිළිඅරෙගන එනෙකොට, ෙම් 
කරන ෙද් පිළිගන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නයක් අපට තිෙබනවා. 
ෙමෙතක් කල් කරපු කිසිම ෙදයක පිළිගත්ත ෙද් කියාවට නඟලා 
නැහැ.  

අද රෙට් තත්ත්වය බලන්න. වී ෙගොවියාට කිව්වා, අපි සහතික 
මිලට වී ගන්නවා; රුපියල් 50 ට වී ගන්නවා; රුපියල් 45ට වී 
ගන්නවා කියලා. දැන් රුපියල් 25ටවත් වී මිලදී ගන්ෙන් නැහැ. අද 
රට පුරා ෙකෝලාහලයක්. වී ෙගොවියා අමාරුෙව් වැටී තිෙබනවා. 
රජය සහතික මිලක් ෙදනවා කියන්ෙන් නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා 
කරන්න කරන වැඩක්. දැන් ෙගොයම් කපනවා. එෙහන් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය  නැහැ. ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරන්න 
කියනවා. ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? 
රසායනික ෙපොෙහොර ගන්ෙන් නැත්නම් රජය ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
ෙපොෙහොර ආනයනය කරලා හරි ලබාෙදන්න ඕනෑ. නිෂ්පාදනය 
කරපු වී ටික විකුණා ගන්න ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඕනෑ.  ඕවා දන්ෙන් 
නැතිවද මැතිවරණ කාලෙය්  "අපි රුපියල් 50ට කීරි සම්බා 
ගන්නවා, රුපියල් 45ට සම්බා ගන්නවා" කියලා කිව්ෙව්? ෙම් 
කන්නෙය් ෙකොෙහේ හරි වී මිලදී ගන්නා තැනක් තිෙබනවාද කියා 
මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් අහන්න කැමැතියි.  

ෙකොෙහේ හරි  වී මිලදී ගන්නා තැනක් තිෙබනවාද? ෙම් මිනිස්සු 
ෙකොහාටද වී විකුණන්ෙන්? රබර් ෙගොවියා රබර් ටික විකුණා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙත් ෙගොවියා ෙත් ටික විකුණා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙමෙහම ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දීපු ෙකෙනක් නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදනවා කිව්වාට, ඒවා හරියට කියාත්මක 
කරයි කියලා කවුද පිළිගන්ෙන්? නිකම් කට මැත ෙදොඩවන්න 
පුළුවන්. නමුත් ෙවච්ච ෙද්වල් දිහා බලා අපි කථා කරන්ෙන්. 
සාධාරණ සමාජයක් උෙදසා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සංෙශෝධනය කරලා, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කළා. එක 
ෙකොමිෂන් සභාවක ඉන්ෙන් ඇමතිවරු ෙදපළක්. සාධාරණය ඉෂ්ට 
ෙවයිද? ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ඇතුළු අනික් ෙකොමිෂන් 
සභාවලින් ෙමොනවාද ෙකෙරන්ෙන්? එෙහම නම් රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමා ෙගන එන ෙම් ෙයෝජනා විශ්වාස කරන්න 
පුළුවන්ද? එයාෙග් යටි හිෙත් තිෙබන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරවා ගන්න අපි ඔක්ෙකෝම එකතු කර ගන්නයි උත්සාහ 
කරන්ෙන්. ඒකට අපි සම්බන්ධ ෙවන්න කැමැති නැහැ. ඕනෑම 
ෙයෝජනාවක් ආෙවොත්, අෙප් සංෙශෝධන අපි ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි. නමුත් ඒවා කියාත්මක කරනවාද, නැද්ද කියලා විශාල 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. අය වැය ෙල්ඛනයම එක කාරණාවක්. 
අධ්යාපනයට සියයට 7ක් ෙවන් කරනවා කියලා කිව්වා. නමුත් 
බැලුවාම තිෙබන ෙගොඩනැඟිලිවල ඇස්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමෙහම වැඩ කරන්න ඉඩ ෙදන්න පුළුවන්ද, බැරිද 
කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. 

ජනාධිපතිතුමා තමාෙග් මැතිවරණ  පකාශෙය්දී කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද ? "ජනමත විචාරණයකට යන්ෙන් නැතිව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරනවා" කියලා කිව්වා.  එතෙකොට 
අගාමාත්යතුමා කියනවා "අපි ජනමත විචාරණයකට යනවා" 
කියලා. ෙම්ක පරස්පර විෙරෝධියි. ෙම් ෙයෝජනාව ෙග්න්ෙන් 
ජනමත විචාරණයකට යනවා කියලායි. තුෙනන් එකක ඡන්දය 
අරෙගන ජනමත විචාරණයකට යනවා කියලා කියනවා.  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට ජනාධිපතිවරයා තමන්ෙග් 
මැතිවරණ පකාශෙය්දී කිව්වා "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් 
කරනවා; හැබැයි, ජනමත විචාරණයකට ෙනොයන කරුණුවලට" 
කියලා. එතෙකොට ෙම්ක පරස්පර විෙරෝධියි. ෙම්කට අපි 
ෙකොෙහොමද එකඟ ෙවන්ෙන්? ෙම් වාෙග් ගැටලු රාශියක් 
තිෙබනවා.  
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ඊෙය් පනවපු බදුත් එක්ක ව්යාපාරික ෙලෝකෙය් සිටින අය 
අතරමං  ෙවලා ඉන්ෙන්. Capital Gains Tax එක වැඩි කරලා.  වැට් 
බද්ද සියයට පහ ෙළොව කරලා.  එක පැත්තකින් ෙඩොලරෙය් අගය 
ෙහෝ ගාලා ඉහළ යනවා. ඒ අතරතුර, අෙප් රටට ලැබුණු ලාභය පිට 
රටට ෙගනයන්න ෙදනවා. දැන් ෙතල් මිල අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙතල් මිල අඩු වුණාම, ඒ ලාභය මහජනයාට ෙදන්ෙන් නැත්නම් 
රජයට ගන්න යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒත් රජය  ඒ ලාභය ගන්ෙන්ත් 
නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සියයට 45ක ෙකොටස් තිෙබන IOC එකට ඒ 

ඔක්ෙකොම ලාභය ඉන්දියාවට අරෙගන යන්න ෙදනවා. අපට 
ආරංචියි ඒෙකන් ෙකොමිස් මුදලක් අෙප් මැති ඇමතිවරු යටින් ඩීල් 
දාෙගන ගන්නවා කියලා.  ෙතල් මිල අඩු වුණාම ඒ ලාභය 
මහජනයාට ෙදන්ෙන් නැත්නම් රජය ගන්න ඕනෑ. ඒ ලාභය රජ ය 
ලබා ගන්ෙන්ත් නැහැ. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සියයට 45ක ෙකොටස් 
තිෙබන  IOC එක ඒ සියලු ලාභය ඉන්දියාවට අරෙගන යනවා. 
ඒකට  ඩීල් එකක් දාෙගන කියනවා. ඉතින් ෙමෙහම කටයුතු කරන 
විකමසිංහ උන්නැෙහේ අපට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? මා නම් 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. මා එතුමා ගැන ෙහොඳට දන්නවා. එතුමා 
ෙගෙනන ෙයෝජනා අපි විශ්වාස කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා ෙයෝජනා 
සම්මතයට අෙප් එකඟතාව පළ කරන්ෙන් නැතැයි කියා පකාශ 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය මා අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.48] 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ඉතාම වැදගත්, ඒ වාෙග්ම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ශී ලංකා 

පාර්ලිෙම්න්තු වට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොතක ඒ පිළිබඳව 
අදහස් පකාශ කරන්න ලැබීම මා ලැබූ භාග්යයක් විධියට 
සලකනවා.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා වූ ෙම් 
ෙයෝජනාව ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පක්ෂ-විපක්ෂ 
සියලුෙදනාෙග් අදහස්, ෙයෝජනා සහ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වුණා. ඒ 
සියල්ලටම ඇහුම්කන් ෙදමින් ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කරලා අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරන්න ආරම්භ කරන 
ෙමොෙහොතක් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසයට එකතු වන ෙම් 
ඉතාම අනගි අවස්ථාවට අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් සියලු පක්ෂ 
විපක්ෂ මැති ඇමතිවරුන්ෙග්  දායකත්වය සපයන්න කියලා මෙග් 
කථාව ආරම්භෙය්දීම ඉතා ෙගෞරවෙයන් ආරාධනය කරනවා. එය 
මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස. මම එෙහම කියන්ෙන් ෙම් නිසායි. 1833 
ඉඳලා ෙම් රෙට් විවිධ පාලන කම තිබුණා. විවිධ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා තිබුණා. ඒවා සංෙශෝධනය ෙවමින් පැවතුණා.  

අද අපි අනුගමනය කරන්ෙන් 1978දී නිර්මාණය කළ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවයි. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවත් දහනව 
වතාවක් සංෙශෝධනය ෙවලා තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය   
කියවා බලද්දී ඉන් වැදගත් අවස්ථා කීපයක් අපට හමුෙවලා 

තිෙබනවා. නමුත්, මැකියාෙවලිෙග් කියමන අනුව, "ගත් බලය 
රැක ගන්න සහ ඒ බලය ව්යාප්ත කරන්න" සමහර පාලකයන් 
කටයුතු කරපු අවස්ථාත් අප දැකලා තිෙබනවා. ඒ යට ගියාව 
පැත්තක තියලා අනාගතය ෙවත අපි ගමන් කළ යුතුයි. අතීතෙයන් 
පාඩම් ඉෙගනෙගන, වර්තමානෙය්  සිදුවීම් සියල්ල සමාෙලෝචනය 
කරලා, අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි යමක් නිර්මාණය කළ යුතුයි.  

ගරු අගාමාත්යතුමාත් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තු වට 
පැමිෙණන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
පත්කිරීම සඳහා වන ෙයෝජනාව රටට ෙමොන තරම් වැදගත්ද, 
ෙමොන තරම් උත්තරීතරද කියන කාරණය අප අවෙබෝධ කර ගත 
යුතුයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා වන ෙම්  
විවාදයට සම්බන්ධෙවලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සමහර 
මන්තීවරු අද කියනවා, "ජනතාවෙගන් අදහස් ගන්න කලින් ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ හදලා ඉවර කරන්න තිබුණා"ය කියලා. අපි 
පජාතන්තවාදීව ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා, සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
ඇතුළු ශී ලංකාෙව් ජීවත්වන සියලු ජන ෙකොටස්වල අදහස් උදහස ්
එකතු කර ගත්ෙත්, ඒ සියලු ෙදනාට ෙම් රට තුළ සහෙයෝගෙයන් 
ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ වට පිටාවක්, සමාජයක්, ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවත් එක්ක ෙගොඩ නැ ෙඟන්න ඕනෑය කියන විශ්වාසය 
මත තමයි. 

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අප රට මුහුණ දුන් සිදුවීම් 
සියල්ල වි ශ්ෙල්ෂණය කරලා බැලුවාම ෙපෙනනවා, අපට ෙම් 
සියලු පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, එදා 
ෙද්ශපාලන නායකයන් සහ සමාජෙය් සිටි විද්වතුන්, බුද්ධිමතුන් 
ගත යුතු ෙමොෙහොෙත්, ගත යුතු කියාමාර්ග ෙනොගත් නිසා බව. අද 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එකට එකතු 
ෙවලා යහ පාලන රජයක් විධියට ෙම් රට පාලනය කරන 
ෙමොෙහොතක මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් බිහි ෙවන්න ඉන්න 
දරුවාට, බිහි ෙවලා ඉන්න පුංචි දරුවාට ඔවුන්ෙග් අනාගතය තුළ 
කවදා ෙහෝ දවසක ෙම් වාෙග් පශ්න නැවත ඇති වන්න, 
නිර්මාණය වන්න ඉඩ තියන්න ෙහොඳ නැති බව. ඒ නිසා තමයි අපි 
සියලු ජන ෙකොටස්වල අදහස් උදහස් අරෙගන කටයුතු කරන්ෙන්.  

සියලු ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිණි පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමතිවරුන් වන අපි සියලු ෙදනාට 
එකට ඉඳ ෙගන කථා කරන්න පුළුවන්, එකට ඉඳ ෙගන තීන්දු 
තීරණ ගන්න පුළුවන්,  කැත නැතුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අෙප් 
කාර්යභාරය ඉටු කරන්න පුළුවන් ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය 
කරන්න ඕනෑය කියන ස්ථාවරයට අපි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඒ 
නිසායි.  

1833 වසෙර් ෙකෝල්බෲක් පාලන කමෙය් ඉඳලා වර්තමානෙය් 
පවතින 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව දක්වා සිදු වුණු සියලු 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනවලදී භයානක තත්ත්වයකට පත් 
වන්න තිබුණු තැන් අපි පසු කළා. 2001 වසෙර්දී දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
ස්ථාපිත කළ යුගයක් අපි පසු කළා. නමුත් දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී ෙමොකද වුෙණ්?  

දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී 
ඒකාධිපතිත්වයක් රට තුළ නිර්මාණය ෙවලා, බලය එක තැනකට 
එකතු ෙවලා, එක නායකෙයක් තමන්ෙග් පවුලට, තමන්ෙග් 
පරම්පරාවට නැත්නම් තමන්ට සදාකල් ෙම් රට පාලනය කරන්න 
ඕනෑ කරන කමෙව්දයක් හැදුවා. නමුත් ජනතාව ඊට විරුද්ධ වුණා. 
ඒ ෙමොකටද?  ඒ කමෙව්දයට, ඒ පාලනයට ජනතාව පැහැදිලිව 
විරුද්ධ වුණා. ජනතාව පැහැදිලිව ඒ කමෙව්දය පතික්ෙෂේප කරලා, 
ඒ කමෙව්දය ර ටින් තුරන් කරන්න ඕනෑ, ඒකාධිපති බලයක් 
තුළින් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ කියන එක පිළිගත්තා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිෙගන, 2015 ජනවාරි 8 වන දා ෙම් රෙට් නව ආණ්ඩුවක් 
ස්ථාපිත කළා. ඒ අනුව අෙප් නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමාත්,  ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් 
රටට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සංෙශෝධනය කරලා, රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කරන බවටත්,  යුතුකම්, වගකීම් ඉටු කරලා, රෙට් පජාතන්තවාදය, 
සමඟිය, සහජීවනය ඇති කරලා  ස්වාධීනව ෙම් රට තුළ ජීවත් 
ෙවන්න ඕනෑ කරන සමාජ පසුබිමක් ෙම් රට තුළ නිර්මාණය 
කරලා ෙදන බවට. ඒ ෙහේතුව නිසාම තමයි අපි ඉදිරිපත් කළ වැඩ 
පිළිෙවළ, අපි ඉදිරිපත් කළ පකාශනය, අපි ඉදිරිපත් කළ 
කමෙව්දය සාක්ෂාත් වුෙණ්. ඒ ෙහේතුව නිසා තමයි අපි ඉදිරිපත් 
කළ කමෙව්දය ස්ථිර කරලා, 2015 ජනවාරි 8 වන දා ෙම් රෙට් 
විප්ලවයක් ඇති කෙළේ. ඒ විප්ලවෙය් පතිඵලයක් විධියට අපට 
නැවත පුළුවන්කම ලැබුණා, පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා නව ආණ්ඩුවක්, යහ පාලන ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරන්න. 
ඒ ජනාධිපතිවරණය අවස්ථාෙව්දී ජනතාව ඉල්ලපු පජාතන්තවාදය 
ලබා දීම සඳහා වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තමයි දැන් 
ෙම් සිදු ෙවමින් පවතින්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලා ෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
එදා ජනාධිපතිවරණය ෙවලාෙව් මිනිසුන් කෑ ගහලා ඉල්ලපු 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සිදු කිරීම සඳහා අපි 
සියලුෙදනාම වගකීෙමන් කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මා දැඩි ෙසේ 
අවධාරණය කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් සංෙශෝධන තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒ ෙවනුෙවන් ෙවනස් කිරීම් තිෙබන්න පුළුවන්. ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා, ෙචෝදනා සහ අදහස ් සියලුෙදනා අතර 
තිෙබන්න පුළුවන්. ඒ සියලු ෙද් ෙම්කට ඇතුළත් කරන්න අෙප් 
නායකතුමා,  අගමැතිතුමා ඔබ සියලු ෙදනාට අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා. එතුමා කියන කියන ෙදයට ඇහුම්කන් ෙදනවා. කියන 
කියන විධියට ෙයෝජනාව නිවැරදි කරලා, සංෙශෝධනය කරලා, 
ෙකොටස් ඇතුළත් කරලා, වඩාත් වැදගත්, වඩාත් කාෙලෝචිත සහ 
වඩාත් නිර්මාණශීලි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරන්න 
හදන  එක නිවටකමක් කියලා හිතන්න එපා.  

ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව තුළින් ෙව්වා, එෙහම නැත්නම් අය වැය 
තුළින් ෙව්වා, සංෙශෝධනය කරන්ෙන් ජනතාව ඉල්ලන ඉල්ලීම්; 
ජනතාවෙග් අවශ්යතාව; ජනතාවෙග් අදහස් ; ජනතාවෙග් 
ෙයෝජනා. ඒ සියලු ෙයෝජනා සහ අදහස් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගෙනන්න තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව ඔවුන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් 
විධියට අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කරලා  එවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා අපි ෙම් නිර්මාණය වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අවශ්ය 
කරන ෙපෝෂක වන අදහස් උදහස් එකතු කරනවා විනා, එය 
කඩාකප්පල් කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙපොල් ගහලා, ෙද්වාල ගාෙන් 
ගිහිල්ලා කන්නලව් කරලා, එය කඩාකප්පල් කරන්න දරන 
උත්සාහය සාර්ථක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මම ෙම් ගරු සභාවට 
කියනවා.  

ජනතා නිෙයෝජිතයන් විධියට අප ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පය තැබුවා නම්, ඔවුන් ෙවනුෙවන් අෙප් වගකීම්, 

යුතුකම් ඉටු කිරීෙම් කාලය එළැඹ තිෙබනවා. ඒ නිසා අප කළ 
යුත්ෙත් ඔවුන් ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් අදහස් උදහස් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒමයි.  අනාගතෙය් ජනවාර්ගික පශ්නයක් 
ඇති ෙනොවන ආකාරයට, සියලු ජනතාවට එක හා සමානව 
අයිතිවාසිකම් උදා කර ගත හැකි, ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කරන, දශක ගණනාවක්  ගත වනතුරු ෙම් රට සාර්ථකව 
පාලනය කරන්නට පුළුවන් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් බවට 
අපි ෙමය පත් කර ගත යුතුයි. පිරිසිදු ෙද්ශපාලනයක් කරලා ෙම් 
රට තුළ යහපත් ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් නිර්මාණය කළා 
කියන ජනතා ෙගෞරවය අරෙගන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ වැදගත් 
යමක් කරන්නට හැකියාව අපට ලැබිලා තිෙබනවා.  එම නිසා 
මාෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර මම ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්ම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් වැදගත් අවස්ථාවට ඔබ 
සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය, ශක්තිය, දායකත්වය, කැප කිරීම 
ලබා ෙදන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, මට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමියට මාෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
 
[අ.භා. 4.58] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අලුත් 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සෑදීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලයක් පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට 
මට විනාඩි කිහිපයක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන් මම 
ඔබතුමියට මාෙග් කෘතඥතාව පකාශ කරන්නට කැමැතියි.  

ජනවාරි 9වැනි දා සහ 12වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැති 
විවාදෙයන් පසුව ෙම් ගරු සභාෙව්දී අපට හුඟාක් ෙහොඳ කථා 
අහන්නට ලැබුණා. ගරු අගමැතිතුමා අපට ඉතිහාසය ගැන මතක් 
කරලා දුන්නා. ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්මයා පගාවක් දීලා ෙහෝ, 
-ආණ්ඩුකාරකම ෙදනවා කියලා ෙහෝ- අපට ඒ නිදහස අරන් 
දුන්නා කියන කාරණය එතුමා මතක් කරලා දුන්නා.  

1978දී හදපු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සහ 1972 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් තිබුණු අඩු පාඩු ෙමොනවාද කියලා අෙප් විපක්ෂ 
නායකතුමා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා 
කිව්වා,  ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙදකම හදන විට  ඒ සඳහා සුළු 
ජාතීන්ෙග් අදහස් ලබා ගත්ෙත් නැහැ කියලා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී නීතිමය 
පදනම කියලා දුන්නා, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවල ෙවනස 
ෙමොකක්ද කියලා. ඒ වාෙග්ම ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ස්ථාවරය පැහැදිලි කරලා 
දුන්නා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කරන්නට ඕනෑය  කියලා දිගින් දිගටම පකාශ කළා. 
නමුත් අපට ෙමතැනදී එක ලක්ෂණයක් දකින්නට තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරුන් 225 ෙදනාම අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන එක ෙහොඳයි කියලා, ඒ සඳහා 
එකඟ ෙවන බව අපට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා අපි ෙමතැනදී කල්පනා 
කරලා බලන්නට ඕනෑ. ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
කියලා කියන්ෙන්? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන dictionary එෙක් 
ෙමෙසේ පැහැදිලි කරලා තිෙබනවා: 
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[ගරු  අෙශෝක පියන්ත  මහතා] 
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"a body of fundamental principles or established precedents 
according to which a State or other organization is acknowledged to 
be governed." 

ඇත්ත වශෙයන්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් කියලා කියන්ෙන් 
උත්තරීතර ෙල්ඛනයක්. අපි අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන 
විට එය සද්භාවෙයන්ම කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය ජනවාරි 12ෙවනි 
දා අපි ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ගැන සාකච්ඡා කරන 
විට ෙමොකද වුෙණ්? ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට විනාඩි 
13ක් වාෙග් කාලයක් තමයි කථා කරන්නට ෙවන් කරලා තිබුෙණ්. 
ඒ අනුව ඇත්ත වශෙයන්ම  ෙම්ක සද්භාවෙයන් කරනවා කියලා 
අපට හිතන්නට පුළුවන්ද? අද අපට යම්කිසි විධියක කාලයක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට අපි ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
ගැටලු තමයි නිරාකරණය කරන්නට ඕනෑ.  

 අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කියපු අන්දමට  
අපි අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්  ෙගෙනනවා නම්, ඒ පක්ෂය 
ෙකොපමණ ෙලොකු වුණත්, ඒ පක්ෂය ෙකොපමණ ෙපොඩි වුණත්, 
ෙකොපමණ මන්තීවරුන් පමාණයක් ෙම් සභාෙව් සිටියත් ඒ හැම 
ෙකනාෙග්ම අදහස් ගන්නට ඕනෑ කියලා මමත් විශ්වාස කරනවා. 
ඒකත් ඉතා වැදගත් කාරණාවක් කියලායි මම විශ්වාස කරන්ෙන්.  

අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන විට අනිවාර්යෙයන්ම 
අපට political maturity එකක්,  එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලන 
පරිණත භාවයක් තිබිය යුතුයි. උදාහරණයක් විධියට ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කළාට පසුව කුමන 
අවස්ථාවක ෙහෝ ෙම් රජය මාරු වුෙණොත් - 2015 ජනවාරිවල මාරු 
වුණා වාෙග් ෙම් රජය මාරු වුෙණොත්- ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය ඉදිරියටම ෙගන යනවාද? ඒකට political will එකක්, 
එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලන අවශ්යතාවක් තිෙබනවාද කියලා අපි 
කල්පනා කරලා බලන්නට ඕනෑ. එෙහමත් නැත්නම් ෙම්ක මාධ්ය 
සන්දර්ශනයක් බවට පත් කර ගනිමින් ඒ තුළින් ෙද්ශපාලන 
වාසියක් ගන්න යනවාද කියන කාරණය ගැනත් අපි ෙපොඩ්ඩක් 
කල්පනා කරලා බලන්නට ඕනෑ.  

අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන කථා කරන විට, ඒ අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පාෙයෝගික ෙවන්නට ඕනෑ කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා. අද අෙප් සමහර ෙදමළ මන්තීවරුන් කථා කරන 
විට  ඒ අයෙග් අදහස්  පිළිබඳව සලකා බලද්දී ෙනොෙයකුත්  
පරස්පර විෙරෝධී අදහස් තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. 

අලුත් ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනද්දී සමහර ෙවලාවට හැම 
ෙකනාෙග්ම අදහස් අපට ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි ෙවන්න 
පුළුවන්. අලුත් ව්යවස්ථාවක් හැදීම සම්බන්ධෙයන් අප එකඟ 
ෙවලා තිෙබන කරුණු  කිහිපයක් තිෙබනවා.  විධායක ජනාධිපති 
කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑය කියලා ෙමතැන සිටින මන්තීවරුන් 
225ෙදනාම එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අලුත් ඡන්ද 
කමයක් ෙගෙනන්න ඕනෑය කියලා එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙවනස්කම් ඉස්ෙසල්ලාම කරන්න ඕනෑය කියලායි මෙග් 
විශ්වාසය තිෙබන්ෙන්.  

අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන 
ෙකොට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිබුණා, විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයත් ෙගෙනනවා කියලා. ඉන් පස්ෙසේ විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන කිසිම සාකච්ඡාවක් නැහැ; 
කිසිම හඬක්වත් නැහැ. අපි සද්භාවෙයන්ම ෙම්ක කරන්ෙන් 
නැත්නම්, 1972 ව්යවස්ථාවත් ඒ වාෙග්ම 1978 ව්යවස්ථාවත් 
වාෙග්ම අෙම් අලුතින් ෙගන එන  ව්යවස්ථාෙවත් අඩු පාඩු ඇති 
ෙවයි කියන එකයි මට නම් පකාශ කරන්නට තිෙබන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම අපි තවත් යථාර්ථයකට මුහුණ දිය යුතුයි.  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් සිටින මන්තීවරුන් ෙපන්වා ෙදන්නට හදනවා, 
අලුත් ව්යවස්ථාවක් ෙගනාවා කියලා ෙම් රෙට් පශ්න ඔක්ෙකෝම 
විසඳන්න පුළුවන් කියලා. උදාහරණයක් විධියට අලුත් 
ව්යවස්ථාවක් ෙගනාවාට රබර්වල මිල ඉහළ යන්ෙන් නැහැ. අලුත් 
ව්යවස්ථාවක් ෙගනාවා කියලා ෙත්වල මිල ඉහළ යන්ෙන් නැහැ. 
අලුත් ව්යවස්ථාවක් ෙගනාවා කියලා රැකියා දස ලක්ෂයක් 
උත්පාදනය වන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි අලුත් ව්යවස්ථාවක් 
ෙගෙනන ෙකොට විද්යාත්මක පදනමකින් කටයුතු කිරීෙම්  
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා.  

සමහර ව්යවස්ථා විශ්ෙල්ෂකයන් කියනවා, පංශෙය් තිෙබන 
 Civil Law එක පාවිච්චි කරලා ව්යවස්ථාවක් හැදුෙවොත් 
එංගලන්තෙය් තිෙබන Common Law එකට වඩා ෙහොඳයි; ඒක 
ආර්ථික වර්ධනයකටත් ෙහොඳයි කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙමතැන සිටින 
සමහර මන්තීවරුන් ෙපන්වා ෙදන්න උත්සාහ කළා,   ෙම් අලුත් 
ව්යවස්ථාවක් ෙගන ඒෙම් මූලික අරමුණ පජාතන්තවාදය සුරැකීම 
කියලා.  

අෙප් නවින් දිසානායක මහත්මයා කිව්වා, 1945දී 
ඇෙමරිකාෙව් ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරලා ඒ රෙට් ජනාධිපති ධූරය 
සඳහා ෙදසැරයක්  ඉල්ලන්න බලතල ෙගනාවා කියලා. නමුත් අපි 
දන්නා සමහර රටවල් ගත්ෙතොත්,  ෙමක්සිෙකෝ රෙට්  ජනාධිපති 
ධූරයට ඡන්දය ඉල්ලන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් එක වතාවයි.  
ඒ වාෙග්ම ෙකොෙලොම්බියාෙව් ජනාධිපති ධුරයට ඉල්ලන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් එක වතාවයි. ජනාධිපති ධූරයට එක 
වතාවක් විතරක් ඉල්ලන්න පුළුවන් වුණා කියලා ඒ රටවල දූෂණය 
අඩු ෙවලා තිෙබනවාද කියලාත් අපි ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා 
බලන්න ට ඕනෑ. 

අප සමස්තයක් හැටියට දකින  ෙදයක් තිෙබනවා.  සමහර 
රටවල ෙගොඩක් ව්යවස්ථා තිෙබනවා, අපි දකිනවා. Dominican 
Republic කියන රෙට් ව්යවස්ථා 32ක් තිබිලා තිෙබනවා. ඒක 
තමයි ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම ව්යවස්ථා තිෙබන රට. 
ෙවනිසියුලාෙව් ව්යවස්ථා 27ක් තිබිලා තිෙබනවා. හැබැයි දියුණු 
රටවල් සමඟ සංසන්දනය කරලා බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා, ඒ 
දියුණු රටවල එක ව්යවස්ථාවක් හරි, ව්යවස්ථා ෙදකක් හරි තමයි 
ෙමෙතක් සම්පාදනය ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. එංගලන්තය, 
නවසීලන්තය වාෙග් රටවල ව්යවස්ථා නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ඊශායලය, සවුදි අරාබිය වාෙග් රටවල ව්යවස්ථා නැහැ. සමහර 
ෙවලාවට ඒක ආගමික කාරණාවක් මතු කරෙගන ෙවන්න 
පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, නමුත් ඒ රටවල 
ආර්ථිකය ෙහොඳට කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා, එෙහම 
ව්යවස්ථාවක් පාවිච්චි කෙළේ නැති වුණත්. ඒ නිසා අපි ෙම්වාත් 
සැලකිල්ලට ගන්නට ඕනෑය කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

අපි ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා දිහා බැලුෙවොත් අපට 
ෙපෙනනවා, අපි ෙම් හඳුන්වා ෙදන්නට යන්ෙන් හතරවැනි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව බව. පළමුවැනි, ෙදවැනි, තුන්වැනි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  සාර්ථකව කියාත්මක ෙවලා නැහැ. 
තුන්වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාවත් දැනට දහනව වැනි වතාවක් 
සංෙශෝධනය කරලා තිෙබනවා. බැරි ෙවලාවත් ෙම් ෙගෙනන්න 
හදන හතරවැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවත් හරියට කියාත්මක 
වුෙණ් නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 

මම දකින අන්දමට ෙමතැන මූලික පශ්නයක්ව තිබුෙණ්, 1978 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා ෙගනාපු ව්යවස්ථාව පිළිබඳව 
පශ්නයටත් වඩා එම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කිරීම ඒ තිබුණු නීති 
රීතිවලින් සෑෙහන්න අමාරු වීමයි. අපි දන්නවා, සෘජු ව්යවස්ථා 
එෙහම නැත්නම් ෙවනස් කරන්න බැරි ව්යවස්ථා තිෙබන බව. ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාෙග්ම ෙවනස් කරන්න පුළුවන් ව්යවස්ථා තිෙබනවා.  අපි දැන් 
ලංකාෙව් හතර වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන කථා කරනවා.  
එෙහම නම්  එෙලස ෙගන එන නව ව්යවස්ථාව ෙලෙහසිෙයන්ම 
ෙවනස් කරන්නට පුළුවන් ව්යවස්ථාවක් විය යුතුයි කියලායි මා 
විශ්වාස කරන්ෙන්.  

 එම ව්යවස්ථාවට ඇතුළු කළ යුතු  තවත් වැදගත් ෙදයක් 
තිෙබනවා. ඕනෑම ව්යවස්ථාවකදී   ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් - 
Bill of Rights - ෙමොනවාද කියලා පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන්නට 
ඕනෑය කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීවත් උදුරා ගන්න බැරි විධියට අපි ඒ ව්යවස්ථාව 
සකස් කරන්න ඕනෑය කියලායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ව්යවස්ථාවක් හදනවා කියන එක ෙලෙසහි පහසු ෙදයක් ෙනොෙවයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඒ නිසා අපි විශාල 
අවෙබෝධයකින් ෙම් ව්යවස්ථාව හදන්න ඕනෑය කියන එක මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

අපි නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන එක සද්භාවෙයන් කළ 
යුතුයි. ගාමිණී ෙලොකුෙග් හිටපු ඇමතිතුමාත් කියපු අන්දමට අපි 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා. අපි ඒ 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කළා. ඒ ෙකොමිෂන් සභා පත් කළාට, ඒ 
ෙකොමිෂන් සභාවලින්  අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද් ඉෂ්ට 
ෙවනවාද නැද්ද කියන එක තමයි මූලිකවම කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ. එෙහම ඉෂ්ට වන්ෙන් නැත්නම් අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙගන ඒෙම් කියාෙවන් කිසිම ෙත්රුමක් නැහැයි 
කියන එකයි  මම විශ්වාස කරන්ෙන්. අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙගන ආ යුතුය කියලා  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න 
මන්තීවරු හැටියට අපි විශ්වාස කරනවා. නමුත් ෙම් අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙගන එනවාය කියලා  හංගලා ගහන්න 
හදනවා නම් අපි ඒකට විරුද්ධයි. ෙමොකද, සමහර කට්ටිය කියනවා 
ස්විට්සර්ලන්තෙය් model  එකක් ෙග්න්න ඕනෑ කියලා. තවත් 
සමහර කට්ටිය කියනවා confederation model  එකක් ෙග්න්න 
ඕනෑ කියලා.  ඒ වාෙග් model  එකක් හිතා ෙගන ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙගන එනවා නම්; මන්තීවරු 52ක් නිෙයෝජනය කරන 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මතවාද හඳුනා ගන්ෙන් නැතිව ෙම්ක 
ඉදිරිපත් කරනවා නම් 1972 ජනරජ ව්යවස්ථාෙවනුත්, 1978 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවනුත් සිදු වුණ වැරැද්දම තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවනුත් ෙවන්ෙන් කියන එක මම පැහැදිලිව 
කියන්න කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

ෙම් කාරණාව පිළිබඳව මම මීට වඩා දීර්ඝ ෙලස කථා  කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් 
නැහැ. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙග්න්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
ෙම්ක සද්භාවෙයන් කරනවාද කියන පශ්නය පිළිබඳව තමයි අපට 
ගැටලුව තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමාෙග් කියා දාමය, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කියා දාමය දිහා බැලුවාම අෙගෝස්තු 17වැනිදා 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ යම් කිසි විධියකට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
මර්දනය කරන්න හදනවා මිසක්, ඒ අයෙග් අදහස් අර ෙගන ඒ 
අනුව ෙම් රටට ගැලෙපන ෙහොඳ ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැයි කියන 
එක තමයි පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමම අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන එක 
ගැන අෙප් ෙද්ශපාලන නායකයන් මීට වඩා පරිණතභාවයකින්  
කටයුතු කරනවා නම් ෙම් රටට ෙහොඳ අනාගතයක් තිෙබනවාය 
කියා පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට ගරු එස්.එම්. 

මරික්කාර් මන්තීතුමා.  

ඊට පථම කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம - விேசட பணிப் 
ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
"ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය  මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம  

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் 
குணேசகர அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  left 
the Chair and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.09] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම හතර වන 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීම උෙදසා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225 ෙදනාෙගන් සමන්විත ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් පත් කිරීම පිළිබඳව කරන විවාදෙය්දී කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

රටක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියන්ෙන් ඒ රෙට් මූලික නීතිය.  
ආයතනවලට, ඒ ආයතනවල තිෙබන තනතුරුවලට තිෙබන 
බලෙය් සීමාවන් ෙමොනවාද කියලා තීරණය වන නිර්ණායකයන් 
අඩංගු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ මූලික නීතිය තුළයි; ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව තුළයි. අපි දන්නවා, අපට හතරවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න, එවැනි ෙදයක් ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න අවශ්යතාවක් සමාජය තුළින් මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි 
කියන එක. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලය තුළ රෙට් 
පජාතන්තවාදය වල්මත් ෙවලා ඒකාධිපතිවාදය රජයන්න පටන් 
ගත් නිසා තමයි ෙමවැනි ෙදයක අවශ්යතාව මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරනවාය කියන්ෙන් එක 
පුද්ගලයකු වටා ෙගොනු ෙවලා තිෙබන බලය මහජන ඡන්දෙයන් 
පත් වුණු තවත් පුද්ගලයන් සහ කණ්ඩායම්වලට ෙබදා හැර ඒ 
හරහා රට පාලනය කිරීමයි. ෙම් පිළිබඳව පූර්වාදර්ශයන් 
තිෙබනවා. මුල් යුගෙය්දී පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරන්න 
ෙරෝමෙය් ෙමවැනි කම හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ලිච්ඡවි පාලන සමය 
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තුළත් ෙම් කමය හඳුන්වා දුන් නිසා තමයි ගරු අගාමාත්යතුමා පසු 
ගිය කාලෙය් මැතිවරණ අවස්ථාවන්වලදී කිව්ෙව් ලිච්ඡවි පාලන 
සමෙය් ආදර්ශයන් අර ෙගන ඉදිරිෙය්දී ශී ලංකාෙව් 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සම්පාදනය 
කරනවාය කියලා. ඒ අනුව තමයි අද ෙම් කාර්යය සිද්ධ වන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම දහඅටවැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
සම්මත කිරීෙම්දී   තමන් එයට අත ඉස්සීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු 
සභාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු අද ජනතාවෙගන් සමාව 
ඉල්ලනවා. එවැනි ඒකාධිපති කමයකට සහෙයෝගය ෙදන්න සිදුවීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔවුන් පසුතැවිලි ෙවනවා; ඔවුන් දුක් ෙවනවා. වාර 
ෙදකකට ජනාධිපති ධුරය දරනවා කියන්ෙන්, ඒ සඳහා අවුරුදු 
12ක කාලයක් තිබුණා.  

අවුරුදු ෙදොළහක කාලයකට  වාර ෙදකක් ජනාධිපති ධුරය 
දරද්දී, ඒෙක් රස ඉතාම ෙහොඳට දන්නා නිසා තමයි ඒක ෙදවරකට 
පමණක් සීමා ෙනොකර, මැෙරන තාක් තමන්ට ඉන්න පුළුවන් 
විධියටත්, මැරුණාට පසුව තමන්ෙග් දරුවන්ට එන්න පුළුවන් 
විධියටත් පජාතන්තවාදය වල්මත් කරලා, විනාශ කර දමන්න 
දහඅට වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ආෙව්. ඒ 
නිසා, පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරන්න අනිවාර්යෙයන්ම අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක අවශ්යතාව සමාජය තුළ දැන් මතුෙවලා 
තිෙබනවා.  

අපි ජනවාරි මාසෙය් අටවැනිදා වරමක් ගත්තා, විධායක 
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරනවා කියලා. ඒ වරමට සහෙයෝගය 
ලබා ෙනොදුන් අය ඊට පසුව විවිධ කථා කියන්න පුළුවන්. නමුත්, 
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරලා, පාර්ලිෙම්න්තු පාලන 
කමයක් ෙම් රට තුළ ස්ථාපිත කරන්න රෙට් බහුතර ජනතාව 
අනුමත කර තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු පාලන කමයකින් ෙම් රට 
පාලනය කරන කමයක් ස්ථාපිත කරද්දී, පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් 
ෙවන පුද්ගලයන් පත් ෙවන කමෙව්දයත් ෙම් අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව තුළට ඇතුළත් ෙවන්නට නියමිතයි.  

ඒ නිසා අද අෙප් ආණ්ඩුව පජාතන්තවාදය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. මන්තීවරුන්ට තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස්, තමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික මතයන් කියන්න පුළුවන් නිදහස තිෙබනවා, පකාශ 
කරන්න පුළුවන්. ''එෙහයිෙයෝ'' වාෙග් සියලු ෙද්වලට අත එසවීෙම් 
අවශ්යතාවක් නැහැ. අන්න, ඒ නිසා තමයි අද ෙම් විධියට 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් දක්වන්න තමන්ට පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් සමානුපාතික නිෙයෝජනය ෙගන ආවායින් 
පස්ෙසේ සමානුපාතික නිෙයෝජනය කියාත්මක ෙවද්දී, මනාප 
ඡන්දෙයන් මැතිවරණය  කියාත්මක ෙවද්දී, සිද්ධ වුණු ෙද් 
සම්බන්ධව විවිධ කථාවන්, විවිධ මතයන් සමාජෙය් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා එකවරම ෙබොෙහොම ජනපිය මාතෘකාවක් ෙවලා තිෙබනවා, 
''මනාප කමය අෙහෝසි කර දමලා ෙක්වල කමයට යන්න ඕනෑ'' 
කියලා. දැන් අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ, ''අපි ඉදිරියට 
යනවාද, ආපස්සට යනවාද'' කියලා. ඒ නිසා, ''සමානුපාතික කමය 
ෙගන ආෙව් ඇයි'' කියන කාරණය සලකා බැලීම වටිනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වාෙග් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ අතීතෙය්දී ඔවුන්ෙග් කියාකාරකම්වලින් මිදිලා; ෙම් ගරු 
සභාව නිෙයෝජනය කරන තැනට ඇවිල්ලා; පජාතන්තවාදී රාමුව 
ඇතුළට ඇවිල්ලා, ඔවුන්ෙග් සකිය දායකත්වය, ඔවුන්ෙග් අදහස් 
ලබා ෙදන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒක සමානුපාතික 
කමෙය් තිෙබන ඉතාම ෙහොඳ ලක්ෂණයක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, උතුරු නැෙඟනහිර පළාෙතන් පිටත 
සිටින ෙදමළ සහ මුස්ලිම් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන 

මන්තීවරුන්ට ෙම් කමය හරහා ෙම් සභාවට පත් ෙවන්න වරම් 
ලැබිලා තිෙබනවා.  ඒ සෑම ජන ෙකොට්ඨාසයක් වාෙග්ම, සෑම 
මතයක් නිෙයෝජනය කරන පාර්ශ්වයන්ට ෙම් කමය හරහා 
පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජනයක් ලැබිලා තිෙබනවා. නැවත ෙක්වල 
කමයට අපි ආපස්සට යනවා නම්, රෙට් සැබෑ ජන මතය 
නිෙයෝජනය කරන්න පුළුවන්ද කියන සැකයක් අපට තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, 1970 මහ මැතිවරණය ගත්තාම, ඒ ෙව්ලාෙව්දී 
සියයට 36.9ක් ඡන්ද ලබා ෙගන ආසන 91ක් ලබා ගත් ලංකා සම 
සමාජ පක්ෂය හා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය තුෙනන් ෙදකක 
බහුතරයක් සහිත ආණ්ඩුවක් පිහිටුවද්දී, ඒ මැතිවරණෙය්දී එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය සියයට 37.9ක් ගත්තත්, ලැබුෙණ් ආසන 17යි 
කියා අප දන්නවා. ඒ අනුව, රෙට් සැබෑ ජන මතය ෙක්වල කමයක් 
තුළ නිෙයෝජනය ෙවනවාද කියන ගැටලුව තිෙබනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, 1977 මහ මැතිවරණය ගත්තාම අපි 
කියනවා, ''අෙප් පක්ෂය හෙයන් පහක බහුතරයක් ගත්තා'' කියලා. 
හැබැයි, ඇත්තටම ගත්ෙත් සියයට 50.9ක ඡන්ද පමාණයක්. 
140ක ආසන පමාණයක් ගත්තා. ඒ මැතිවරණෙය්දී දවිඩ එක්සත් 
විමුක්ති ෙපරමුණ සියයට 6.4ක් අරෙගන; ආසන18ක් අරෙගන 
තමයි රෙට් විපක්ෂ නායක ධුරය ඔවුන්ට ලැබුෙණ්. නමුත් සියයට 
29.7ක් ලබා ගත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආසන 8ක් ගත් නිසා, 
ඔවුන්ට විපක්ෂයවත් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමන්න ෙම් හරහාත් විවිධ 
විෂමතාවන් මතු වුණු නිසායි ෙක්වල කමය අතහැරලා 
සමානුපාතික කමයට යන්න සිදු වුෙණ්. 

අපි අලුත් රටක් ෙවනුෙවන්; අලුත් සමාජ කමයක් ෙවනුෙවන්; 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීම ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තු පාලන 
කමයක් ෙගන එද්දී, පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවන කමෙව්දය 
නැවත ව්යාකූල තත්ත්වයකට පත් වුෙණොත්, අෙප් අරමුණු ඉෂ්ට 
කර ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපට සැකයක් තිෙබනවා. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැතිනම්, උතුරු නැෙඟනහිර පළාෙතන් පිට ජීවත් වන දවිඩ සහ 
මුස්ලිම් ජනතාවට ඔවුන්ෙග් මතයන් නිෙයෝජනය කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැතිනම්, අෙප් 
අෙප්ක්ෂිත අරමුණු ඉලක්ක කර ගන්න පුළුවන්ද කියලා ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. 

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙක්වල කමෙය් තිෙබන තවත් අවාසියක් 
තමයි, දිස්තික්කයක් පුරා තිෙබන මැතිවරණයක් තුළ යම් යම් අඩු 
පාඩු තිබීම. ඒ අඩු පාඩු හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ අඩු පාඩු හදා ෙගන, 
එවැනි නිෙයෝජනයන් යටපත් ෙනොකරන, සුළු පක්ෂ සහ සුළු 
මතයන් නිෙයෝජනය කරන පක්ෂවල නිෙයෝජනය යටපත් 
ෙනොකරන කමයකට යන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොවුෙණොත් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? නැවත ෙක්වල කමයකට යාම හරහා 
ආසනෙය් මත්දව්ය ව්යාපාරිකයන්ෙග්, ආසනෙය් 
ව්යාපාරිකයන්ෙග්,  ආසනෙය් සිටින පාතාල නායකයන්ෙග් 
ගහණයට නතු වුණු ෙද්ශපාලනඥයන් පිරිසක් බිහි ෙවන්නට 
අවස්ථාව තිෙබනවා; ඉඩ තිෙබනවා. 

ගරු අගමැතිතුමාෙග් අරමුණක් තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු මළ ෙගවල් ෙද්ශපාලනය, පිරිත් 
ෙගවල් ෙද්ශපාලනය, මඟුල් ෙගවල් ෙද්ශපාලනය ෙවනුවට රෙට් 
පතිපත්ති හදන්න, රට හසුරුවන්න පතිපත්ති හදන්න, ඒ පතිපත්ති 
කියාත්මක කරන්න සකියව දායක වන පුද්ගලයන් බවට පත් 
කරන්න. ෙක්වල කමයක් තුළ එවැනි නිදහසක් මන්තීවරෙයකුට 
ලැෙබනවාද, එවැනි දායකත්වයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද කියන 
ගැටලුවත් අප හමුෙව් තිෙබනවා. ඒ නිසා 1978 සමානුපාතික 
ඡන්ද කමය ආවායින් පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජනය සිදු ෙවලා 
තිෙබන ආකාරයත් අපි මදකට සලකා බලන්න වටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

1989දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් තරග කරලා හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් ෙමොෙහොමඩ් ෂාම් මහරු ෆ් 
මන්තීතුමා ආවා. කුරුණෑගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින්, 
ඒ.එච්.එම්. අ ලවි මන්තීතුමා ආවා. ෙමවර එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ලැයිස්තුෙවන් අනුරාධපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරලා ඉස්හාක් 
රහුමාන් මන්තීතුමා ආවා. ෙමන්න ෙම් ආකාරයට ජනමතය 
නිෙයෝජනය කරන කණ්ඩායම්වලට පධාන ෙද්ශපාලන පවාහය 
තුළ රැදිලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න තිෙබන අවස්ථාව ෙම් හරහා 
වැෙහනවා නම්, ෙදොර වැෙහනවා නම් අෙප් අෙප්ක්ෂිත 
අරමුණුවලට යන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන ගැටලුව අපට 
තිෙබනවා. පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරන්න පාර්ලිෙම්න්තු 
පාලනයක් ෙගෙනන්න විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරන්න 
කටයුතු කරනවාෙසේම, පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වන කමෙව්දයත්, ඒ 
හරහා පාර්ලිෙම්න්තුව කියාත්මක වන විධියත් සම්බන්ධව දීර්ඝව 
අධ්යයනයක් කරලා, ඒ පිළිබඳව නිසි කරුණු අධ්යයනෙයන් නිසි 
විසඳුමකට එන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, නැවත අපි පරණ 
තැනටම යන්න ඉඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා බලය ෙබදීම හරහා 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ කියන සංකල්පයකුත් 
තිෙබනවා.  

බලය ෙබදීම අත්යවශ්යයි. හැබැයි, ඒ බලය ෙබදීම තුළ සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් කුමක්ද කියන එක සම්බන්ධව නිසි අවෙබෝධයක් ඇතිව 
අපි එය කළ යුතුයි. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, පළාත් 
සභාවලට ඉඩම් සහ ෙපොලිස් බලතල ලබා ෙදනවාද කියන ගැටලුව 
අප හමුෙව් තිෙබනවා. මෙග් ෙපෞද්ගලික හැඟීම නම්, පළාත් 
සභාවලට ෙපොලිස් බලතල සහ ඉඩම් බලතල ලබා ෙදනවාද කියන 
එක ගැන ෙදපාරක් ෙනොෙවයි, තුන්පාරක් හිතන්න ඕනෑ. 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? අෙප් අල්ලපු රෙට් ෙම්වාට ආදර්ශ තිෙබනවා.  

ෙපොලිස් බලතල දුන්නාම ඒ පළාත් සභාෙව් මහ ඇමතිට ඕනෑ 
විධියට තමයි නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමාට වැඩ කරන්න ෙවන්ෙන්. 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුට ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක්, නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් වග කියන තත්ත්වයට පත් වුෙණොත් ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම වාෙග් ආයතන ෙගනැල්ලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන්ද කියන 
ගැටලුව අපට තිෙබනවා. ඒ ආකාරෙයන්ම තමයි ඉඩම් බලතල 
ලබා දුන්නත් සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියන එකයි මෙග් ෙපෞද්ගලික 
හැඟීම.  

අන්න ඒ නිසා එක තැනකට පමණක් සීමා ෙනොකර බලය 
ෙබදන්න ඕනෑ. අෙනකුත් කුඩා ආයතනවලට මහජන ඡන්දෙයන් 
පත්වන්නන්ට ඒ ඒ පෙද්ශවලට වඩාත් පාෙයෝගික සහ 
කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් ආකාරයට බලය 
ෙබදනවාෙසේම ඒවා හරියට කියාත්මක වනවාද කියලා නිරීක්ෂණය 
කරන්න, ඒ සම්බන්ධ මතෙභ්දාත්මක අවස්ථාවක් ආෙවොත් 
අවසාන තීන්දුව ගැනීෙම් බලය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධව අපට ජීවමාන 
උදාහරණ තිෙබනවා. අද බස්නාහිර පළාත තුළ 2,968ක ගුරු 
හිඟයක් තිෙබනවා. හැබැයි, බසන්ාහිර පළාත් සභාෙවන් පවත්වපු 
උපාධි ගුරු විභාගය සමත් වුණු 4,093ක පමණ පිරිසක් ඉන්නවා. 
අවුරුදු එකහමාරක් ගිහිල්ලාත් ඔවුන්ට පත්වීම් ෙදන්න බැහැ. 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? පළාත් සභාෙව් කියා කලාපය තුළත්, මහ 
ඇමතිවරයාෙග් තිෙබන අනවශ්ය අත ෙපවීම නිසාත් ඒක කරන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මැදිහත් 
ෙවන්න පුළුවන්ද? ඒ ගුරු හිඟය පියවන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්ද? එෙහම නැත්නම්, අධ්යාපන 

ඇමතිතුමාට පුළුවන්ද ඒකට මැදිහත් ෙවන්න? ඒ දරුවන්ට අවශ්ය 
අධ්යාපනය නිසි ආකාරෙයන් ලබා ෙදන්න අද ඒකට අත 
ෙපොවන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. පළාත් සභාවට directive එකක් 
ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙයෝජිත නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හදද්දි විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවා 
වාෙග්ම, නිවැරදි, රටට ඔබින, හැම මතයක්ම, හැම ජන 
වර්ගයක්ම නිෙයෝජනය වන කණ්ඩායම්වලට බාධාවකින් ෙතොරව 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න අවස්ථාව ලැෙබන, 
ඔවුන්ෙග් මතය නිෙයෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා 
වාෙග්ම නැවත අන්තවාදයට, ජාතිවාදයට ඔඩු දුවන්න ෙදන්න 
බැරි ෙවන්න සංහිඳියාවක් සහිත සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න 
වාෙග්ම, පුද්ගල නිදහස සහ ඒ පුද්ගලයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
උපරිම ආකාරෙයන් රැෙකන ෙසේ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්න 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලුෙදනාට සම්බන්ධ ෙවන්න කියා 
මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවන්න පුළුවන්, ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානය ෙවන්න පුළුවන්, අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙවන්න 
පුළුවන්, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වාසිය මත පමණක් බලන්ෙන් 
නැතිව, රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න; රටක් හැටියට ඉදිරි පියවර 
ගණනාවක් තිබිය යුතු ෙමොෙහොතක අප ඉන්නවා. එම නිසා 
සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න හැකි වන 
විධියට, පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය ලැෙබන අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ඇති කරන්න හැෙමෝටම දායක ෙවන්න කියලා 
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[5.23p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் 
நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Hon. Presiding Member, let me first thank you for 

giving me a few minutes to speak on this Resolution to 
appoint a Constitutional Assembly to adopt a new 
Constitution.  This is a momentous day in the history of 
Parliamentary democracy. We are assembled here today 
to consider changes to be effected to our present 
Constitution. Making Constitutional Reforms is like 
changing the anatomy of a body of a person.  It is such an 
important and a serious matter. Changes in a Constitution 
can bring good results or ill effects to the people of a 
country.  

In the long history of political reforms introduced 
from time to time by the British rulers or our own 
governments, precautions have been taken to fulfil the 
aspiration of the people. The Manning Commission, the 
Colebrook Commission, the Soulbury Commission and 
subsequent Commissions appointed during the post-
independent era took cognizance of the fact that the 
people of the country should derive greater benefits than 
in force before.  

As promised to the voters during the last Presidential 
Election, our President Maithripala Sirisena had the 
magnanimity to reduce the six-year period of his term to 
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five years. Today, he is also seeking to reduce his powers 
and transfer them to the Prime Minister and to Parliament. 
This is the moment of real blooming of flowers in our 
"Yaha Palanaya." 

Appearing before the Select Committee on the 
Revision of the Constitution on behalf of the Muslim 
League, Al Haj Mohamed Abdul Bakeer Markar, a 
former Speaker of Parliament, argued that the interest of 
the minorities would be safeguarded and that they would 
not be overlooked or thrown overboard.  

We are very happy that His Excellency President 
Maithripala Sirisena has assured that Buddhism, the 
major religion of the country, would be protected in every 
form and the unity of the country would be strengthened.  
We are also happy that the Prime Minister, Hon. Ranil 
Wickremesinghe, has expressed a clear view on this 
matter while ensuring protection of the minorities in our 
society which is multiracial, multi-religious and 
multilingual.  

While reflecting back, we should give thought to the 
fact that the due recognition and protection was given to 
the minorities by the Soulbury Constitution. Section 29 of 
this Constitution adequately ensured rights of the 
minorities. It is called, "The Entrenched Clause," which 
could not have been amended even by a two-thirds 
majority in Parliament. There was also an upper Chamber 
called, "The Senate," which checked hasty legislation 
while providing sufficient protection to the minority 
interests. I would urge the House to take into 
consideration this insulation of protection.   

Sir, it was universally agreed that the present character 
of the Presidency should be changed. No individual 
should command dictatorial powers that would estrange 
people’s aspirations.  

At this stage, I would appeal to the entire Opposition 
to support the efforts made in good spirit by the President 
in placing before the House the proposals in the interest 
of the whole country and not to arouse communal feelings 
and plunge the country into chaos. We have suffered 
enough in the past due to communal disharmony as a 
result of power-hungry politicians. Let us throw lock, 
stock and barrel of all communal propaganda, but unite 
together to build a peaceful country and promote 
communal harmony, national integration and 
reconciliation.  

I am particularly insisting upon this fact as I am in 
charge of  a Ministry which deals with this subject.  

It is in this context that we should applaud the 
President and the Prime Minister in seeking to effect 
proper and meaningful changes in the Constitution so that 
Parliament would enjoy its true constitutional status.  

I wish the praiseworthy actions taken by the President 
and  the Prime Minister a success and the people of the 
country good luck! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.28] 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ජනතාව තුළ දීර්ඝ 

කාලයක් කැකෑරුණු පධානතම පශ්නයකට පිළිතුරක් සපයන නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනය කරලීෙම් භාරදූර කාර්ය භාරය 
ඉෂ්ට කරන්නට, ව්යවස්ථා සම්පාදන කියාවලියක් සකස් විය 
යුත්ෙත් ෙකෙසේ දැයි තීරණය ෙකෙරන ෙමම වැදගත් සාකච්ඡාවට 
එක් වන්නට ලැබීම පිළිබඳව මම ෙබොෙහෝ සතුටු වනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා මා හට අවස්ථාව  ලබා 
දීම පිළිබඳව පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පළ කර 
සිටිනවා.  

නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙම් රටට ඇති කරන්නට 
කටයුතු කළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු ෙමම කාර්යෙය් නියැලුණු 
සියලුමෙදනාට මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මාෙග් 
ස්තුතිය ෙමම අවස්ථාෙව්දී පුද කර සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි, රාජ්ය පාලනය සඳහා වන්නා 
වූ ලිඛිත නීතිය ඇතුළත් ලියවිල්ල "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්" 
විධියට හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්. එය නියමානුකූලව සකසා ගැනීම 
වර්තමානෙයහි රෙට් ජීවත්වන සෑම පුරවැසියකුෙග්ම වගකීමක් 
විධියට මම දකිනවා. ඒ පිළිබඳ කටයුතු කිරීෙම් දී සියලුෙදනාම 
ෙම් සඳහා සද්භාවෙයන් යුතුව සහාය ලබා දීම වැදගත්ය කියන 
කාරණයත් පකාශ කළ යුතු වනවා. ෙම් සඳහා සියලු ෙදනාෙග්ම 
වගකීම ෙහොඳාකාරවම ලබා  දිය යුතුයි කියන එකත් ෙමම 
උත්තරීතර සභාෙව්දී අවධාරණය කරන්න කැමැතියි. අතීතෙය් 
වරදක් සිදු වී තිෙබ් නම් එය නිවැරැදි කර ෙගන, දීර්ඝ කාලයක් 
උෙදසා අපෙග් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කර ගත යුතුයි 
කියන එක අප අමුතුෙවන්ම කිව යුතු වන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා 
සියලුෙදනාම වගකීෙමන් යුතුව කටයුතු කරන්න සූදානම්ය කියන 
එක ෙමම අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.  දින ගණනාවක් තුළ ෙමම 
ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා පවත්වමින් ෙකෙරන විවාදය තුළින් එය 
අපට දැක ගන්නට ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමවන් සාකච්ඡා ඇති 
කිරීම තුළින් අෙප් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඉතාම සාර්ථක 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙවයි කියලා අපි දැඩි ෙසේ විශ්වාස 
කරනවා. දීර්ඝ කාලයක් ෙම් රට තුළ යහ පාලනය ඇති කරන්නට 
ෙමයින් අවස්ථාවක් උදා ෙව්වා! කියලාත්  පාර්ථනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෑත ඉතිහාසය තුළ                       
ශී ලංකාෙව් කියාත්මක වූ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  තුනක් තිබුණා. 
මම හිතන හැටියට ඉන් පළමුෙවනි එක තමයි 1947 ඇති කර ගත් 
ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. එය 1948 වසෙර්දී අප රටට 
නිදහස ලැෙබන්නට ෙපර ඇති වුණ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්.  
ෙමම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළින් වසර 25ක පමණ කාලයක් 
අප රට පාලනය කරන්නට ෙයදුණා. ඒ ආකාරයට අවුරුදු 25ක් 
තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් නායකෙයෝ නිදහස ලැබුණාට පසුවත් එම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙම් රට භාර ෙගන කටයුතු කළා. ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනුව දිවංගත මහාමාන්ය ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා,  ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිතුමා, සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල මැතිතුමා, 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා වැනි නායකයන් ෙම් 
රට පාලනය කරන්න ෙයදුණා.  

ඊට පසුව 1972 වසෙර්දී  ෙම් රෙට් ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඇති කර ගත්තා.  ඒ 
තුළින් වසර 6ක පමණ කාලයක් ෙම් රට පාලනය කරන්නට 
ෙයදුණා. එම ව්යවස්ථාව සකසන්නට එදා සමඟි ෙපරමුණු රජයට 
තුෙනන් ෙදකක බලයක් ජනතාව ලබා දුන්නා. ඒ ෙහේතුෙවන් එය 
කියාත්මක කරන්නට පහසු වුණා. එෙහත්, එම බලය එක 
පක්ෂයකට ලබා දුන් බලයක් ෙනොෙවයි. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට, ලංකා සමසමාජ පක්ෂයට, ශී ලංකා ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ ගණනාවකට ඒ බලය ලැබීම නිසා සමඟි 
ෙපරමුණු රජය තුළින් එම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියාත්මක 
වුණා. ඒක කියාත්මක කිරීම තුළින් අද ෙම් ගරු සභාව තුළ සිටින 
අයටත් එළිෙය් ඉඳන් හරි දායකත්වයක් ලබා ෙදන්න ෙයදුණා. 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පාලන කාලය තුළ එම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළින් අවුරුදු 6ක කාලයක්  ෙම් රට 
පාලනය වුණා.  

 

1978 ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සකස් කරන්නට ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා දුන් බලය 
ඉතා විශිෂ්ට බව පකාශ කළ යුතු වනවා. 1977 මහා 
මැතිවරණෙය්දී එවකට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායක ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා ජනතාව ඉදිරියට ෙගොස් ෙම් සඳහා 
ජනතාවෙගන් වරමක් ඉල්ලා සිටියා. ඒ ඉල්ලා සිටි වරම ෙම් රෙට් 
ජනතාව එතුමාට ලබා දුන්නා. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 5/6ක 
බලයක් ලබා දීම මඟින් ෙම් ර ෙට් තනි පක්ෂයක් වශෙයන් ලබා 
ගත් සුවිෙශේෂ ජන වරම තුළින් තමයි 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ඇති වුෙණ් කියන එක අපි දන්නවා.  

මා හිතන හැටියට ෙම් වන ෙකොට වසර තිස ් ගණනක් ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළින් ෙම් රට පාලනය කරමින් පවතිනවා. 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව යම් යම් මතයන් ඇති වුණත්, 
ඒ පිළිබඳ ශුභවාදි අදහස් විමසුෙවොත්, ඒ තුළින් ෙම් රටට විශාල 
ෙසේවාවක් ඉෂ්ට වුණාය කියන එක අපි දැක්කා. පසු ගිය කාලවලදී 
සිදු වුණු ඒ ෙසේවාව අතිමහත්ය කියන එක අපි මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අශුභවාදි විධියට දකින අයත් සිටින්න පුළුවන්. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළින් අවුරුදු තිස් 
ගණනක් ෙම් රට පාලනය වුණාය කියා අපි දැක්කා. ඒ නිසා 
ශුභවාදිව හිතුෙවොත් ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙම්  රෙට් 
ජනතාවට විශාල ෙසේවාවක් සලසන ලද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හැටියට සැලකිය යුතු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වන 
දා ෙම් රෙට් ජනතාව එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් විප්ලවීය ෙවනසක් 
කරලා, විධායක ජනාධිපති කමය ඉවත් කරන්න, ජනතා බලය 
සහිත පාර්ලිෙම්න්තුවක් ඇති කර ගන්න, ආසන මට්ටෙම් 
මැතිවරණ කමයක් ෙම් රෙට් ස්ථාපනය කරන්න දැඩි 
වුවමනාවකින් ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නැවතත් සකස් කරන්න 
කටයුතු කරනවාය කියන එක අපි දකිනවා. ඒ අයෙග් ඉල්ලීම්වලට 
කන් ෙදන්න වර්තමාන නව පාලන ආණ්ඩුව කියාත්මක වීම අපි 
අගය කළ යුතු වනවා. එදා ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු එෙලසම ඉටු 
කරන්න සූදානම් වන ආණ්ඩුවක් විධියට ෙම් කටයුතු කඩිනමින් 
ආරම්භ කරන්න සැකසීම පිළිබඳව අපි සතුටු වනවා. ඒ කටයුතු 
ශක්තිමත් කිරීම වර්තමානෙය් ජීවත් වන අප හැම ෙකනකුෙග්ම 

වග කීමක් හා යුතුකමක් වනවා. දීර්ඝ කාලයක් සඳහා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කර ගත යුතු වනවා. ඒ සඳහා වූ කියාවලියක් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා වනවා. අෙප් අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා ඒ සඳහා දැඩි උනන්දුවකින් කටයුතු කිරීම ෙම් රෙට් 
ජනතාව ලැබූ ජයගහණයක් විධියට අපි දකිනවා. එවන් අවස්ථා 
ශක්තිමත් කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙම් වන ෙකොට දහනව වතාවක් 
සංෙශෝධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තුළ සිදු වූ සිදු වීම් ගැන අපි 
කනගාටු වනවා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
පිළිබඳව අපි ඉතා කනගාටු වනවා. එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා විධායක ජනාධිපති කමය ඇති කරලා, ෙම් රෙට් විධායක 
ජනාධිපති ධුරය ෙදවරකට සීමා කර තිබියදී, තුන් වරක්, ඒ 
වාෙග්ම වැඩිපුර කාලයක් ජනාධිපති ධුරය ෙගන යන්න උත්සාහ 
දැරූ ආකාරය අපි දන්නවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය 
කර ගන්න සැබෑ ජන මතයක් නැතිව, සල්ලිවලට මන්තීවරුන් 
ලබා ෙගන, වරදාන දීලා, එක එක ෙද්වල් දීලා කෘතිම ජන වරමක් 
සකස් කර ෙගන තමයි ඒ අවස්ථාව ඇති කර ගත්ෙත්. නමුත් එහි 
පතිඵල නැහැ. ඒවා තාවකාලිකයි කියන එක පසු ගිය 
මැතිවරණෙය්දී ඔප්පු වුණා. ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරය දීර්ඝ 
කාලයක් දරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණු අයට ඒ අවස්ථාව නැති 
වුණා. ෙකොයි ආකාරෙයන් ෙහෝ අද ෙම් රෙට් ශුභවාදි තත්ත්වයක් 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි දකිනවා. ෙම් 
අවස්ථාව ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසා ෙම් කාර්යය සාර්ථක කරන්නට 
අපි සියලුෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා දිය යුතුයි කියන එක මා 
කියන්න ඕනෑ.  ෙම් සඳහා විපක්ෂෙය් සහෙයෝගය ලැෙබන බව 
අපට විශ්වාසයි.  

එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ඇති කරපු ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව තුළින් සිදු වුණු සිදු වීම් පසු ගිය කාලවලදී අපි දැක්කා. 
1987දී පළාත් සභා කමය ෙම් රෙට් ස්ථාපනය කිරීෙම් කටයුතු ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් සිදු වුණා. එදා එයට විරුද්ධ වුණු අයට 
පවා පළාත් සභා කමය තමයි ෙම් රෙට් උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පශ්නවලට විසඳුම් ෙදන්න පුළුවන් ෙහොඳම කමය කියන එක  
වසර 25කට පස්ෙසේ පිළිගන්නට සිදු වුණාය කියන එකත්, හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවා එය පිළිගත්තාය කියන 
එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරනවා. අද 
දවෙසේ අපි සියලුෙදනාම එකට එකතු ෙවලා ෙම් කාර්යය ඉතා 
ඉක්මනින්ම අවසන් කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙසේවාවන් 
සලසන්න ඇප කැප ෙවමුයි කියන පාර්ථනාව කරමින්, මට ෙම් 
අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නවතිනවා. 

[අ.භා. 5.38] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා, 

අද ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඓතිහාසික අවස්ථාවක් ෙවනුෙවන් 
වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන. විෙශේෂෙයන්ම රටක 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් රෙට් ආ ණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් විධියට සකස ්කරන්න මූලික වුණු අවස්ථා කිහිපයක් 
අෙප් රෙට් තිබුණා.  

නමුත් අද ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ඉතාම 
ඓතිහාසික, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ වැඩසටහනක් එක්ක සම්බන්ධ 
වුණු කාර්ය භාරයක් විධියට තමයි අපි දකින්ෙන් කියන එක මම 
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[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. අපි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
ෙම් රෙට් තිබුණු විවිධ පශ්නවලින් ෙහම්බත් වුණු ජාතියක් බවට 
පත් ෙවලා තිබුෙණ්. අෙප් රට විවිධ ජන වාර්ගික අර්බුද, විවිධ 
සමාජ පශ්න ආදියට මුහුණ දුන් රටක්. නමුත් අද වන විට 21වන 
සියවසට මුහුණ ෙදන රටක් විධියට විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය අවසන් 
කරලා අවුරුදු ගණනාවකට පසුව රෙට් ජන වර්ග අතර යම් කිසි 
විධියක ඒකාබද්ධතාවක්, ඒකාගතාවක් නැත්නම් එකමුතුවක් 
සහිතව කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි අපිට දකින්නට 
තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, 1947දී ඉන්දියාවට 
නිදහස ලැබුණු ෙව්ලාෙව් ආචාර්ය බී.ආර්. අම්ෙබඩ්කාර් මැතිතුමාට 
විවිධ අර්බුද තිබියදී, ඒ වාෙග්ම ඔහුට විවිධ ෙචෝදනා නඟද්දී 
නිදහස් රාජ්යයක් විධියට ඉන්දියාවට -තමන්ෙග් රටට- ගැළ ෙපන 
විධියට විවිධ ජන වර්ග එකතු කරන්න පුළුවන්, විවිධත්වය තුළ 
ඒකීයත්වය ඇති කරන්න පුළුවන් සහසන්ධීය ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් එදා ඉන්දියාෙව් ස්ථාපිත කරන්න හැකියාව ලැබුෙණ්, 
එතුමා ගත් දැවැන්ත, අධිෂ්ඨානශීලී පියවර නිසාය කියන එක. 
හැබැයි, අපි 1948 නිදහස ලැබීමට කලින් කියාත්මක කර ෙගන 
ගිය කමෙව්දය, ජාතික සංගමය විධියට විවිධ ජන වර්ග, විවිධ කුල 
වර්ගවලට අයත් සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා අරෙගන ගිය සටන 
නිදහසින් පසුව කෑලි කෑලිවලට කැඩී ගියා. එතැනින් පසුව රටට 
ලැබුණු නිදහස විවිධ අර්බුද ෙගනා නිදහසක් බවට පත් වුණා.  

අවුරුදු 26ක් තිස්ෙසේ තස්තවාදෙයන් පීඩා වින්ද රටක් විධියට 
තිබුණු අෙප් රට 2009 වසෙර්දී එම පීඩාෙවන් නිදහස් කර ගත්තා. 
එවකට අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ යුද්ධය 
අවසන් කරලා අපිට ගන්න තිබුණු පියවර ගණනාවකින් අප 
ආපස්සට හැෙරව්වාය කියායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 
මම එදාත් විපක්ෂෙය් සිටියදී කියපු කාරණය තමයි, අපට යන්න 
මාර්ග ෙදකක් තිෙබනවාය කියන එක. එකක්, එකමුතුව -ජාතීන් 
එකතු කර ෙගන- යන මාර්ගය. ෙදවැන්න, ජාතීන් ෙවන් කර ෙගන 
යන මාර්ගය. අපි ඉතිහාසෙය් ෙම් ජාතීන් ෙවන් කර ෙගන ගිය 
මාර්ගෙය් විශාල දුරක් ඇවිල්ලා තිබුණා. එයින් ෙම් රට අවුරුදු 
25කින්, 30කින් අපට යන්න තිබුණු මාර්ගෙය් ආපස්සට ගියා. අද 
අපිට නැවත ඒක අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් සකස් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and  THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු ගණනාවක් ෙබදිලා, ෙවන් 

ෙවලා විපක්ෂව, පක්ෂව වැඩ කරපු අෙප් පක්ෂ ෙදකට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත් නායකත්වෙයන් 
යුතුව එකට කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. විවිධ හැල 
හැප්පීම්, පශ්න කියන ෙම් සියල්ල මධ්යෙය් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත් නායකත්වෙයන් 
එකට එකතු ෙවලා පක්ෂ ෙදකක් විධියට එක ආණ්ඩුවක් හදා 
ෙගන, ඒ ආණ්ඩුෙව් කියාදාමයක් -පළමුවැනි කාර්ය භාරය- 
විධියට අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදලා, ඡන්ද කමය ෙවනස් 
කරලා රටට අවශ්ය කරන අලුත් සංෙශෝධන සහිතව 21වන 
සියවසට, ෙලෝකයට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් අලුත් රාජ්යයක් 
විධියට අෙප් රට ෙගොඩනඟන වැඩ පිළිෙවළට අපට අත ගහන්න 
පුළුවන් කියන එකත් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ලංකාෙව් අසා තිබුෙණ්වත් නැති මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පරිච්ෙඡ්දයක් අපි 1978දී ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඇතුළු 
කළා. එතැනින් පසුව අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට සංෙශෝධන 
18ක් සිදු කළා. විවිධ කාල වකවානුවල, විවිධ නායකයන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික කියාකාරකම් මත සමහර ෙව්ලාවට ඔවුන්ට 
කියාත්මක කරන්න තිබුණු විවිධ අනු දැනුම් නැත්නම් ඔවුන්ට 
කරන්න තිබුණු කාරණා මත ඔවුන් විවිධ ෙයෝජනා, අදහස්  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙකරුවා. එයින් සමහර ඒවා අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනි ඒවායි. අපි අත ඔසවා එකතු කළ 
එයින් සමහර ඒවා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට එකතු ෙනොකළ යුතු 
කාරණායි.  අපි ඒ සියල්ල එකට එකතු ෙකරුවා. 

අපි එදා ඉඳලා කෙළේ 1978 ව්යවස්ථාවට බැණබැණ හිටපු එක 
පමණයි. ඒ වාෙග්ම 1978 ව්යවස්ථාෙව් තිබුණු අයහපත් අංග ඉවත් 
කරනවා ෙවනුවට තවතවත් අලුත් අංග එකතු කරලා ඒ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව යටෙත් ඒකාධිපතිෙයක් බිහි කරන තැනට ෙම් 
කියාදාමයට ඉස්සරහට ෙගනිච්ච එකයි.  නමුත් විපක්ෂෙය් හිටපු 
කාලෙය් දරපු මතවාදයම අපි අදත් දරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් ෙවලා රෙට් 
ජාතීන් අතර එකමුතුවක්, සමඟියක් ඇතිවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක්,  අලුත් රටක්, අලුත් රාජ්යයක් ෙගොඩනැ ෙඟන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්, අෙප් මානව හිමිකම් පඥප්ති තව දුරටත් 
ශක්තිමත් වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් විය යුතුයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා එදා ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළා.  එදා ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරනෙකොට අපට පශ්න ගණනාවක් මතු 
වුණා. ඒවා අකා මකා දමලා පාර්ලිෙම්න්තුවක් විධියට, මහ 
ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත් වුණු මන්තීවරු විධියට, රටට වග 
කියන මිනිස්සු විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීෙම් මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කරෙගන 
එය සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 225 ෙදනාෙග් එකමුතුෙවන් 
ඉස්සරහට ෙගනයන්නයි අපට වුවමනා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා තමයි ගරු අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවට විවිධ 
අයෙග් අදහස්, විවිධ පක්ෂවල අදහස්, විෙශේෂෙයන් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් අදහස් අරෙගන, ඒ ෙයෝජනාෙව් විශාල 
ෙවනස්කම් පමාණයක් කරලා, ඒවා අනුමත කරෙගන අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින සියලු මන්තීවරු එක මතයක් තුළට 
ෙගෙනන්න අපට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන්. ගරු 
අගාමාත්යතුමා ඒ සියල්ලටම ඇහුම් කන් දීලා තිෙබනවා. ඒක 
ෙලොකු ජයගහණයක් විධියට අපි සලකනවා. 

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එදා ෙම් 
සභාව ආමන්තණය කරමින් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, උතුෙර් 
අන්තවාදයත්, දකුෙණ් අන්තවාදයත්  රටක් විධියට පතික්ෙෂේප 
කරමින්, එකමුතුකමින් රට එකට එකතු කරමින්, ෙම් තිෙබන 
අන්තවාදී අදහස් සමනය කරෙගන රටක් විධියට ඉස්සරහට යා 
යුතුයි කියලා. ඒ කියාදාමය තමයි අද අපි ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කිරීම තුළින් කරන්න හදන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු  අගමැතිතුමා ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනාවාම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඉන් පිටතත් මහා විශාල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙඝෝෂාවක් ඇති කළා අපට මතකයි. ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
කථා කරන්න තිෙබන ෙද්වල් වුවත්  ඒවා ගමට ෙගන ගියා. ෙගන 
ගිහිල්ලා  සමාජ මතය ෙවනත් විධියකට හදන්න පටන් ගත්තා. 
සමහර අය කිව්වා, රට ෙබදන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න 
හදනවා කියලා. සමහර අය කිව්වා, ෙදමළ ජාතීන්ට බලය ෙදන්න 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදනවා කියලා. සමහර අය ෙම්ක ෙගෝනි 
බිල්ෙලක් විධියට මුළු රට වෙට් විකුණන්න පටන් ගත්තා. සමහර 
අය කිව්වා, ෙම්ක ඊළාම්වාදයක් කරා ෙගනයන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියලා. සමහර අය කිව්වා, ෙම්ක ෙම් රට ෙෆඩරල්වාදයක් කරා 
ෙගනයන වැඩ පිළිෙවළක් කියලා.  ෙම් විධියට කියලා තමන්ෙග් 
සමාජ මතය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා විවිධ ෙද්ශපාලන උපකම 
පාවිච්චි කළා.  

අපි කිව්වා, අපි ෙම්ක සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් විසඳාගමු කියලා. 
සියලුම පක්ෂවලට, සියලුම අදහස්වලට, සියලුම ජාතීන්ට ඇහුම් 
කන් ෙදන්න අපි සූදානම්. සියලුම අදහස් එකතු කරෙගන කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් විධියට තමයි අපි ෙම්ක කරන්ෙන් කියලා අපි 
කිව්වා. සමහර මන්තීවරු කිව්වා, ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කරන්නත්  කලින් ෙයෝජනා හා අදහස් ගන්නවා කියලා. ඒ 
ෙයෝජනා හා අදහස් ගත්තාට කමක් නැහැ. ෙම් රෙට් විවිධ 
සංවිධාන, විවිධ එකමුතු, විවිධ අදහස් තිෙබන අය, විවිධ 
වෘත්තිකයන් ඉන්නවා. ඒ අය සමාජෙය් ෙනොෙයක් තැන්වලට 
ගිහිල්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස්, උදහස ්එකතු කරන එක ගැන 
කාටවත් කථා කරන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අදහස්, උදහස ් එකතු කරෙගන 
තමයි අපි කියාත්මක විය යුත්ෙත් කියන එක මම කියන්න 
කැමැතියි. ෙදොරවල් වහෙගන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා හදපු 
ඉතිහාසයක් අපි දැක්කා. ඒ ෙවලාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා හැදුෙව් 
ෙදොරවල් වහෙගන නම්, අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාත්, අපි සියලු ෙදනාත්, සියලු ෙදනාට විවෘත වුණු 
කියාදාමයක් තුළ තමයි ෙම් කියාව කරන්න යන්ෙන් කියන එක 
මම ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි,  විවිධ පාර්ශ්වයන්ට ෙම් කමිටුවට 
ඇවිල්ලා සාක්ෂි ෙදන්න, විවිධ පාර්ශ්ව කමිටුවට ෙගන්වන්න, 
විවිධ විද්වතුන් කමිටුවට ෙගන්වන්න, ඔවුන්ෙග් අදහස් ලබාගන්න 
විශාල ඉඩ කඩක් සහිතව සකස් කළ වැඩ පිළිෙවළක් තමයි 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතුෙවලා 
වැඩ කළ යුතුයි. එම නිසා ෙමය ෙඵතිහාසික අවස්ථාවක් බව මම 
අෙප් සියලුම මන්තීවරුන්ට කියන්න කැමැතියි. 

ඉතිහාසෙය් අපට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙවනුෙවන් අත 
උස්සන්න තිෙබන අවස්ථාව, නිවැරදි තීන්දුවක් ෙවනුෙවන් අත 
උස්සන්න තිෙබන අවස්ථාව මඟ හරින්ෙන් නැතිව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා වැඩ කළ යුතුයි.  

අද සමහර මන්තීවරු කථා කරන ෙකොට තමන්ෙග් ඉතිහාසය 
අමතක කර කථා කරනවා මම දැක්කා. ගරු කථානායකතුමනි, 

දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන ෙකොට අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුව වර්ජනය කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට 
බැහැලා  එදා අෙප් මුළු දවසම පාෙර් තමයි  ගත කෙළේ කියලා 
ඔබතුමාටත් මතක ඇති. අපි ෙම් විධියට  ශක්තිමත්ව 
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් ගැටුණු යුගයක් තිබුණා. එදා ඒ කරපු 
පව් නැවත පින් බවට පත්කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා වැඩ පිළිෙවළට අත ඉස්සීෙමන් පමණයි 
කියන එකත් ෙගෞරවෙයන් මතක් කරමින්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත්, අනිකුත් සියලුම පක්ෂ 
නායකයනුත් ෙගන යන ෙම් කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන යන්න අපි 
සියලු ෙදනාම එකා වාෙග් සහෙයෝගය දිය යුතුයි කියලාත් 
ෙයෝජනා කරමින්, ඒ සඳහා සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු  ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[பி.ப. 5.49] 

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரசியலைமப் ச் 

சைபைய ஸ்தாபித்  நான்காவ  அரசியலைமப்ைப உ வாக் 
குவ  ெதாடர்பான வரலாற் ச் சிறப் மிக்க இந்தப் 
பிேரரைணமீ  உைரயாற் வதற்கு வாய்ப் க் கிைடத்தைத 
யிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். குறிப்பாக, சுதந்திரம் 
அைடந்ததி ந்  இன் வைர ஓர் அைமதி நிைலைய, 
சமாதான நிைலைய, ஐக்கிய நிைலைய எட்ட யாத, 

ர்ப்பாக்கிய நிைலக்குத் தள்ளப்பட்ட ஒ  ேதசமாக எம  நா  
காணப்ப கின்ற . இதிேல எங்கைள இயக்கிக் ெகாண் க் 
கின்ற இந்த நாட் ன் அரசியலைமப்  க்கிய பங்காற்  
கின்ற . எங்க ைடய ேதசமான  பல இனங்கள் வாழ்கின்ற, 
பல ெமாழிகள் ேபசப்ப கின்ற, பல மதங்கள் பின்பற்றப் 
ப கின்ற, பல்ேவ  கலாசாரங்கள் உள்வாங்கப்பட் க்கின்ற 
ஒ  நாடாகக் காணப்ப கின்ற . அந்த வைகயிேல 
ெவவ்ேவ  ெமாழிகைளப் ேபசுகின்ற இனங்க க்கிைடயிேல,  
அேதேபால மதங்க க்கிைடயிேல ஓர் ஐக்கியத்ைத 
ஏற்ப த்தி, இந்தத் ேதசத்ைத எல்ேலா ம் ஒன்றிைணந்  
கட் ெய ப்பக்கூ ய ஒ  நிைலைமையத் ேதாற் விக்கக் 
கூ ய அ த்தளெமான்றிைனக் கடந்த காலத்திேல ஏற்ப த்திக் 
ெகாள்வதற்கு நாங்கள் தவறிவிட்ேடாம் என்பதைன இங்கு 
ஞாபகப்ப த்த ேவண் யி க்கிற .  

நா  சுதந்திரம் அைடந்த காலந்ெதாட்  இன் வைர 
இைடக்கிைடேய பல்ேவ  விதமான பாாிய இன 
ேமாதல்கைள, மத ாீதியிலான அசம்பாவிதங்கைள நாங்கள் 
சந்தித்  வ கின்ேறாம். குறிப்பாக, இனப்பிரச்சிைனயான  
வடக்கு, கிழக்கிேல பாாிய த்தம் வைரக்கும் எங்கைளத் 
தள்ளிய . அேதேபால, ெதற்குப் பகுதியிேல பல்ேவ  
கிளர்ச்சிகைள, இனக்கலவரங்கைள நாங்கள் சந்தித்தி க் 
கிேறாம். இவ்வா  இனங்க க்கிைடயிலான ெதாடர் 
ேமாதல்களால், ெமாழி ாீதியிலான பாரபட்சங்களால், மத ாீதி 
யிலான அ ப்பைட வாதங்களினால் ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் 

வதில் ெதாடர்ந் ம் நாங்கள் தைடகைள எதிர்ேநாக்கி 
வந்தி க்கின்ேறாம். இவற்ைறச் சு க நிைலக்கு ெகாண்  
வந்  அவற் க்குத் தீர்  காணேவண் ய ேதைவ எங்க க்கு 
இ க்கின்ற . அந்தத் ேதைவைய இன்றி க்கின்ற சகல 
தைலைமக ம் உணர்ந்தி க்கின்றன.  

283 284 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 
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ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இவ்வாறாக கடந்தகால 
பாாிய தைடகைளத் தாண்  இன்  இந்த நாட் ேல ஒ  
நல்லாட்சிைய மக்கள் ஸ்தாபித்தி க்கிறார்கள். அந்த நல்லாட்சி 
யிேல அதற்குத் தைலைமத் வம் ெகா த் , இந்தத் ேதசத்ைதக் 
கட் ெய ப்ப ேவண் ெமன்  சிந்திக்கின்ற ஜனாதிபதி 
ைய ம் அதற்குத் ேதைவயான அ த்தளத்ைத இடக்கூ ய 
பிரதமைர ம் நாங்கள் ெபற்றி க்கின்ேறாம்.  ஆகேவ, 
எங்கள  ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான ஒ  திய 
அ த்தளத்ைத ஏற்ப த்தி, ஒ  திய பயணத்ைத ஆரம்பிப் 
பதற்கு இ  ஒ  மிகச் சிறப்பான, மிகப் ெபா த்தமான 
சந்தர்ப்பமாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, அதற்குாிய அந்த 
ஆரம்பத் தளமாக இ க்கக்கூ ய இந்தப் திய அரசியல 
ைமப்பின் நடவ க்ைக ெதாடர்பாக  நா ேம விழிப் ணர் 
வைடய ேவண் ம்.  நாட் ன ம் பங்களிப்ைப நாங்கள் 
ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இதிேல குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்கின்ற 
தமிழர்களின ம் ஸ் ம் ச கத்தின ம் அபிலாைசகள் 
உள்வாங்கப்பட ேவண் ம். அேதேபால், இங்ேக ெதற்கி ம் 
மைலயகத்தி ம் வாழ்கின்ற இந்திய வம்சாவளி மைலயகச் 
ச கத்தின  அபிலாைசக ம் உள்வாங்கப்பட ேவண் ம். 
அந்த வைகயில் இந்த நாட் ேல ஏைனய ச கங்க க்குச் 
சமனாக, ஏைனய ச கங்கேளா  ஐக்கியமாக அைனத் ச் 
ச கங்க ம் ஒன்றிைணந்  பயணம் ெசய்யக்கூ ய ஒ  
தளத்திைன இந்த அரசியலைமப்  ெபற் த்தர ேவண் ெமன்ற 
அபிலாைச, எதிர்பார்ப்  சகல ச கங்களி ம் காணப் 
ப கின்ற .   

தற்ேபா  இந்தப் திய அரசியலைமப் த் ெதாடர்பான 
க த்தாடல்கள் ச கங்க க்குள் இடம்ெப கின்றன. அ  
ெதாடர்பாகப் பல்ேவ விதமான மட்டங்களிேல ேயாசைனகள் 

ன்ைவக்கப்பட்  வ கின்றன. இந்த அரசியலைமப் த் 
தயாாிப்ேபா  சம்பந்தப்பட் க்கின்ற தைலைமகள் 
அைனத் ச் ச கங்களின ம் அபிலாைசகைள ம் க த் க் 
கைள ம் உள்வாங்கி, அந்த ன்ென ப் க்கைள ேமற் 
ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம்  
கின்ேறன். ஆகேவ, இன் ெமா  50 வ ட நீண்ட காலத்திற் 
குாிய பயணத்ைத, எங்க ைடய நாட்ைடக் கட் ெய ப்  
வதற்குாிய பயணத்ைத இந்த இடத்திேல நாங்கள் 
ஆரம்பிக்கின்ேறாம். கடந்த காலத்திேல எந்த இடத்தில் தவ  
விடப்பட்டேதா, அந்தத் தவ  தி த்தப்பட்  இந்த 
அரசியலைமப்  அைமக்கப்பட ேவண் ம். அ  நான் ன்  
குறிப்பிட்ட ேபால் அைனத் ச் ச கங்களின ம் எதிர்பார் 
ப் கள், ேதைவகள், அபிலாைசகள் என்பன உள்வாங்கப் 
பட்டதாக இ க்க ேவண் ம்.   

அரசியலைமப்பின் உ வாக்கத்தில் நாங்கள் அ த்  
எதிர்ேநாக்குகின்ற சவால் இதிேல அறி கப்ப த்தப்பட 
இ க்கின்ற திய ேதர்தல் ைறைமயாகும். இந்தப் திய 
ேதர்தல் ைறைம ெதாடர்பாகச் சி பான்ைமச் ச கங்களின் 
மத்தியிேல ஒ  தயக்கநிைல அல்ல  குழப்பநிைல காணப்ப  
கின்ற .  அதாவ  உ வாக்கப்ப ம் திய அரசியலைமப் 
பி டாக அறி கப்ப த்தப்ப கின்ற திய ேதர்தல் 

ைறைமயிேல தங்களின் பிரதிநிதித் வம் பாதிப்பைடய 
அல்ல  குைறவைடயக்கூ ம் என்ற ஒ  தயக்கநிைல 
காணப்ப கின்ற . 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have two more minutes.  

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ஆகேவ, தற்ேபாதி க்கின்ற பிரதிநிதித் வங்கைள 

அவ்வாேற தக்கைவக்கக்கூ யதாக ம் இனாீதியான அ ப் 
பைடயில் அந்தந்தச் ச கங்க க்குாிய பிரதிநிதித் வங்கள் 
கிைடக்கக்கூ ய வைகயி ம் ஒ  திய ேதர்தல் ைறைம 
இங்கு அறி கப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அவ்வா  அறி கப் 
ப த்தப்ப கின்றேபாேத நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற, எங்கள  
தைலவர்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஜனநாயகத்ைத இந்த நாட் ேல 
நிைலநாட்டக்கூ யதாக இ க்கும்.  ஆகேவ, திய ேதர்தல் 

ைறைமயான , நான் த ல் குறிப்பிட்ட ேபால 
உள் ராட்சி மன்றங்களாக இ க்கலாம், மாகாண சைபகளாக 
இ க்கலாம், பாரா மன்றமாக இ க்கலாம், அைவ 
ஒவ்ெவா  ச கத்தின ம் பிரதிநிதித் வத்ைத உள்வாங்கக் 
கூ ய வைகயிேல அைமயப்ெபற்றி க்க ேவண் ம் 
என்பதைன ம் இங்ேக ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன். அந்தவைகயில், நா ம் இந்தப் பாரா  
மன்ற ம் ஒன்றிைணந் , "இ  எங்க க்குாிய ஒ  ேதசம்" 
என்ற நிைலக்குக் ெகாண் வ வதற்கான ஒ  திய 
அரசியலைமப்ைப ஏற்ப த்தேவண் ெமனக் ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!   
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු අගමැතිතුමා සභාව ආමන්තණය කිරීමට 

පථම  ෙම් පිළිබඳව ගරු සභාෙව් අවධානය  ෙයොමු කරවන්න මා 
කැමැතියි.  මීට අවුරුදු 33කට පථම නිර්මාණය කරන ලද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඓතිහාසික රිදී ෙදොර, ඒ වාෙග්ම ෙම් සභා 
ගර්භෙය් තිෙබන සියලුම පාෙද්ශීය ෙකොඩි නිර්මාණය කරන ලද 
විමල් විකමසූරිය කලාශූරීන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂ අමුත්තන්ෙග් 
ගැලරිෙය් අසුන් ෙගන සිටිනවා. අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ සංසක්ෘතික අමාත්යාංශය සමඟ එක්ව 
අපි එතුමාට උපහාර දැක්වූවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි එතුමාට 
දිගාසිරි පාර්ථනා කරනවා. 

[අ.භා. 5.57] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
පළමුෙවනි වතාවට ෙම් සභා ගර්භය තුළ පැවැත්වුණු 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා වූ විවාදය අද අපි 
ෙමතැනින් අවසන් කරනවා. ෙම් විවාදය දවස් කීපයක් 
පැවැත්වූවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවලා 
ආරම්භෙය්දීම එතුමාෙග් මතය පකාශ කළා. සිංහල-ෙදමළ 
අන්තවාදය; උතුෙර්-දකුෙණ් අන්තවාදය නැති කරලා මැදට 
ඇවිල්ලා අපි ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කරමු කියලා 
එතුමා කිව්වා. ඒක තමයි අප සියලු ෙදනාම ෙමතැනදි අනුමත 
කරන්ෙන්.  ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීම ගැන අපි 
ජනතාවට කිව්වා.  ඒ සඳහා අපට  ජනතාවෙග් වරම ලැබුණා.  ෙම් 
ව්යවස්ථාව සකස් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන  ඒ වැඩ කටයුත්ත 
සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට  තමයි අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලන්ෙන්. 
ව්යවස්ථාදායක සභාව කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ෙකොමිටියක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ ෙකොමිටිය රැස් ෙවලා ඒ ෙකොමිටිෙයන් තමයි ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට වුවමනා සංෙශෝධන හා අෙනක් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්.  

1972දී අපි ජන රජයක් ඇති කළා. 1972දී ජන රජය ඇති 
කරලා,  ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අපට සම්මත කර ගන්න පුළුවන් 
වුෙණ් එදා පැවැති ආණ්ඩුවට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් තිබුණු නිසායි. ආපහු 1978දී ෙදවැනි ජන රජ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙගනාවා. ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අපි සම්මත කර 
ගත්ෙත් එවකට පැවැති ආණ්ඩුවටත් ඒ වාෙග්ම තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් තිබුණු නිසායි. නැත්නම් වාද විවාද මැද ෙම්වා කරන්න 
බැරි වනවා. එදා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්මත කරද්දි  අෙනක් 
පක්ෂවල අදහස්  සම්පූර්ණෙයන්ම ඒකට ඇතුළු කරන්නට පුඵවන් 
වුෙණ්  නැහැ.  එදා තිබුණු පසුබිම මීට වඩා ෙවනස්. ඒ සඳහා සියලු 
ෙදනාෙග්ම එකඟත්වය  ලබා ගන්න එදා අපට බැරි වුණා. එෙහත් 
1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් අනුපාත කමය ඇති කළා. 
අනුපාත කමයක් ඇති කළාට පස්ෙසේ ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරනවා නම්, සියලු 
ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා කරන සංෙශෝධනයකුයි.  එෙහත් 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරද්දි ඒක 
සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා 
ඊළඟ ජනාධිපතිවර ණෙය්දී ෙම් රෙට් ජනතාව ෙපන්වූෙය්, 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පතික්ෙෂේප කරන 
බවයි.   ජනතාව ෙපන්වා සිටිෙය්  සියලු ෙදනාම එකට එකතු 
ෙවලා  අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කර ගත යුතුයි කියන 
එකයි.  

එෙහම නම්,  අප සකස් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හා සම්බන්ධ විෙශේෂ කාරණා ෙදකක් 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  මා මුලින් කියපු ආකාරයට අපි ෙම් 
සභා ගර්භය තුළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන පළමු අවස්ථාව ෙම්කයි. ෙදවැනි කාරණය,   1972 
සහ 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවලට වඩා ෙමහි ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අප බහුතරයක් නිදහස් 
ලංකාෙව් ඉපදුණු පුරවැසියන්. සමහර අය ඉපදුෙණ් ජනරජෙයනුත් 
පසුවයි. අපි ඉපදුෙණ් 1948දී ලංකාවට නිදහස ලැබුවායින් පසුවයි. 
ඊට ෙපර ඉපදුණු අයත් ඉන්නවා. ගරු කථානායකතුමා, අෙප් 
විපක්ෂ නායකතුමා, ෆවුසි ඇමතිතුමා වැනි අයත් ෙමහි සිටිනවා. 
එෙහත්  බහුතරයක් සිටින්ෙන් නිදහස් ලංකාෙව් ඉපදුණු අයයි. 
නිදහස් අධ්යාපනය ලබා දීෙමන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? සාර්ථකව ඉදිරියට යන්නයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්.   

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් විවාදෙය්දී  විපක්ෂෙය්  
මන්තීවරයකු කියනවා මට ඇහුණා,  ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ඇති කිරීෙමන් පසු  රෙට් පශ්න විස ෙඳනවා කියලා  ආණ්ඩුව 
පකාශ කරනවා කියලා.  ඇත්ත වශෙයන්ම අපි එෙහම කියන්ෙන් 
නැහැ. රෙට් විටින් විට පශ්න ඇති ෙවනවා. අපි බලන්ෙන් දැන් 
තිෙබන පශ්න විසඳීම සඳහා ෙහොඳ පදනමක් ඇති කරගන්නයි. ඒ 
කියන්ෙන් මීට වඩා එකඟත්වයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් කමයක් 
ඇති කරගන්නයි.   එවැනි කමයක් අප ඇති කරනවා නම් ජනතාව 
අපට ඒ සඳහා ස්තුති කරාවි. එෙහම නම්, ඒ කමය ඇති කිරීම 
සඳහා  අප තබන්නා වූ  පියවර සාමාන්යෙයන් මුළු රටම 
පිළිගන්නා මූලික පියවරක් විය යුතුයි. ඒවා ඇතුෙළේ කරන්න ඕනෑ 
ෙවනස්කම්, සංෙශෝධන විටින් විට ෙයෙදන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
බහුතරය අනුව අපට තීරණය කරන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වැඩ කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න 
පුළුවන් වුෙණ් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අපි 

ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කළ නිසායි. අප මතක තියාගන්න ඕනෑ, ඒ 
ජාතික ආණ්ඩුව ඇති කරද්දී ආණ්ඩුෙව් සිටින අය විතරක් 
ෙනොෙවයි, විපක්ෂෙය් සිටි ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුත් ෙම් මූල 
ධර්මවලට එකඟ වුණු බව. ජනවාරි 8වන දා  ෙබොෙහෝෙදෙනක් ඒ 
මූල ධර්ම පිළිගත්තා. ඒ වාෙග්ම සන්ධානයත් ඒ මූල ධර්ම 
පිළිෙගන තිෙබනවා. එෙහම නම් අපි ෙකොෙහොමද ඒ මූල ධර්ම 
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් කියන එක තමයි දැන් තීරණය කරන්නට 
තිෙබන්ෙන්.  ජනතාව අප ෙකෙරහි, අෙප් වැඩ කටයුතු ගැන 
විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබාෙගන ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම 
අන්න ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට කරන්නයි අප කියා කරන්නට 
ඕනෑ.  අෙප් යුතුකම එයයි. ෙමතැනදී ආණ්ඩුෙව් සද්භාවය අප 
ෙපන්වා තිෙබනවා. දැනටමත් ජනාධිපතිතුමා තම ධුර කාලය සීමා 
කර තිෙබනවා. එතුමාෙග් බල තල පිළිබඳ වගකීම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට භාර දීලා තිෙබනවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුව 
ශක්තිමත් කරනවා. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය යටෙත් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කර තිෙබනවා. 
අපට තවත් ටික කාලයක් ඕනෑ ෙවනවා, ඒවාෙය් අඩු පාඩුකම් 
තිෙබනවාද කියලා බලන්න. එෙහම නම්, අපට වුවමනා 
සංෙශෝධන ඒ අවස්ථාෙව්දී යළිත් ෙම් ෙකටුම්පත්වලට ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්.  

අපි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
අගමැතිට ෙයොමු කරන පශ්නවලට පිළිතුරු දීෙම් අවස්ථාව ඇති 
කර තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරලා වැඩ කටයුතු 
කරන්න අන්න ඒ වාෙග් පියවර ගණනාවක් අපි ෙගන තිෙබනවා.  
ෙම් මඟින් අපි විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
ජනතාවෙග් අදහස් අනුව ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් 
කරන්නයි. ජනතා අදහස් අරගන්න; ජනතාව නිෙයෝජනය 
කරන්න; ජනතාව අතරට යන්න ෙවනම ෙකොමිටියක් පත් කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙපේල් මාසය වන ෙකොට ඒ 
ෙකොමිටිෙය් වාර්තාව  අපට ලැෙබ්වි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහිදී තවත් එක කාරණයක් ගැන 
සඳහන් කළා. එනම්  විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ගැන.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි උත්සාහ කරන්ෙන් යළිත් ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කරලා එකඟත්වයකට පැමිණීමටයි. අපට ඡන්ද කමය 
ගැන එකඟත්වයකට එන්න බැරි නම් ෙවනත් සංෙශෝධන ගැනත් 
එකඟත්වයකට එන්න බැරි ෙවනවා. දැනට ෙම් කමෙව්දය 
පිළිබඳව සියයට 50කට වඩා එකඟත්වයක් අප අතර තිෙබනවා. 
එෙහම නම්, අපි පළමුෙවන්ම  අවධානය ෙයොමු කළ යුත්ෙත් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ඡන්ද කමය පිළිබඳවයි. පධාන පක්ෂ 
ෙදක අතර එකඟත්වයකට ආවත්, එය මදි.  මා හිතන්ෙන්  ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානයත් පධාන පක්ෂ ෙදක සිටින ස්ථාවරෙය්ම සිටීවි 
කියලායි. තවත් කුඩා පක්ෂ තිෙබනවා. පධාන පක්ෂයක් එක්ක 
එකතු ෙවලා තරග කරන කුඩා පක්ෂ තිෙබනවා.  

තනිවම තරග කරන ෙවනත් පක්ෂ තිෙබනවා. අන්න ඒවාට 
ෙකොෙහොමද අපි නිෙයෝජනය ලබා ෙදන්ෙන්? ඒ නිෙයෝජනය ලබා 
දිය යුතුයි. ඒ නිෙයෝජනය ලබා ෙදන ගමන් අපි ෙකොෙහොමද 
විධායකයට ස්ථාවරභාවය ෙදන්ෙන්? පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියන 
විධායකයක් නම්, අපි ඒ විධායකයට ස්ථාවරභාවයක් ලබාදීම 
ගැන අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ෙයෝජනාව,- [බාධා කිරීමක්] 

 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඇතුෙළේ ඡන්ද 

කමෙය් ෙවනසක් සිද්ධ ෙවනවාද? එෙසේ නැත්නම්, විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙලස, ඡන්ද කමය ෙවනම 
සංෙශෝධනයක් ෙලස ෙග්න්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැනින් ෙයෝජනා කරන්ෙන් අලුත් 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක්. අපිට එකඟ ෙවන්න පුළුවන් 
ඒවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ෙකටුම්පත ඇතුළට තමයි ඒක එන්ෙන්? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. අපි ඉස්ෙසේල්ලා ඒකට එකඟ ෙවමු. එක පැත්තකින් 

නිෙයෝජනයත් වුවමනායි. අෙනක් පැත්ෙතන් ස්ථාවරභාවයත් 
වුවමනායි. මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට පත් කරන 
තත්ත්වයක් අපි ෙගෙනන්න ඕනෑ.  

ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් ෙකොෙහොමද තවත් ශක්තිමත් 
කරන්ෙන් කියලා, පශ්නයක් තිෙබනවා. මම ඒකට 
සම්පූර්ණෙයන්ම එකඟයි. පළාත් සභා හා මධ්යම ආණ්ඩුව අතර 
තිෙබන සම්බන්ධකම ගැන කථා කෙළොත්, සම්පූර්ණ නීති බලය 
අන්තිමට තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ඒක ෙවනස් කරන්න 
වුවමනා නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභා ඇමතිවරු, පළාත් මහ ඇමතිවරු, 
ඒ වාෙග්ම කැබිනට් මණ්ඩලය අතර තිෙබන සම්බන්ධකම, 
පාර්ලිෙම්න්තුව සහ පළාත් සභා අතර තිෙබන සම්බන්ධකම 
පිළිබඳව කථා කෙළොත්, මම හිතන්ෙන්, තවත් සමහර බලතල 
පිළිබඳව අපිට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ඒකීයභාවය ෙවනස් 
කරන්ෙන් නැතිව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් කියලායි.  ඇත්ත 
වශෙයන්ම උතුෙර් මහ ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි, අෙනක් පළාත් 
පහක්, හයක් නිෙයෝජනය කරන මහ ඇමතිවරුත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අය ෙනොෙවයි. ඒ මහ ඇමතිවරු එක්ක කථා කරද්දී, ඒ 
අයෙග් ෙයෝජනා අනුව විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සංෙශෝධන පිළිබඳව  
දැනට එක පශ්නයක් තිෙබනවා කියලායි මම හිතන්ෙන්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අපි බැලුෙවොත්, නාස්තිය වැඩියි. ෙමොකද, මධ්යම 
ආණ්ඩුවත් බලනවා, ගමට යන්න. පළාත් සභාවත් බලනවා, ගමට 
යන්න. පාෙද්ශීය සභාවත් බලනවා, ගමට යන්න. ෙමවැනි 
යාන්තණ 3ක් ගමට තිෙබනවා. ගෙම් ජනතාව දන්ෙන් නැහැ, 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා.  

එෙහම නම්, ෙකොෙහොමද ඒ පෙද්ශ දියුණු කරන්ෙන් කියලා, 
අපි සියලු ෙදනාම පිළිගන්න සැලැස්මක් තිෙබන්න ඕනෑ. මම ෙම් 
පශ්න මතු කරන්ෙන්, අපි සියලු ෙදනාම සාකච්ඡා කරලා, 
ජනතාවෙගන් අදහස් අරෙගන කියා කරන්න ඕනෑ නිසායි. 21වැනි 
ශතවර්ෂෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවලදී මීට කලින් ඇතුළත් 

ෙනොකරපු කරුණු තිෙබනවා. එෙහම නම්, කුමක්ද ඇතුඵ කළ 
යුත්ෙත්? ෙමන්න ෙම්වා ගැන සාකච්ඡා කරන්නයි අපිට 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙම් වැඩ කටයුත්ත කරන්න බැරි නම්, කාටවත්ම ෙම්ක 
කරන්න බැරි ෙවනවා. එම නිසා අපි උත්සාහ ගනිමු, අපි පිළිගන්න 
මූලධර්ම අනුව ෙම් රට සුදුසු ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පිළිබඳව 
වාර්තාව ෙමහාට ලබා ෙදන්න. මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් මම කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් අවස්ථාව සුභ ලකුණක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්මත කරගන්න දවෙසේ අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමාටත් සුභ පාර්ථනා කරමින් ෙම්  සභාවට 
අනුමැතිය ෙදන ෙලස මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Resolution is before the House.  Will the Hon. 

Leader of the House move the agreed amendments? I 
believe that all the amendments have been incorporated. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes.   

Sir, I move the following amendments to the above 
Resolution:  

1. 1 පිටුෙව් 1 ෙඡ්දෙයහි "නව" යන වචනය ඉවත් කරන්න. 

2. 1 පිටුෙව් 2,3 සහ 4 ෙඡ්ද ඉවත් කරන්න. 

3. 1 පිටුෙව් (1 අයිතමෙයහි) 5 ෙඡ්දෙය් "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පනත් 
ෙකටුම්පතක් සැකසීෙම් කාර්ය සඳහා" යන වචනවල ට පසුව "සමස්ත 
පාර්ලිෙම්න්තුවම සමන්විත වන පරිදි සැදි පූර්ණ කාරක සභාවක 
බලතල ඇති හා" යන වචන එකතු ෙකොට "නව" යන වචනය ඉවත් 
කරන්න. 

4. 2 පිටුෙව් 4 වගන්තිය ඉවත් ෙකොට පහත සඳහන් වචන ආෙද්ශ 
කරන්න: 

 4 (අ)  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට අවශ්ය යැයි සැලෙකන 
අවස්ථාවන්හිදී ඕනෑම ක්ෙෂේතයක ෙහෝ වෘත්තියක 
විෙශේෂඥයන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් 
කිරීම ෙහෝ කැඳවීම කළ හැක. 

 (ආ)  එතුළ 

  (i)   ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරෙයකු; 

  (ii)   ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 5 වන 
වගන්තිෙය් ෙයොමුගත කමිටුවල කටයුතු වාර්තා 
කිරීම පිණිස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා 
කාර්ය මණ්ඩලය; සහ 

  (iii)  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් (සමාජ මාධ්ය 
ඇතුළත්) මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටිය යුතුය. 

   ශී ලංකාව සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත 
කර ගැනීෙම් කියාවලියට අවශ්ය පචාරණය ලබා 
දීෙමහි ලා මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ෙවබ් 
අඩවියක් පිහිටුවා එය පවත්වා ෙගන යායුතු අතර, 
ෙවනත් සුදුසු මාධ්යද ෙයොදා ගත යුතුය. 

  අදාළ ෙසසු පවීණයන්ෙග් ෙහෝ විෙශේෂඥ මතද 
ඇතුළත්ව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා එහි 
කාරක සභාවන්හි කටයුතු  ෙමන්ම මහජන අදහස්/ 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් ද එම ෙවබ් අඩවිෙයහි 
ෙල්ඛනගත ෙකොට පකාශයට පත් කරන බවට මාධ්ය 
කාර්ය මණ්ඩලය වගබලා ගත යුතුය. 
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5. 2 පිටුෙව් 5(අ) අයිතමෙයහි "අගාමාත්යවරයා (සභාපති), 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකවරයා, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා, 
අධිකරණ අමාත්යවරයා හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙයහි ෙසසු 
සාමාජිකයන් දහහත් (17)" යන වචන ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට 
"විසිඑක් (21)" යන වචන ආෙද්ශ කරන්න. 

6. 2 පිටුෙව් 5(අ) අයිතමෙයහි පළමු ෙජ්දෙය් "සංඛ්යාවකින් යුත්" යන 
වචනවලට ඉක්බිතිවම "ඒ අතරින් අෙයකු සභාපතිවරයා වනු 
ඇත්තාවූ" යන වචන එක් කරන්න. 

7. 2 පිටුෙව් 5(අ) අයිතමෙය් ෙදවන ෙජ්දෙය් "නව" යන වචනය ඉවත් 
කරන්න. 

8. 2 පිටුෙව් 6 වගන්තිෙයහි "(අ) නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් ෙතෝරා 
පත්කර ගත යුතුය." යන වචන ඉවත් කරන්න. 

9. 2 පිටුෙව් 7 අයිතමෙයහි "අගාමාත්යවරයා" යන වචනය ඉවත් ෙකොට ඒ 
ෙවනුවට "ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් සභාපතිවරයා" යන වචන ආෙද්ශ 
කරන්න. 

10. 2 පිටුෙව් 7 අයිතමෙයහි "පළමුවැනි" යන වචනය ඉවත් ෙකොට ඒ 
ෙවනුවට "ඊළඟ" යන වචනය ආෙද්ශ කරන්න. 

11. 2 පිටුෙව් 7 අයිතමෙයහි "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක්" යන 
වචන ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත් 
ෙයෝජනාවක්" යන වචන ආෙද්ශ කරන්න. 

12. 3 පිටුෙව් 8 වගන්තිෙයහි අතුරු විධාන ෙදකම ඉවත් කරන්න. 

13. 3 පිටුෙව් 13 වගන්තිය ඉවත් ෙකොට ඉතිරි වගන්ති ඒ අනුව පති 
අංකගත කරන්න. 

14. 3 පිටුෙව් 14 අයිතමෙයහි ෙදවන ෙජ්දෙය් "අගාමාත්යවරයා" යන 
වචනය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට "ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් සභාපතිවරයා" 
යන වචන ආෙද්ශ කරන්න. 

15. 3 පිටුෙව් 14 ෙවනි අයිතමෙයහි "පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝගවල පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුවද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් සහ එහි අනුකමිටුවල කාර්ය පරිපාටික රීති ෙමම 
ෙයෝජනා සම්මතෙය් දක්වා ඇති පරිදි විය යුතුය." යන වචන ඉවත් 
ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් වචන ආෙද්ශ කරන්න. 
"පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අත්හිටුවන ලද්ෙද් නම් විනා ෙමම ෙයෝජනා 
සම්මතෙය් විධිවිධානවලට යටත්ව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතුවලට අදාළ වනු ඇත." 

16. 3 පිටුෙව් 15 වගන්තිය ඉවත් ෙකොට පහත සඳහන් වචන ආෙද්ශ කළ 
යුතුය.: 

 "ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් අනුමැතිය මත සභාපතිවරයා විසින් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු පිළිබඳ දැනුම් දීම 
සිදුකළ යුතුය." 

17. 4 පිටුෙව් 16 අයිතමෙයහි "සති දහයක් (10)" යන වචනවලට 
ඉක්බිතිවම "ෙහෝ ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් තවදුරටත් ලබා ෙදනු 
ලබන කාලය" යන වචන එක් කරන්න. 

18. 4 පිටුෙව් 17, 18 සහ 19 අයිතමයන්හි එන "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පතක්", "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි" හා "ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත" යන වචන ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට එම වචන 
ෙයදුණු එක් එක් ස්ථානෙයහි පිළිෙවළින් "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාවක්", "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත් 
ෙයෝජනා" හා "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙයෝජනා ෙකටුම්පත" යන වචන 
ආෙද්ශ කරන්න. 

19.   4  පිටුෙව්  17 වගන්තිෙය්  "හා මහජන අදහස්  ලබාගැනීෙම්  කමිටුෙව් 
වාර්තා" යන වචන ඉවත් ෙකොට "හා මහජන අදහස්" යන වචන 
ආෙද්ශ කරන්න.  

20.   4 - 6 පිටුවල 20-30 දක්වා වූ අයිතමයන්  ඉවත් ෙකොට පහත සඳහන් 
ෙඡ්ද  ආෙද්ශ කරන්න: 

19.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  මණ්ඩලෙය් සරල බහුතරයක් විසින්  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාෙවහි  එන   ෙයෝජනාව 
අනුමත ෙනොකරන්ෙන් නම්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  මණ්ඩලය සහ 
ෙමම ෙයෝජනාෙව්  ෙයොමුගත  කමිටු  විසුරුවා හැරියාෙසේ සැලකිය 
යුතුය.  

20.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  මණ්ඩලෙය්  සරල බහුතරයක්  විසින් 
පමණක්  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාෙවහි  එන 
ෙයෝජනාව අනුමත කරන්ෙන් නම්, ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත ෙයොමු කළ යුතු අතර, වාර්තාව හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පත එක් මසක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  විෙශේෂ  බහුතර  
ඡන්දයකින් අනුමත ෙකෙරන්ෙන්  නම්  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාව  අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළයුතු 
අතර, ඉනික්බිති  ෙමහි  21  වගන්තිෙය්  විධිවිධාන  අදාළ වන 
අතර ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථා මණ්ඩලය හා ෙමම  ෙයෝජනාෙව් 
ෙයොමුගත කාරක සභා විසුරුවා  හැරියාෙසේ  සැලකිය  යුතුය.  

21.  ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙක ටුම්පත් ෙයෝජනාෙවහි එන ෙයෝජනාව තුෙනන් ෙදකක බහුතර 
ඡන්දයකින් අනුමත කරන්ෙන් නම්, වාර්තාව හා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාව ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින්  
අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. වාර්තාව හා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
ද ඉදිරිපත්කළ යුතුය. ඉනික්බිති ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
හා ෙමම ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත  අනුකාරක සභා විසුරුවා හරින 
ලද්ෙද් යැයි සැලකිය යුතුය. ඉන්පසුව ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථාෙව් 
පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කිරීමට අදාළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
විධිවිධාන අනුගමනය කළ යුතුය. 

සහ ඒ අනුව ඉතිරි ෙඡ්ද නැවත අංකගත කරන්න.  

21. 6  පිටුෙව්  32 වගන්තිය ඉවත් කරන්න.  

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සංෙශෝධන සහිතවූ ෙමම ෙයෝජනාවට සභාව  එකඟද?  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි," පාර්ලිෙම්න්තුව  දැන් කල්තැබිය 

යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.20 ට, 2016 මාර්තු  08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 මාර්තු 10 වන බහසප්තින්දා                         
පු. භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.20 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 
08ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 மார்ச் 10, வியாழக்கிழைம 

.ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 6.20 p.m. until 10.30 a.m. on Thursday, 

10th March, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March, 2016.  
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල   මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ෙග් ගැටලු: 
 රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
 

ඛනිජ ෙතල් මිල පහළ යෑෙම් වාසිය ජනතාවට ලබා ෙනොදීම:  
 ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 පළමුවන වර කියවන ලදි.  
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 රිෂාඩ් බදියුදීන් පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) –                      

[ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා] - පළමුවන වර 
කියවන ලදි.  

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

REPORTS OF SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ISSUES OF UNEMPLOYED GRADUATES: 
 Statement by Minister of Public Administration and 

Management 
 
DEPRIVE PEOPLE THE BENEFIT OF CRUDE OIL PRICE 

REDUCTION: 
 Statement by Minister of Petroleum Resources 

Development 
 
REGISTRATION OF PERSONS (AMENDMENT) BILL: 
 Read the First time 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Rishad Bathiudeen Foundation (Incorporation) -  
  [Hon. Abdullah Mahrooff] - Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்களின் அறிக்ைககள் 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
ேவைலயற்ற பட்டதாாிகளின் பிரச்சிைனகள் : 
 ெபா நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சாின் கூற்  
 
எாிெபா ள் விைல ழ்ச்சியின் அ கூலம் மக்க க்கு 

வழங்கப்படாைம : 
 ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சாின் கூற்  
 
ஆட்கைளப் பதி ெசய்தல் (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 றிசாத் பதி தீன் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு 

அப் ல்லா மஹ் ப்]- தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන)  පනත: 
 නිෙයෝගය 
 

නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත: 
 නියමය 
 

සුරාබදු ආඥාපනත:  
   නියමය 
 

මුදල් පනත: 
   නිෙයෝගය 
 

මුද්දර ගාසත්ු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත: 
   නිෙයෝගය  
 

ෙර්ගු ආඥාපනත :  
   ෙයෝජනාව  

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 
 கட்டைள 
 
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : 
 கட்டைள 
 
நிதிச் சட்டம் : 
 கட்டைள 
 

த்திைரக் கட்டணம் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 
 கட்டைள 
 
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் : 
 தீர்மானம் 

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 
 Order 
 
EXCISE ORDINANCE: 
 Order 
 
FINANCE ACT: 
 Order 
 
STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 
 Order 
 
CUSTOMS ORDINANCE: 
 Resolution 





පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               

  
 

2016 මාර්තු 10 වන බහසප්තින්දා 
 2016  மார்ச் 10, வியாழக்கிழைம 

 Thursday, 10th March, 2016 
—————————–—— 

 
පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 பாரா மன்றம்  .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 

தைலைம வகித்தார்கள். 
  The Parliament met at 10.30 a.m.,  

DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA 
SUMATHIPALA] in the Chair. 

 
 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

Progress Report of the Civil Security Department for the year 2014. 
- [The Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Prime Minister, 
Minister of National Policies and Economic Affairs] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

Annual Performance Report of the Department of Export 
Agriculture for the year 2014. - [The Hon. Lakshman Kiriella on 
behalf of the Minister of Primary Industries] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
(i)  Regulations made by the Minister of Development Strategies 

and International Trade under Section 20 read with Subsection 
(3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and Exports 
(Control) Act and published in the Gazette Extraordinary No. 
1953/27 of  11th  February 2016; and 

(ii)  Regulations made by the Minister of Development Strategies 
and International Trade under Section 20 read with Subsection 
(3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and Exports 
(Control) Act and published in the Gazette Extraordinary No. 
1953/28 of  11th of February 2016. - [The Hon. Lakshman 
Kiriella on behalf of the Minister of Development Strategies 
and International Trade] 

 
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම.  

අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් සභාපති 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා විසින් පිළිගැන්වීම. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்களின் 
அறிக்ைககள் 

REPORTS OF SECTORAL OVERSIGHT 
COMMITTEES 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

අභිනවෙයන් ඇති කරන ලද ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
පිළිබඳව ඓතිහාසික පියවරක් ඉදිරියට තබමින්, එකී කාරක 
සභාවල පළමුවැනි රැස්වීම වශෙයන් අධ්යාපනය හා මානව 
සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් 
පළමුවැනි රැස්වීම ඊෙය්, එනම් 2016 මාර්තු 09වන දින, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කාමර අංක 2හිදී පැවැත්වුණු බව 
ඉතාමත් සතුටින් පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශ කිරීමට කැමැතියි. එහි 
සභාපතිවරයා වශෙයන්  මා පත් කර ගැනීම ගැන කාරක සභාෙව් 
මන්තීතුමන්ලාට, මන්තීතුමියන්ලාට මාෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය 
පකාශ කරනවා. 

කාරක සභාෙව් සභික මන්තීන් 18 ෙදෙනකු කාරක සභා 
රැස්වීමට සහභාගි වූ අතර, සභික ෙනොවන මන්තීන් ගණනාවක් ද 
කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමාෙග් අවසරය ඇතිව රැස්වීමට සහභාගි 
වූවා. 

ෙමම රැස්වීෙම්දී, කාරක සභාව විසින්, 

1. "ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම ෙව්තනය"; සහ 

2. "ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දීමනාව"  

යන පනත් ෙකටුම්පත් ෙදක සලකා බලන ලද බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් ඇතුළු අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ද, 

කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ද, 

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ද, 

නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ද 

කාරක සභාෙව් රැස්වීමට සහභාගි වී එකී පනත් ෙකටුම්පත් 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට කාරක සභාවට සහාය වූ 
බව ස්තුති පූර්වකව සඳහන් කිරීමට කැමතියි. 

කාරක සභාෙව් සාකච්ඡාවලට මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගිත්වය 
ඉතා ඉහළ මට්ටෙම් පැවැති බවත්, සාකච්ඡා ඉතාමත් මිතශීලි වූ 
බවත් මතු වූ සෑම කරුණක් පිළිබඳවම ෙහොඳින් කරුණු පැහැදිලි 
කර ගැනීමට ගරු මන්තීවරුන්ට අවස්ථාව ලැබුණු බවත් සතුටින් 
සඳහන් කරන්නට මා කැමතියි. 

293 294 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසු, ඉහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙදකට කාරක සභාව එකඟ වූ අතර, එම පනත් ෙකටුම්පත් 
පිළිබඳව වාර්තාව කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා විසින් අද දින 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිගැන්විය යුතු යයි ද එකඟ වූවා. 

ඒ අනුව, 

"ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම ෙව්තනය" පනත් ෙකටුම්පත සහ 

"ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දීමනාව" පනත් ෙකටුම්පත 

පිළිබඳ අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ෙමම ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරමි. 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
Hon. Deputy Speaker, I present the following 

petitions: 

(1)  A petition from Mr. K.M.W. B. Senevirathne of 
No. 30/1, Aththaragama, Pattiyawatta, Kandy; and 

(2)  A petition from Mr. M.I.M. Thaslim of No. 59, 
Dunuvila Road, Akurana. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙපොතුහැර, 

ෙනත්තිෙපොල, අංක 94 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.ආර්. 
අෙබ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා  -  පැමිණ නැත. 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) ෙපොල්ගහෙවල, පනලිය පාර, ෙසරපිස ්නිවස, අංක 18 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.වී.  මුතුරාමලිංගම් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) කැලණිය, දළුගම, මුදියන්ෙසේෙග් වත්ත, අංක 194ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි රම්යා ෙහේමලතා අමරසිංහ 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 95/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 

අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

ෙලෝක නාගරික සමුළුෙව් ශී ලංකා නිෙයෝජිත 
කණ්ඩායම : විසත්ර 

உலக நகர மாநாட் ன் இலங்ைகப் பிரதிநிதிகள் 
கு  : விபரம் 

SRI LANKA DELEGATION AT WORLD URBAN FORUM: 
DETAILS  

199/’15 
2.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i)   2014 අෙපේල් 5 දින සිට 11 දින දක්වා 
ෙකොෙලොම්බියාෙව් පැවති ෙලෝක නාගරික 
සමුළුවට (WUF) සහභාගි වූ ශී ලංකා (රජෙය්) 
නිෙයෝජිත කණ්ඩායෙම් සාමාජිකයන්ෙග් නම් 
කවෙර්ද; 
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[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා] 
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 (ii)   ඒ වනවිට ඔවුන්  දැරූ රජෙය් තනතුරු කවෙර්ද;  

 (iii)  එම නිෙයෝජිත කණ්ඩායම ෙතෝරා ගැනීෙම් පදනම 
කවෙර්ද;  

 (iv)  එම සංචාරය සඳහා වියදම් කළ මුදල ෙකොපමණද;    

 (v)   එක් එක් අය ෙවනුෙවන් දරන ලද වියදම ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)   එම සංචාරය සඳහා පාසල් ශිෂ්යෙයක් සහභාගී 
වූෙය්ද;  

 (ii)  එෙසේ නම්, ඔහුෙග් නම, පාසල සහ ඔහුෙග් එවකට 
වයස කවෙර්ද;  

 (iii)  ඔහුට පමණක් එම අවසථ්ාව ලබාදීෙම් 
විෙශේෂත්වය කවෙර්ද; 

 (iv)  උක්ත සංචාරය සඳහා එම ශිෂ්යයා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් අනුමතිය ලබා ගත්ෙත් නම්, එම 
ලිපිය සභාගත කරන්ෙන්ද;  

 (v)    ෙමම සංචාරය සඳහා විෙද්ශ අමාත්යාංශෙය් 
අනුමතිය ලබා ගත්ෙත් නම්, එම ලිපිය සභාගත 
කරන්ෙන්ද;   

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම් , ඒ මන්ද? 
 

டைமப் , நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2014 ஏப்ரல் 05ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 11ஆந் 

திகதி வைர ெகாெலாம்பியாவில் நைடெபற்ற 
உலக நகர மாநாட் ல் (WUF) கலந் ெகாண்ட 
இலங்ைக (அரசின்) பிரதிநிதிகள் கு  
உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) அப்ேபா  அவர்கள் வகித்த அரச பதவிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அந்த பிரதிநிதிகள் கு  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அந்த விஜயத்திற்காகச் ெசலவிடப்பட்ட பணம் 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) ஒவ்ெவா வ க்காக ஏற்ற ெசல கள் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) அந்த விஜயத்தில் பாடசாைல மாணவர் ஒ வர் 

கலந் ெகாண்டாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அவர  ெபயர், பாடசாைல, அவர  

அப்ேபாைதய வய  என்பன யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) அவ க்கு மாத்திரம் அந்த வாய்ப்  
வழங்கப்பட்டைமக்கான விேசட காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட விஜயத்திற்காக அந்த மாணவன் 
கல்வி அைமச்சின் அ மதிையப் ெபற்றி ப்பின் 
அந்தக் க தத்ைதச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (v) இந்த விஜயத்திற்காக ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சின் அ மதி ெபறப்பட் ப்பின் அந்தக் 
க தத்ைதச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the names of the members of the delegation 
of the Sri Lankan Government that 
participated at the World Urban Forum 
(WUF) held in Colombia from 05th to 11th 
of April, 2014; 

 (ii)  the positions held by them in the 
Government by then; 

 (iii)  the basis on which the aforesaid delegation 
was selected; 

 (iv)  the amount of money spent on the said tour; 
and 

 (v)  separately, the expenditure borne per each 
person? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether a school student participated in the 
aforesaid tour; 

 (ii)  if so, the name of the particular student, 
name of the school, and the age of the 
student by then; 

 (iii)  the significance of providing the said 
opportunity to this student alone; 

 (iv)  whether the letter of approval will be 
tabled, if approval had been obtained by the 
aforesaid student from the Ministry of 
Education for the above tour; and 

 (v)  whether the letter of approval will be 
tabled, if approval had been obtained from 
the Ministry of External Affairs for this 
tour? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) 1. විමල් වීරවංශ මයා 
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  4. පී. ගමෙග් ෙජෝතිපාල මයා 

  5. ආර්.එම්.පී.යූ. ශාන්ත ගුණෙසේකර මයා 

  6. විභූති විශව්ජිත් වීරවංශ මයා 

 (ii) 1.  ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් ගරු අමාත්යතුමා 

  2.  අමාත්යාංශ ෙල්කම් 

  3.  ගරු අමාත්යතුමාෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් 

297 298 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  4. සභාපති - නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

  5.  කියාකාරී අධ්යක්ෂ - ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

 (iii) සමුළුව ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා 
ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් කාර්යභාරයට 
අදාළ නිසා අමාත්යවරයාත්, අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරයාත්, නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයාත්, ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් කියාකාරී අධ්යක්ෂවරයාත් 
ඇතුළු නිලධාරින් සහභාගි වී ඇත. 

 (iv) ඔව්.  මුළු මුදල රුපියල් හැටපන්ලක්ෂ හාරදහස ්
තුන්සිය පහයි.  

           (v)  ඔව්. 

 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) නම  : විභූති විශව්ජිත් වීරවංශ මයා 

  අෙනකුත් ෙතොරතුරු ෙනොදනී. 

 (iii) ෙනොදනී. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

  (v) ඔව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

නම හා තනතුර ගුවන් ටිකට් 
පත් ගාස්තුව 

සංයුක්ත 
දීමනාව 

අනියම් 
දීමනාව 

සංගහ 
දීමනාව 

විමල් වීරවංශ 
මයා  ඉදිකිරීම්, 
ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස 
හා ෙපොදු 
පහසුකම් 
අමාත්යාංශෙය් 
ගරු අමාත්ය 

රු.1,300,000 3,000 
US $ 

500 
US $ 

500 
US $ 

පී.එච්.එල්. 
විමලසිරි 
ෙපෙර්රා මයා 
ෙල්කම් 

රු.1,300,000 3,000 
US $ 

500 
US $ 

- 

සී.පී. සිල්වා 
විෙජ්ෙසේකර 
මයා ගරු 
අමාත්යතුමාෙග් 
සම්බන්ධීකරණ 
ෙල්කම් 

රු. 500,000 3,000 
US $ 

500 
US $ 

 - 

පී. ගමෙග් 
ෙජෝතිපාල මයා 
සභාපති - 
නාගරික 
ජනාවාස 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

රු. 500,000 3,000 
US $ 

500 
US $ 

 - 

ආර්.එම්.පී.යූ. 
ශාන්ත 
ගුණෙසේකර 
මයා කියාකාරී 
අධ්යක්ෂ - 
ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

රු. 500,000 3,000 
US $ 

500 
US $ 

 - 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා  සඳහන් කළා 2014 

අෙපේල් 05 දින සිට 11 දින දක්වා ෙකොෙලොම්බියාෙව් පැවැති 
ෙලෝක නාගරික සමුළුවට සහභාගි වූ ශී ලංකා රජෙය් නිෙයෝජිත 
කණ්ඩායම. පළමුවත් වීරවංශ ෙකෙනකුෙග් නමක් කියැවුණා, 
අන්තිමටත් වීරවංශ ෙකෙනකුෙග් නමක් කියැවුණා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමා කිව්වා ඊට සහභාගි වූ පාසල් ශිෂ්යයාෙග් සම්බන්ධය 
දන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙලෝක නාගරික සමුළුවට සහභාගි ෙවලා 
තිෙබනවා පාසල් ශිෂ්යෙයක්. අමාත්යාංශය හා ඔහුට තිෙබන 
සම්බන්ධය දන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත් ඔහු ෙවනුෙවන් සෑෙහන 
මුදලක්  වියදම් කරලාත් තිෙබනවා.  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විභූති විශ්වජිත් වීරවංශ 

මහතා තරුණ නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් තමයි සම්බන්ධ  ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ මහතා ෙවනුෙවන් අමාත්යාංශෙයන් මුදල් 
වියදම් කරලා නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔහු රජෙය් නිෙයෝජිත කණ්ඩායමට ඇතුළත් කිරීෙම් පදනම 

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එවකට හිටපු ගරු 

අමාත්යතුමා තමයි ඒ කණ්ඩායම ෙතෝරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව 
අපට සහතිකයක් ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එෙහම කරන්න ඇත්ෙත් පුත ෙපේමය නිසා ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න ෙදකක් අහන්න 

ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. මම එය අහනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ඇසීමට අවසර ෙදනවා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය දැන ගන්න කැමැතියි.  
රජෙය් නිෙයෝජිත කණ්ඩායමකට ඇතුළු කරලා තිෙබනවා, 

ඇමතිවරෙයකුෙග් පුතෙයක්. ඒ කවුද කියලා කවුරුත් දන්නවා. 
උප්පැන්න සහතිකය බැලුවත් බලාගන්න පුළුවන්. මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙමයයි. ඔබතුමාත් ඇමතිවරෙයක්, 
දරුෙවෝ ඉන්න තාත්තා ෙකෙනක්. ඔබතුමා හිතනවාද  ෙම්ක 
සදාචාරාත්මකයි කියලා. 
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[ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා] 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

ඇමතිතුමා මට උත්තරයක් ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒක එවකට හිටපු ගරු 

අමාත්යතුමා ගත්තු තීරණයක්. එතුමාෙග් තීරණය පිළිබඳව මට- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රජෙයන් වියදමක් කෙළේ නැහැයි කියලාත් ඔබතුමා කිව්වා 

ෙන්ද? තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමන්ලාම පිළිගන්නවා ෙම් සංචාරයට ශිෂ්යෙයක් සහභාගි 

වුණාය කියලා. නමුත් ඒ සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් ෙහෝ 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් අවසරයක් ලබා ෙගනත් නැහැ. 
ෙම් සඳහා වියදම් කර තිෙබන්ෙන් රජෙය් මුදල්. ෙමවැනි සිද්ධීන් 
ගණනාවක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. අපි අහන්ෙන් ෙමවැනි කියා 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් අඩු ගණෙන් 
අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක් කරලා අදාළ ඇමතිවරයාෙගන් ඒවා අය 
කර ගන්නවත් කටයුතු කර තිෙබනවාද කියලායි. 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සංචාරයට අවශ්ය කරන 

අනුමැතිය එවකට ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයනුත් ඒ 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 332/'15 -(1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා. 
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ෙකොෙළොන්නාව නළ මාර්ගෙය් ෙතල් කාන්දුව: 
සථ්ිර විසඳුම 

ெகாெலான்னாைவ எண்ெணய்க் குழாய் க் கசி  : 
நிரந்தரத் தீர்  

OIL LEAK IN KOLONNAWA PIPELINE: PERMANENT 
SOLUTION 

349/’15 
6.  ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)  
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ   

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාවට අයත් 
ෙකොෙළොන්නාව නළ මාර්ගය විටින් විට පිපිරීමට 
ලක් වන බවත්, ඉන් ෙතල් කාන්දුවන බවත්; 

 (ii) එමඟින් ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් ෙතල් නළ 
අවට ජීවත්වන ජනතාවට හිරිහැර සිදුවන බවත්; 

  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම පීඩාවන් නතර කර ෙමම ගැටලුවට සථ්ිර 
විසඳුමක් ලබාදීමට ෙමෙතක් ගත් පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) සථ්ිර වැඩපිළිෙවළක් ආරම්භ කරන ෙතක් 
අගතියට පත් පුද්ගලයින්ට වන්දි ලබාදීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத் 
திற்குச் ெசாந்தமான ெகாெலான்னாைவ  
எண்ெணய்க் குழாய்கள் அ க்க  ெவ ப் க்கு 
உள்ளாகின்றெதன்பைத ம், அதி ந்  
எண்ெணய்க் கசி  ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் லம் ெகாெலான்னாைவ பிரேதசத்தில் 
எண்ெணய்க் குழாய்க க்குப் பக்கத்தில் 
வசிக்கும் மக்க க்கு இன்னல்கள் 
ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்,   

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாதிப் கைள நி த்தி இப்பிரச் 
சிைனக்கு நிரந்தர தீர்ெவான்ைறப் ெபற் க் 
ெகா க்க இ வைர எ த் ள்ள நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம், 

 (ii) நிரந்தர ேவைலத்திட்டெமான்ைற ஆரம்பிக் 
கும்வைர பாதிக்கப்பட்ட ஆட்க க்கு இழப்பீ  
வழங்குவதற்கான  ேவைலத்திட்டெமான்  
உள்ளதா என்பைத ம், 

 (iii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பான அறிக்ைகெயான் 
ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

301 302 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Petroleum Resources 
Development : 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  the Kolonnawa pipeline belonging to the 
Ceylon Petroleum Corporation bursts time 
to time and oil is leaked from the pipeline; 
and 

 (ii)  the people residing around the oil pipelines 
of the Kolonnawa area are severely 
inconvenienced owing to this situation? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the steps so far taken to avoid the aforesaid 
problem and to provide a permanent 
solution to this issue; 

 (ii)  whether there is a programme to 
compensate the inconvenienced persons 
available until a permanent programme is 
commenced; and 

 (iii)  if so, whether a report will be presented 
pertaining to that? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  

(අ)   (i)   ඔව් 

        (ii)   ඔව් 

(ආ)   (i)   

 1.   උක්ත ෙතල් නළ පද්ධතියට ෙකොළඹ වරාෙය් සිට 
ෙකොෙළොන්නාව පර්යන්තය දක්වා ආනයනික 
ඛනිජ ෙතල් පවාහනය කරන භූගත ෙතල් නළ 
පහක් අයත්ව තිබූ අතර, එයින් නළ ෙදකක් 
ඉන්ධන පවාහනයට නුසුදුසු තත්ත්වය මත 
සම්පූර්ණෙයන්ම අතහැර දමා ඇති අතර නළ 
තුනක් පමණක් ඉන්ධන පවාහන කටයුතු සඳහා 
භාවිතා ෙකරිණි.  

 2. එෙසේ භාවිත ෙනොකරන ලද පැරණි ඉන්ධන නළ 
ෙවනුවට අලුතින් විෂ්කම්භය 18" පමාණෙය් 
ඉන්ධන නළ ෙදකක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් ෙකරිණි. 
එම ෙයෝජිත නළ පද්ධතිය දැනට භාවිත වන භූගත 
නළ මාර්ගයට සමාන්තරව ඉදිකිරීමට නියමිතව 
තිබූ අතර, දුම්රිය රක්ෂිතයට අයත් එම බිම් තීරුෙව් 
ඇති නිවාස 405ක් ඉවත් කිරීම සඳහා අදාළ 
නීතිමය කටයුතු දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
සිදු කරන ලදී. ඒ අනුව අදාළ ඉවත් කිරීෙම් 
නිෙයෝග ලබාගත් නමුත්, අනවසර නිවාස ඉවත් 
කිරීමට ෙනොහැකි විය. 

 3. ඉන්පසු එම ඉදිකිරීෙම්දී ඉවත් කිරීමට සිදු වන 
නිවාස අවම වන ආකාරයට දුම්රිය රක්ෂිතයට 

අයත් එම බිම් තිරුෙව්ම විකල්ප මාර්ගයක් 
ෙතෝරාෙගන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
මැදිහත් වීෙමන් එම මාර්ගය තුළ වූ අනවසර 
නිවාස 65ක් ඉවත් කර විකල්ප නිවාස ලබා දීම සිදු 
ෙකරිණි. 

 4. රෙට් වත්මන් ඉන්ධන අවශ්යතාව සහ දැනට 
භාවිත වන විෂ්කම්භය 14" ඉන්ධන පවාහන 
නළෙය් තත්ත්වය යළි සලකා බැලීෙමන් පසු එම 
(විෂ්කම්භය 14") ඉන්ධන පවාහන නළය ඉවත් 
කර එමඟින් සහ ෙමයට ෙපර ඉවත් කළ නිවාස 
නිසා නිදහස ් වූ බිම් තීරුව උපෙයෝගී කරෙගන 
ෙකොළඹ වරාෙය් සිට ෙකොෙළොන්නාව පර්යන්තය 
දක්වා විෂ්කම්භය 18" සහ විෂ්කම්භය 14"ක් වූ 
භූගත නළ මාර්ග ෙදකක් ඉදිකිරීම සඳහා ෙයෝජනා 
වී ඇති අතර එයට අදාළ අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතිය 2016.02.03 දිනැතිව හිමිව ඇත. එකී 
ඉදිකිරීමට අදාළව සියලු පාර්ශව්යන් සමඟ ෙම් 
වන විට කටයුතු කරමින් පවතී. 

 5. මෑතක් වනතුරු භාවිත කළ ඉන්ධන පවාහන නළ 
තුෙනන් නිතර ඉන්ධන කාන්දුවීම් සිදුවන 
විෂ්කම්භය අඟල් 12ක නළය පිළිසකර කිරීම 
2015 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ වූ අතර, එම කටයුතුවලින් 
සියයට 35ක් පමණ දැනට අවසන්ව ඇත. එම 
පිළිසකර කිරීම සිදු වූෙය් නැව් මඟින් ඉන්ධන 
කටයුතු සිදු ෙනොවන අවසථ්ාවලදී පමණි. එෙහත් 
එම නළෙයන් ෙතල් කාන්දුවීෙමන් සිදු විය හැකි 
අනතුරුදායක තත්ත්වය සලකා දැනට එම නළය 
භාවිතා කිරීම නතර ෙකොට ඇති අතර, ඉදිරි මාස 
09 තුළ එම පිළිසකර කිරීම අවසන් කිරීමට 
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ආපදාවන්ට ලක්වූවන්ට කඩිනමින් මූලික සහන 
සැලසීමට (ආහාරපාන සැපයීම/ ෛවද්ය ආධාර 
ලබාදීම) කඩිනමින් නිලධාරින් කියාත්මක ෙව්. 
ෙද්පළ ෙහෝ ජීවිත හානි ෙව් නම් ඒ සඳහා වන්දි 
ලබා දීමට ආයතනෙය් නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත 
කමිටුවක් පත් කරනු ලබන අතර, ඔවුන් අදාළ 
පෙද්ශෙය් රාජ්ය නිලධාරින් සමඟ සම්බන්ධ වී 
අදාළ වන්දිය ඇසත්ෙම්න්තු කර එය ලබාදීෙම් 
කමෙව්දය නිර්ෙද්ශ කර කමිටු වාර්තාවක් 
වශෙයන් ආයතනයට ඉදිරිපත් කරයි. එම නිර්ෙද්ශ 
සඳහා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන 
අදාළ වන්දි මුදල් පදානය කිරීමට කටයුතු ෙකෙර්.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන  අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  ෙම් ෙතල් නළ මාර්ගය නිසා පීඩාවට පත් 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙලොන්නාව ආසනෙය් ඔරුෙගොඩවත්ත, 
කම්බිෙකොටුවවත්ත, මහවත්ත, මීෙතොටමුල්ල වාෙග් පෙද්ශවල 
ජීවත් වන ජනතාවයි. දැන් ෙම් පෙද්ශවල ජනතාවට වන්දි 
වශෙයන් නිවාස ලබා දීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් 
එක නිවසක් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 35ක මුදලක් ඉල්ලා 
තිෙබනවාද?  එම වන්දි මුදල ෙදන්න බැහැ කියලා ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට දන්වලා 
තිෙබනවාද? 

303 304 

[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
එෙහම ෙදන්න බැහැයි කියලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට මුදල් පතිපාදන 
පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබන නිසා අෙප් මුදලින් ඉදි කරලා පසුව එම 
මුදල් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් අය කර ගැනීම සඳහා අපි 
ෙම් දිනවල සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කවදාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අපි ඉතාම කඩිනමින් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් 

සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් අපට විෙශේෂ සහෙයෝගයක් 
ලබා ෙදනවා. දැනට ඒ පිළිබඳව කටයුතු ෙකෙරනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
දින වකවානු කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
දින වකවානු කියන්න බැහැ. ෙමය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 

තිබුණු පශ්නයක් බව ඔබතුමා දන්නවා. ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
කැබිනට් තීන්දු පහක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. නමුත් දැන් ෙම් 
කටයුත්ත ඉටු වනවාය කියන එක කියන්න පුළුවන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙම් නළ මාර්ගය ඉදි කිරීම සඳහා වන වියදම ෙඩොලර් 
මිලියන 30ක් වශෙයන් සංඛ්යා ෙල්ඛන හදලා පාඨලී චම්පික 
රණවක ඇමතිතුමා 2015.06.17වන දා කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාද? ෙසේවක විෙරෝධතාව නිසා ෙමය හකුළා 
ෙගන තිෙබනවාද?  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒ ගැන නම් මා දන්ෙන් නැහැ. මා කියා සිටි පරිදි කැබිනට් 

තීන්දු 5ක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසේවකයන්ෙග් 
විෙරෝධයක් නැහැ. ෙසේවකයන්ෙග් ඉල්ලීම තිෙබන්ෙන් ෙම් නළ 
මාර්ගය හදන්න කියලායි. පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා 
විසින් ෙද්ශීය ෙසේවකයන්, ෙද්ශීය ඉංජිෙන්රුවන් ෙයොදා ෙගන 
අඟල් 12 නළය එළීම සඳහා යම් තාක් දුරකට කටයුතු ආරම්භ 
කළා. එහි පාර හරහා ගමන් කරන තැන් 22ක් තිෙබනවා. පාර 
හරහා ගමන් කරන ස්ථානවලට නළ එළීමට තාක්ෂණය අවශ්යයි. 
ඒ තාක්ෂණය ලබා ගැනීමට අධ්යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා 
ෙගන ආයතනයක් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවා. දැන් 
පළමුවන නළ එළීම අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිරි නළ ටික ඉදිරි 
මාසෙය්දී ලංකාවට ෙගන ඒමට නියමිතව තිෙබනවා. 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
අෙපේල් මාසෙය්ද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්. ඒ ලැබුණු වහාම අපි ඉතුරු ටිකත් අවසන් කරනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 30ක් වැය 

ෙවනවාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගණන නම් මට එකවරම කියන්න බැහැ. ගණන් තීන්දු 

කරලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. අපි දන්නවා, ෙම් ෙතල් නළ මාර්ගය 
ෙකොෙළොන්නාව ආසනය පුරාම විහිදී තිෙබන බව. 
ෙකොෙළොන්නාව කියන්ෙන් විශාල ජන ඝනත්වයක් තිෙබන 
පෙද්ශයක්. ෙමම ෙතල් නළ යන මාර්ගය ෙදපැත්ෙත් වාෙග්ම 
ෙතල් නළ යන ගමන් මාර්ගය  මතත් අනවසර පදිංචිකරුෙවෝ 
විශාල පමාණයක් පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. එතෙකොට ෙම් නළ 
මාර්ග අලුතින් එළීෙම්දී අනවසර පදිංචිකරුවන්ටත්, නීත්යනුකූල 
පදිංචිකරුවන්ටත් ෙදවිධියකට සලකනවාද, නැත්නම් එකම 
විධියට සලකනවාද කියා මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙමෙහමයි. UDA එකට සහ අනිකුත් ආයතනවලට තමයි, ඒ 

සම්බන්ධව වගකීම තිෙබන්ෙන්. යම් ආකාරයක හානියක් සිදු 
වු ෙණොත්, ඒ හානිය ගණනය කිරීෙම්දී - 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මම අහන්ෙන්, ෙම්කයි. ෙතල් නළ මාර්ග අලුතින් එළද්දී, ෙම් 

නිවාස අයින් කරනවාෙන්. ඒ අයින් කරන - 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙමෙහමයි. ෙම් ෙමොෙහොෙත් කවුරුන් ෙහෝ පදිංචි වුෙණොත් ඒ 

අයට නම් සලකන්ෙන් නැහැ. ඒක ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මීට ෙපර, මීට ෙපර. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නමුත් කාලයක් තිස්ෙසේ පදිංචි වී සිටින සියලු ෙදනාට නිවාස 

ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරනවා. අද ඊෙය් පදිංචි ෙවන අයට එවන් 
අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එම කාල වකවානුව ෙමොන වාෙග්ද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒ කාලය ගැන ඇමතිවරයා හැටියට මට ෙම් ෙමොෙහොෙත් 

කියන්න බැහැ. නිලධාරින් විසින් පරීක්ෂණ සිදු කර සාධාරණව 
තීන්දු ෙගන තිෙබනවා, කුමන කාල සීමාවද කියා. ඒ කාල සීමාවට 
අදාළ අයට විතරයි ලැෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමා එම කාල සීමාව සම්බන්ධව ෙම් 

ගරු සභාවට දන්වන්න.  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමා පශ්නයක් අහන්න. මම කියන්නම්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් ව්යාපෘතියට යන 

වියදෙම් ෙකොටසක් හැටියට ඒ අදාළ අයට නිවාස ලබා ෙදනවා 
කියන එකද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්. ඒ වාෙග්ම අපිට මුතුරාජෙවලට ෙම් ෙතල් ෙගොඩ බෑම 

ඉතාම පහසුෙවන් සහ ලාභදායිව කරන්න පුළුවන්. දැන් ෙබොෙහෝ 
දුරට මුතුරාජෙවල හරහා තමයි එම කටයුතු කරන්ෙන්. 
ෙකොෙළොන්නාෙව් බටය අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් වහලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙකොෙළොන්නාෙව් බටය ගැන ඔබතුමාට 
පශ්නයක් වන එකක් නැහැ. ඔබතුමාෙග් නිවාස පශ්නය අපි 
විසඳලා ෙදනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, එතුමා ඉතාම වැදගත් පශ්නයක් ඇහුෙව්. 

අහිංසක මිනිසුන්ෙග් නිවාස පශ්නය ගැනයි එතුමා ඇහුෙව්. ඉතින්, 
ඔබතුමාෙග් ව්යාපෘතිෙය් ෙකොටසක් හැටියටම ෙගවල් හදලා 
ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පැහැදිලිවම අපි ඒ සඳහා 

 මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කටයුත්ත ෙකෙරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 8 -377/'15- (1), ගරු පසන්න රණතුංග මහතා. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය : රිය අනතුරු 
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96/’15 
11.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
උසස්  අධ්යාපන  හා  මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  

(අ) (i) දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය විවෘත කළ දින සිට ෙම් 
දක්වා සිදු වී ඇති රිය අනතුරු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම රිය අනතුරු ෙහේතුෙවන් මියගිය හා තුවාල 
ලැබූ පුද්ගලයන් සංඛ්යාව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම රිය අනතුරු ෙහේතුෙවන් අධිෙව්ගී මාර්ගයට සිදු 
වූ අලාභ හානි, එක් එක් රිය අනතුරට ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) උක්ත අලාභ හානි සඳහා තක්ෙසේරු කරන ලද 
වටිනාකම එක් එක් අනතුරට ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) අධිෙව්ගී මාර්ගයට සිදු වූ හානි සඳහා අනතුර සිදු 
කළ පුද්ගලයින්ෙගන් මුදල් අය කර ෙගන තිෙබ්ද; 

  (iv) ඒ සඳහා මුදල් ෙනොෙගවූ පුද්ගලයන් සිටී නම්, 
ඔවුන්ෙග් නම් හා ලිපින කවෙර්ද; 

 (v) එම මුදල් අය කර ගැනීමට ෙගන ඇති කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெதற்கு அதிேவக தி திறந் ைவக்கப்பட்ட நாள் 
தல் இற்ைறவைர ேநர்ந்த வாகன 

விபத் க்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
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 (ii) இவ்வாகன விபத் களின் காரணமாக 
மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்தவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்ைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இவ்வாகன விபத் களின் காரணமாக அதிேவக 
திக்கு ஏற்பட்ட நட்டம் ஒவ்ெவா  வாகன 

விபத்  சார்பி ம் ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நட்டங்க க்காக மதிப்பீ  ெசய்யப் 
பட்ட ெப மதி ஒவ்ெவா  விபத்  சார்பி ம் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அதிேவக திக்கு ஏற்பட்ட நட்டத்திற்காக 
விபத்திைன ஏற்ப த்தியவர்களிடமி ந்  பணம் 
அறவிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) பணம் ெச த்தாதவர்கள் இ ப்பார்களாயின் 
இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பணத்ெதாைகைய அறவி வதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and  

Highways:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of vehicle accidents that have 
occurred from the date on which the 
Southern Expressway was declared open up 
to date; and 

 (ii)  separately the number of persons died and 
got injured owing to the aforesaid 
accidents? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the damage sustained by the Expressway as 
a result of the aforesaid vehicle accidents 
separately for each vehicle accident; 

 (ii) the value estimated for the above damage 
separately for each accident;  

 (iii) whether a penalties have been charged from 
the persons who are responsible for the 
accident in relation to the damages they 
have made to the Expressway; 

 (iv) the names and addresses of persons who 
have not paid money for the aforesaid 
purpose, if any; and 

 (v) the measures that have been taken to 
recover the aforesaid money? 

(c) If not, why? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம் 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙදනවා. 

(අ) (i) රිය අනතුරු සංඛ්යාව 2,590කි. එය පහත පරිදි 
ෙව්. 

 
 (ii) මියගිය පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 20කි. තුවාල ලැබූ 

පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 402කි. එය පහත පරිදි ෙව්.   

 
(ආ) (i) අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් අනතුරු ෙහේතුෙවන් හානි වූ 

ෙද්පළ සම්බන්ධ විසත්ර ඇමුණුම 01හි සඳහන් 
කර ඇත. 

  ඇමුණුම 01 (I) - 2011 හා 2012 වර්ෂවලට අදාළ 
ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (II) - 2013 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (III) - 2014 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (IV) - 2015 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

 (ii) අධිෙව්ගී මාර්ග ෙද්පළවලට සිදුවූ මුළු අලාභය - 
රු.164,215,652/= 

  ඇමුණුම 01 හි සඳහන් කර ඇත. 

  ඇමුණුම 01 (I) - 2011 හා 2012 වර්ෂවලට අදාළ 
ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (II) - 2013 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (III) - 2014 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (IV) - 2015 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

වර්ෂය අනතුරු සංඛ්යාව 

  රිය 
අනතුරු 
සංඛ්යාව 

ෙද්පළ 
හානි 

මාරක 
අනතුරු 
සංඛ්යාව 

2011 56 50 0 

2012 496 446 4 

2013 471 422 6 

2014 632 560 2 

2015 935 854 3 

එකතුව 2,590 2,332 15 

වර්ෂය තුවාල ලැබූ 
පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව 

මරණ 
සංඛ්යාව 

2011 14 0 

2012 59 4 

2013 46 9 

2014 159 4 

2015 124 3 

එකතුව 402 20 

309 310 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) 2015 ෙදසැම්බර් වන විට අනතුරු 72කට හැර 
අෙනකුත් අනතුරු සඳහා වන්දි මුදල් අයකර ෙගන 
ඇත. 

 (iv) මුදල් ෙනොෙගවූ පුද්ගලයන්ෙග් විසත්ර ඇමුණුම 
02හි සඳහන් කර ඇත.  

  ඇමුණුම 02 (I) - 2012 හා 2013 වර්ෂවලට අදාළ 
ෙතොරතුරු  

  ඇමුණුම 02 (II) - 2014 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු  

  ඇමුණුම 02 (III) - 2015 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු  

 (v) අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සිදුවන අනතුරු නිසා මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙද්පළවලට සිදුවන හානිය 
පිළිසකර කිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු කරන ලද 
මුදල වාහනෙය් අයිතිකරුෙගන් ෙහෝ අදාළ 
රක්ෂණ සමාගෙමන් අයකර ගැනීම සිදු ෙකෙරන 
අතර, මුදල් ෙනොෙගවන පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධෙයන් අදාළ නීතිමය පියවර ගැනීමද 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සිදු ෙකෙර්. 
ඇමුණුම 02හි සඳහන් කර ඇත. 

  ඇමුණුම 02 (I) - 2012 හා 2013 වර්ෂවලට අදාළ 
ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 02 (II)  - 2014 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 02 (III) - 2015 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග ගරු අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත 

වනවා, සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව.  ඒ වාෙග්ම 
එම පිළිතුෙර් පිටපතක් මට ලබා ෙදන ෙලසත් කාරුණිකව ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.  

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය සැලකුවත්, දැනට විවෘත කර 
තිෙබන කටුනායක - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය සැලකුවත්, 
ෙකොළඹ පිටත වටරවුම් මාර්ගය සැලකුවත් අනතුරු සිදුවන පෙද්ශ 
අපි mapping කරලා බැලුෙවොත්, නැත්නම් සිතියම්ගත කරලා 
බැලුෙවොත් සමහර නිශ්චිත පෙද්ශවල නිතර නිතර අනතුරු සිදුවන 
පවණතාවක් දකින්න පුළුවන්. ෙම් තත්ත්වයට සමහර අය දක්වන 
ෙහේතුව තමයි, මාර්ගය ඉදිකිරීෙම්දී සිදු ෙවලා තිෙබන පමිතිය 
පිළිබඳ බරපතළ ගැටලුව. ෙම් පිළිබඳව අමාත්යාංශයත්, මහාමාර්ග 
පිළිබඳව වග කියන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියත් දැනුවත්ද? 
එෙහම නිතර නිතර එකම පෙද්ශවල අනතුරුවීෙම් පවණතාවක් 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙදවන අතුරු පශ්නය 

අහනවා. අනතුරුවලදී මාර්ගයට වන අලාභය රක්ෂණ 
ආයතනෙයන් ෙහෝ වාහන හිමියන්ෙගන් අය කරගන්නවා කියා 
සඳහන් කළා, රුපියල් ලක්ෂ 164කට වැඩි පමාණයක අලාභ සිද්ධ 
වුණා කියාත් සඳහන් කළා. ගරු ඇමතිතුමා දැන් පිළිගන්නවා, 
සමහර පෙද්ශවල ෙමවැනි අනතුරු ෙවනවා කියා. එෙහම නම්, 
පාරවල පමිතිය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ මුදල රක්ෂණ 
සමාගෙමන් අය කරගන්න එක නම් අපට පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
හැබැයි, සමහර ෙවලාවට රක්ෂණ සමාගෙමන් අය කරගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තුළ සමහර පුද්ගලයන්ෙගන් අය කරගන්නත්, එෙසේත් 
බැරි නම් නීතිමය කියා මාර්ගවලට යනවා. එවැනි පෙද්ශ 
සම්බන්ධෙයන් යම් සහනශීලි වැඩ පිළිෙවළකට අමාත්යාංශයට 
යන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද, නැද්ද; ඒ සම්බන්ධව කුමන 
ආකාරයටද කටයුතු කරන්න පුළුවන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ මුදල රක්ෂණ සමාගෙමන් අය කරගන්න උත්සාහ 

කරනවා. එෙහම නැත්නම්, ඒ පුද්ගලයාෙගන් අය කරගන්නවා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මා අහන්ෙන්, මාර්ගය-  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන්, තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න ගරු මන්තීතුමා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මා ෙදවන අතුරු පශ්නෙය්දී ඇහුෙව්, මාර්ගෙය් වැරැදි නිසා 

ෙවන ෙද්වලට පුද්ගලයන්ෙගන් අය කරගන්නා එක සාධාරණ 
නැහැ ෙන්ද කියායි.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා කිව්වා, insurance එෙකන් අය කරගන්නවා,- [බාධා 

කිරීමක්]  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම තුන්වන අතුරු පශ්නය 

අහන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙදවන 
අතුරු පශ්නෙයන් ඇත්තටම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්- [බාධා 
කිරීමක්] මාර්ගෙය් අඩු පාඩු නිසා මිනිසුන්ෙගන් අය කරගන්න 
එක සාධාරණ නැහැ.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා උත්තරයක් දුන්නා, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒකට ලබා දුන් පිළිතුර මට මදි.  

311 312 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  in certain areas, about 30 

- 40 accidents have happened. We have noted those areas.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
There are speed limits but they exceed those.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
In certain areas, there are some problems. About 30 - 

40 accidents have happened during the last year in a 
stretch of two-kilometres. අපි ඒ වාෙග් පෙද්ශ  ෙතෝරා 
ෙබ්රාෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඒවා කුමන ෙහේතුව නිසා ෙවනවාද 
කියා හරියටම කියන්න අමාරුයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට පුළුවන් ඒ මැතිතුමාෙග් වාර්තාෙවන් 

පිටපතක් ලබාගන්න. ගරු මන්තීතුමනි,  දැන් ඔබතුමා තුන්වන 
අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එෙහම හඳුනාගත් පෙද්ශවලදී මාර්ගයට අනතුරු වුණා කියා 

අය කරගන්නා මුදල සම්බන්ධෙයන්, අනතුරට ලක් වන අයට යම් 
සහනයක් ෙදන්න පුළුවන්ද?  

පිටත වටරවුම් මාර්ගෙය්ත්, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්ත්, ඒ 
වාෙග්ම නුවර -ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්ත් තත්ත්වය 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නුවර-ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය දැනට කඩවත පෙද්ශෙයන් 

ආරම්භ කර තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එහි 
මූලික කටයුතු කරෙගන යනවා. ජූනි මාසය වන විට මහනුවර-
ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය ගලෙගදර පෙද්ශෙයන් ආරම්භ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, රුවන්පුර අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා සැලසුම් 
සකස් කර තිෙබනවා; මැන තිෙබනවා. ඒ සඳහා ආෙයෝජකෙයක් 
ෙසොයා ගන්න අප කටයුතු කරනවා. 
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12.ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2009/2010 වකවානුෙව් යුක්ෙර්න ජාතික 
ආරක්ෂක විශව්විද්යාලෙය් (Navy Units Combat 
Employment and Actions Management 

Course) සඳහා හමුදා නිලධාරිෙයකු නම් කිරීෙම්දී 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය සලකා බැලූ නිර්ණායක 
කවෙර්ද; 

 (ii) නාවික හමුදා නිලධාරී ලුතිනන් වයි.ෙක්. 
රාජපක්ෂ NRX 2431 එම ඩිප්ෙලෝමාව සඳහා 
නම් කිරීමට සපුරා තිබූ සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත නාවික නිලධාරි යා ජනාධිපති ආරක්ෂක 
ෙසේවයට අනුයුක්ත  කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) නාවික හමුදා නිලධාරිෙයක් වශෙයන් ෙසේවය 
කරන අවධිෙය් ඔහු අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකෙයකු ෙලස කටයුතු කළ ආයතන 
කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ කටයුතු කිරීම ආයතනික විනය නීති 
උල්ලංඝනය කිරීමක් වන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඔහුට විරුද්ධව ගත් විනය කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) නාවික හමුදා නිලධාරිෙයක් වශෙයන් ෙසේවය 
කරන අවධිෙය් ඔහු විෙදස ්ගත වූ වාර සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එක් එක් සංචාරය සිදු කරන ලද රට, 
කාලවකවානුව සහ සංචාරෙය් අරමුණ ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම විෙදස ් සංචාර සඳහා නාවික 
හමුදාපතිවරයාෙග් හා ආරක්ෂක අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමතිය  ලබාෙගන 
තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2009/2010 காலப்பகுதியில் உக்ேரன் ேதசிய 
பா காப்  பல்கைலக்கழகத்தில் (Navy Units 
Combat Employment and Actions Management 
Course) இற்கு இரா வ உத்திேயாகத்தர் ஒ வர் 
ெபயாிடப்ப கின்றேபா  பா காப்  அைமச் 
சினால் ஆராயப்பட்ட அள ேகால்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) கடற்பைட உத்திேயாகத்தர் ெலப் னன் 
ைவ.ேக. ராஜபக்ஷ NRX 2431 ேமற்ப  

ப்ேளாமா க்கு ெபயாிடப்ப வதற்காக ர்த்தி 
ெசய்தி ந்த தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கடற்பைட உத்திேயாகத்தர் 
சனாதிபதிப் பா காப் ச் ேசைவக்கு 
இைணக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) கடற்பைட உத்திேயாகத்தராகக் கடைமயாற்றிய 
காலகட்டத்தில் இவர் பணிப்பாளர் சைப 
உ ப்பினராகக் கடைமயாற்றிய நி வனங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  கடைமயாற் தல் நி வன 
ஒ க்காற் ச் சட்டங்கைள மீ வதாக 
அைம மா என்பைத ம்; 
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 (iv) ஆெமனில், இவ க்கு எதிராக ேமற்ெகாள் 
ளப்பட்ட ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) கடற்பைட உத்திேயாகத்தராக கடைமயாற்றிய 
காலகட்டத்தில் இவர் ெவளிநா க க்குச் 
ெசன்ற தடைவகளின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  சுற் லா ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நா , காலப்பகுதி மற் ம் சுற் லாவின் ேநாக்கம் 
தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெவளிநாட் ச் சுற் லா க்கு கடற் 
பைடத் தளபதியின் மற் ம் பா காப்  
அைமச்சுச் ெசயலாளாின் அங்கீகாரம் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Defence: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the criteria adopted by the Ministry of 
Defence, in naming an officer for the Navy 
Units Combat Employment and Actions 
Management Course, conducted by Ukraine 
National Defence University, for the period 
of 2009/2010; and 

 (ii) the qualifications, met by the Naval Officer, 
Lieutenant Y.K. Rajapakshe, NRX 2431, 
paving the way to name him for the 
aforesaid course? 

(b) Will he state- 

 (i) the date on which the aforesaid naval officer 
was assigned to the President’s Security 
Division; 

 (ii) the institutions, in which he served as a 
member of the Director Board while 
serving as a naval officer; 

 (iii) whether it is a violation of institutional 
disciplinary laws; and 

 (iv) if so, the disciplinary actions taken against 
him? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) the number of occasions that he engaged in 
foreign tours while he was serving as a 
naval officer; 

 (ii) separately, the country toured, the period of 
time and the purpose of the tour; and 

 (iii) whether the approval of the Navy 
Commander and the Secretary to the 
Ministry of Defence, has been taken for the 
aforesaid foreign tours? 

(d) If not, why? 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) යුක්ෙර්නෙයහි ජාතික ආරක්ෂක විද්යාලය මඟින් 
පවත්වන එක් අවුරුදු පාඨමාලාවක් (Combat Use 
and Control of Naval Units) සඳහා උප 
ලුතිනන්/ලුතිනන් නිලෙය් නිලධාරිෙයකු නම් කර 
එවන ෙලස රුසියාෙව් ශී ලංකා තානාපතිවරයා 
විසින් 2009.07.08 දින ආරක්ෂක අමාත්යංශය 
 ෙවත දැනුම් දී ඇති අතර, ඒ සඳහා වැඩ බලන 
උප ලුතිතන් වයි.ෙක්. රාජපක්ෂ ( NRX 2431)  
යන නිලධාරියා එවකට සිටි නාවික හමුදාපති 
විසින් නම් කර ඇත. නිලධාරියා එම පාඨමාලාව 
සාර්ථකව හැදෑරීෙමන් පසු ඔහු ෙවත යුක්ෙර්න 
ජාතික ආරක්ෂක විශව්විද්යාලය ෙවතින් වසර 
03ක පාඨමාලාවක් පිරිනමා ඇති බව රුසියාෙව් ශී  
ලංකා තානාපතිවරයා විසින් 2010 ජූනි 07 දින 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙවත දන්වා එවා ඇත.  එම 
ලිපිය සභාගත* කරමි. 

 (ii) නාවික හමුදාපති විසින් පළමු පාඨමාලාව සඳහා 
නිලධාරියා නම් කර ඇති අතර, ෙදවන පාඨමාලාව 
සඳහා නිලධාරියාෙග් නම යුක්ෙර්න ජාතික 
ආරක්ෂක විශව්විද්යාලය මඟින් නිර්ෙද්ශ කර එවා 
ඇත. 

(ආ) (i) 2012.03.21 

 (ii) නාවික හමුදා නිලධාරිෙයකු වශෙයන් ෙසේවෙය් 
ෙයදී සිටි අවධිෙය්දී ඔහු අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයන්හි 
සාමාජිකෙයකු ෙලස කටයුතු කෙළේද යන්න 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු නාවික හමුදාව සතුව ෙනොමැති 
බව දන්වා ඇත. 

 (iii) ඉහත (අ) ii පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

        (iv) ඉහත (අ) ii පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) නාවික හමුදාව සතු ලිපිෙල්ඛන අනුව විෙද්ශගත වූ 
වාර ගණන 27කි.  

 (ii) විෙද්ශ ගතවීම් පිළිබඳ විසත්ර 

315 316 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

අනු 
අංකය 

විෙද්ශ 
ගතවූ රට 

කාලවකවා
නුව 

සංචාරෙය් 
අරමුණ 

රාජකාරි ගමන් නම්, 
එම රාජකාරිය 

කුමක්ද? ඒ සඳහා 
අනුමැතිය ලබා දුන්ෙන් 

කවුද? 

1 එක්සත් 
රාජධානිය 

2007.01.01 
සිට 

2007.12.07 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

2 එක්සත් 
රාජධානිය 

2008.01.06 
සිට 

2008.05.15 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 
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අනු 
අංකය 

විෙද්ශ 
ගතවූ රට 

කාල 
වකවානුව 

සංචාරෙය් 
අරමුණ 

රාජකාරි ගමන් නම්, 
එම රාජකාරිය 

කුමක්ද? ඒ සඳහා 
අනුමැතිය ලබා දුන්ෙන් 

කවුද? 
 

3 ඇමරිකා 
එක්සත් 
ජනපදය 

2008.03.26 
සිට 
2008.03.30 

2008.03.26 
දින ඇමරිකා 
එක්සත් 
ජනපදය හරහා 
නැවත 
2008.03.30 
දින දිවයිනට 
පැමිණ ඇත. 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

4 එක්සත් 
රාජධානිය 

2008.05.15 
සිට 

2008.10.10 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

5 යුක්ෙර්නය 2009.10.29 
සිට 

2010.08.31 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 6 යුක්ෙර්නය 2011.08.20 
සිට 

2011.08.31 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 7 යුක්ෙර්නය 2011.11.07 
සිට 

2011.11.24 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 8  
යුක්ෙර්නය 

2012.02.19 
සිට  

2012.02.28 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 9 යුක්ෙර්නය 2012.05.06 
සිට 

2012.05.25 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

10 යුක්ෙර්නය 2012.11.18 
සිට 

2012.12.14 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

11 යුක්ෙර්නය 2013.06.15 
සිට 

2013.07.05 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

12 යුක්ෙර්නය 2013.11.15 
සිට 

2013.12.15 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

13 යුක්ෙර්නය 2013.12.23 
සිට 

2013.12.30 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

14 යුක්ෙර්නය 2014.01.15 
සිට 

2014.01.28 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

15 යුක්ෙර්නය 2014.11.03 
සිට  

2014.11.14 
දක්වා 

 විෙද්ශ  
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 16 ඉරානය 2012.08.29 
සිට  

2012.08.31 
දක්වා 

රාජකාරි 
සංචාරයක් 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

17 ඕස්ෙට්ලි
යාව 

2013.08.27 
සිට 

2015.09.15 
දක්වා 

විෙශේෂ  
රාජකාරි 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

18  
ෙහොංෙකොං 

2014.03.27 
සිට  

2014.03.31 
දක්වා 

රග්බි ජාතික  
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය  
කිරීම 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි,  ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහත්මයා 2007 
වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් සිට මාස 100කට ආසන්න කාලයක් 
තමයි නාවික හමුදාෙව් ෙසේවය කර තිෙබන්ෙන්. නමුත්, එතුමා 
ගිහින් තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ ගමන් වාර 27ක් වුණාට, ඒ ෙවනුෙවන් 
ගිය කාලය ෙකොපමණද කියා ගණන් හදලා බැලුෙවොත්, එතුමා 
වැඩිපුර ඉඳලා තිෙබන්ෙන් පිට රටවලයි කියා නම් ෙපෙනනවා. මා 
හිතන විධියට එතුමා විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට වඩා සංචාරය 
කර තිෙබනවා. සුදුසුකම් නැතිව වුණත්, ඔහුව නාවික හමුදාවට 
බඳවා ගත්ෙත් රගර් කීඩාෙව් පවර්ධනයටද, නැත්නම් ඇත්තටම 
යුද්ධය සඳහා තරුණයන් බඳවා ගන්න උත්ෙත්ජනයක් ෙදන්නද 
කියා මා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක නම් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙගනුයි හිටපු 

ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙගනුයි තමයි අහන්න ෙවන්ෙන්.  
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අනු 
අංකය 

විෙද්ශ ගතවූ 
රට 

කාලවකවා
නුව 

සංචාරෙය් 
අරමුණ 

රාජකාරි ගමන් නම්, 
එම රාජකාරිය 

කුමක්ද? ඒ සඳහා 
අනුමැතිය ලබා දුන්ෙන් 

කවුද? 

21 මැෙල්සියාව 2014.09.06 
සිට 
2014.09.07 
දක්වා 

රග්බි ජාතික  
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය  
කිරීම 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

22 ෙකොරියාව 2014.09.25 
සිට 
2014.10.05 
දක්වා 

රග්බි ජාතික  
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය  
කිරීම 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

23 මියන්මාරය 2009.06.14 
සිට 
2009.06.16 
දක්වා 

ෙපෞද්ගලික 
සංචාරයක 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

24 රුසියාව 2015.02.09 
සිට 
2015.02.15 
දක්වා 

ෙපෞද්ගලික 
සංචාරයක 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

25 ඕස්ෙට්ලියාව 2015.09.16 
සිට 
2015.09.21 
දක්වා 

ෙපෞද්ගලික 
සංචාරයක 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

26 සිංගප්පූරුව 2010.04.14 
සිට 
2010.04.17 
දක්වා 

රග්බි ජාතික 
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය 
කිරීම 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

27 නවසීලන්තය 2013.02.23 
සිට 
2013.03.03 
දක්වා 

ජාතික ෙවඩි 
තැබීෙම් 
සංචිතය 
නිෙයෝජනය 
කිරීම 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

20 ජපානය 2014.05.05 
සිට  

2014.05.12 
දක්වා 

රග්බි ජාතික  
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය  
කිරීම 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

19 ෙකොරියාව 2014.04.22 
සිට 

2014.04.28 
දක්වා 

රග්බී ජාතික  
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය  
කිරීම 

රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
යුක්ෙර්නෙය් පුහුණුව සඳහා යවන ෙකොට එවකට රුසියාෙව් 

තානාපතිවරයාව හිටිෙය් ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් මාමා 
ෙකෙනක්. ඔහුව ෙතෝරා ගැනීෙම් නිර්ණායකය වුෙණ්, 
ලුතිනන්වරෙයක් ෙතෝරා එවන්න කියන එක. නමුත්, ඔහු 
එවකටත් වැඩ බලන උප ලුතිනන් ෙකෙනක්. මාමා invitation 
එක එවනවා, තාත්තාෙග් අනුමැතිය සහිතව බාප්පා ෙමෙහන් 
අත්සන් කර යවනවා. නාවික හමුදාපතිවරයා ෙමවැනි කියා 
මාර්ගයක් ගැනීම නිසා සමස්ත නාවික හමුදාෙව් සහ ආරක්ෂක 
හමුදාවල සිටින අයෙග් චිත්ත ෛධර්යය බිඳ වැ ෙටනවා කියා 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ඒ ගැන නම් ඇත්තටම පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 

හිටපු නාවික හමුදාපතිතුමා විසින් තමයි ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් නම ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන 
යම්කිසි පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් අප බලනවා.  

එතුමා අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබන නිසා දැනට නාවික 
හමුදාෙවන් එතුමාෙග් ෙසේවය තාවකාලිකව අත් හිටුවා තිෙබනවා. 
එතුමා අත් අඩංගුෙවන් එළියට ආෙවොත්, එතුමාට විරුද්ධව ආපහු 
ඒ පරීක්ෂණය පවත්වනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
හමුදාවල සිටින අයෙග් චිත්ත ශක්තිය නැති වුණත්, අහිංසක 

ජනතාවෙග් purseවලට නම් තට්ටු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
පශ්නය. රුපියල්  ෙකෝටි එක්ලක්ෂදහදාහක අඩු පාඩු තිෙබන්ෙන් 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් සංචාර නිසා තමයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමැතිය සහිතව ෙම් ෙපෞද්ගලික 
සංචාරවල නිරත ෙවලා තිෙබනවා කියා ඔබතුමා දැන් කිව්වා. 
නමුත්, සාමාන්යෙයන් හමුදාෙව් ෙසේවය කරන ෙකෙනකුට නාවික 
හමුදාපතිවරයාෙග්, ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාෙග් අවසරය ගැනීම 
සඳහා දීර්ඝ කාලයකුත් ගත ෙවනවා. ෙම් ෙපෞද්ගලික සංචාර 
සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් කර තිෙබනවාද කියා මා 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ඇත්තටම මන්තීතුමා, ඒ පිළිබඳ විස්තර ෙම් අවස්ථාෙව් මා ළඟ 

නැහැ. ඒ විස්තර ටික බලා, මම ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13- 344/'15 - (1), ගරු එච්.එම්. සල්මාන් මහතා. 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

 
අඹතෙල් සිට ෙලෝෙලවල් මාර්ගය ඔසේසේ ඇති ජල 

නළ : නවීකරණය 
அம்பத்தைல-ேலாெலவல் தி ஊடான 

நீர்க்குழாய்கள் : ந னமயப்ப த்தல் 
WATER PIPES LAID FROM AMBATALE THROUGH LOW LEVEL 

ROAD: RENOVATION 
 

350/’15 
14. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරයට අඹතෙල් සිට ෙලෝෙලවල් 
මාර්ගය ඔසේසේ ඇති ජල නළ මගින් ජලය සපයනු 
ලබන බවත්; 

 (ii) එම ජල නළ එලන ලද්ෙද් 1905 වර්ෂෙය්දී බවත්; 

 (iii) වසර 110ක් ගතවූවත්, ෙමම ජල නළ නවීකරණය 
කර ෙනොමැති බවත්; 

 (iv) ජල නළ නවීකරණය ෙනොකිරීෙමන් සිදුවන 
නිරන්තර ජල කාන්දු ෙහේතුෙවන්   ෙකොෙළොන්නාව 
පෙද්ශෙය් ජනතාව පීඩාවට පත්වන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ජල කාන්දු ෙහේතුෙවන් සිදුවන පීඩාවන් මඟහරවා 
ගැනීම සඳහා ජල නළ පද්ධතිය නවීකරණය 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකසා තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විසත්රාත්මක වාර්තාවක් 
සභාගත කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அம்பத்தைலயி ந்  ேலாெலவல் தி ஊடாக 
அைமக்கப்பட் ள்ள நீர்க்குழாய்கள் லம் 
ெகா ம்  நகரத்திற்கு நீர் வழங்கப்ப கின்ற 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நீர்க்குழாய்கள் 1905ஆம் ஆண்  
இடப்பட்டெதன்பைத ம்; 
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 (iii) 110 ஆண் கள் கடந்த நிைலயி ம், இந் 
நீர்க்குழாய்கள் ந னமயப்ப த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iv) நீர்க்குழாய்கள் ந னமயப்ப த்தப்படாைம 
யினால் ெதாடர்ந்  ஏற்ப ம் நீர்க்கசி  
காரணமாக ெகாெலான்னாவ பிரேதச மக்கள் 
இன்ன க்கு உள்ளாகின்றனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நீர்க்கசி  காரணமாக ஏற்ப ம் பாதிப் கைளத் 
தவிர்ப்பதற்காக நீர்க்குழாய்த் ெதாகுதிைய 
ந னமயப்ப த் வதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அைதப் பற்றிய விபரமானெதா  
அறிக்ைகையச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of City Planning and Water 
Supply: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  water is provided to Colombo City from the 
water pipes which have been laid through 
Low Level Road from Ambatale; 

 (ii)  the aforesaid water pipes have been laid in 
the year 1905; 

 (iii)  these water pipes have not been renovated 
even after a lapse of 110 years; and 

 (iv)  the people of Kolonnawa area are 
inconvenienced by the constant leakages of 
water owing to non-repair of the water 
pipes? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether a programme to renovate the water 
pipes has been prepared in view of avoiding 
the inconveniences caused by the leakages 
of water; and 

 (ii)  if so, whether a detailed report will be 
submitted pertaining to the said 
programme? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල 

සම්පාදන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ජල නළ හතරක් එළා ඇති අතර, එම ජල නළ 
එළන ලද වර්ෂ පහත සඳහන් පරිදි ෙව්.  

   O-30"(750mm ක විෂ්කම්භය සහිත වාෙන් ජල 
නළය එළන ලද වර්ෂය 1913)  

  O-20"(500mm ක විෂ්කම්භය සහිත චීනට්චට්ටි 
ජල නළය එළන ලද වර්ෂය 1886) 

  D-20"(500mm ක විෂ්කම්භය සහිත චීනට්චට්ටි 
ජල නළය එළන ලද වර්ෂය 1905) 

  N-30"(750mm ක විෂ්කම්භය සහිත වාෙන් ජල 
නළය එළන ලද වර්ෂය 1944) 

 (iii)  එම ජල නළ නවීකරණය කර ඇති ආකාරය හා 
කාල වකවානුව පහත පරිදි ෙව්. 

  O-30"1962 වර්ෂෙය්දී ෙවන්නවත්ත සිට 
මාලිගාකන්ද දක්වා ෙකොටසට අලුතින් ජල නළ 
එළා ඇත. ෙවන්නවත්ත සිට ලබුගම දක්වා නළ 
මාර්ගෙය් ඇතුළත බිත්ති පිරිසිදු කර සිෙමන්ති 
ආවරණයක් ෙයොදා පතිසංසක්රණය කර ඇත. 

  O-20"  සහ D-20" 1980/81 වර්ෂවලදී අඹතෙල් 
සිට එලිහවුස/්මාලිගාකන්ද දක්වා නළ මාර්ගය 
ඇතුළත බිත්ති පිරිසිදු කර  සිෙමන්ති ආවරණයක් 
ෙයොදා පතිසංසක්රණය කර ඇත.           

  1980/81 වර්ෂවලදී අඹතෙල් සිට එලිහවුස/්
මාලිගාකන්ද දක්වා නළ මාර්ගය ඇතුළත බිත්ති 
පිරිසිදු කර  සිෙමන්ති ආවරණයක් ෙයොදා 
පතිසංසක්රණය කර ඇත. 

 (iv) ජල නළ ඉතාමත් ෙහොඳ තත්ත්වයක පවතින 
නමුත් ඒවා සම්බන්ධ කර ඇති ඊයම් (Lead joints) 
මාර්ගෙය් ඇති අධික කම්පනයක් සමඟ 
නිරන්තරව ලිහිල් තත්ත්වයට පත් ෙව්. ෙමම ජල 
නළ එළා ඇති මාර්ගෙය් බර වාහන ගමනාගමනය 
ඉතාමත් අධික ෙලස වැඩිවීම මීට ෙහේතු වශෙයන් 
දැක්විය හැකිය. තවද ෙමම පෙද්ශය වගුරු බිම් 
සහිත පෙද්ශයක් වීම ද මීට බලපා ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) අඹතෙල්- ඔරුෙගොඩවත්ත Low Level මාර්ගය 
පුළුල් කර (මංතීරු 4කින්) නවීකරණය කිරීෙම් 
ව්යාපෘතියක්  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් 
සිදු කරමින් පවතී. ජල නළ කාන්දු මඟ හරහා 
ගැනීම සඳහා එම සංවර්ධනය කරන මාර්ගෙය් 
අලුතින් පවරා ගන්නා ෙකොටස තුළ අලුතින් ජල 
නළ එළා ජල නළ පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමට 
ෙම් වන විට කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතින 
අතර, ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලබා ගැනීමට අවශ්ය 
කටයුතු දැනට සම්පාදනය කරමින් පවතී. එම 
අලුත් නළ එළීමත් සමඟ පැරණි ජල නළ පද්ධතිය 
භාවිතෙයන් ඉවත් වන අතර, නිතර නිතර සිදුවන 
ජල කාන්දුවලට ෙම් සමඟ විසඳුමක් ලැෙබනු 
ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. ෙකොෙළොන්නාෙව්  ජනතාව කුඩු නිසායි, කුණු 
නිසායි, ෙතල් නිසායි දුක් විඳිනවාට අමතරව ෙකොළඹ නගරයට 
වතුර සැපයීම නිසාත් දුක් විඳිනවා . එතුමියෙග් උත්තරය අනුවම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පැහැදිලි ෙවනවා, අඹතෙල් ජල පවිතාගාරෙය් ඉඳලා ෙකොළඹ 
නගරයට තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 110ක් පමණ පරණ ජල නළ බව. 
තාවකාලික පිරිසිදු කිරීම් කළාට ස්ථිරසාර වැඩ පිළිෙවළක් නැති 
නිසා තමයි ෙම් jointsවලින් දිගින් දිගටම ජල කාන්දු  සිදු 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ලංකා ෙව් පධාන මාර්ගයක් වුණු 
ෙලෝෙලවල් මාර්ගය ගමනාගමනයට ඉතාම නුසුදුසු, ඈත පිටිසර 
ගම්මානයක තිෙබන පාරකවත් නැති තත්ත්වයට පත්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මාස ෙදකකට කලින් කිෙලෝමීටර් දහයක් කාපට් 
කරලා අඩු ගණෙන් යන්න පුළුවන් මට්ටමට අපට එම මාර්ගය හදා 
දීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මහාමාර්ග ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් හදාෙගන 
යනවාය කියා දැන් ඔබතුමිය කිව්වා. ඒ ජල නළ එළන්න බිලියන 
6කට වැඩිය යනවාද, ඒ සඳහා ඔස්ටියාෙවන් ආධාර ඉල්ලා ලැබිලා 
තිෙබනවාද, ආධාර ෙනොලැබුෙණොත් භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ මුදල් 
ලබා ගන්නවාද කියා මා ඔබතුමියෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
දැනට ඒ සඳහා සැලසුම් සකස් කරෙගන යනවා, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මට මන්තීතුමාට 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්. විෙද්ශ ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ෙම් 
 වනෙකොට ඉල්ලුම් කරෙගන යනවා. ෙලෝ ෙලවල් මාර්ගය පුළුල් 
වනෙකොට, ඒ පුළුල් වන ෙකොටෙසේ අලුත් ජල නළ එළීම් ටික 
කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ ආධාර ෙනොලැබුෙණොත් මහාභාණ්ඩාගාරෙයන් එම මුදල් 

ලබා ගන්න කටයුතු කරනවාද?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තවම ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
තවම ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නැහැ. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙලෝෙලවල් මාර්ගය මං 

තීරු හතරට පුළුල් කරන්න පසු ගිය ආණ්ඩුව 2008 ඉඳලා විවිධ 
 ෙපොෙරොන්දු ලබා දුන්නා. නමුත් පසු ගිය ආණ්ඩුවට ඒ කටයුත්ත 
කරන්න බැරි වුණා. අඩුම තරමින් වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් අෙප් 
මහාමාර්ග ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත්වීෙමන් තමයි ෙම් වනෙකොට 
රුපියල් මිලියන 500කට වැඩි පමාණයක් වන්දි ෙගව්ෙව්. ඒ වන්දි 
මුදල් ෙගව්වත්, පාර හදන්න ආධාර ලැබිලා තිබුණත්, ෙම් ජල නළ 
මාර්ග ටික හදන්න ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන 
මණ්ඩලෙයන් තවමත් පූර්ණ කාලීන විසඳුමක් ලැබිලා නැති නිසා 
තමයි ෙම් පාර හදන්න පමාද වුෙණ් කියා ඔබතුමිය පිළිගන්නවාද? 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් විස්තර දැනට කියන්න අමාරුයි. ෙකෙසේ 

නමුත් ෙම් පුළුල් කිරීමත් එක්ක  අලුතින් නළ  මාර්ග එළීමට 
දැනට සැලසුම්  කරෙගන යනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා අහන පශ්නය ෙම්කයි. ඔබතුමියෙග් 

අමාත්යාංශෙය් පමාද වීම නිසා පාර හදා ගන්න බැහැ, පාර හදන්න 
ගියාම නළ එළන තුරු පාර හදන්ෙන් නැහැ කියා කියනවා 
කියලායි එතුමා කියන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒ පාරට විතරක් ෙනොෙවයි. මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සහ ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන 
මණ්ඩලෙය් සම්බන්ධීකරණෙය් යම් යම් අඩු පාඩු නිසා එෙහම 
ගැටලු ඇති ෙවනවා ඇති කියා මා හිතනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නැහැ, තව ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ඒ අතුරු පශ්නයට ඇතුළු 

කරන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
තිෙබන වුවමනාවත් එක්ක, ඔවුන්ෙග් සම්බන්ධීකරණ 
කටයුතුවලට ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලෙයන් 
ලැෙබන සහෙයෝගය පමාණවත් මදි කියායි මහජන 
නිෙයෝජිතෙයකු හැටියට මට නම්  ෙත්ෙරන්ෙන්. එතැනයි ෙම් 
ගැටලුව තිෙබන්ෙන්.  

මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. දැන් මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය  මීටර් 27ක් පළලට, මං තීරු හතරට ෙම් පාර හදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ මීටර 27න් මීටර් 15ක් පාර සඳහා 
තිෙබනවා, මීටර 5ක් පදිකයන්ට ගමන් කිරීම සඳහා තිෙබනවා, 
මීටර ෙදකක් වතුර බැස යෑම සඳහා තිෙබනවා, මීටර  පහක් ජල 
නළ එළීම - service line - සඳහා තිෙබනවා. ෙම් ආධාර ෙසොයා 
ෙගන ජල නළ එළී ෙම්දී යම් විධියකින් පමාදයක් සිදු වුෙණොත්, - ඒ 
මුදල් ෙසොයා ගන්නා ෙතක්-  පාර හැදීම සඳහා ඔබතුමන්ලා මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරියට අවශ්ය සහෙයෝගය, අනුමැතිය ලබා 
ෙදනවාද? ඒ වාෙග්ම එහිදී ෙකොළඹ නගරයට ජලය සැපයීම අඩාළ 
ෙනොවීමට වගබලාගන්න පුළුවන්ද?   

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා එක පාරට ෙගොඩක් 

පශ්න අහනවා. නමුත් මම උත්තර ෙදන්නම්. Service corridor 
එකක් දමනවා කියලා තිෙබනවා. Service corridor එක දැම්මාට 
පසුව මම හිතන විධියට කිසිම ගැටලුවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. 
ඕනෑම ෙවලාවක අලුතින් ජල නළ එළීම සිදු කිරීමට හැකියාව 
ලැෙබනවා.  
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ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මම ෙකටිෙයන් අහන්ෙන්, - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒ සඳහා පැහැදිලි 

පිළිතුරක් ෙදන්නයි හදන්ෙන්. Let the Hon. Minister explain.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වතුර බට එළීම සඳහා අපි 

ෙකොටසක් ෙවන් කරනවා. එතෙකොට අපි පාර හැදුවත් නැතත් ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට පුළුවන් ජල නළ ටික 
එළන්න. There is no problem. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ මඟින් පාර හැදීම සඳහා බාධාවක් ඇති වන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, බාධාවක් වන ්ෙන් නැහැ. ජල නළ එළීම සඳහා ෙවනම 

ෙකොටසක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 3 - 328/'15 - (1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා මම සූදානම් ෙවලායි පැමිණිෙය්. එම උත්තරෙය් ෙපොඩි 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්නයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා 
මා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 340/'15 - (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් 

ගම්මන්පිල මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 371/'15 - (1), ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ෙගොවි විශාම වැටුප් හිමිකම: විසත්ර 

விவசாயிகள் ஓய் திய உாித்  : விபரம் 
FARMERS' PENSION ENTITLEMENT: DETAILS 
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා - (ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් 
මුහම්මදු මන්සූර් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு கம்ம  இப்ராஹிம் 

கம்ம  மன்சூர் சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor)    
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2012/2013 වර්ෂවල ෙගොවි විශාම වැටුප් හිමිකම 
ලැබූ සියලුෙදනාටම ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවා 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, ඒ මන්ද; 

 (iii) ෙගවා ෙනොමැති නම්, එම සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවා ෙනොමැති අය සඳහා 
සහනයක් ලබා දිය හැකිද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) 2015 ෙදසැම්බර් මස වන විට ෙගොවි විශාම වැටුපට 
හිමිකම් ලැබූ සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පුද්ගලයන් සඳහා 2016 වර්ෂෙය්දී බාධාවකින් 
ෙතොරව ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවිය හැකිද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2012/2013ஆம் ஆண் களில் விவசாயிகள் 
ஓய் திய உாித்திைனப் ெபற்ற சகல க்கும் 
விவசாயிகள் ஓய் தியம் ெச த்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், அ  ஏெனன்பைத ம்; 

 (iii) ெச த்தப்படவில்ைலெயனில், அதன் எண்ணிக் 
ைகைய ம்; 

 (iv) விவசாயிகள் ஓய் தியம் ெச த்தப்படாதவர் 
க க்கு ச ைக வழங்க மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015 சம்பர் மாதமளவில் விவசாயிகள் 
ஓய் திய உாித்ைதப் ெபற்றவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆட்க க்கு 2016ஆம் ஆண் ல் 
தைடயின்றி விவசாயிகள் ஓய் தியத்ைதச் 
ெச த்த மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Agriculture: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether  farmers’ pension has been paid to 
all the persons who were entitled  to the  
farmers’ pension  in the years 2012/ 2013; 

 (ii)  if not, the reason for it; 

 (iii)  if the farmers’ pension has not been paid, 
the number of persons to whom it has not 
been paid; and 

 (iv)  whether a concession can be  given  to the 
persons to whom farmers pension has not 
been provided? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  the number of persons who have been 
entitled to the farmers’ pension by 
December 2015; and 

 (ii)  whether farmers’ pension can be paid to the 
aforesaid persons without  hindrance in the 
year 2016? 

(c)  If  not , why? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවා ෙනොමැත. 
 (ii) 1987 අංක 12 දරන ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කම 

පනත මඟින් සලසා තිබූ පතිපාදන අනුව මාසික අවම විශාම 
වැටුප රු.200/- වුවද, ෙමම වාරික මුදල ෙවනස් කිරීමකින් 
ෙතොරව මාසික විශාම වැටුප රු.1,000/- දක්වා වැඩි කිරීම 
ඇතුළු කරුණු ෙහේතුපාදක වීම තුළ ෙගොවි විශාම වැටුප් 
අරමුදල 2010 වන විට ශූන්යභාවයට පත් විය. ෙමම 
තත්ත්වය මත ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවීම සඳහා අරමුදල් 
සම්පාදනය ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් 2012 හා 2013 වර්ෂවල 
ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවීම සිදු ෙනොකරන ලදී. 

 (iii) ඉහත වර්ෂ තුළ විශාම වැටුප් ෙගවා ෙනොමැති ෙගොවීන් 
සංඛ්යාව 90,573කි. 

 (iv) සහනයක් ලබා දිය ෙනොහැකිය. 
  නව ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමය සම්බන්ධෙයන් වූ 

2014 මාර්තු 14 දිනැති අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් නිෙයෝග 
පරිදි 2014 ජනවාරි 01 දින සිට වැඩි කළ විශාම වැටුපක් 
සහිතව නව ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමය කියාත්මක 
කරන ලදී. ෙමම විශාම වැටුප දායක ෙයකුෙග් වයස අනුව 
රු.1,000/- සිට රු.5,000/- දක්වා වැඩි වන අයුරින් සකස් 
ෙකොට ෙගවීම් කරනු ලබයි. ෙමම වැඩි කළ විශාම වැටුප් 
ලබා ගැනීම සඳහා දායකෙයකු විසින් අතිෙර්ක වාරික 
මුදලක් ෙගවිය යුතු අතර, ෙමම ෙගවිය යුතු අතිෙර්ක වාරික 
මුදල 2012 හා 2013 යන වර්ෂවල දායකෙයකු ෙවත ෙගවිය 
යුතු හිඟ විශාම වැටුප් මුදලට හිලව් කර ගැනීමට ඉහත 
ගැසට් නිෙව්දනෙය් නිෙයෝග මඟින් නියම ෙකොට ඇත. 

  ඒ අනුව 2012, 2013 වර්ෂවල දායකෙයකු ෙගවිය යුතු හිඟ 
විශාම වැටුප වාරික වශෙයන් දායකයා ෙගවිය යුතු හිඟ 
මුදලට හිලව් කර ඇති බැවින්, ඉහත නිෙයෝග පරිදි විශාම 
වැටුප් ෙගවා ෙනොමැති අය සඳහා සහනයක් සැලසිය 
ෙනොහැකි ෙව්. 

(ආ) (i) ෙගොවි විශාම වැටුපට හිමිකම් ලැබූ සංඛ්යාව 136,421කි. 
 (ii) ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවීම සඳහා අවශ්ය පතිපාදන මහා 

භාණ්ඩාගාරය මඟින් ලබා ගනු ලබන පතිපාදන සහ 
දායකත්ව වාර මුදල් මඟින් සලසා ගනු ලබන අතර, 
භාණ්ඩාගාරය මඟින් ෙම් සඳහා අවශ්ය පතිපාදනවලට 
යටත්ව 2016 වර්ෂය සඳහා බාධාවකින් ෙතොරව විශාම 
වැටුප් ෙගවීමට හැකි වනු ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 404/'16 - (1), ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මහතා. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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15.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා - (ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு உதய பிரபாத் 
கம்மன்பில சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Udaya 
Prabhath Gammanpila)   
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) 2010.01.26 සිට 2015.01.08 දක්වා වූ ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් ෙදවන ධුර කාලය තුළදී, 

 (i) සුදු වෑන් මඟින් පැහැරගත් මාධ්යෙව්දීන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ පැහැරගත් මාධ්යෙව්දීන්ෙග් නම් සහ 
පැහැරගත් දින ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ පැහැරගත් මාධ්යෙව්දීන් සුදු වෑන් මඟින් 
පැහැරගත් බවට තිෙබන නිශච්ිත සාක්ෂි කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) 2010.01.26 தல் 2015.01.08 வைரயிலான சனாதிபதி 

மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் இரண்டாம் பதவிக் காலத்தில், 
 (i) ெவௗை்ள வான்களின் லம் கடத்திச்ெசல்லப் 

பட்ட ஊடகவியலாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  கடத்திச் ெசல்லப்பட்ட ஊடக 
வியலாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கடத்தப்பட்ட 
திகதிகள் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  கடத்திச்ெசல்லப்பட்ட ஊடக 
வியலாளர்கள் ெவௗை்ள வான்களில் கடத்தப் 
பட்டனர் என்பதற்கான திட்டவட்டமான 
சாட்சிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  
 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Will he inform this House with relevance to the 
second term in office of President Mahinda 
Rajapaksa from 26.01.2010 to 08.01.2015- 

 (i)   the number of media personnel abducted by  
using white vans; 

 (ii)  the names and dates of abduction of media 
personnel abducted in that manner; and 

 (iii)  the conclusive evidence available to the 
effect that media personnel abducted in that 
manner were abducted using white vans; 

(b)  If not, why? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ 

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) එම කාල සීමාව තුළදී සුදු වෑන් මඟින් මාධ්යෙව්දීන් පැහැර 

ගැනීමක් සම්බන්ධව කිසිදු පැමිණිල්ලක් ලැබී ෙනොමැත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
 

 
රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ෙග් ගැටලු: රාජ්ය 

පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

ேவைலயற்ற பட்டதாாிகளின் 
பிரச்சிைனகள்: ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ அைமச்சாின் கூற்  
ISSUES OF UNEMPLOYED GRADUATES: 
STATEMENT BY MINISTER OF PUBLIC 

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් 2016.02.26 වන දින ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
විසින් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අදාළ මන්තීවරයා නම් 
නැහැ. පිළිතුර සභාගත කරන්නද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you have to read out the Ministerial 

Statement.   

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

01. අංක අමප/15/0906/610/013-I  හා 2015.07.09 දිනැති 
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි 2012 වර්ෂෙය්දී උපාධිධාරි 
අභ්යාසලාභි ෙයෝජනා කමයට ෙතෝරා ෙනොගත්, 
2012.03.31 දිනට උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇති හා එදිනට 
වයස අවුරුදු 35 ෙනොඉක්මවා ඇති උපාධිධාරින් සංවර්ධන 
නිලධාරි ෙසේවයට බඳවා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. එම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බඳවා ගැනීෙමන් පසුව තවදුරටත් පවත්නා පුරප්පාඩු හඳුනා 
ගැනීම සිදු ෙකෙරමින් පවතී. තවද, උපාධිධාරින්ට රාජ්ය 
අංශෙය් රැකියා සඳහා විවෘත අවසථ්ාවක් ඇති කිරීම යන 
මැෙයන් අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ගරු රාජ්ය පරිපාලන 
හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
අතර එමඟින් උපාධිධාරින්ෙග් සුදුසුකම් සැලකිල්ලට ෙගන 
අදාළ අමාත්යාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල අනුමත තනතුරු 
සඳහා ඔවුන් බඳවා ගැනීමට අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්ට/ 
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ට අවසථ්ාව ලබාදීමට ෙයෝජනා 
කර ඇති බව සඳහන් කරමි. 

02. 2012 වර්ෂෙය්දී උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී වසරක 
පුහුණු කාලයක් සහිතව බඳවා ගැනීම සිදු කරන ලද බැවින්, 
එම බඳවා ගැනීෙම් දිගුවක් ෙලස ඉහත අමාත්ය මණ්ඩල 
තීරණය අනුව 2016 වසෙර් සිදු කළ බඳවා ගැනීමටද පුහුණු 
කාලයක් ඇතුළත් කරන ලදී. පුහුණු කාල සීමාව අඩු 
කිරීමට හා පුහුණු දීමනාව වැඩි කිරීම ෙකෙරහි ෙම් වන විට 
අවධානය ෙයොමු කර ඇති බව සඳහන් කරමි. 

03. අංක 1745/11 හා 2012.02.14 දිනැති සංවර්ධන නිලධාරි 
ෙසේවා ව්යවසථ්ාෙව් 12වන වගන්තිය පකාරව ෙශේණිගත 
උසසව්ීම් අවසථ්ා සඳහා විධිවිධාන සලසා ඇත. එයට 
අමතරව, ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් සීමිත තරග 
විභාගයට ෙපනී සිටීමට අවසථ්ාව ලබා දී ඇත. 

04. එක් එක් ෙසේවා සඳහා උපරිම වයස ් සීමා එම ෙසේවා 
ව්යවසථ්ාවන්හි සඳහන් වන අතර, සංවර්ධන නිලධාරි 
ෙසේවා ව්යවසථ්ාෙව් 9.2.3 උප වගන්තිය අනුව උපරිම වයස ්
සීමාව අවුරුදු 35 බැවින් එය වැඩි කරන්ෙන් නම්, ෙසේවා 
ව්යවසථ්ාව සංෙශෝධනය කළ යුතු බව සඳහන් කරමි. 

 
 ඛනිජ ෙතල් මිල පහළ යෑෙම් වාසිය 

ජනතාවට ලබා ෙනොදීම: ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

எாிெபா ள் விைல ழ்ச்சியின் அ கூலம் 
மக்க க்கு வழங்கப்படாைம:ெபற்ேறா ய 
வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சாின் கூற்  
DEPRIVE PEOPLE THE BENEFIT OF CRUDE OIL 
PRICE REDUCTION: STATEMENT BY MINISTER 
OF PETROLEUM RESOURCES DEVELOPMENT 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් 2016.01.28වන දින ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
විසින් නැඟූ පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය.  

01. ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 65කින් ඉහළ යෑමට ෙහේතුව. 

 ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් අෙලවි කරනු ලබන 
ෙපටල්වලින් සියයට 62.5ක් ආනයනය කරනු ලබන අතර, 
සියයට 37.5ක් ෙද්ශීය වශෙයන් පිරිපහදු කරනු ලබයි. 
ෙබොර ෙතල්වලට අදාළව  මිලට ගැනීම තීරණය කිරීෙමන් 
පසු, සාමාන්ය දින 45ක, 60ක කාල පරාසයක් එම ෙබොර 
ෙතල් පිරිපහදු කර ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කිරීම සඳහා 
ගත ෙව්.  

 එෙසේම ෙපටල් හා ඩීසල්වලට අදාළව පසම්පාදන කටයුතු 
අවසන් වීෙමන් පසු සැපයුම්කරුවන් ෙවත අදාළ ෙටන්ඩර් 
පදානය කිරීෙමන් පසු ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළට 
සැපයුම්කරුවන්ෙග් ෙතල් ලැබීම සඳහා දින 30-45 අතර 
කාල පරාසයක් ගත ෙව්. සංසථ්ාව ඉන්ධන ආනයන කරනු 
ලබන්ෙන් සිංගප්පූරු ප්ලැට්ස ් මිල ගණන් පදනම් කර 
ෙගනය. යම් මාසයක සාමාන්යෙයන් පවතින මිලට නැව් 
ගාසත්ු, රක්ෂණ ගාසත්ු, ආනයනකරුෙග් ලාභ ආන්තිකය 
එකතු කිරීෙමන් දැනට පවතින DES  මිල සෑෙද්. ඒ අනුව  
2015 ෙදසැම්බර් මස DES පිරිවැය ෙපටල් බැරලයකට 
ෙඩොලර් 56.05කි.  2015 ෙදසැම්බර් මස පැවැති ෙපටල් හා 
ඩීසල්වල මිල ගණන් පදනම් කර ෙගන සකසන ලද 
පිරිවැය වාර්තාව ඇමුණුම් 01හි දක්වා තිෙබනවා. අවශ්ය 
නම් එය කියවන්න පුළුවන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හැන්සාඩ්ගත කරන්න. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඇමුණුම සභාගත* කරනවා.    

ඒ අනුව පධාන පිරිවැය උපාංග සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දී 
ආනයනික පිරිවැය රු.51.34කි. ෙද්ශීයව එකතු වන පිරිවැය                     
රු. 22.06ක් අන්තර්ගත ෙව්.  [බාධා කිරීමක්]   ෙද්ශීයව එකතු වන 
පිරිවැය. අෙප් storage, ආදිය සඳහා ලීටරයකට රු. 22ක් වැය 
ෙවනවා. එහි breakdown එක අවශ්ය නම් ඔබතුමාට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. රු. 22ක් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද දන්නවාද? Supplier 
interest - Rs.0.46; LC opening charges - Rs.0.08; bill 
acceptance charges - Rs.0.12; jetty and pipeline charges, 
harbour dues - Rs. 0.33; throughput charges - Rs.2.71; 
evaporation loss given to the dealer - Rs. 0.59; transport cost 
- Rs.0.76; exchange rate variation - Rs.9.53; personal and 
other cost - Rs.0.82; dealer margin - Rs.2.93; stockholding 
cost -Rs.0.21; debt financing cost - Rs.3.52.  ෙම් සියල්ලටම 
තමයි.  [බාධා කිරීමක්]  ගාස්තු ෙගවන්න ඕනෑ ෙන්. එෙහම 
නැත්නම් ෙම්වා නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්,  මන්තීතුමනි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ණයට ෙගනද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, ණයට අරෙගන ෙනොෙවයි.  ෙම් සියල්ල -[බාධා 

කිරීමක්] ණයට නැතිව නිකම් ෙදන්න අපි ළඟ සල්ලි තිෙබනවාද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙතල් ටික විකුණලා ලාභ ලබන්ෙන් නැද්ද? 

331 332 

[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර  මහතා] 

————————— 
* ඇමුණුම ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
   ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
   Document not tendered. 
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ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ලාභ ලබනවා තමයි. ඒවා බදු හැටියට භාණ්ඩාගාරයට යනවා. 

එෙහම නැත්නම් රට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමා කථා 
කරන්ෙන් ෙම් ගැන දැනෙගන ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
පිළිතුරු දීලා ඉවර වන ෙතක් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ණයට ෙගන ෙගොඩ ගහනවා. ණය ෙපොලී ෙගවන්න ඕනෑ 

ජනතාව. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, නැහැ. ණයට ෙගන ෙගොඩ ගහලා නැහැ. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීමකට යන්න එපා.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් අහපු පශ්නයට ෙන් ඔබතුමා 
උත්තර ෙදන්ෙන්. ඔබතුමා ෙමතුමා අහන පශ්නවලට මැදිහත් 
ෙවන්න ගියාම පිළිතුරු දීලා ඉවර කරන්න බැහැ. එතුමා ඒකට 
ඉතා දක්ෂයි.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමාට අවශ්ය ෙදයක් තිෙබනවා නම් අහන්න.  

ෙමොකද, වහන්න ෙද්වල් අපි ළඟ නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අලුත අරිනවා. පස්ෙසේ වහනවා. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අපි ළඟ වහන්න ෙද්වල් නැහැ. ඔක්ෙකෝම ඇරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ නිසා අහන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් පරණ ඒවාද ඇරලා තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
දැන් ඇරලා තිෙබන්ෙන්. ඕනෑ ෙදයක් අහන්න. 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
එතුමා - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. එෙහම වුෙණොත්  ඔබතුමාට ඔතැන 

ඉන්න බැරි වනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා,   ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත්  පශ්නයට 

පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
එෙසේම රජය අය කරන බදු මුදල ලීටරයකට රුපියල් 65.44කි. 

ඉන් විශාලතම පිරිවැය උපාංගය වන්ෙන් රුපියෙල් අගය ක්ෂය 
වීම මත වූ අලාභය වන ලීටරයකට රුපියල් 9.53කි. ඒ අනුව 
ෙපටල් මිල ගණන් රුපියල් 65කින් ඉහළ යාම ෙකෙරහි ඍජු 
වශෙයන් බලපා ඇත්ෙත් රජය අය කරන බදු හා රුපියෙල් අගය 
අවපමාණය මත සිදුව ඇති බලපෑමයි. 

  

 ඩීසල් මිල ඉහළ යාමට බලපාන  ලද ෙහේතු - 
 

 2015 ෙදසැම්බර් මාසෙය් ඩීසල් බැරලයක් ආනයනික 
සාමාන්ය මිල එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් 48.82කි. ඒ අනුව 
ලීටරයක් වරායට ෙගොඩබාන විට මිල රුපියල් 44.71කි. ෙම් 
සඳහා බදු ෙලස රුපියල් 15.13ක් හා ෙද්ශීය ෙපරසැරි 
වියදම් ෙලස රුපියල් 18.02ක් වැය ෙව්. ඒ අනුව ඩීසල් 
ලීටරයකින් ලබන ලාභය රුපියල් 17.13කි. නමුත්, 2015 
මුල් මාස 11 තුළ සංසථ්ාව දැරූ රුපියල් බිලියන 13.2ක 
පාඩුව පියවා ගැනීමට ෙමම ඩීසල් විකිණීෙමන් ලබන 
ආන්තික ලාභය පමාණවත් ෙනොෙව්. 

02. ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන්ෙන් රජය විසින් 
පරිපාලනය කරන ෙද්ශීය මිල යාන්තණයකි. 

03. දැනට පිරිවැය පිළිබිඹු වන මිල සූතයක් සකසා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබ්. ඒ අනුව රජය විසින් එය කියාත්මක කිරීම සඳහා 
ඉදිරිෙය්දී සුදුසු කියා මාර්ගයක් ගනු ඇත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
කැබිනට් මණ්ඩලය පතිපත්තියක් හැටියට අනුමත කර 

තිෙබනවා. තව කටයුතු තිෙබනවා. ඔබතුමාත් කාලයක් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක් විධියට හිටියා ෙන්. ඒවා අපි කමානුකූලව අවශ්ය 
විධියට ජනතාවට ෙදනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ - 

333 334 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ගණන් අඩු ෙවනවා; වැඩි වනවා. 

ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. හැමෙද්ම නගිනවා; බහිනවා. කාලය ආවාම 
අපි ෙදන්නම්. 

04. දැනට කැබිනට් මණ්ඩලය ෙවත පිරිවැය පිළිබිඹු වන මිල 
සූතයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබ්. ඒ අනුව එය කියාත්මක කරන 
දිනය රජය තීරණය කරනු ඇත.  

05.  ඩීසල් හා ෙපටල් ලීටරයක් සඳහා වන බදු ඉවත් කළ විට 
ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් උපයා ගන්නා 
ලාභය 2015 ෙදසැම්බර් ආනයනික මිල ගණන් පදනම් 
කරෙගන පහත පරිදි ගණනය කර තිෙබ්.  

 (ලීටරයක මිල රුපියල්වලින්)   

මම ඒ ගැන කියන්නම්. අපි ෙදසැම්බර්වල ගණන්වලට සියලුම 
බදු ඉවත් කෙළොත් ඩීසල්වලින් අපට රුපියල් 32ක ලාභයක් 
ලැෙබනවා. ෙපටල්වලින් අපට රුපියල් 43ක ලාභයක් ලැෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Ceylon Petroleum Corporation එකටද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්, Ceylon Petroleum Corporation එකට. ඊළඟ එක,  
 

06.   ඉන්දියන් ෙතල් සමාගමද 2015 වර්ෂෙය් මුල් මාස 11 තුළ 
ෙපටල් අෙලවිෙයන් පාඩු ලැබූ බවට වාර්තා ෙව්. එනමුදු 
ඩීසල් අෙලවිෙයන් එම සමාගම ලාභයක් ලබයි. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  Lanka IOC එකට සහ 
Ceylon Petroleum Corporation යන ආයතන ෙදකටම 
අදාළ ෙවන්ෙන් එකම බද්දක්. එම නිසා බදුවල ෙවනසක් 
නැහැ. Ceylon Petroleum Corporation එක පාඩුවට 
ෙපටල් විකුණනවා වාෙග්ම Lanka IOC එකත් පාඩුවටයි 
ෙපටල් විකුණන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපි ඩීසල් ලාභයට 
විකුණනවා වාෙග්ම ඒ අයත් ඩීසල් ලාභයට විකුණනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Lanka IOC එෙකන් මිලදී ගන්ෙන් කීයටද? 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මිලට  ගැනීෙම්දී  ෙවනසක්  සිදු ෙවන්න පුළුවන් වන්ෙන්,  

ඒෙගොල්ලන් ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් අඩුවට ගන්නවා නම්  විතරයි. ඒ 
හැෙරන්නට ඔබතුමා පුන පුනා කියන ආකාරෙය් කිසිදු විෙශේෂ 
ලාභයක් ඒ අයට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා කියන පරිදි "සියලු බදු ඉවත් කළාට පසුව 

ඩීසල් ලීට රයකින් රුපියල් 32ක ලාභයක් ලැෙබනවා" කියලා 
කිව්වා. ෙන්ද?  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සියලු බදු ඉවත් කළාම ලාභයක් ලැෙබනවාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ. ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 32ක ලාභයක් ලැෙබනවා. 

ෙපටල් ලීටරයකින් රුපියල් 43ක ලාභයක් ලැෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 32ක ලාභයක් 

ලබනවා. එතෙකොට ඒක අතිෙර්ක ලාභයක් වනවා. එතෙකොට, 
Lanka IOC එක අපට වඩා අඩුවට ෙතල් ෙගන එනවා ෙවන්න 
පුළුවන්.  අපි ඒක පැත්තකින් තියමු. නමුත් ෙමම මට්ටමට 
ෙගනාවා කියලා උපකල්පනය කළත්, ඔවුනුත් ඩීසල් ලීටරයකින් 
රුපියල් 32ක ලාභයක් ලබනවා.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ. නැහැ.  ෙමම ලාභය ලැෙබන්ෙන් බදු ඉවත් කළාට  

පසුව ෙන් මන්තීතුමනි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. බදු ඉවත් කළාම. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
දැන්  ඒෙගොල්ලන් බදු ෙගවනවා ෙන්.  අද අපි ෙගවන බද්දම 

ඒ අයත් ෙගවනවා. 

335 336 

  ඩීසල් ෙපටල් (92) 

(a)- සිල්ලර මිල 95.00 117.00 

(b)- ආනයනික 
පිරිවැය 

44.71 51.34 

(c)- ෙද්ශීය ෙපරසැරි 
පිරිවැය 

18.02 22.06 

(d)- බදු 15.13 65.44 

(e)- එකතුව(b+c+d) 77.86 (138.84) 

(f)- අඩුකළා බදු (d) (15.13) 65.44 

(g)- බදු රහිත පිරිවැය 62.73 73.40 

(h)- ඒ අනුව ඉපයිය 
හැකි ලාභය 

32.27  (95-62.73) 43.60  (117-73.40) 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කිව්වා,  බදු ඉවත් කළාට පසුව ඩීසල් ලීටරයකින් 

රුපියල් 32ක ලාභයක් තිෙබනවාය කියලා. 
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්. බදු ඉවත් කළාම ලාභයක් තිෙබනවා.  නමුත් බදු  

ෙගව්වාම පාඩුවක් තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සාමාන්යෙයන් බදු ඉවත් කළා කියලා ආර්ථික විද්යාෙව්දී 

කියන්ෙන්, බද්ද ෙගවලා අවසන් වුණාම ලැෙබන ශුද්ධ ලාභයටයි.  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මම කිව්ෙව්- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  බදු ඉවත් කළ පසු ලැෙබන ලාභය කියලා 

ආර්ථික විද්යාෙව්දී හඳුන්වන්ෙන්, බද්ද ෙගව්වාට පසුව ඉතිරි ෙවන 
ලාභයටයි. ඔබතුමා ව්යාපාරිකයකු හැටියට ඒ ගැන  දන්නවා. ඒ  
නිසා ඔබතුමා කියන විධියට අපට අර්ථකථනය වන්ෙන්- 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, නැහැ.  ඔබතුමා ඒ සඳහා වැරැදි අර්ථකථනයක් ෙදන්න 

එපා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කෙළේ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා පැහැදිලි කිරීමක් කෙළේ. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මා  සද්භාවෙයන් ඔබතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දුන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සද්භාවෙයන් පිළිතුරු ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
( மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
"බදු ෙගවීමක් සිදු ෙනොකරන්ෙන් නම් ලාභය" කියන එකයි මා 

අදහස් කෙළේ.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් "බදු ෙගවීමට ෙපර ලාභය" කියා එන්න ඕනෑ. "බදු 

ෙගවූ පසු ලාභය" කියා ඔබතුමා කිව්වාම - 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
"Profit before tax." 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බදු ඉවත් කළ පසු ලාභය කිව්වාම එන්ෙන් - 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, නැහැ. ෙම්ෙක් ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන්, "කිසිම 

ආකාරයකින් ලංකාෙව් සියලුම බදු ඉවත් කරලා නම්" කියලායි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා දැන් කියපු එක ෙන්. ඉස්ෙසල්ලා කියපු එක 

ෙනොෙවයිද? දැන් ෙවන එකක්ද?  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
එෙහම තමයි ෙම් උත්තරය හදලා තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ෙවන එකක්ද? ඔය පිළිතුෙර් හරියටම ලියා තිෙබන එක 

ඔබතුමා කියන්නෙකෝ.  
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒක තමයි ලියා තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකක්ද?  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්, "ලීටරයක් සඳහා බදු ඉවත් කළ විට" 

කියලායි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

"බදු ඉවත් කළ විට ලාභය" කියා කියන්ෙන් බදු ෙගව්වාට පසුව 
රුපියල් 32ක ලාභයක් තිෙබනවාය කියන එකයි.  

337 338 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මා ඔබතුමාට කියන්නම්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. කලබල  ෙවන්න එපා, ඇමතිතුමා.  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මට ෙන් උත්තරය ෙදන්න තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා අසා තිෙබන 

පශ්නෙය් පැහැදිලිව දක්වා තිෙබනවා, ෙමොන ෙමොන බද්දද ඉවත් 
වන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "බදු ඉවත් කළ විට ලාභය" 

කියන්ෙන් බදු ෙගව්වාට පසු ලාභය කියන එකයි. "බදු ෙගවීමට 
ෙපර ලාභය" කියා කියන්ෙන්, බදුත් එක්ක ලාභය ගැන කියනවා 
නම්. ෙමතැන නිශ්චිතව සඳහන් ෙකොට තිෙබනවා, "බදු ඉවත් කළ 
විට ලාභය" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, බදු අයින් කළාට පස්ෙසේ 
ලීටරයකින් රුපියල් 32ක් ලාභයක් ලැෙබන බවයි. ෙම්ක තමයි 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ලියා තිෙබන එෙක් ෙත්රුම. ඔබතුමා කියන 
එක ෙනොෙවයි එහි ෙත්රුම. ඒ නිසා රුපියල් 32ක ලාභයක් 
ලබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රුපියල් 22යි, රුපියල් 43යි කියලා කියන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. රුපියල් 32යි, රුපියල් 43යි. ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 

32ක් ලාභ ලබනවා. ෙපටල් ලීටරයකින් රුපියල් 43ක් ලාභ 
ලබනවා. ඒ රුපියල් 32ත් Lanka IOC සමාගම ලබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, Lanka IOC සමාගම මාසයකට 
ෙතල් ලීටර් ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් මිලියන 20ක් 
විකුණනවා. අතිෙර්ක වශෙයන් ඒ ෙගොල්ෙලෝ මාසයකට ඩීසල් 
ලීටර් මිලියන 20ක් විකුණනවා. ලාභය රුපියල් 32 ගණෙන් 
ගත්තාම Lanka IOC එක ඩීසල්වලින් පමණක් මාසයකට රුපියල් 
මිලියන 640ක් ලාභ ලබනවා. අඩුම තරෙම් ෙම් ලාභය ජනතාවට 
ෙදන්න බැරි නම් ඇමතිතුමනි, බද්දක් පනවන්න. බද්දක් පනවා ඒ 
ලාභය ආණ්ඩුවට ගන්න. රුපියල් 32ක අතිෙර්ක ලාභයක් ලබන්න 
බැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලා අඩුම තරෙම් ෙම් රුපියල් 32 අඩු කරලා 
ෙම් ලාභය ජනතාවට ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ලාභය ජනතාවට ෙදන්ෙන් 

නැත්නම් කරන්න ඕනෑ එකම ෙද් තමයි බද්දක් පනවා ඒ ලාභය 
ආණ්ඩුවට ගන්න එක. ඒ ලාභය ජනතාවට එන්ෙන්ත් නැහැ; 
ආණ්ඩුවට එන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ලාභය Lanka IOC සමාගම 
ගන්නවා. ඒකයි මා කියන්ෙන්. ඒකයි මා නිතරම අහන පශ්නය. 
ඔබතුමාට ෙත්රුණාද මා කියන එක. මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙම් ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්. මා දන්නවා, එතුමා ඒ සූතයටත් 
ෙපොඩ්ඩක් විරුද්ධ බව.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මා ඔබතුමාට දැන් උත්තරය ෙදන්නද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
බදු ටික ෙගව්වාට පස්ෙසේ අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම ලීටරයක මිල 

රුපියල් 138ක් වනවා. නමුත් අද ෙදන්ෙන් ලීටරයක් රුපියල් 
117කටයි. ලීටරයක මිල රුපියල් 138ක් වුණත්, රුපියල් 117කට 
තමයි ෙදන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මිනිසුන්ට - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා, "බදු ඉවත් කළ විට" කියලා. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
"බදු ඉවත් කළ විට" කියා කිව්ෙව් "බදු ෙගවන්ෙන් නැත්නම්" 

කියන එකයි. ඔබතුමා හදන්ෙන් ජනතාවට වැරැදි පින්තූරයක් 
ෙගන යන්නයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අහන්ෙන්, "බදු ඉවත් කළ විට" ලාභය කීයද කියලායි. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමා තාක්ෂණික, ගණකාධිකරණ වචනයක් අල්ලා ෙගන 

ෙනොමඟ යවන්න හදනවා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අපි බදු ෙගවා ඉවර ෙවනෙකොට මිල රුපියල් 138ක් ෙවනවා. 

රුපියල් 138ක් මිල  වන ෙකොට, අපි ජනතාවට රුපියල් 117ට 
ෙදනවා. අපිට ඒෙකන් රුපියල් 22ක් පාඩුයි. ඩීසල්වලින් රුපියල් 
17ක් ලාභයි. ෙම් නිසා ඔබතුමන්ලා ෙම් වැරදි පින්තූරයක්, 
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වචනයක් අල්ලා ෙගන ඉන්නවා. නමුත් යථාර්ථය තමයි, අපි 
රුපියල් 22ක පාඩුවට ෙපටල් විකුණනවා; රුපියල් 17ක ලාභයට 
ඩීසල් විකුණනවා කියන එක. ඒක තමයි, යථාර්ථය. ෙම් අසත්යය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න එපා. මිනිස්සු ෙම්ක ෙත්රුම් - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"අපි" කියා හඳුන්වන්ෙන් කවුද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"අපි" කියා හඳුන්වන්ෙන්, ආණ්ඩුවයි. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්, ආණ්ඩුව. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආණ්ඩුව ලාභ ලබනවා. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ආණ්ඩුව ලාභ ලබන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැත්ෙත් ෙමොකද? බදු, අරවා ෙම්වා - [බාධා කිරීමක්] ආණ්ඩුව 

ලාභ ලබනවා. තිෙබන මිලට වඩා [බාධා කිරීමක්] විකුණනවා නම් 
ලාභයක්ෙන් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අසා තිෙබන්ෙන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 

නීතිගත සංස්ථාව ගැනයි.  [බාධා කිරීමක්] ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව 
රුපියල් 22ක් පාඩු ලබනවා. Lanka IOC එකත් 22ක් පාඩු 
ලබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආණ්ඩුව ලාභ ලබනවා. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ජනතාව ෙනොමඟ 

යවන්න ෙම් ආකාරයට අනවශ්ය පශ්න අසා උත්සාහ ගත්තත් 

ෙමතුමා කියන ෙද්වල් මිනිසුන් පිළිගන්ෙන් නැහැ. අපි 138ට බදු 
ෙගවා රුපියල් 22ක පාඩුවට රුපියල් 117ට ෙදනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමයි, තත්ත්වය. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මැතිතුමනි, ඔබතුමා 
වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] මම ඒවා ගැන කිව්ෙවොත්, ඔබතුමාට 
හිටෙගන ඉන්න බැරි ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට තිෙබන්ෙන් පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් 

ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීමයි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ග රු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඊෙය් ෙම් සභාෙව්දී 

පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු සභානායකතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා, 
ඒ ගැන කරුණු ෙසොයා බලා පකාශයක් කරනවාය කියා. පූජ්ය 
උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ අත්අඩංගුවට ගැනීම 
පිළිබඳවයි මම ඇසුෙව්. උන් වහන්ෙසේත්, තවත් භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා විශාල පිරිසකුත් ෙම් වන විට අත්අඩංගුෙව් සිටිනවා, 
විවිධ කාරණා මත පදනම්ව. මම ගරු සභානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ඊෙය් කියපු පරිදි එම පිළිතුර ලබා ෙදන්නය කියා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එය දැන් අධිකරණය 

ඉදිරිෙය් තිෙබන පශ්නයක්ෙන්. අපි ෙමතැනදී ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරන එකත් අපි පූජ්ය උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක ස්වාමීන් වහන්ෙසේට 
කරන අපහාසයක්. එම පශ්නය දැන් අධිකරණය ඉදිරිෙය් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැන ෙමතැන සාකච්ඡා කරන එකත් 
වැරදියි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උන් වහන්ෙසේව 

අත්අඩංගුවට ගැනීමයි අපහාසය. ෙම් රෙට් නීතිය කාටත් එක හා 
සමානව කියාත්මක ෙවනවා නම් පශ්නයක් නැහැ. එදා විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා කිව්වා, මැයි මාසය ෙවනෙකොට තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි කරනවාය කියා. එතෙකොට 
අත්අඩංගුෙව් ඉන්නා වරදකරුවන් වුණු සියලු භයානක 
තස්තවාදීන් එළියට එනවා; නිදහස ලබනවා. ඒ ෙවනුවට ෙම් රෙට් 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාෙගන් අද පළි ගනිමින් සිටිනවා; භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා දඩයම් කරමින් ඉන්නවා. ගරු සභානායකතුමනි, 
ෙම්වා ගැන පිළිතුරක් ෙදන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්කම 
තිෙබන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක ස්වාමින්වහන්ෙසේට ෙවච්ච අකරතැබ්බය 

ගැන මටත් කනගාටුයි. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කනගාටු ෙවන්ෙන් ෙමොකටද? ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ෙන් 

ඒක කරන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමය අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන කටයුත්තක්. ඒ නිසා ෙම් 

ගැන කථා ෙනොකර ඉඳිමු. උන්වහන්ෙසේට ගරු කරනවා නම් අපි 
ෙම් ගැන කථා ෙනොකර ඉඳිමු. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
There is a point of Order being raised by the Hon. Rvi 

Karunanayake. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I want to get a clarification.  Normally, the Wi-Fi 

facility is available in this House. I find that it has been 
stopped now. The reason why I am asking this is because 
online information that we get is deprived at this moment.  
Is this a policy that is being adhered to or is it an error 
that has occurred today? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
No -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Is that a policy? Because, normally - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
There is no such policy to stop communication 

through Wi-Fi. Hon. Minister, I will look into that.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We were accustomed to the policy that we can bring 

notepads and all and work online here.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Wi-Fi is allowed.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
So then, why is it not functional now? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
If it is not working, it might be a technical fault. We 

can restore that. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
But, Hon. Deputy Speaker, I would like to say that we 

have allocated a lot of money to the Parliamentary 
Complex. Please ensure that there is a value for the 
money that is being allocated.  Money is being spent on a 
daily basis but the service degradation is taking place.  In 
today’s world, Wi-Fi is a basic requirement. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Finance Minister, I think, we had more money 

allocated to the Parliament last year than this year. So, 
they must be wondering -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We allocated money last year also. We are allocating 

money even for this year for the services we are getting.  
On this basis, we can reduce a lot more. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Anyway, this matter will be looked into immediately 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට රීති පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම්ක ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා කියපු කාරණය හා 

බැඳුණු කාරණයක්. අපි දන්නවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපිට රථ 
ගාෙල් තිෙබන ඩිජිටල් තිරය මාස ගණනක් තිස්ෙසේ වැඩ කරන්ෙන් 
නැහැ කියන එක. ඒෙක් විකාශන කටයුතු නතර කරන්න 
තීරණයක් ෙගන තිෙබනවාද? ඒ පිළිබඳවත් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එෙහම තීරණයක් ෙගන නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් ඒ සඳහා 

ෙමොබිෙටල් ආයතනය අනුගහය දැක්වූවා. මම ඒ ගැන ෙසොයා 
බලන්නම්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ ගැනත් ෙසොයා බලන්න අවශ්යයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුම් දීම. අභ්යන්තර 

කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා. 
 
 

 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත 
ஆட்கைளப் பதி  ெசய்தல் (தி த்தச்) 

சட்ட லம் 
REGISTRATION OF PERSONS (AMENDMENT) BILL 

 

"1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත සංෙශෝධනය 
කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 

සංසක්ෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල 
මහතා විසිනි. 

2016 මාර්තු 23වන බදාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 
මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார 

அ வல்கள் அைமச்சர்  சார்பாக மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 மார்ச்  23, தன்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப் 
பட்ட . 

 

 
Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Hon. 

Minister of  Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs; to be read a Second time upon Wednesday, 23rd March,2016 
and to be printed. 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
 
රිෂාඩ් බදියුදීන් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
றிசாத் பதி தீன் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
RISHAD BATHIUDEEN FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Hon. Deputy Speaker, I move, 

"That the leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Rishad Bathiudeen Foundation." 
 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

 
Question put, and agreed to. 
 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
න්යාය පතයට අනුව අද දිනට නියමිත කටයුතුවල අංක 1 සිට 

14  දක්වා ඇති නිෙයෝග, නියම සහ ෙයෝජනා විවාදයට ගන්නවා.   
මුදල් අමාත්යතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 
නිෙයෝගය 

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 
கட்டைள 

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 
 
[පූ.භා. 11.44] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3  
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 1941/29 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 
 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, න්යාය පතානුකූලව අද 
දිනට නියමිත කටයුතුවල අංක 1-14 දක්වා අපෙග් අමාත්යාංශයට 
අදාළ වූ ෙයෝජනා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමට කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, න්යාය පතයට අනුව 
නිෙයෝග, නියම සහ ෙයෝජනා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා 
වාෙග්ම අද තිෙබන තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් 
කථා කිරීම මා සතු කාර්ය භාරයක් ෙලස සලකා ඒ සඳහා ෙම් 
අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්නවා.  

රටක පරිපාලනය ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑම රටක් වියදමක් 
දරන බව අප සියලු ෙදනාම දන්නවා. ඒ වියදම දරන්න ඒ රටට 
ආදායමක් අවශ්යයි. අෙප් රෙට් ආදායම් උපයන මාර්ග ගණනාවක් 
තිෙබනවා. නමුත්, ඉන් පධාන මාර්ග තුනක් තිෙබනවා. එනම්, 
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා 
ශී ලංකා ෙර්ගුව. ඒ ආයතන තුනට අයත් ෙනොවන ආදායම් උපයන 
මාර්ග තිෙබනවා.  එම ආයතන තුන තුළින් තමයි සියයට 95ක් 
පමණ ලබා ගන්ෙන්. රටක පරිපාලනය සඳහා අප ෙනොෙයක් 
ෙනොෙයක් අවස්ථාවල උපකමශීලී වැඩ පිළිෙවළවල් පාවිච්චි 
කරනවා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කර රෙට් ආර්ථිකය සවි 
ශක්තිමත් කරන මාර්ග තමයි ඒ සඳහා අප උපෙයෝගී කර ගන්ෙන්. 
අපි ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කරනවා කියන්ෙන් පධාන 
වශෙයන් ෙගොවිතැන රැක ගැනීමයි.  

අෙප් රෙට් අත්යවශ්ය කාර්ය භාරයක් ෙලස සලකන; අෙප් 
රෙට් ෙකොඳු නාරටිය ෙලස සලකන කෘෂිකර්මය තුළින් අෙප් වී 
නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා කිරීම අප සතු කාර්ය භාරයක්. සාමය ලබා 
ගත් පසුව අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, 
අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඇතුළු ෙම් නව රජය  
ජනවාරි මාසෙය් ආරම්භ කරපු වැඩ පිළිෙවළින් කෘෂිකර්මයට 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් දිරි දීමනා දීම තුළින් වී නිෂ්පාදනය සියයට 
35කින් විතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වැඩිවීම තවත් පචලිත 
කරන්න සහල් ආනයනය කිරීෙම් ෙලෙහසිභාවය යම් විධියකින් 
අඩු කරලා එය අෛධර්යවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
අනුගමනය කරනවා. ෙමොකද, ෙද්ශීය සහල් නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා 
කරන්න අවශ්ය නිසා.  

පාකිස්තානය සහ ශී ලංකාව අතර තිෙබන නිදහස් ෙවළඳ 
ගිවිසුම -Pakistan-Sri Lanka Free Trade Agreement- මඟින් 
බාස්මතී හාල් ෙමටික්ෙටොන් 6,000ක් බදු රහිතව ෙමරටට 
ෙගන්වීම සම්බන්ධව ගිවිසුම් ගසා තිෙබනවා. නමුත් එය ෙමෙතක් 
දුරට පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන් අහිතකර තත්ත්වයකිනුයි. ඒ නිසා 
අපි ෙමය විධිමත් කිරීමක් කර තිෙබනවා. ආනයනික හැම සහල් 
කිෙලෝවක් සඳහාම රුපියල් 50ක බද්දක් අය කරනවා. නමුත් ඒ 
ෙවළඳ ගිවිසුෙමන් එය බැහැර කර තිෙබන්ෙන්, අප ඒ සඳහා 
නීතිෙයන්ම බැඳී සිටින නිසායි. පාකිස්තානය ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කිසිෙසේත් විෙරෝධතාවක් පකාශ කරලා නැහැ, ඒ අයෙග්ත් 
අනුමැතිය සහිතව ෙමය කර තිෙබන නිසා. රජෙය් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ඒ බාස්මතී හාල් ෙමටික්ෙටොන් 6,000 
ෙගනැල්ලා ඊට අදාළ කටයුතු විධිමත් පාලනයක් තුළින් කරන්න 
අපි ඒ අවස්ථාව උපෙයෝගි කරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, රෙට් 
අවශ්යතාව වී ෙමටික්ෙටොන් මිලියන 4.78ක්ව තිෙබන අවස්ථාවක 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් වී ෙමටික්ෙටොන් මිලියන 5.23ක් වාර්තා ෙවලා 
තිබුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ වාෙග්ම තවත් සියයට 15ක් - 20ක් අතර 
වැඩිවීමක් අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා අපට ෙනොෙයක් 
විධිවිධාන පාවිච්චි කරන්න ෙව්වි, වැඩි වී තිෙබන ෙම් වී 
නිෂ්පාදනය රටට බරක් ෙනොවන විධියට, කෘෂිකර්මය 
අෛධර්යවත් ෙනොකරන විධියට ෙම් රෙට් ඉදිරි ගමන ෙවනුෙවන් 
ෙයොදාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධව. ඒ ෙවනුෙවන් 
අපි ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ක්ෙෂේත උපෙයෝගි කරෙගන තිෙබනවා.  

එකක් තමයි, අපනයනය කිරීම. අපි ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
විමර්ශනයන් කරලා ඉන්දුනීසියාව, ඝානාව, උගන්ඩාව ආදි 
රටවලට අපනයනය කිරීම සඳහා දැන් කථා කරෙගන යනවා. ෙම් 
තුළින් අතිරික්තෙයන් සියයට තුනක හතරක විතර පමාණයක් අඩු 
කරන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉන්දුනීසියාව 
කියන්ෙන්, ෙමෙතක් කල් සහල් අපනයනය කරපු රටක්. දැන් ඒ 
රට ආනයනය කරන්න පටන්ෙගන තිෙබනවා. අපට 
ඉන්දුනීසියාෙව් මුදල් ඇමති බැම්බැංග් මැතිතුමා මුණගැසුණු විට, 
ලංකාව සමඟ තිෙබන මිතශීලිභාවය නිසා අපි ඇහුවා, "අෙප් රෙට් 
වී ඒ රටට අපනයනය කරන්න හැකියාව තිෙබනවාද නැද්ද" 
කියලා. දැන් නැවත ඒ රෙට් වී නිෂ්පාදනෙය් අතිරික්තයක් තිෙබන 
නිසා එකී අපනයන හැකියාව සම්බන්ධෙයන් බාධාවක් ඇති වී 
තිෙබනවා. නමුත් අපි හිතනවා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙවනත් මිතශීලි 
රටවල් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම් රෙට් තිෙබන ඉතාම අධික වී 
අතිරික්තය ඒ රටවලට විකුණන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇති ෙව්වි 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙපොෙහොර 
සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
සුමාන ෙදක තුළ පත්තරවල සහ රූපවාහිනිෙය් සිරස්තලවල 
ෙපන්නුවා, "ෙපොෙහොර නැහැ. ෙපොෙහොර හිඟයක් තිෙබනවා." 
කියලා.     

අද අපට සතුටින් කියන්න පුළුවන්, ඒ කියූ සෑම ෙදයක්ම 
ෙබොරුවක් ෙවලා තිෙබන බව. අවශ්ය පමාණයට වඩා සියයට 
25ක් රෙට් සෑම ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානයකම ෙගොවි නියාමක තුළින් 
පාලනය කරලා, agricultural service centres තුළින් 
පරිපාලනයට ලක් කර තිෙබන අවස්ථාත් දැන් තිෙබනවා. ඊට වඩා 
පුදුමාකාර තත්ත්වයක් වන්ෙන්, අස්වැන්න ෙනළන අවස්ථාෙව් 
ෙපොෙහොරවල අවශ්යතාවක් තිෙබනවා කියා ෙම් කරන ලද 
ෙපෝඩාව අද ජනතාව දැක තිබීමයි. ෙමය ජනතාව ෙනොමඟ යවන 
කියාවක් බවට පත් වී තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ෙමෙතක් කාලයක් 
අතරමැදියන් තුළින් කළ ඒ වංචාවන් අපි නවත්වනවා කියා මා 
වගකීමකින් කියනවා.  
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අපට අවශ්ය වන්ෙන්, ෙමෙතක් දුර දුගී දුප්පත්භාවයක් ඇති 
කරමින්, ෙගොවියා යටපත් කරෙගන ඒ කාලෙය් තිබුණු යුගය නැති 
කරලා, ෙගොවියාෙග් ඒ දුගී දුප්පත්කම එතැනින් තල්ලු කරලා, 
මුදල් උපයන්න පුළුවන් යුගයක් ඇති කිරීමයි. පළමුවැනි වතාවට 
ෙගොවිෙයකුෙග් ගිණුමකට රුපියල් විසිපන්දහසක් අපි බැර කර 
තිෙබනවා. ඒ තුළින් එතුමාෙග් අනාගතය සම්බන්ධව, ''කුමන 
ෙද්වල් කරන්න ඕනෑද'' කියන තීන්දුව ගැනීම එතුමාට භාර දීලා 
තිෙබනවා.  

එදා ෙපොෙහොර බෑග් දහයක් ගන්න ගියාම එක පැත්තකින් 
රුපියල් 350ක් සහ තව පැත්තකින් රුපියල් 150ක් ෙගවන්න සිදු 
ෙවලා තිබුණා. දැන් ඒවා ෙගවන්න අවශ්යද? දැන් ඒවා ෙගවන්ෙන් 
නැහැ. රක්ෂණය ගත්තාම, ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අෙප් අගමැතිතුමා 
තීන්දු කළා,  ''අපි එය ලබා ෙදන්න ඕනෑ.'' කියලා. ෙමවැනි කටයුතු 
කර ෙගන යන අවස්ථාවක අපට අවශ්ය වන්ෙන් ෙනොමඟ යන 
පකාශ ෙනොෙවයි. රෙට් ඉදිරි අනාගතය සඳහා සුරක්ෂිත කෘෂිකර්ම 
පද්ධතියක් ඇති කරන මාර්ගය ෙමොකක්ද? ෙමවැනි ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන විට, ෙකටි කාලීනව ගන්නා 
තීන්දුවලට වඩා දීර්ඝ කාලීනව ලැෙබන පතිලාභ ගැන කථා 
කිරීමයි අවශ්ය වන්ෙන්. ෙමෙතක් කාලයක් කථා කළ, ''අපි වවමු 
රට හදමු'' කියන යුගෙයන් අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙගොවියාට නිකම් ෙපොෙහොර ලබා ෙදන විට, එහි අතරමැදියන් 
සියයට 40ක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙමය අස්වැන්න ෙනළන්න 
ෙනොෙවයි පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන්, තමන්ෙග් සාක්කුවලට දමා 
ගැනීමයි කර තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. අද 
ෙද්ශපාලන අතරමැදියන් සහ ෙද්ශපාලනඥයන් කෑ ගැහුවාට, 
ෙගොවීන් කෑ ගහලා නැහැ.  

ෙම් පිළිබඳව මා, මෙග් මිත කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාත් දැනුවත් 
කළා. අෙප් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් සිටින නිලධාරින් සමහර 
ෙව්ලාවට ෙමවැනි විෙරෝධතාවලට ෙම්වා ෙද්ශපාලන උපකම 
වශෙයන් පාවිච්චි කර තිෙබනවා. එය ෙමතැනදී අප වගකීමකින් 
කියනවා.  

අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී උපෙයෝගී කර ගන්ෙන් එක ෙදයයි. 
ජනතාවෙග් මුදල් තමයි අෙප් ආණ්ඩුව පාලනය කරන්ෙන්. ඒ 
මුදල් පාවිච්චි කරන්ෙන් පවුලකට ෙදකකට රැකවරණයක් ෙදන්න 
ෙනොෙවයි. රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් මුදල්, සීමිත සම්පත් අසීමිත 
ඉල්ලීම්වලට ෙබදීම තුළින්  කටයුතු කරන්නයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. 

අපිට එක ෙදයක් කියන්න පුළුවන් උපරිම මට්ටෙමන් ෙම් 
පතිලාභය, cost benefit analysis එකක්,  value for money 
concept  එකක් තුළින් ඒ අයට ලබාෙදන්න යන මාර්ගය තමයි 
අෙප් ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන්ෙන් කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙකොතරම් බාධා ඇති කළත්, අද ෙගොවියාට ඒෙක් පතිලාභය 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අපි පාසල් නිල ඇදුම් සඳහා වවුචර් ලබා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළත් ඉතාම සාර්ථක ෙලස කියාත්මක කළා. ඒ 
ගැන අපි සමීක්ෂණයක් කරලා තිබුණා. එහිදී රට පුරාම ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සියයට තුනක, හතරක පමණ පශ්නයක් තමයි 
තිබුෙණ්.  

අෙනක් පැතිවලත් ඊට වැඩිය ඉල්ලීම් කරනවා. ෙම් වාෙග් 
පිරිසිදු, විනිවිදභාවයක් තිෙබන ෙදයක් කියාත්මක කරලත්, 
එතැනදීත් යම් විධියක ෙදෝෂාෙරෝපණයක් ආෙවොත් එන්ෙන් 
රජ ෙය් නිලධාරින් ගමන් කරපු මාර්ගය අනුවයි. එවැනි 
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් එන්ෙන් රජෙය් නිලධාරින් කටයුතු කරපු 
ආකාරය අනුව මිසක්, එය සිදුෙවන පතිපත්තිමය කියාවලිෙය් 
වරදක් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් ෙපන්වන්න හැදුවා, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් මුදල් අපි කපා දමා තිෙබනවා කියලා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කිසිෙසේත්ම කපා හැරලා නැහැ.  

අවුරුද්ද අවසානෙය්දී අපිට ෙපන්වන්න පුළුවන්, ෙකොතරම් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවාද, ෙකොතරම් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවාද 
කියලා. ඒ නිසා රෙට් සල්ලි නිකරුෙණ් නාස්ති කරන්ෙන් නැතිව 
සෑම තඹ සතයක්ම ඒ අහිංසක ජනතාවට උපෙයෝගී කර ගන්න 
පුළුවන් මාර්ගය අපි ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් 
ෙනොෙයක් බදු අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසර පරිදි වැඩි කරන්න, යම් 
තැන්වලදී දිරිගන්වන්න, යම් තැන්වලදී අෛධර්යවත් කරන්න, ඒ 
වාෙග් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. මම කිව්වා වාෙග්, ෙම් රෙට් යම් 
වියදමක් දරන්න ආදායමක් අවශ්යයි. ඒ ආදායම තමයි අන්තිමට ඒ 
වියදම දරන්න ශක්තියක් ෙවන්ෙන්.  

එතෙකොට ඒ ෙදක අතර ඌනතාවක් තිබුෙණොත්, අය වැය 
හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ අය වැය හිඟය පියවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් 
කම තුන, හතරකින්. පළමු කමය තමයි, මුදල් අච්චු ගැසීෙමන්. 
ෙදවැනි කමය තමයි, ණය ගැනීෙමන්.  

තුන්වැනි කමය තමයි, බදු වැඩි කිරීෙමන්. හතරවැනි කමය, 
වියදම් කපා හැරීෙමන්. ෙම් කම හතරම කියාත්මක විය යුතුව 
තිෙබන්ෙන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහායි. එම නිසා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට ෙකොතරම් සද්ද කළත්, අන්තිමට ෙමතැන 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන වැඩපිළිෙවළ තුළින් තමයි ෙම්වා 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. නමුත් ෙම් සියල්ලම තුළින් අන්තිමට තවත් 
ෙදයක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. අපිට පරිපාලනයට ලක් කරන්න 
බැරි පමාණයක්. ඒක තමයි ෙලෝක ආර්ථික වාතාවරණය 
කියන්ෙන්. ඒ ෙලෝක ආර්ථික වාතාවරණයත් අපි ෙම් වාෙග් 
දවස්වල ගැනීම අත්යාවශ්යයි. ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා නම්, the 
economic turbulence is well outside the control. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අප යම් විධියකින් දැනුවත්කමින්, අදක්ෂතාෙවන් 
රට තුළ පරිපාලනය ඇතිෙවලා තිෙබනවා නම්, එතෙකොට අපිට 
බාර ගන්න පුළුවන්. නමුත් ෙවනත් විධියකින් සිදු ෙවලා තිෙබනවා 
නම්, අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් විවෘතවීම තමයි අවශ්ය වන්ෙන්. අපට 
හංගන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම්වා කාෙග්වත් සාක්කුවලට යන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් නිසා තමයි අපි සියලු ෙදනාම විවෘතභාවයකින් යුතුව 
කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසාම තමයි මම ඒ පසුබිම ෙපන්වූෙය්. 
ෙමොකද, ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්වල් ෙම් සුමාන තුනක, හතරක 
කාලය තුළදී කථා ෙවලා තිෙබන නිසා මම හිතුවා, නිවැරදි 
තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබ සියලු ෙදනාම දැනුවත් කිරීම අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් කටයුත්තක් ෙලස. වී සම්බන්ධෙයන් අෙප් තිෙබන 
අතිරික්තය කිසිෙසේත්ම අඩු කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ.  

ෙමොකද, කෘෂිකර්මය අද අත්යවශ්යයි. රැකිරක්ෂා ගණනාවක් 
තිෙබන ක්ෙෂේතයක් නිසා අපි පුළුවන් තරම් ඒ ක්ෙෂේතෙය් අයව 
ෛධර්යවත් කරනවා.  එතැන තිෙබන බාධා ටික නැති කරන එක 
තමයි අපි කරන්න ඕනෑ එකම ෙද්. ජනතා නිෙයෝජිතයන් 
වශෙයන් විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලාටත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
තිෙබනවා නම් කරුණාකර ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ අදහස් අපි 
උපෙයෝගි කර ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොෙහොර සම්බන්ධෙයන් 
අපි විවෘතව කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාව වන විට වී 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම  පශ්නයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙනක් ෙභෝග 
සම්බන්ධෙයනුත්- [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි කියන්ෙන්. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙකොෙහොම කිව්වත්-[බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වී සම්බන්ධෙයන්  වාෙග්ම අෙනක් ෙභෝග සම්බන්ධෙයනුත් 

අපි පතිපත්තියක් අනුව කටයුතු කරනවා. ගරු අගමැතිතුමා 
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබන ආකාරයට ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා ෙම් අවුරුද්ෙදත් අපි යම් ලිහිල් ස්වරූපයකින්, ඉලක්කගතව 
- target-oriented ෙලස - ෙපොෙහොර ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරනවා. නිකරුෙණ් දීමක් ෙනොෙවයි, සැබෑ ෙගොවීන්ට අපි 
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. ඒකත් අපි test check කරනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, යම් විධියකින් ඵලදායිතාව ඇති  වන විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරනවා. ඒ තුළින් 2018 වන  ෙකොට අපි රෙට් 
අතිෙර්ක ආහාර ෙභෝග ආනයනය නැත්තටම නැති කරලා ෙද්ශීය 
වශෙයන් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට කටයුතු කරෙගන යන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා 
හිතනවා, කෘෂිකර්මය සම්බන්ධෙයන්   කථා කරන්න ෙවලාව 
මිඩංගු කළා ඇති කියලා. 

ඊළඟට, අෙප් රෙට් වැඩි ආදායම් උපයන මාර්ගයක් තමයි 
ෙර්ගුව. ෙර්ගුව තුළ ෙමෙතක් කල් සියයට 0, සියයට 7.5, සියයට 
15, සියයට 25 යන බදු bands 4ක් තුළින් තමයි කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක අපි විධිමත් කර තිෙබනවා,  ෙකොටස් ෙදකකට. 
ඒ කියන්ෙන්, සියයට 15 සහ සියයට 30. සාමාන්යෙයන් 
ජාත්යන්තර පමිතිකරණය තුළ bands  ෙදකක් තමයි පාවිච්චි 
කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් සියයට 15 සහ 30 අතර නිල වශෙයන් bands 
ෙදකක් පාවිච්චි කිරීෙමන් එක් අතකින් ෙම් කටයුතු සරල කරනවා.   

අෙනක, යම් විධියකින් දූෂණයට ලක් ෙවන්න තිෙබන මාර්ග 
නැති කරනවා. ඒ ආකාරයට විධිමත් පාලනයක් ඇති කරන්න 
පුළුවන් අඩිතාලම දමා තිෙබනවා. ඒ අනුව, දැන් ෙම් සියයට 15ත්, 
සියයට 30ත් යන duty structures ෙදක, tariffs ෙදක කියාත්මක 
කිරීම තුළින් ජාත්යන්තර ෙලෝකයටත් හිතකරභාවයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් රටවල් 216 අතරින් රටවල් 30ක් 
අෙප් ෙර්ගුව ඉතාමත් ෙහොඳ තත්ත්වයක තිෙබන බවට සඳහන් කර 
ඇති බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතාමත් ආඩම්බරෙයන් ෙහළිදරවු 
කරනවා. ෙමොකද, ජාත්යන්තර මට්ටෙම් officersලා  අපට 
ජාත්යන්තර  රැස්වීම්වලදි හමු වුණාම ශී ලංකා ෙර්ගුව ගැන ඉතා  
ෙහොඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත් මම ෙර්ගුෙවන් 
ඉතාමත්  කාරුණික ඉල්ලීමක්  කරනවා.  

ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙප් target එක රුපියල්  බිලියන 985ක්. අෙප් 
ඒ target එක සම්පුර්ණ කරන්න  කටයුතු කරන ෙලස  
ඔබතුමන්ලා  සියලු ෙදනාෙගන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මම කාරුණික 
ඉල්ලීමක් කරනවා. අපිට ආදායම් ෙසොයා ගැනීම අවශ්යයි.  අපට   
ආදායම් ෙසොයා ගන්න  පුළුවන් නම්,  අෙප් ආදායම, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබන සියයට  10.56,  සියයට 16කට 
සියයට 17කට වැඩි කරන්නට පුළුවන්.  ඒ ෙවනුෙවන් ෙර්ගුව 
තුළින් ඉතාමත්   විශාල කාර්ය භාරයක් කරන්නට පුළුවන් නිසා,  
මම ඒ සියලුම නිලධාරින්ෙගන් ෙම් කාරණය ඉල්ලා සිටිනවා. එහි  
නිලධාරින්ෙගන් සියයට 95ක් සියයට 97ක් සියයට 98ක් පමණ 
නිලධාරින්ට වැඩ කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. නමුත් 
සියයට එකක්,  සියයට ෙදකක් නිලධාරින් ෙද්ශපාලන කියා තුළින් 
ෙනොමඟ යාෙමන් ඒ  කරන  ෙද්වල්  අපි නිවැරදි කරන්න අවශ්යයි. 
එවැනි  වැරදි   කියා කිරීම්වලට කිසිෙසේත්ම සමාවක් නැහැ.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙමම ගරු සභාෙව් ඉන්න 
නිසා මා ෙමම කාරණය කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි. දැනට  සුමාන තුන 
හතරකට ඉස්ෙසල්ලා ෙර්ගුව සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
ෙලොකු  ශබ්දයක් කළා,  වාහන සම්බන්ධෙයන් තිෙබන  අෙප් බදු 
පතිපත්තිය ගැන කියලා. ඊෙය් ඒ union එක ජනාධිපතිතුමාව 

ෙවනම හමු වන්නට  ඕනෑය කිව්වා. ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවන්න   
ගියාම, ඒ ඉදිරිපත් කළ තර්කවලට   ෙර්ගුෙව් හිටපු අධ්යක්ෂතුමා 
ෙපන්වා දුන්නා, ඔබතුමන්ලා ෙග්න්න හදන්ෙන්  රටට අහිතකර 
පතිපත්තියක් මිසක්, ෙද්ශපාලන වාතාවරණයක් ඇති කරන 
ෙදයක් මිසක්  ෙවන ෙමොකක්ද  කියා. අන්තිමට පිළිගත්තා, "ඔව්, 
ගිය ගමන වැරදියි" කියලා. ෙලොකුවට ශබ්ද කරලා  ටී.වී.වල, 
පත්තරවල පළ කරපු  ෙද්වල්  ගැන ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය් 
"එෙහම   ෙනොෙවයි වුෙණ් " කියා දැන්  පිළි අරෙගන තිෙබනවා. 
අපට අවශ්ය වන්ෙන්, ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
හැම තඹ සතයක්ම ෙසොයා ගන්න එකයි. එම නිසා එන සියලුම 
බාධක  පැත්තකට දාලා අෙප් ආදායම් වැඩි කරන මාර්ග අපි ඇති 
කරනවා.  

2015 වර්ෂෙය්  ෙර්ගු ව තුළින් ලැ බුණ ආදායම සියයට 
13.2කින් වැඩි වුණා. ඒ අයට ඒ ගැන අපි  පශංසා කරන්න 
අවශ්යයි.ෙනොෙයක් බාධක තිබුණත් ඒ මාස හත අටක පරිපාලනය 
තුළින්, - මැතිවරණ  ෙදකක් තිබිලාත්- අපට ඒ ආදායම වැඩි 
කරන්නට  පුළුවන් වුණා.  

සුරාබදු සම්බන්ධෙයනුත් මම කියන්නට අවශ්යයි. 
සාමාන්යෙයන් මාසයකට  රුපියල් මිලියන ෙදදාහක් තුන්දාහක්  
විතර ආදායම ඉපයූ සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  ගිය අවුරුද්ෙද් 
ජනවාරිෙය් සිට ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා කාලය තුළ  මාසයකට  
බිලියන  නව දාහක්  විතර ෙසොයාගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇති 
වී  තිබුණා. ඒ සියයට ෙදසියයක වැඩි විමක් ඇති වුෙණ් පිරිසිදු 
පාලනයක් ඇති  වුණු නිසායි.  

අෙප් ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තව විධිමත් කරන්න 
අවශ්යයි. ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  ඉන්න සියලුම 
නිලධාරින්ෙගන් මම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. සමහරවිට 
ඔබතුමන්ලා  ෙනොමඟ යවන යම් පකාශ ෙද්ශපාලනඥයින් 
පැවසුවාට  ෙමහිදී ආණ්ඩුවක් වශෙයන්  අපි ඔබතුමන්ලා 
සුරක්ෂිත කරන්න බැඳී  සිටින  බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරන්නට කැමතියි. නමුත්, මම එක ෙදයක් ඉල්ලනවා. රෙට් එක 
ජන ෙකොටසකට විතරක් ආදායම එන ෙම් මාර්ගය ෙදස බලාෙගන 
ඉන්න බැහැ.   

ජනතාවට ආදායම් උපයන මාර්ග අප හැම විධියකින්ම 
ෙහොයන්න අවශ්යයි; නවීකරණය තුළින් බලන්න අවශ්යයි. ඒ නිසා 
අපි අලුත් කමෙව්ද ෙසොයා ගනිමු. ෙම් අලුත් කමෙව්ද ඉදිරිපත් 
කරන අවස්ථාෙව්දී, යම් විධියකින් ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  
කටයුතුවලට ඇඟිලි ගැසීම් කරන්න කටයුතු කරනවා කියා 
හිතන්න එපා. ෙමෙතක් ජනතාව බදු ෙගව්වා. ඒ ෙගවන බදු ටික 
ජනතාවෙග් අභිවෘද්ධියට පාවිච්චි කරන්න බැරි එක තමයි තිෙබන 
ෙලොකුම බාධාව. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එක 
පැත්තකින් සල්ලි ෙහොයා ගන්නවා. නමුත්, එන්න තිෙබන සල්ලි 
ටික සැබෑ මට්ටමට ඒ ගිණුම්වලට යන්ෙන් නැති එක තමයි 
තිෙබන පශ්නය. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙර්ගුෙව් තිබුණු පශ්නය ඒකයි.  

පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලන කාලය තුළ ඒ තිබුණු හැම 
තැනකින්ම යම් විධියකින් සල්ලි එකතු කළා. නමුත්, අන්තිමට 
ෙම් සල්ලි ජනතාවට වියදම් කරන්න හැකියාවක් නැති 
තත්ත්වයක් එනවා. ඇයි? යම් විධියකින් අල්ලා ගන්නවා. නිල 
වශෙයන් ෙගවන්න තිෙබන ෙද් ෙවනින් පැත්තකින් අඩු ෙවලා 
ජනතාව බදු ෙගව්වාට, අන්තිමට ඒෙක් සැබෑ පතිලාභය ඔවුන්ට 
ලැෙබන්ෙන් නැති පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව් මම නැවත නැවතත් මතක් කරන්ෙන් අපි අලුතින් 
හිතමු කියන කාරණයයි. ෙම් පුංචි ලංකාව අලුත් ශී ලංකාවක් බවට 
පරිවර්තනය කරන්න ඕනෑ නම් අප කැපවීමක් කරන්න අවශ්යයි. 
ෙම් අවස්ථාව තමයි, ඒ කැප කිරීම කරන්න ෙහොඳම අවස්ථාව 
වන්ෙන්.  
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අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා. එතුමා ෙම් ෙවලාෙව් නිශ්ශබ්දව හිටියාට, අප ගිය 
හැටිෙය්ම සද්ද කරලා කථාව පටන් ගන්නවා. හැම දවසකම 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ෙග්නවා. මා හිතන විධියට සුළු කාලයක් 
ඇතුළත ෙම් තරම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ෙගනැත් එතුමා ෙලෝක 
වාර්තාවක් තියලා ඇති. ෙමොකද, එතුමාට කරන්න ෙවනින් වැඩක් 
නැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලා විපක්ෂෙය් ෙකොටසකුත් ෙනොෙවයි. 
ෙලොකුවට කියනවා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් කියා. ෙකොෙහේද, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයක් තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමන්ලා කරන එකම ෙදය 
තමයි රෙට් ජනාධිපති ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට 
විරුද්ධව කටයුතු කරන එක. එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සභාපති වශෙයන් කටයුතු කරන එකටත් බාධා කරනවා. නැත්නම් 
ෙවන ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා පත් වුෙණ් ෙවනම 
විපක්ෂයකින්ද? නැහැ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා පරාජය කරන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට 
හැකියාව ලැබුණු නිසා දැන් ඔබතුමන්ලා එකතු ෙවලා, "අප 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂ ෙය්" කියා කියනවා. ෙකොෙහේද ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයක් තිෙබන්ෙන්? 

කවුද ඕෙක් නායකයා? ඔෙහේ නිකම් සද්ද කර කර ඉන්නවා. 
එක්ෙකෙනක් එක තැනක කථා කරනවා. තව ෙකෙනක් තව 
දවසක තව තැනකට ගිහින් කථා කරනවා. ෙමතැන සද්ද කරන්න 
බැරි නිසා ෙවනින් තැන්වලට ගිහින්  ඔෙහේ පකාශ කරනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හිස නැති කඳක්! 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොළය ඇත්ෙත්ම නැහැ.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
හිස වැඩක් නැහැ. ෙමෙහම ෙහොඳයි. හිස හින්දා තමයි කෑෙව්, 

අපි.  

  
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, කෑවා තමයි. රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් කාපු එක නිසා 

තමයි අද ෙම් ෙද්වල් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඊෙය් අෙප් අගමැතිතුමා ආදායම් බදු සම්බන්ධෙයන් 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා. ඒ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළාම 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්වල් අහනවා. "ඇයි, ෙම්ක  එතැනින් 
ආෙව්, ඇයි, ෙමතැනින් කිව්ෙව් නැත්ෙත්, අතැනින් වුෙණ් 
නැත්ෙත් ඇයි?" කියා අහනවා. හැබැයි, එක ෙදයක් අපට කියන්න 
පුළුවන්.   

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කෘෂිකර්මය ගැන කථා කරන්න.  

අසත්ය පකාශ කරන්න එපා.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා ඔතැන ඉඳෙගන සද්ද කළාට මට කියන්න 

තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. අපට අද ආර්ථිකෙය් තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය 
ෙමෙතක් දුර රටට ආදායම් උපයා ෙගන ඒක පාවිච්චි කර නැති 
එකයි. ෙම් තිෙබන ඌනතාවට අපට දැන් රාජපක්ෂ බද්දක් දමන්න 
ෙවයි. අන්තිමට ඒක තමයි කරන්න වන්ෙන්.  

අද ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ  ගැන අහපු පශ්නයකට අෙප් රුවන් 
විජයවර්ධන රාජ්ය ඇමතිතුමා  උත්තර දුන්නා. ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ 
මහත්මයා මාස 100ක් වැඩ කරලා, එයින් මාස 35ක්, 40ක් රටින් 
පිට ඉඳලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් වියදම් තමයි අන්තිමට අපට දරන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පැත්තට වියදම් කරනවා. ජනාධිපති අනුමත 
කරනවා, ආරක්ෂක ෙල්කම් ඒක සහතික කරනවා. වියදම් 
කරන්ෙන් අහිංසක ජනතාවයි. ඊට පසුව ඒෙක් හිඟය ෙගවන්න 
ෙවන්ෙන් අපටයි. අප ෙම්වා ඉදිරිපත් කළාම අහනවා, කරන්න 
බැරි ෙමොකද කියා. ඒ එක උදාහරණයක්. එන සුමාන ෙදක තුන 
ෙවද්දි අනික් උදාහරණත් මම ෙපන්වන්නම්.  

සති 100න් සති 35ක් රටින් පිට ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න 
සැබෑ තත්ත්වය.  ෙබොෙහොම ෙහොඳ පශ්නයක් ඒ ඇහුෙව්. ඒවාට 
උත්තර ෙදන ෙකොට සැබෑ තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා බලාගන්න 
පුළුවන්. ෙම්වාටද  පත් කරන්ෙන්? අහිංසක ජනතාව  පත් 
කරනවා, යම් වැඩ පිළිෙවළක් කරයි කියලා. අන්තිමට අවසරය 
ගන්න හදන්ෙන් තමුන්ෙග් පවුෙල් වැඩ කටයුතු කරගන්නයි. ඒවා 
ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කියන්ෙන්? කෘෂිකර්මය ගැන 
සද්ද කරකර කථා කරනවා. ෙමොකක්ද තිෙබන පශ්නය? වී 
නිෂ්පාදනෙය් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ගිය පාරට වඩා සියයට 
13ක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් තිෙබන බාධාව 
ෙමොකක්ද?  

අපි යම් ෙදයක් කිව්ෙවොත් ඒක කරනවා. අද සමහර අයට දරා 
ගන්න බැරි එකම ෙද් ඒකයි. ෙකොපමණ ශබ්ද කළත්, අන්තිමට 
පතිලාභ ලබාගන්න පුළුවන් මාර්ග අපි ඇති කරනවා; අතරමැදියන් 
නැති කරනවා. ඒක අපි වගකීමකින් කියනවා. අපට අවශ්ය 
වන්ෙන් අහිංසක ජනතාවට ෙදන්න පුළුවන් සෑම තඹ ශතයක්ම 
ලබා ෙදන්නයි. ෙමොකද,  අතරමැදියන් සිටින විට සියයට 30ක 
40ක පමාණයක් ඔවුන්ට යනවා. මහ බැංකු වාර්තා ගත්තත්, 
ෙකොම්පැනි තුළින් කරලා තිෙබන විවෘත සමීක්ෂණ වාර්තා 
ගත්තත් එක කාරණයක් ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. ෙපොෙහොර 
සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත්, අන්තිමට ඒ ෙපොෙහොරවලින්  සියයට 
40ක් වගාවට ෙනොෙවයි  පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා ගිහින් 
තිෙබන්ෙන් ෙවනත් තැන්වලටයි. අන්න ඒක තමයි අපි නැති 
කරන්න හදන්ෙන්. ඒ යන වියදම, ඒ නාස්තිය නැති කෙළොත් ඒ 
පමාණයත් ෙගොවියාෙග් අභිවෘද්ධියට ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්. 
ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් එක ෙදයයි.  

අප ආදායම වැඩි කරෙගන යන අවස්ථාෙව්දී, වියදෙම් නාස්තිය 
නැති කරෙගන යන අවස්ථාෙව්දී, ෙම් රෙට් සැබෑ සංවර්ධන 
ෙපරළියක් ඇති කරන්න අවසරය ලබා ඇති අවස්ථාෙව්දී ඔබ සියලු 
ෙදනාෙගන් ඒකමතිකව ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් නිෙයෝග අනුමත 
කර ෙදන්න කියලායි. එතෙකොට බාධාවක්  ෙනොමැතිව රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්න පුළුවන් වන වැඩ පිළිෙවළට අපට යන්න පුළුවන්.  
විපක්ෂයට ශබ්ද කරන්න පුළුවන්. ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. 
විපක්ෂය ෙකොතරම් ෙපොඩි ෙකොටසක් වූවත්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
අවසරය අපි ලබා ෙදනවා. එදා අපි විපක්ෂෙය් සිටිනෙකොට අපට 
තිබූ අවහිරතාව,  ඔබතුමන්ලාට කිසිෙසේත්ම අපි ඇති කරන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලා එකක් කරන්න අවශ්යයි. සැබෑ 
තත්ත්වය ෙහළිදරවු කිරීම විතරයි අවශ්ය වන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද 
කියන්න අවශ්ය වන්ෙන් කියා දැන් ලියමින් සිටිනවා. නමුත් 
එතුමාට එක ෙදයක් කියන්න අවශ්යයි.  කියන ෙද් හරියට 
කියන්න. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කලින් දිනයක රවි 
කරුණානායක කියන නම රවි කරුණානායගම් කියා සඳහන් 
කරලා, තවත් මිනිත්තු පහක් ගත වුණාට පසුව "කනගාටුයි. මම 
වැරැද්දක් කළා" කියලා කියූ ආකාරෙය්  විහිළු කථා කරන්න එපා. 
සැබෑ තත්ත්වය ෙහළි කරන්න. අපි ෙම් අවස්ථාෙව් කරන්ෙන් එක 
ෙදයයි. රට ඉදිරියට ෙගනියන්න පුළුවන් මාර්ගය අපි ළඟ 
තිෙබනවා. අද ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා රෙට් අගමැතිතුමා 
හැටියටත්, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා රෙට් 
ජනාධිපතිතුමා හැටියටත්, සියලු ෙදනා සමඟ  එකට එකතුවීම 
නිසා ජාත්යන්තරය අප ෙදස බලන්ෙන් අලුත් විධියකටයි. ෙලෝක 
ආර්ථිකය කඩා වැටීම අපට බාධාවක් වූවත්, එය රෙට් සංවර්ධන 
ඉදිරිගමනට ෙපොඩි කාලයක  බාධාවක් පමණක් වනවා. නමුත් එය 
කිසිෙසේත් ඉදිරි අනාගතයට බාධාවක් වන්ෙන් නැහැ. අපට සල්ලි 
ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. සමහර අය අහනවා අපට සල්ලි නැද්ද 
කියලා. සල්ලි ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. සල්ලි ෙහොයන මාර්ගය අපි 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා නම්, "the 
problem  is not the carryforward, but the brought-forward" - 
අපට ලැබී තිෙබන දායාදය තමයි ෙම් තිෙබන පශ්නය. ෙමොකද, 
අපට රුපියල් බිලියන 1,100ක් - රුපියල් ෙකෝටි එක්ලක්ෂ දස 
දහස් අටසියයක්- ෙකොෙහොමද ගිණුම් ගත කරන්ෙන් කියන පශ්නය 
තිෙබනවා. ෙම් පමාණය ආවාම තමයි අපට ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණය ෙමොෙහොතකට අපි පැත්තකින් 
තබමු.  

ඔබ සියලු ෙදනාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලන්ෙන්, ෙම් නිෙයෝග 
අනුමත කරන්න අපට අවසර ෙදන්න කියලායි. ෙම් බදු පාවිච්චි 
කරන්ෙන් රෙට් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවනුයි. ෙමෙතක් ෙම් මාස 13, 
14 තුළ ඔබතුමන්ලා  "ෙමන්න එතෙනෝල් consignment එකක් 
ආවා." කියලා අසා නැහැ. ඉස්සර සුමානයකට සැරයක් එවැනි 
සිරස්තලයක් දකින්න ලැෙබනවා. අපි දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා 
containers 4, 5ක් වරායට ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියලා. 
බැරිෙවලාවත් එයින් එකක්වත් නිදහස් කෙළොත්, එයට සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබන සියලුම නිලධාරින්ට විරුද්ධව අපි විනයානුකූලව 
කටයුතු  කරනවා.  ෙහොර සහතික තුළින් ෙම් රටට ෙම්වා ෙගන 
එන්න හදන මාර්ග ගැනත් අපි දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා. තව මාස 
ෙදක තුනක් ඇතුළත scanning system එකක් අපි ඉදිරිපත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඔබ සියලු ෙදනාෙගන් මා ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් අපට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න; නවීකරණය සම්බන්ධව 
අප ෙනොදන්නා කරුණු අපට ෙපන්වා ෙදන්න; ෙම් රෙට් අනාගත 
ආර්ථිකය සවි ශක්තිමත් කරන්න අපත් සමඟ අත්වැල් බැඳ ගන්න 
කියලායි. ඒ වාෙග්ම ඔබ සියලු ෙදනාෙගන් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙම් නිෙයෝග ඒකමතිකව අනුමත කර ෙදන්න කියලායි. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

ඊට පථම ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
"ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා   මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.    

 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 
 
 

[අ.භා. 12.12] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව පසු ගිය අය 

වැෙයන් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාවලට අනුව තවත් ගැසට් 
නිෙව්දන කීපයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැසට් නිෙව්දන 
කීපෙය්ම මූලික හරය ෙලස තිෙබන්ෙන් යම් යම් අය කිරීම්, 
ෙවනස් කිරීම්, බදු වර්ග ෙවනස් කිරීම් පිළිබඳවයි. ෙකොෙහොම 
වුණත් අපට ෙපෙනන්න තිෙබන ෙද් තමයි, අලුත් ආණ්ඩුව 
අනුගමනය කරන ආර්ථික පතිපත්තිෙය්ත්, පරණ රාජපක්ෂ 
පාලනය අනුගමනය කරපු ආර්ථික පතිපත්තිෙය්ත් කිසි ෙවනසක් 
නැති බව. නමුත් එදා ඔබතුමන්ලා විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කිව්ෙව්, 
"රාජපක්ෂ පාලනය ෙහොරා කාපු, නාස්ති කරපු ෙද්වල් ටික ඉතුරු 
කර ගත්තාට පස්ෙසේ රෙට් ආර්ථිකය ෙහොඳට ෙගනයන්න පුළුවන්, 
රෙට් ජනතාවට සහන ෙදන්න පුළුවන්. ෙවන ෙමොකුත් අලුතින් 
කරන්න වුවමනා නැහැ, රාජපක්ෂ පාලනය එදා කරපු ෙහොරකම් 
ටික නතර කළාමත් ආර්ථිකය ෙගනයන්න පුළුවන්" කියන එක 
තමයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ම ට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කමක් නැහැ, ඔබතුමා මුදල් ඇමතිතුමාෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගිය අවුරුද්ෙද් පාග්ධන වියදමට රුපියල් බිලියන 110ක් ෙවන් 

කර තිබුණා. නමුත් ෙමවර අය වැෙයන් පාග්ධන වියදමට රුපියල් 
බිලියන 720ක්  ෙවන්කර  තිෙබනවා. අන්න ඒ නාස්තිය තමයි අපි 
පාග්ධන වියදමට ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන්. ඉතින්, අපි කියපු ෙද් 
සාක්ෂාත් කරලා තිෙබනවා. අපි කියපු ෙද් ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමා 
මතක් කිරීම මා අගය කරනවා. අපි ඒ කියපු ෙද් කරලා තිෙබනවා. 
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ෙමතැන  තිෙබන ෙවනස ෙම්කයි. රුපියල් බිලියන 720ක වියදම 
දරන්න ඕනෑ ජනතාවයි. ඒ, බදු තුළින්. මා කලිනුත් කිව්වා වාෙග් 
අපට බදු සම්බන්ධෙයන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් carryforward එක 
පිළිබඳව ෙනොව, brought-forward එක සම්බන්ධෙයන්. අන්න 
ඒකයි තිෙබන ෙවනස. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නැහැ, මා ෙම් කියන්න යන ෙද් ඊට වඩා සම්පූර්ණෙයන් 

ෙවනස්.  "ඒ සල්ලි ටික ඉතුරු කර ගත්තාම අලුතින් බදු ගහන්න 
ඕනෑ නැහැ. සහනාධාර කපන්න ඕනෑ නැහැ. රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
අලුතින් රුපියල් 10,000ක් ෙදන්නත් පුළුවන්, තවත් අලුත් සහන 
ෙදන්නත් පුළුවන්" කියලා තමයි ඔබතුමන්ලා එදා ෙපොෙරොන්දු 
දුන්ෙන්. "රුපියල් 10,000ක් මූලික වැටුපට එකතු කරනවා. 
බයිසිකල් ෙදන්න බැරි වුණු සියලුම රාජ්ය ෙසේවකයන්ට බයිසිකල් 
ෙදනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මාධ්ය ෙව්දීන්ටත් රුපියල් ෙදලක්ෂ 
පනස්දාහක් වටිනා බයිසිකල් ෙදනවා. ෙහොරා කාපු සල්ලි ටික 
ඉතුරු වුණාට පස්ෙසේ ඒ සල්ලිවලින් ෙගොඩක් ෙද්වල් කරන්න 
පුළුවන්.  ඊට වඩා සහන  ෙදන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
රෙට් ආර්ථිකයත් ෙහොඳට ෙගනයන්න පුළුවන්" කියලාෙන් එදා  
ඔබතුමන්ලා කිව්  ෙව්. නමුත් අද ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්ත් පරණ 
කතාවමයි. ඒ, ෙමොකක්ද? දැන් ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්, "රුපියල් 
ෙකෝටි ලක්ෂයක පමාණයක් ණය අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ගත්ත 
ණය ටික ෙපොත්වල ලියලා නැහැ. ඒවා හංගලා ගහලා තිෙබන්ෙන්"  
කියන එකෙන්. ඒක අලුත් කථාවක් ෙනොෙවයි.  

හැන්සාඩ් වාර්තා අ රෙගන ෙහොඳට බලන්න. පසු ගිය රාජපක්ෂ 
පාලන කාලෙය්දී අපි පැහැදිලිව ඒ කාරණාව මතු කළා. 
ඔබතුමන්ලාත් විපක්ෂෙය් හිටපු කාලෙය්  ඒ පශ්නය මතු කළා, 
"ෙම් ණය සෘජුවම මුදල් අමාත්යාංශෙය්, විෙද්ශ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා සටහන් කරලා අරෙගන නැහැ. ඒ ණය 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් රාජ්ය බැංකු හරහා. ඒ වාෙග්ම එයාර් ලංකා 
සමාගම, ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව වැනි ආයතන පාවිච්චි 
කරලා විශාල වශෙයන් ණය ගන්නවා. හැබැයි, ඒ ණය රාජ්ය ණය 
විධියට ෙකොෙහේවත් සටහන් ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා.  ඒ නිසා ඒ 
කාරණය අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. දැන් ඔබතුමන්ලා එක පාරටම 
අලුත් ෙදයක් ෙහොයා ගත්තා වාෙග්  "යුෙර්කා යුෙර්කා" කියලා කෑ 
ගහනවා. "රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක් ණය අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙම්ක හංගලා ගහලා තිෙබන්ෙන්. ෙමච්චර කල් අපි ෙම්ක 
දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. දැන් තමයි අපි ෙම්ක ෙහොයා ගත්ෙත්" 
කියලා අමුතු ෙදයක් ෙසොයා ගත්තා වාෙග් තමයි ඔබතුමන්ලා දැන් 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. නැහැ, ඒ කරුණ ඔබතුමන්ලා  එදාත් 
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කිව්වා.  

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට සියයට 105ක්ව 
තිබුණු අෙප් ණය පතිශතය පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලනය සියයට 
78ක් කියලා ෙපන්නුවා. රූපවාහිනී සංවාදවලට වාෙග්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාද විවාදවලට ඇවිල්ලා එදා රාජපක්ෂ පාලනය 
ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටපු ඇමතිවරු, මන්තීවරු ෙපන්නු  වා, ''අපි 
ෙකොච්චර ණය ගත්තත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් 
විධියට අෙප් ණය පමාණය එන්න එන්න අඩු ෙවනවා''  කියලා. 
එදා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියෙග් පාලන 
කාලෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට සියයට 
105ක්ව තිබුණු අෙප් ණය පතිශතය අප සියයට 78ට අඩු කරලා 
තිෙබනවා. අපි ණය ගන්නවා වාෙග්ම ණය ෙගවන්නත් සමත් 
ආණ්ඩුවක් කියලා තමයි එදා කිව්ෙව්. නමුත් එදා අපි පැහැදිලිව 
ඔප්පු කර ෙපන්වූවා,  ආණ්ඩුව ගන්න ණයවලින් වැඩි පමාණයක් 

මුදල් අමාත්යාංශය හා විෙද්ශ සම්ත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා 
ෙනොෙවයි ගන්ෙන්, ෙවනත් වක කම මඟින්  එක එක බැංකු 
පාවිච්චි කරලා, රජෙය් ෙවනත්  ආයතන පාවිච්චි කරලා  ණය 
ගන්නවා, හැබැයි, ෙම්වාත් රාජ්ය ණයවලට ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා.  ෙවනත් කමවලට ගත්ත ඒ ණය ටික ඉවත් කරලා තමයි 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් වශෙයන්  ණය පතිශතය 
අඩුයි කියලා ෙපන්නු ෙව්. ඒක තමයි අද ඔබතුමන්ලා අමුතුෙවන් 
ෙහොයා ගත්ත කාරණයක් විධියට රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක් ණය 
අරෙගන තිෙබනවා කියලා ෙලොකුවට ෙපන්වන්ෙන්. ඉතින් ඒක 
එදාත් තිබුණා.  

රාජපක්ෂවරු 2005දී පාලන බලය අත ට ගන්න ෙකොට අෙප් 
රෙට් තිබුණු ණය පමාණය රුපියල් ෙකෝටි ෙදලක්ෂ 
විසිපන්දහසයි. ඒ රුපියල් ෙකෝටි ෙදලක්ෂ විසිපන්දහස අවුරුදු 
පහක් හයක් ඇතුළත ෙදගුණයකින්, තුන්ගුණයකින්, 
හතරගුණයකින් වැඩි වුණා. එෙහම වැඩි ෙවලා, අවසානෙය්දී 
රුපියල් ෙකෝටි අටලක්ෂ පනස්දහස දක්වා වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, ඒ ණය පමාණය රුපියල් 
ෙකෝටි අටලක්ෂ පනස්දහසක් ෙනොෙවයි, රුපියල් ෙකෝටි නවලක්ෂ 
පනස්දහසක් කියලා. එතැන රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ඒ පමාණය තවත් වැඩි ෙවන්න පුළුවන් කියලා 
අගමැතිතුමා කියනවා.  

"තවම අපි ෙසොයා ෙගන නැහැ, තව ෙසොයා ගන්න පුළුවන්, 
ඒවා ෙසොයා ගත්තාට පස්ෙසේ අෙප් ණය පමාණය තවත් වැඩි 
ෙවනවා" කියලා අගමැතිතුමා කියනවා. ඒ ණය ෙද්ශීය ණයද, 
විෙද්ශීය ණයද? ඒක නිශ්චිතව කිව්ෙව් නැහැ. ඒ නිසා පැහැදිලිව 
කියන්න, ඔය හංගලා ගත්තාය කියන රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක 
ණය පමාණය ෙද්ශීය වශෙයන් ලබා ගත්ත ණයද, විෙද්ශීය 
වශෙයන් ලබා ගත්ත ණයද, ඒ ණය ෙමොන ෙමොන තැන්වලින්ද 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්, ෙමොන ෙමොන ආයතන හරහාද අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්, ඒවාට අපි ෙගවන්න ඕනෑ ෙපොලී අනුපාතය කීයද 
කියලා. ඒවා ෙහළිදරවු කිරීම දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් වගකීමක්. 
හැබැයි, "ෙම් ලබා ගත්ත ණය පිළිබඳ විස්තර ෙපොත්වල සටහන් 
ෙවලා නැහැ, ඒ නිසා අපට ආර්ථිකය පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ" 
කියලා, ඒක බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා දැන් ෙම් බදු අය කරන්න 
හදනවා නම්, ඒක කිසිෙසේත්ම සාධාරණ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් ඔය කථාව ෙනොෙවයි. කියපු කථාවට 
සම්පූර්ණ පරස්පර ෙදයක් තමයි ෙම්  ෙවන්ෙන්.  

දැන් අ ගමැතිතුමා අෙනක් පැත්තෙතන් බිත්තියට ෙහේත්තු 
කරන්න යනවා, "ෙලෝක ආර්ථික ෙය් අවපාතයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ අවපාතය නිසා අපටත් ඒ මූල්ය අර්බුදයට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවනවා" කියලා. ෙලෝක ආර්ථික අවපාතය ඇති 
වුෙණ්, 2015දී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව පිහිටවූවාට පසුව 
ෙනොෙවයි. ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය පටන් ගත්ෙත් 2008දී. 2008දී 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් බැංකු, මූල්ය සමාගම් කඩා 
වැෙටන්න පටන් ගත්තා. විසිහතර පැෙයන් ඒ ආයතන කඩා 
වැ ටුණා. ඒක මුළු යුෙරෝපය පුරාම පැතිරුණා. ෙජෝර්ජ් 
ෙසොෙරොස්ෙග් ආර්ථික පතිපත්තිය අනුගමනය කරපු හැම රටකටම 
ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය පැතිරුණා. ඒ අර්බුදෙයන් තවම ෙගොඩ 
ගිහිල්ලා නැහැ. ඒක තමයි අද G20 සංවිධානය එකතු ෙවලා 
කියන්ෙන්, "ෙලෝක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 0.2කින් අද 
අඩු ෙවමින් තිෙබනවා,  ආර්ථික අවපාතයක් ඇති ෙවනවා, 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට ෙදකකින් පහළ බැහැලා 
තිෙබනවා" කියලා.  

G20 සංවිධානය ඒක ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා  කියපු කථාවක් 
ෙනොෙවයි. ඒක තමයි 2008 වසෙර් ඉඳලා ෙලෝක නායකයන් 
එකතු වුණු හැම රැස්වීමකදීම පැහැදිලිව අවසන් නිගමනය විධියට 
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ඉදිරිපත් කරපු ෙද්. ඒ නිසා, "2015 වසෙර්දී අලුෙතන් ෙලෝක 
ආර්ථික අවපාතයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ඒ නිසා අෙප් 
ආණ්ඩුවට ආර්ථිකය ෙගන යන්න බැහැ." කියන කථාව 
කිසිෙසේත්ම පිළිගන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්, අෙප් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, අෙප් ෙසේවා 
ආර්ථිකය පුළුල් කරන්න ඔබතුමන්ලා අලුතින් අනුගමනය කරන 
පතිපත්ති ෙමොනවාද කියන එක ගැනයි. රැකියා ලක්ෂ දහයක් ලබා 
ෙදන්න අනුගමනය කරන පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලා 
කිව්ෙව්, එෙහම ෙන්.  

රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදනවා කිව්වා. බයිසිකලෙය් යන්න එපා, 
කාර් එෙක් යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරනවා කිව්වා. 
රැකියා ලක්ෂ දහයක් ෙදනවා කියපු සංකල්පය පාෙයෝගික 
යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ෙකොෙහොමද, රැකියා ලක්ෂ දහයක් ෙදන්ෙන්? 
නාවික ක්ෙෂේතෙය් රැකියා කීයක් ෙදනවාද, ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් 
රැකියා කීයක් ෙදනවාද,  කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය තුළ අලුත් රැකියා 
කීයක් ෙදනවාද? ඒවා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒවා උපදවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ සඳහා කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ සඳහා වන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. නිකම් ඡන්ද 
ෙපොෙරොන්දුවක් විධියට රැකියා ලක්ෂ දහයක් ෙදන්නම් කියලා 
කිව්වා විතරයි. ඒවා කියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කෙළේ නැහැ. එතැන තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. පැවැති ආණ්ඩුව 
ෙවනස් කිරීම සඳහා ෙමොනවා හරි ෙද්වල් ටිකක් ඔෙහේ කියලා 
දැම්මා. ඒ වාෙග්ම, 2015 ජනවාරි මාසෙය් ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය 
වැෙය්දී සුරංගනා ෙපොෙරොන්දු කිහිපයක් දුන්නා. ඒ ෙපොෙරොන්දු 
ඉෂ්ට කර ගන්න බැරුව තමයි අද ෙකකර ගාමින් ඉන්ෙන්.  

එදා තමයි කිව්ෙව්, වී කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් පනහක 
සහතික මිලක් ෙදනවා කියලා. එදා තමයි කිව්ෙව්, ෙත් දලු 
කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 80ක සහතික මිලක් ෙදනවා කියලා. එදා 
තමයි කිව්ෙව්, රබර් කිෙලෝවක් රුපියල් තුන්සිය පනහට මිලදී 
ගන්නවා කියලා. අද ඔබතුමන්ලාට ඒවා කියාත්මක කරන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ඔබතුමන්ලා ආර්ථිකය ගැන දන්ෙන් 
නැතුවද ඒවා කිව්ෙව්? එදා දැන ෙගන හිටිෙය් නැද්ද, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය මහා ණය බරක හිර ෙවලා තිෙබනවා කියලා? රාජපක්ෂ 
පාලන කාලය තුළ අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ණය අර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ණය බර නිසා ෙම් ආර්ථිකය පවත්වා ෙගන යන්න 
බැහැ කියලා එදා දැන ෙගන සිටිෙය් නැද්ද? ෙනොදැනද ඒවා 
කිව්ෙව්? නැහැ. ඔබතුමන්ලා දැන ෙගන හිටියා. දැන ෙගනත්  
ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු  දුන්නා. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒක ඉෂ්ට කර 
ගන්න බැරි වීමයි.   

ෙපොෙහොර පශ්නය ගත්ෙතොත් පසු ගිය අය වැෙය්දී ඔබතුමන්ලා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? රුපියල් 350ට ෙදන ෙපොෙහොර මල්ල ෙවනුවට 
සල්ලි ෙදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. හැබැයි, ඒකත් සීමා කළා 
ෙහක්ටයාරයකට පමණයි කියලා. වී ෙගොවියාට පමණක් 
ෙහක්ටයාරකට  රුපියල් 25,000ක උපරිමයකට යටත් පදානයක් 
ෙදනවා කිව්වා. නමුත්  රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙදන්න තීන්දුව ගත්ෙත් 2004දී. ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් රාජපක්ෂ 
පාලනය ෙනොෙවයි. රාජපක්ෂ පාලනයට ඒ තීන්දුව ගන්න  වුෙණ් 
එදා අපි කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙමෙහයවන කාලෙය් ඇති කර 
ගත්ත පතිපත්ති නිසායි. එෙහම නැතිව රාජපක්ෂ මහත්මයා 
ෙගොවීන් ගැන දුක හිතලා ඒ සහනය දුන්නා ෙනොෙවයි. ඒ 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසා තමයි ලක්ෂ ගණනක් වන අෙප් රෙට් 
ෙගොවි ජනතාව නැවත ෙගොවිතැන කරන්න  පටන් ගත්ෙත්. පුරන් 
ෙවලා තිබුණු කුඹුරු අස්වද්දන්න මූලාරම්භය ඇති වුෙණ් ඒ 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැබීමත් එක්කයි. දැන් තමන්ෙග් 

අනාගතය ශක්තිමත් වන අලුත් මාවතක් ෙහළි ෙපෙහළි ෙවනවා 
කියලා ෙගොවියාට දැනුනා. ඒ නිසා තමයි ෙගොවිතැනට ෙගොවියා 
අලුතින් පෙව්ශ වුෙණ්.  

හැබැයි, දැන් ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? පසු ගිය අය 
වැෙය්දී ෙපොෙහොර සහනාධාරය සම්පූර්ණෙයන් කප්පාදු කරලා 
දැම්මා. වී ෙගොවිතැනට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙත් ෙගොවියාට, එළවලු 
ෙගොවියාට තිබුණු සහනාධාරයත් කප්පාදු කළා. කප්පාදු කරලා 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ''ෙපොෙහොර සහනාධාරය හරහා බරපතළ 
වංචාවක් ෙවනවා. බාල ෙපොෙහොර ෙදනවා, පමිතිෙයන් අඩු 
ෙපොෙහොර වර්ග ෙබදා හරිනවා. ඒ නිසා ෙගොවියාට ෙහොඳ 
ෙපොෙහොර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මහින්ද චින්තනෙය් ෙපොෙහොර බාල 
ෙවලා තිබුණා. ඒකට ෙචෝදනා තිබුණා. ඒ නිසා අපි ෙපොෙහොර 
ෙවනුවට සල්ලි ෙදනවා'' ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැෙය්දී 
කියපු කථාව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපොෙහොර ෙබදා හැරීෙම් 
යාන්තණෙය් අකමිකතා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් අඩු පාඩු 
ෙදක මඟ හරවා ගන්න තමයි අපි   සල්ලි ෙදන්ෙන් කියලා කිව්වා. 
ඒක තමයි අය වැෙය්දී ඔබතුමන්ලා පැහැදිලිව අවධාරණය කරපු 
කථාව. ඒත් දැන් අද කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

අද ඒ පශ්නයත් එක්ක ෙගොවිෙයෝ මහ පාරට බැස්සා. ඒකට 
පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙගොවිෙයෝත් අද 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් මහ පාෙර්. ගිහින් බලන්න, ඔය කියන විධියට 
කෙඩ් රුපියල් 2,500ට ෙපොෙහොර ගන්න තිෙබනවාද කියලා? 
ඔබතුමන්ලා දැන් සංඛ්යාෙල්ඛනවලින් කියනවා ෙකොෙහේවත් 
ෙපොෙහොර අඩුවක් නැහැ කියලා. ඒක කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක 
කියන්ෙන් ලංකාවට ෙගනාපු ෙපොෙහොර ෙතොග ගණන බලලා. 
සමාගම් ෙපොෙහොර ෙගන්වනවා. ෙපොෙහොර ෙගනාපුවාම ෙපොෙත් 
සටහන් ෙවනවා ෙමපමණ ෙපොෙහොර පමාණයක් ෙගනාවා කියලා. 
දැන් ඔබතුමන්ලා කල්පනා කරනවා, ෙබදා හැරිය ෙපොෙහොර 
පමාණයයි, ෙගන්වපු ෙපොෙහොර පමාණයයි සලකා බලලා 
ෙමපමණ ෙපොෙහොර ෙම ටික්ෙටොක් පමාණයක්  ලංකාෙව්   
තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. ඔව්, ඇත්ත තිෙබනවා. ඇයි? සමාගම් 
ෙගන්වූ ෙපොෙහොර, සහනාධාරය සඳහා ෙගන්වූ ෙපොෙහොර ෙබදා 
හැරිෙය් නැහැ. ඒවා හංගලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා එළියට දැම්ෙම් 
නැහැ.  

ඔබතුමන්ලා ෙපොෙත් අංක ගණන් බලලා ෙමපමණ ෙපොෙහොර 
ෙගනාවා, ෙමපමණ පමාණයක් ෙබදුවා, ඒ නිසා ෙමපමණ ඉතුරුයි 
කියලා කිව්වාට හරි යන්ෙන් නැහැ. ඉතුරුයි තමයි. නමුත් ඒවා 
තිෙබන්ෙන් සමාගෙම් ගබඩාෙව්.    ෙපොෙළොන්නරුෙව්, අම්පාෙර් 
අහිංසක ෙගොවියා ඒ ෙපො ෙහොර ටික ගන්න  ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ  
ගැන ෙමෙහේ ඉඳන් ගණන් හදලා කිව්වාට බැහැ. එෙහම නම් 
ෙගොවියා ෙමොකටද මහ පාරට එන්ෙන් ෙපොෙහොර නැහැ කියලා? ඒ 
අයට නිකම් රුදාවක් තිෙබනවාද ෙගදර වැඩ ටික පාඩු කර 
ගන්නට, කුඹුරු වැඩ පාඩු කර ගන්නට?  

ඔබතුමා කියනවා ෙගොයම් කපන කාලයට තමයි උද්ෙඝෝෂණ 
එන්ෙන් කියලා. ෙවන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? දැන් ෙගොයම් කපලා වී 
ටික ෙගදරට අරෙගන සතියකින් ෙදකකින් කුඹුරු වැඩ පටන් 
ගන්නවා; කුඹුරට බහිනවා. කුඹුරට බැස්සාට පස්ෙසේ උද්ෙඝේෂණ 
කර කර ඉන්න ෙවලාවක් නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව් තමයි  -
ෙගොයම් ටික කපලා ෙගදරට දාලා, ඒ වී ටික විකුණා ගන්න බැරි 
ෙවලාෙව්- ඊළඟ කන්නය වැඩ කරන්නට ෙපෙහොර ටික ඕනෑ 
ෙවන්ෙන්. ෙගොවියා කුඹුරට බැසස්ාට පස්ෙසේ කුඹුරු වැඩ. ඔවුන්ට 
මහ පාෙර් ෙපළපාළි යන්න බැහැ ඒ ෙවලාවට. ඒ නිසා තමයි දැන් 
ඉඳලා ෙගොවිෙයෝ පාරට බැහැලා ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ඉල්ලන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ කාරණය ඒ වාෙග් අවතක්ෙසේරු කරන්න 
එපා. ඒක ෙමෙහේ සීතල කාමරෙය් ඉඳලා එෙහට ෙමෙහට ගණන් 
හදලා උත්තර  ෙසොයන්න  පුළුවන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  
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එදා ෙපොෙහොර  සහනාධාරය කප්පාදු කළ ඇත්ත ෙහේතුව තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මූල්ය අර්බුදය වහ ගැනීම. ෙවන ෙමොකටවත් 
ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් මූල්ය අර්බුදය වහ ගන්නට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය කප්පාදු කළා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. නමුත් අද 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද කියනවා, වස විස නැති ෙපොෙහොර 
ෙදන්න ඕනෑ, කාබනික ෙපොෙහොර ෙගොවියාට පුරුදු කරන්න ඕනෑ, 
වස විස නැති කෘෂි කර්මාන්තයක් අපි බිහි කරන්නට ඕනෑ, ඒකයි 
ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැපුෙව් කියලා. බලන්න, ෙම් හතර 
බිහිරි කථාව. ෙම්ක පට්ටපල් ෙබොරුවක්ෙන්. දැන් ඔබතුමන්ලා 
ඒකට ගැළෙපන ආචාර්ය මහාචාර්යවරු ෙදන්ෙනකුත් එකතු 
කරෙගන රෙට් මතයක් හදන්නට හදනවා, ''ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
කැපුෙව් රසායනික ෙපොෙහොර වකුගඩු ෙරෝගයට ඉවහල් ෙවනවා, 
ඒෙකන් ශරීරයට පීඩා ෙදනවා, විවිධ ෙලඩ ෙරෝගවලට මූලික 
ෙහේතුෙවක් ෙවනවා, ඒ නිසා තමයි අපි ෙපොෙහොර ෙවනුවට සල්ලි 
ෙදන්ෙන්'' කියලා.  

ඕක අය වැය කථාෙව් කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. ඔබතුමාට කියන්න 
තිබුණා ෙන්. "රෙට් වස විස නැති ෙපොෙහොර භාවිතය වැඩි කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි ආරම්භයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්ක ටිකක් අමාරු 
තීන්දුවක්. හැබැයි අපි අනාගතය ගැන හිතලා, වකුගඩු ෙරෝගෙයන් 
රෙට් ජනතාව මුදා ගැනීම ගැන හිතලා අපි ෙපොෙහොර ෙවනුවට 
සල්ලි ෙදනවා" කියලා එදා අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කරන 
ෙවලාෙව්  කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)  
ගරු මන්තීතුමා,  එම විවාදෙය් දී රතන හාමුදුරුවන් ඔය කථාව 

කිව්වා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
රතන හාමුදුරුවන්ෙග් ෙවන project එකක්, මුදල් 

ඇමතිතුමාෙග් ෙවන project එකක්. ඕක තමයි පශ්නය. රතන 
හාමුදුරුවන්ට තිෙබනවා, ඔළුෙව් හැදිච්ච එක එක ජාතිෙය් 
මනඃකල්පිත විකාර. ධර්ම රාජ්යයකට යනවා කිව්වා ෙන්. 
අනිවාර්යෙයන් යනවා කිව්වා ෙන්. දැන් ගිහිල්ලාද? නැහැ ෙන්. 
තව ෙමොනවාද කිව්ෙව්? "මතට තිත" කිව්වා ෙන්.  "මතට තිත" 
ඇති කළාද? දැන් "වස විස නැති ෙහටක්" ගැන කථා කරනවා. ඔය 
විකාර මහා ෙපොෙළොෙව් යථාර්ථය ෙවන්ෙන් නැහැ.  සංකල්පය 
ෙහොඳයි. කාබනික ෙපොෙහොර ෙහොඳයි. ඒකට අපි විරුද්ධ නැහැ. 
මතට තිත ෙහොඳයි. ධර්ම රාජ්යයත් ෙහොඳයි ෙන්. හැබැයි එෙහම 
ඔළුෙව් හැෙදන විකාරවලට ආණ්ඩුවක ආර්ථික පතිපත්ති තීරණය 
කරන්න බැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලා එෙහම හිතලාද ෙම්ක කෙළේ? 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා කවුරුවත් එදා කිව්ෙව් නැහැ, "වස විස නැති 
ෙපොෙහොර, කාබනික ෙපොෙහොර ෙම් ෙගොවියාට පුරුදු කරන්න ඕනෑ. 
අන්න ඒෙක් ආරම්භයක් විධියට තමයි අපි ෙපොෙහොර ෙවනුවට 
සල්ලි ෙදන්ෙන්. ඕනෑ නම් රසායනික ෙපොෙහොර ගහන්නත් 
පුළුවන්, නැත්නම් කාබනික ෙපොෙහොර ගහන්නත් පුළුවන්" කියලා. 
එෙහම කථාවක් එදා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. දැන් රතන හාමුදුරුෙවෝ 
ඒක කියනවා.  රතන හාමුදුරුෙවෝ කියන කථාව ඔබතුමන්ලා දැන් 
පෙයෝජනයට ගන්නවා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපන එක 
සාධාරණීකරණය කරන්න. ලබා දුන් ෙපොෙහොර බෑග් එක නතර 
කරපු එක සාධාරණීකරණය කරන්න  ඔබතුමන්ලා එය පාවිච්චි 
කරනවා. දැන් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතුමා 
කියනවා, "ෙම්ක ටිකක් අමාරු වැඩක්. හැබැයි අපි පටන් ගන්නවා. 
ගුණාත්මක පැත්ත ගැන අපි කලින් හිතුෙව් නැහැ, දැන් තමයි අපි 
හිතන්ෙන්" කියලා. දැන් තමයි ඒවාට උත්තර ෙහොයන්ෙන්.  

ෙම්කත් අර ණය කථාෙව්ම අෙනක් එක. දැන් ඔබතුමන්ලා බදු 
ගහලා, සහනාධාර කප්පාදු කරලා, පඩි වැඩි කරන්ෙන් නැතුව 
ඉන්න ෙකොට උත්තරයක් ෙහොයාෙගන තිෙබනවා, "රාජපක්ෂ 

පාලනය මහා ණය කන්දරාවක අපිව හිර කරලා. ෙපොත්වල ලියලා 
නැති හංගපු ණයත් ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ හින්දා අපට කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. බදු ගහන්න ෙවනවා. ඒ බදුවලින් තමයි පරණ ණය 
පියවන්න ෙවන්ෙන්" කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
විනාඩිෙයන් අවසන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම දැන් ෙපොෙහොර 

සහනාධාරය කප්පාදුවටත් උත්තරයක් හදනවා, "කාබනික 
ෙපොෙහොරවලට ෙගොවියා පුරුදු කරන්නයි අපි ෙම් හදන්ෙන්" 
කියලා. ඒ නිසා ෙම් ෙබොරු උත්තරවලින් රෙට් ජනතාවෙග් ඇත්ත 
පශ්නය යට ගහන්න බැහැ. ඒක වැරැදියි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි වැටුප් වැඩි කළා. අවුරුදු 11කට පස්ෙසේ වැටුප් වැඩි කෙළේ 

අපියි. Pensionවලට ෙගව්ෙව් අපි. ඉතින් ෙම්වා වාර්ෂිකව 
ෙගවන්න තිෙබන ෙද්වල් ෙන්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
රුපියල් 10,000ක් මූලික වැටුපට එකතු කළාද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැත්නම්! 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලික වැටුපට එකතු කළාද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි එකතු කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
රුපියල් 10,000ක් වැටුපට එකතු කළාද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ඒක පකාශ කරලාත් තිෙබනවා ෙන්. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
පකාශ කරලා ෙනොෙවයි. මට ඔබතුමා වගකීෙමන් කියන්න, 

රුපියල් 10,000ක් මූලික වැටුපට එකතු කළාද කියලා. අඩුම 
ගණෙන් ජනවාරි මාසෙය් එකතු කරනවා කියපු රුපියල් 2,500වත් 
එකතු කරලා තිෙබනවාද? නැහැ ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි එකතු කරලා තිෙබනවා.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කරනවා කියන කථා ෙනොෙවයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොනවාද නැත්ෙත්? 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කරනවා කියන කථා ෙනොෙවයි; පකාශ ෙනොෙවයි, - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලික වැටුපට එකතු කරන්න අවශ්ය-  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
එකතු කළා කියලා ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න. ඔප්පු කරලා 

ෙපන්වලා නැහැ.  ඒ ගැන කථාව විතරක් වැඩක් නැහැ. ඔය කථා 
අපි ඕනෑ තරම් අහලා තිෙබනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්   
නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා ෙන්. එතුමාෙග් 
කාලෙය්ත් ඔය කථා කිව්වා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමා අෙප් ආණ්ඩුෙව් ෙනොෙවයි ෙන්. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
එදා පැවැති යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය්. වැට් බද්ද ෙගනාෙව් 

කවුද? අද වැට් බද්ද සියයට 15ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා 
ෙන්.  වැට් බද්ද ෙගනාෙව් කවුද? 2001 එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව. එවකට සිටි නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිවරයා බන්දුල 
ගුණවර්ධන. අද වැට් බද්ද වැඩි කරනවාට විරුද්ධව කථා කරන  
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා තමයි එදා නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමති.  
එදා මුදල් ඇමති කවුද? ෙචොක්සි ඇමතිතුමා.  එතෙකොට ෙචොක්සි 
මුදල් ඇමතිවරයාෙග් කාලෙය් වැට් බද්ද මුදල් අමාත්යාංශයට 
හඳුන්වලා දීලා,  එදා ෙම් සභාවට  ඇවිල්ලා මහා ෙලොකු කයිවාරු 
ගැහුෙව් කවුද? එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් බන්දුල 
ගුණවර්ධන නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිවයා.  අද ඒෙක්යි, ෙම්ෙකයි අපි 
ෙවනසක් දකින්ෙන් නැහැ. එදා බන්දුලයි, අද රවියි ෙදෙදනා අතර 
ෙවනස අපට ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න; රෙට් ජනතාවට 
ෙපන්වන්න. ඒ ෙවනස ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
බන්දුලවයි, මාවයි සමාන කරන්න එපා.  

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙමොකක්ද තිෙබන ෙවනස? ඔබතුමාට එතුමාට තරම් සිංහල 

බැහැ. ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් කැඩිච්ච සිංහල. එතුමා ටිකක් 
ෙහොඳට සිංහල පාවිච්චි කරනවා. ඔච්චරයි ෙවනස. එකම සූතය. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! දිවා ආහාරය සඳහා සභාෙව් කටයුතු 

අත්හිටුවනවා. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.30ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ගරු  ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு  ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் ] தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN ] in the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Vijitha Herath, you may continue your speech. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දිවා විෙව්කයට ෙපර මා 

සඳහන් කරමින් සිටිෙය් ෙම් ආණ්ඩුව පසු ගිය රජෙය් ණය සහ පසු 
ගිය රජය කළ වැරදි මතින් ෙගොඩ යන්න උත්සාහයක් දරන බවයි. 
ඒ නිසා තමයි, ''ණය නිසා දැන් ජනතාවට සහන ෙදන්න බැහැ, 
පඩි වැඩි කරන්න බැහැ'' යනුෙවන් කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන්. 
නමුත් ඇත්ත කථාව ඒක  ෙනොෙවයි. ෙම් මූල්ය අර්බුදය පියවා 
ගන්න ඔබතුමන්ලාට නිසි වැඩ පිළිෙවළක් නැතිකමයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ණය පිළිබඳ අර්බුදය ඔබතුමන්ලා කලින් දැන 
ෙගන හිටියා. ඒක අලුතින් දැන ගත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. එදා ණය 
ගනිද්දී මුදල් අමාත්යාංශය හරහාම ෙනොෙගන ෙවනත් ආයතන 
හරහා ණය ගත්තා. ඒකට අපට ෙහොඳම උදාහරණයක් තිෙබනවා. 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් සභාපතිට නිෙයෝගයක් දුන්නා, 
ෙඩොලර් මිලියන 100කට වැඩි ණය පමාණයක් ගන්න කියලා. 
එතෙකොට එහි සභාපතිතුමා සුනිල් එස්. සිරිෙසේන මහත්මයා. 
එතුමා කිව්වා, ඒක ගන්න බැහැයි කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද  වුෙණ්, වහාම සභාපති ධුරෙයන් ඉවත් 
ෙවන්න කියලා ඔහුට නිෙයෝග කළා. එතුමා දිගින් දිගටම කිව්වා, 
"අෙප් බැංකුෙව් මුළු වත්කමට සමාන ණයක් ෙම් ගන්න යන්ෙන්, 
ෙම් ණය මුදල ගත්ෙතොත් බැංකුවක් විධියට අපි ෙලොකු මූල්ය 
අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනවා, ඒ නිසා ෙම්ක කරන්න බැහැ"යි 
කියලා. අවසානෙය් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලියුම දීලා එතුමාට ෙගදර 
යන්න සිද්ධ වුණා.  

ඊට පස්ෙසේ ගාමිණී ෙසනරත් මහත්මයාෙග් ෙබොෙහොම 
කිට්ටුවන්තියක් ඒ සභාපති ධුරයට පත් කළා. ඉතිහාසෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒවා ගැන ඕනෑ තරම් අපි විවාද කර තිෙබනවා. 
ඒ නිසා "ෙම් හංගලා ගත් ණය නිසා තමයි රෙට් ආර්ථික අර්බුදයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ නිසා අපට ෙතල් මිල අඩු කරන්න 
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බැහැ, ඒ නිසා අපට සහන ෙදන්න බැහැ"යි කියලා දැන් 
ඔබතුමන්ලා කියන්න හදනවා නම් ඒක පිළිගන්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි.   

රාජපක්ෂ පාලනය මහා  ණය කන්දරාවක් ගත්ත බව ඇත්ත. 
හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව භාර ගත්ෙත් ඒ ඕනෑම ෙදයකට 
මුහුණ ෙදන්න සූදානම් කියලායි. හැබැයි, දැන් ඔබතුමන්ලා 
කියන්ෙන් තිත්ත කසාය ෙදනවා කියලා. තිත්ත කසාය ෙදනවා 
නම් පශ්නයක් නැහැ, ෙලෙඩ් සුවපත් ෙවයි. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා 
ෙම් කරන්ෙන් තිත්ත කසාය කියලා වහ ෙපොවන්න හදන එකයි. ඒ 
නිසා තිත්ත කසාය ෙදනවා කියලා වහ ෙපොවන එක ආර්ථිකමය 
උත්තරයක්  ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා එදා පැහැදිලි ෙපොෙරොන්දු ෙදන 
ෙකොට ෙම් තත්ත්වය දකින්න තිබුණා.  

සියලු ෙපොලිස් නිලධාරින්ට, ඒ කියන්ෙන් පහළම ෙශේණිෙය් 
ඉඳලා ඉහළම ෙශේණිය දක්වා ෙපොලීසිෙය් සියලු ෙදනාටම සියයට 
20කින් වැටුප් වැඩි කරනවා කියලා ඔබතුමන්ලා කිව්වා. එදා අය 
වැය ගැන, මුදල් ගැන දන්ෙන් නැතිවද ඒවා කිව්ෙව්? ෙම් වාෙග් 
පකාශ කරද්දී නිකම් ආවාට ගියාට හුදු පකාශ විධියට කෙළේ ඇයි? 
ඔබතුමන්ලා ෙත්රුම් ගන්න. එෙහම ණය පශ්නයක් තිෙබනවා 
නම් ඒකට අපි මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ෙත්රුම් 
අර ෙගන තමයි එවැනි පකාශ කරන්න තිබුෙණ්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද මතු ෙවලා තිෙබන තවත් බරපතළ 
පශ්නයක් තමයි, ෙපොෙහොර සහනාධාර පශ්නය. වී ටික විකුණා 
ගන්න බැරි පශ්නය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉන්ධන මිල පශ්නය. 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අඩු වුණු මිලට සාෙප්ක්ෂව දැන් ඉන්ධන 
මිල අඩු කරන්ෙන් නැති පශ්නය. ඒකට ෙමොන උත්තර දැම්මත් 
වැඩක් නැහැ, ඔබතුමන්ලා අද උෙද් කළ පකාශෙයන් ඉතා 
පැහැදිලිව ඔප්පු කළා, දැන් වන විටත් ෙලෝක ෙව ෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා ෙතල් සංසථ්ාව විශාල ලාභයක් ලබා 
ගන්නා බව. ෙතල් සංස්ථාව කියන්ෙන් ආණ්ඩුව; බදු ගහන්ෙන්ත් 
ආණ්ඩුව; බදුවලින් නැවත ආදායමක් උපයන්ෙන්ත් ආණ්ඩුව.  ඒ 
නිසා ෙම් සංසථ්ාව එකක්, ආණ්ඩුව තව එකක් කියලා ෙවන් 
කරන්න බැහැ. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ලංකාෙව් වරායට ෙගොඩ බාන 
ෙකොට  ෙපටල් ලීටරයක මිල රුපියල් 42යි. ඩීසල් ලීටරයක මිල 
රුපියල් 32යි.  

අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සාමාන්ය ජනතාවට රුපියල් 42ට ෙපටල් 
ලීටරයක් ෙදන්න පුළුවන්; ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල්32ට ෙදන්න 
පුළුවන්. එෙහම තිෙබද්දී ආණ්ඩුවක් විධියට ඔබතුමන්ලා ඒ මත 
විශාල බද්දක් පනවලා  විශාල වශෙයන් ලාභ උපයනවා. ඒවා  ගත් 
ණයවලට පියවන්න කියලා ෙබොරු සාධාරණ ෙහේතුවක් ෙපන්වලා 
සාමාන්ය ජනතාවට ඉන්ධන මිල වැඩි කර තිෙබනවා. ඒක වහාම 
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ ෙදයක්. ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළේ ෙතල් මිල 
අඩු වීෙම් සහනය වහාම ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දිය යුතුව 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එදා ඔබතුමන්ලා කිව්වා සියලුම 
මාධ්යෙව්දීන්ට බයිසිකලයක් ෙදනවා කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුවත් 
ඒක කිව්වා. එදා මාධ්යෙව්දීන් අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවලා, 
උත්සව තියලා ''ලැප්ෙටොප්'' ෙපන්වලා, මාධ්ය උපකරණ ෙපන්වලා 
අන්තිමට දුන්ෙන් ණයක්. එදා ඒ දුන්න උපකරණවල 
තිෙබන්ෙන්ත් ඇත්තටම ණය. ෙපොලිය සියයට 9යි. එතෙකොට 
ආණ්ඩුව කිව්වා, ඒ ෙපොලිෙයන් ආණ්ඩුව සියයට 7ක් දරනවා, 
සියයට 2ක් මාධ්යෙව්දීන්ට දරන්න ෙවනවා කියලා. එතෙකොට 
මාධ්ය ෙව්දීනුත් හිතුවා රුපියල් ලක්ෂයකට ලක්ෂ එකහමාරකට 
''ලැප්ෙටොප්'' එකක් හම්බ ෙවන ෙකොට ෙපොලිය සියයට 2යි නම්, 
ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් වාරික වශෙයන් නම්, ඒක ෙකොයි තරම් 
සහනයක්ද කියලා.  

හැබැයි, ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද වන ෙතක් ඒ- 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Deputy Chairman of Committee, I rise to a point 

of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. Keheliya Rambukwella.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
I think the House is being misled.  Computers were 

given free of charge.  No fee was charged  at all.  If you 
can find anybody who had paid, I am prepared take up 
that matter.   Thank you.   

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Sir, that is not a point of Order.  But according to your 

explanation - [Interruption.] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
You are misleading the House.  That is the point of 

Order, I am raising.    
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
I can answer your question.  ඒක මම සහතික කරලා 

කියනවා. මාධ්යෙව්දීන්ෙග් නම් පවා මම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. ආණ්ඩුව ෙගවන්නම් කියපු සියයට 7ත් තවම ෙගවලා 
නැහැ. දැන් මාධ්යෙව්දීන්ට බැංකුව කියනවා, ඒ සියයට 7ත් 
ෙපෞද්ගලිකව ෙගවන්න කියලා. අද එෙහම ෙවලා නැද්ද කියලා, 
අහන්න පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන්ෙගන්; අහන්න ෙම් ගැලරිෙය් 
සිටින මාධ්යෙව්දීන්ෙගන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ ෙම් අවුරුද්ෙද්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නැහැ. දැන් තත්ත්වයත් මම කියන්නම්.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොෙවයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
දැන් තත්ත්වයත් මම කියන්නම්; අලුත් තත්ත්වයත් මම 

කියන්නම්. පරණ පව්, පරණ වැරදි වහන්න බැහැ අලුත් 
වැරදිවලින්. ඒ වැරදිත් එෙලසම තිෙබනවා . තවම ඒ සියයට 7 
ආණ්ඩුව ෙගවලා නැහැ. අද ඒ සියයට 7ත් ෙගවන්න ෙවලා 
තිෙබනවා මාධ්යෙව්දීන්ට. එතෙකොට සියයට 9ම මාධ්යෙව්දීන්ට 
ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? ආණ්ඩුව එන ෙකොට කිව්වා, "බයිසිකලය 
සම්පූර්ණෙයන්ම  ආධාරයක් විධියට ෙදනවා" කියලා. ඉල්ලුම් 
කරන්න කිව්වා. ඉල්ලුම් පත කැ ෙඳව්වා. මාධ්යෙව්දීන් හිතුවා, 
"අඩුම ගාෙන් මාධ්ය ආයතනයක මාධ්යෙව්දීන් කීපෙදෙනකුටවත් 
ඒ සහනය ලැෙබයි" කියලා. දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? දැන් 
ආණ්ඩුව කියනවා, "එෙහම ආධාර ෙදන්න අපට සල්ලි නැහැ. 
අපිත් ෙදන්නම් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරක බයිසිකල් ණයක්." 
දැන් ෙදන්න ෙයෝජනා කරන්ෙනත් ණය. දැන් ෙම් මාසෙය් 15වැනි 
දාට කලින් ඒ application forms පුරවා එවන්න කියලා තිෙබනවා. 
රුපියල් 250,000ක වටිනාකමකින් යුක්ත බයිසිකලයක් ගන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, සියයට 9 ෙපොලියට. සියයට 2ක් මාධ්යෙව්දීයා 
දරන්න ඕනෑ; සියයට 7ක් ආණ්ඩුව දරනවා කියලා කියනවා. ෙම්ක 
ෙනොෙවයි කලින් කිව්ෙව්. පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන්ට තමයි 
බයිසිකලයක වුවමනාව දැඩිව තිෙබන්ෙන්.  

ජාතික මට්ටෙම් මාධ්ය ආයතනවල මාධ්යෙව්දීන්ට ඕනෑ නැහැ 
කියනවා ෙනොෙවයි. පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන්ට ඒ වුවමනාව දැඩිව 
තිෙබනවා. බයිසිකලයක් සහනයක් විධියට ෙදනවා කියපු ආණ්ඩුව 
දැන් කියනවා, "අපට සල්ලි නැහැ. ෙපොලියට ණයක් ෙදන්නම්. 
ණය අවුරුදු 4ක් ඇතුළත ෙගවන්න" කියලා. දැන් ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? සියයට 2ක් මාධ්යෙව්දීන්ට ෙගවන්න; සියයට 7ක් 
ආණ්ඩුව ෙගවන්නම් කියලා. පහු ගිය ආණ්ඩුව කෙළත් ඔය ෙද්ම 
තමයි. ඒත් කිව්ෙව්, "සියයට 9 ෙපොලියට බයිසිකලය ෙදන්ෙන්. 
සියයට 7ක් ආණ්ඩුව ෙගවන්නම්" කියලා. හැබැයි, අද වන ෙතක් 
ඒ සියයට 7 ෙගවලාත් නැහැ. දැන් ඔබතුමන්ලා කරන්ෙනත් ඒකම 
තමයි. පතිපත්තිවල ෙවනසක් නැහැ. මම කිව්ෙව් ඒකයි. 
ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව්, මාධ්ය උපකරණ ෙදනවා කියලා.  

මාධ්ය උපකරණවලට laptops සහ කැමරා ෙදනවා කියලා. 
හැබැයි, ඒ දුන්ෙනත් ණයක්. දැන් ඔබතුමන්ලා කරලා තිෙබන්ෙන් 
මාධ්ය උපකරණ ෙවනුවට බයිසිකලය ආෙද්ශ කරලා, ඒ ෙපනුම 
ෙවනස් කිරීමක්. හැබැයි, ඒකත් ණයක්. ඒ ණයත් ගන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙපොලියට. ඒ ෙපොලිය ෙගවන්න ෙවන්ෙනත් 
මාධ්යෙව්දීන්ට.  

 ණය මුදල සඳහා guarantee එක ෙදන්ෙන් කවුද? Guarantee 
එකට අත්සන් කරන ෙකනා කවුද, ආණ්ඩුවද? ආණ්ඩුෙව් ෙමොන 
අරමුදෙලන්ද ඒ guarantee එක ෙදන්ෙන්? මුදල් ඇමතිවරයාෙග් 
අරමුදලින්ද? මුදල් ඇමතිවරයා ෙම්කට සහතිකයක්, guarantee 
එකක් ෙදනවාද? බැංකුව ඊට පස්ෙසේ ණය මුදල අය කර ගන්ෙන් 
මුදල් අමාත්යාංශෙයන්ද? නැහැ. මාධ්යෙව්දියාට සිද්ධ වනවා 
ෙපෞද්ගලිකව ඒක ෙගවන්න. පසු ගිය වතාෙව් කරපු ෙද්ම නැවත 
ෙම් අවස්ථාෙවත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය වහාම ෙවනස් 
කරන්න. අඩුම ගාෙන් ෙද්ශපාලනය සහ මාධ්ය අතර තිෙබන 
අන්තර් සම්බන්ධයවත් ෙත්රුම් අරෙගන ඔබතුමන්ලාෙග් 
පැත්ෙතන් දැන් ෙම් සියයට 9 ෙපොලියට ෙදන්න හදන බයිසිකල් 
ණය වහාම නතර කරලා, සියලු මාධ්යෙව්දීන්ට සම්පූර්ණ 
ආධාරයක් විධියට ඒ බයිසිකලය ෙහෝ ඒ හා සමාන වටිනාකමකින් 
යුත් ආධාරය ලබා ෙදන්න. ඒක තමයි මාධ්යෙව්දීන්ට ඔබතුමන්ලා 
ෙදන්නම් කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද්. ඒ ෙපොෙරොන්දුව වහාම ඉටු 
කරන්න. ඒකට දැන් ෙම් මූල්ය අර්බුදය ෙපන්වලා, ඒකට පසු ගිය 

ආණ්ඩුව ගත් ෙකෝටි ලක්ෂයක ණය කන්දරාව ෙපන්වලා, ඒක 
බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා ෙවච්ච ෙපොෙරොන්දු කඩ කරන්න 
උත්සාහ කරන්න එපා. 

මාධ්යෙව්දීන්ට දුන් ෙපොෙරොන්දු, රෙට් ෙගොවි ජනතාවට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු, රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන්ට දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉටු 
කරන්න. ෙපොලිස් ෙසේවෙය් අයට දුන්නු ෙපොෙරොන්දුව බලන්න. 
ෙපොලිස් ෙසේවෙය් සියලුෙදනාට සියයට 20ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් 
කරනවා කිව්වා. රාජ්ය ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000කින් වැටුප් 
වැඩි කිරීම ෙවනම කථාවක්. ඒක ෙවනම ෙපොෙරොන්දුවක්. ඒ 
රුපියල් 10,000ට අමතරව සියයට 20ක් වැඩි කරනවා කියලායි 
කිව්ෙව්. 

අද සියයට 20ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් තියා, ෙදනවා කිව්ව 
බයිසිකලයවත් ෙපොලීසිෙය් කිසි ෙකෙනකුට තවමත් ලැබිලා 
නැහැ. ඒ බයිසිකලයවත් ෙනොලැබී සියයට 20ක වැටුප් වැඩි 
කිරීමක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමන්ලා ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු 
දීලා ඒවා කර ගන්න බැරි වුණාම, ඒක පරිසර හිතකාමී කෘෂි 
පතිපත්තිය නිසාය; පසු ගිය ආණ්ඩුව ගත් ණයවලින් ඇති වුණු 
පශ්න නිසාය; ෙලෝක ආර්ථික අවපාතය නිසා කර ගන්න බැරි 
වුණා ය කියමින් ෙබොරු ෙහේතු දක්වලා ජනතාවෙග් ඇත්ත පශ්න 
යට කරන්න එපා. එම නිසා අපි අවධාරණය කරන්ෙන්, 
ඔබතුමන්ලා ඒ අයුරින් ෙපොෙරොන්දු වුණා නම් ෙම් මූල්ය අර්බුදය 
පියවා ගන්න ඔබතුමන්ලාට දැන් උත්තරයක් තිෙබන්න ඕනෑ 
කියලායි.  

දැන්, ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩු කරන්න හදන්ෙන් හවුෙල්යි. ෙවන 
ෙවනම ආණ්ඩු කරලාත් බැහැයි කියලා ඔප්පු කරලා තිෙබනවා, 
හවුෙල් කරලාත් බැහැයි කියලා ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
තමයි ඇත්ත. ඒ තිත්ත ඇත්ත ජනතාව ෙත්රුම් ගත යුතුයි. 
අවසාන වශෙයන් අපි දකින ෙද් වන්ෙන්, ෙම් කමය ඇතුළත 
ෙමයට උත්තරයක් නැහැයි කියන එකයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.   

The next speaker is Field Marshal Hon. Sarath 
Fonseka.  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, can I make a 

clarification?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාධ්යෙව්දීන්ට ලබා දීපු ණය ෙබොෙහොම 

පැහැදිලිව ලබා දුන්ෙන් ගරු කථානායකතුමාට කථා කරලා  
එතුමාෙග් ලැයිස්තුවටයි. එතුමාෙග් ලැයිස්තුව ගැන මම ගරු 
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ෙල්කම්තුමාෙගන් ඇහුවා. එතුමාෙග් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒ ණය 
ලබා දීපු මාධ්යෙව්දීන්ව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා 
කාමරයකට ෙගන්වලා ගරු කථානායකතුමා, නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා ෙම් සියලුම නිලධාරින් එක්ව තමයි ශත 5ක් අය 
ෙනොකර ඒ computers ටික දුන්ෙන්.  ඒ සම්බන්ධ වාර්තාවන් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස ගරු කථානායකතුමාෙගන් සහ එම 
කාර්යාලෙයන් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඉදිරිපත් කළ 

පශ්නයක් නිසා මමත් අදහස් දක්වන්න ඕනෑ. එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාධ්යෙව්දීන් සතුටු කරන්න ඒක කරන්න ඇති. 
මම එෙහම කථාවක් කිව්ෙව් නැහැ. මම ඉතා පැහැදිලිව අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ඔබතුමා නැවතත් ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ 
යවන්න එපා. පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන්ට ඔබතුමන්ලා ණයට 
ෙනොෙවයි ද දුන්ෙන්? මම කරුණු ෙගනැල්ලා ෙපන්වන්නම්.  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අමූලික ෙබොරුවක්. රුපියල් ලක්ෂයක ණයක් දුන්නා, 

අෙනකුත් භාණ්ඩ ෙගන එන්න.  Computers නිකම් දුන්ෙන්. ගරු 
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කැමැතිද අභිෙයෝගය භාර 
ගන්න. මම ඒ අභිෙයෝගය භාර ගන්නවා.  

 
[අ.භා. 1.42] 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා මන්තීවරෙයක් 

වුණාට පසුවත්, මා ඇමති ධුරයක් ලැබුවාට පසුවත් කරන මංගල 
කථාවයි ෙම්. ඊෙය් අගමැතිතුමාෙග් කථාෙවන් අපට රෙට් තිබුණු 
තත්ත්වය ගැන  අහන්න ලැබුණා. ඇයි, රට ආරාජික වුෙණ්? මම 
හිතනවා ඒකට ෙහේතු විශාල සංඛ්යාවක් තිබුණා කියලා. ඒ ෙහේතු 
අපට ඒවා බලපෑ ආකාරය උදාහරණයකට ෙගන මම මෙග් කථාව 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. රෙට් සියලු ජනතාවටත් ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ ආකාරයටම ඒවාට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වුණා. 

පළමුෙවන්ම, අස්ගිරි පාර්ශවෙය් මහානායක පූජ්ය ගලගම 
අත්ථදස්සී නාහිමියන්ෙග් අපවත්වීම සම්බන්ධෙයන් මෙග් 
ෙශෝකය, පණාමය, භක්තිය පුද කරනවා.    

ඊළඟට මම මතක් කරන්නට ඕනෑ, මට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අසුන් ගන්නට ලැබුෙණ් මා හිතවත් හිටපු ඉඩම් අමාත්ය 
එම්.ෙක්.ඒ. ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතාෙග් අභාවෙයන් හිස් වුණ -
පුරප්පාඩු වුණ- ආසනයට බව.  එතුමා මෙග් ෙහොඳ මිතෙයක්. 
මෙග් ඉතා ෙහොඳ හිතවෙතක්. එතුමාෙග් විෙයෝව ගැන මෙග් 
කනගාටුව මා නැවත ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මා ජාතික ලැයිස්තු මන්තී ධුරයට පත් කිරීමට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ නායකත්වය  තීරණය කළා.  එක්සත් ජාතික ෙපරමුෙණ් 
නායකයා, ඔහුට ශක්තියක් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්  
සභාපතිතුමා, මහෙල්කම්තුමා සහ එම පක්ෂෙය් ඉන්න අෙනකුත් 

ෙජ්යෂ්ඨ මැති ඇමතිවරුන්ට මාෙග් ස්තුතිය, භක්තිය පුද කරන්න 
ඕනෑ. ඊට අමතරව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්න මා හිතවත් 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා, චම්පික රණවක ඇමතිතුමා වැනි 
අය මැදිහත් ෙවලා මට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මන්තී ධුරය ලබා දුන්නා. 
ඒ ගැන මෙග් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න කැමැතියි. 

පසු ගිය කා ලෙය් පසු ගිය වකවානුව ෙම් රෙට් සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් ජීවිතයට සෑම ආකාරෙයන්ම බලපෑවා. තමන්ෙග් 
කැප වීෙමන්, ෛධර්යෙයන්, ස්ෙවෝත්සාහෙයන් ඉදිරියට පැමිණි 
ජනතාවෙග් ජීවිතවලට ඉතාම නරක ආකාරයට ඒ කාලය 
බලපෑවා. අපත් ඒකට ෙගොදුරු වුණා. ඒ ෙගොදුරු වීම මත අපි මුහුණ 
පෑ තත්ත්වයන් අදටත් අදාළයි, අද ෙම් සභාෙව් කථා කරන 
විෂයයන්ටත් අදාළයි. ඒවා ෙත්රුම් ෙනොෙගන අද කථා කරන 
විෂයයන්වලට හරයක්, සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න බැහැ. 

එතැනින් එහාට යන්න ඉස්ෙසල්ලා අද රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා කථා කළ සුරාබදු ගැන මා වචනයක් පකාශ කරන්න 
ඕනෑ. සුරාබදු පැනවීම මඟින් රටට යම්කිසි මුදලක්, ආදායමක් 
ලැෙබනවා. නමුත් සුරාබදුවලින් රජයට විශාල ආදායමක් ලැබීම 
සතුටු විය යුතු කාරණාවක් හැටියට මා දකින්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
අෙප් රෙට් සුරාව අෙප් රට විනාශයට, අගාධයට ඇද දැමීමට ෙහේතු 
වන කාරණාවක්. පවුල් ජීවිත අවුල් ෙවලා තිෙබනවා, 
ස්වාමිපුරුෂයා බිරිඳ ඝාතනය කරනවා, යාළුෙවෝ එකට බීලා මිනී 
මරා ගන්නවා අපි දකිනවා. ෙම් අනුව අෙප් රෙට් සුරාව ඉතාම 
අශීලාචාර විධියකටයි කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

බටහිර රටවලට හැම දාම බණින සෙහෝදර මන්තීවරුන්ෙගන් 
අවසරයි. බටහිර රටවලින් අපට ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන්. බටහිර 
රටවල සුරාව පානය කරලා කාණුවලට වැටීම්, යාළුවන් යාළුවන් 
මරා ගැනීම්, ෙගවල් ෙදොරවල්වල හබ ඇති කර ගැනීම් සිද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ. ඒවා පාලනය වනවා. ඒවාට නීති - රීති තිෙබනවා. 
ඒ තුළින් සදාචාරයක් ඇති වනවා. අපට ඒකත් ආදර්ශයකට ගන්න 
පුළුවන්.  

බදු අය කර ගත්තාට විතරක් මදියි. ෙම් රෙට් එතෙනෝල් 
කාක්ෙකෝ ඉන්නවා. ඒ අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඉන්නවා. 
එතෙනෝල් ෙගනැවිත් විශාල වශෙයන් ෙහොර අරක්කු හදලා 
ෙකෝටිපතියන් ෙවලා ඉන්නවා, සමහර හිටපු ඇමතිවරු. ඒ අයට 
සුරා සැල්, තැබෑරුම් 40ක්, 50ක් පමණ තිෙබනවා. රජයට ඒවායින් 
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එවැනි ෙහොර අරක්කු, එතෙනෝල් 
නිෂ්පාදනය කරන අය හම්බ කරන මුදලින් නියම බද්දක් ලබා 
ගැනීමට උත්සාහ කරන්න බැරි නම් ෙම් ව්යායාමය සාර්ථක 
වන්ෙන් නැහැයි කියා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම නීති වි ෙරෝධීව 
නිපදවන මත් දව්ය, මත් බීම තහනම් කරලා, ඒවා වැළැක්වීමට, 
ඒවා අකිය කිරීමට කියා කිරීම හරහා ඒ බදු අය කිරීම සාධාරණව 
කර ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව කටයුතු කෙළොත් ෙම් ව්යායාමය 
සාර්ථක ෙවයි කියා මා හිතනවා. 

මා නැවතත් මෙග් මාතෘකාවට එන්නම්. මා සාමාන්ය 
පවුලකින් ආපු ෙකෙනක්. මෙග් ෙදමවුපිෙයෝ ගුරුවරු. සාමාන්ය 
පවුලක ඉපදිලා හමුදාවට බැඳුණු මා තණ්හාවට ෙගෞරව නිල නාම 
ලබා ගන්න උත්සාහ කෙළේ නැහැ. මා හැම දාම උත්සාහ කෙළේ මට 
පැවරුණු රාජකාරිය කරන්නයි. තනතුරක් ලැබුණාම මා ඒ 
තනතුෙර් රාජකාරිය හරිහැටි කළා, රට ෙවනුෙවන් කැප වුණා. රට 
ගැන හිතලා ඒ රාජකාරිය හරිහැටි කරලා කම-කමෙයන් හමුදාෙව් 
ඉදිරියට ගියා. මා හමුදාෙව් කීර්ති නාමය රැක ගත්තා. හමුදාවට 
ඉතාම අනතුරුදායක කාලයක්, ඉතාම දුෂ්කර කාලයක් තිබුණා. ඒ 
කාලෙය් මා හමුදාෙවන් පැනලා ගිෙය් නැහැ. ඒ කාලෙය් 
හමුදාෙවන් පැනලා ගිහින්, ඇෙමරිකාෙව්, එෙහම නැත්නම් බටහිර 
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සුෙඛෝපෙභෝගී රටක මුදල් හම්බ කර-කර ඉඳලා, යුද්ධය අවසන් 
වුණාට පස්ෙසේ ඒෙක් ෙගෞරවය ලබා ගන්න කෑදරකමට රට වෙට් 
ගිහින් මැත ෙදෙඩව්ෙව් නැහැ. හමුදාෙව් ෙගෞරවය රකින්න මා 
කැප වීෙමන් වැඩ කළා. ඒවාට පතිඋපකාර හැටියට, ඒවා හඳුනා 
ගැනීෙම් හැටියට උසස් වීම් ලැබුණා. ඒ උසස් වීම් අනුව මා යම්කිසි 
ස්ථානයකට පැමිණියා.  

පසු ගිය කාලෙය් හිටපු පාලකයා, හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් 
මෙග් හමුදාපති පදවිය ගැන, මා ඒ පදවියට ආපු හැටි ගැන 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් මත පකාශ කළා. මා ඒ පදවියට ආෙව් 
ෙකළින් මාර්ගයකයි. ෙකළින් bat එෙකන් පහර දීලා තමයි මා 
එතැනට ආෙව්. එෙහම නැතිව රාජපක්ෂ පවුෙල් කාෙග් ෙහෝ 
පිහිෙටන්වත්, ඒ කාෙග් ෙහෝ අවශ්යතාවටවත් මා ඒ තනතුරුවලට 
ආෙව් නැහැ. සමහර අවස්ථාවල හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් කිව්වා, 
"මා විශාම යන්න හිටපු මිනිෙහක්. එෙහම තිබියදීයි මට යුද 
හමුදාපති තනතුර දුන්ෙන්" කියලා.  

ඒවා අමූලික අසත්ය.  ෙම් කරුණු හැන්සාඩ්ගත ෙවන්න ඕනෑ 
නිසායි මම ඒ ගැන කියන්ෙන්. මම විශාම යන්න අවුරුද්දක් 
තිබියදී හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය මට 
කථා කරලා කිව්වා "ඊළඟට ඔබතුමාට අනිවාර්යෙයන් හමුදාපති 
ධුරය ලැෙබනවා. විශාම යන වයස අපි දීර්ඝ කරනවා" කියා. 
එතෙකොට මම හමුදාෙව් ෙදවැනියා. ඒ අනුව ගැසට් නිෙව්දනයකින් 
විශාම යන වයස අවුරුදු 58 දක්වා වැඩි කළා. මට කලින් හිටපු 
හමුදාපති විශාම යන ෙකොට මෙග් වයස වුෙණ්, අවුරුදු 56 1/2ක්. ඒ 
ගැසට් නිෙව්දනෙය්ම එතුමිය කිව්වා, හමුදාපති වුණාම හැම 
ෙකෙනකුටම හමුදාපති ධුරෙය් අවුරුදු තුනක් ඉන්න පුළුවන් කියා. 
ඒ අනුව මට අවුරුදු 60 ෙවන්න කලින් අවුරුදු තුනක් හමුදාපති 
ධුරෙය් ගත කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එවැනි පරිසරයක තමයි, 
මම හමුදාෙව් රැඳී සිටිෙය්. මම 2005 වසෙර්දී හමුදාපති ෙවනෙකොට 
මට විශාම යන්න තව අවුරුදු තුනක් තිබුණා. ඒ නිසා 
රාජපක්ෂවරුන් පැතිරූ ඒ දූෂිත ආරංචිෙයන් මෙග් හමුදා ජීවිතෙය් 
ඒ පගතියට කැළැලක් වුණු නිසාත්, එවැනි දූෂිත කථා බෙහන් ෙම් 
රෙට් හුඟාක් අයට අසාධාරණ සිදු වුණු නිසාත් මින් ඉදිරියට එවැනි 
ෙද්වල් සිදු ෙනොවීමට ඒවා නිවැරදි කර ජනතාව දැනුවත් කරන 
එක සාධාරණයි කියා මා හිතනවා.  

ඒ ආකාරයට මට හමුදාපතිවීමට හැකියාව ලැබුණා. හමුදාපති 
වුණායින් පසුව අපිට තිබුෙණ් ඉතා අහිංසක බලාෙපොෙරොත්තු. අපට 
බලාෙපොෙරොත්තු තිබුෙණ් නැහැ, කුමන්තණ කරන්න; රෙට් බලය 
අල්ලන්න. නමුත් හමුදාපති ෙවලා ඉන්නෙකොට ෙම් රෙට් 
පාලකයාත්, ඔහුෙග් සෙහෝදරයන් හා ඔවුන්ෙග් පවුල්වල අයත් 
අෙප් ෙක්න්දර ෙහොරකම් කරෙගන ගිහින් බලනවා. හමුදාෙව් 
ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් අනිවාර්යෙයන් ෙහොඳ ෙක්න්දර තිෙබන අය 
තමයි. එෙසේ බැලුවාම, ඒ ෙක්න්දර ටිකක් කැපී ෙපෙනන ෙක්න්දර 
නම් ඊට පසුව ඔවුන් ගැන ෛවරයක් ඇති කර ගන්නවා. ඊට පසුව 
ඔවුන් හිතනවා, "ෙම් අය කුමන්තණ කරයි; බලය ගනියි" කියා. 
ඊට පසුව කුහක විධියට ඔවුන්ෙගන් පළි ගන්න හදනවා.  

හමුදාපති හැටියට මටත් එක බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. 
ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනක සිටින ඕනෑම හමුදාපතිවරෙයකුට එවැනි 
අහිංසක බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. ෙම් 
රෙට් හමුදාපතිවරෙයකුට අනිවාර්යෙයන්ම තානාපතිවරෙයකු 
වීෙම් හැකියාව තිබුණා. ඉඳලා හිටලා ෙකෙනකුට ආරක්ෂක 
ෙල්කම් වීෙම් හැකියාව තිබුණා. එවැනි බලාෙපොෙරොත්තු තමයි, 
අපටත් තිබුෙණ්. එතැනින් එහාට යන්න අපට බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙම් රෙට් හිටපු පාලකයාෙග් සහ ආරක්ෂක 

පධානීන්ෙග් හැසිරීම නිසා ඊට පසුව ඔවුන්ට මුහුණ දීෙම්දී 
එතැනින් ඉදිරියට පියවර ගැනීමට අපට සිදු වුණා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කිසි ෙකෙනකු අපට වැරැදි පැටවිය යුතුයි කියා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ.  

අවසානෙය් මම හමුදාෙව් තිෙබන ඉහළම නිලය පැළඳුවා. ඒ 
ගැන මම ෙම් රෙට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට සහ අගමැතිතුමාට 
මෙග් පණාමය පුද කරන්න ඕනෑ. "ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්" නිලයක් 
පැළඳීමට ෙම් රෙට් තවත් හමුදා නිලධාරිෙයකු සිටිනවා නම් මට 
එම නිලධාරියාට ෙදන්න පුළුවන් එකම අවවාදය වන්ෙන්, ෙමොන 
නිලය පැළඳුවත් කාර්යාලෙය් ෙගෞරවය රැක ෙගන රාජකාරි 
කරන්න; රාජකාරිය උපරිමෙයන් කරන්න සහ තමන්ෙග් මව්බිමට 
තමන්ෙග් මවට ෙමන් ආදරය කරන්න කියන එකයි. ඒ 
පතිපත්තිෙය් ඉඳෙගන තමයි, මම රාජකාරි කෙළේ. ඒ නිසා මම 
හිතනවා, මට ඒ ස්ථානයට යන්න හම්බ වුණා කියා.  

2009 වසෙර්දී අපි යුද්ධය ඉවර කළා. ඒ යුද්ධය කරන 
කාලෙය්දී ෙම් රෙට් යුද්ධයට අමතර ධනයක් වියදම් වුෙණ් නැහැ. 
2005දී මම හමුදාව භාර ගන්නා ෙකොට හමුදා ෙව් වියදම් සඳහා 
රුපියල් බිලියන 82ක් ෙවන් වුණා. මම අවුරුදු අවුරුදු තුනයි මාස 
හතක් අණ දුන්නා. එක්ලක්ෂ දහසයදහසක සාමාජික සංඛ්යාවක් 
හිටපු හමුදාව මම ලක්ෂ ෙදකකට වැඩි කළා. නමුත් මටත් හම්බ 
වුෙණ්, රුපියල් බිලියන 82ක් පමණයි. යුද්ධය තදින්ම පැවැති 
කාලෙය් වුණත් මම අණ දුන් හමුදාවට වැඩිපුර වියදම් කරන්න 
මම මුදල් ඉල්ලුෙව් නැහැ. ඊට ෙපරත් මම අණ ෙදද්දී යුද්ධය 
කිරීමට අවශ්ය අවි ආයුධ ගැනීම ෙම් රුපියල් බිලියන 82ට පිටින් 
සිද්ධ වුණා. ඒක චීනෙයන් සිද්ධ වුණා. මම යුද්ධයට අණ දුන් 
කාලෙය් ගත් අවි ආයුධවලට ෙගවන්න පටන් ගත්ෙත් 2012 
වසෙර්දීයි. ඒවාට වසර 2020 ෙවනකම් ෙගවනවා. එතෙකොට ඒ 
කාලය ඇතුළත ෙම් රෙට් හිටපු පාලකයා, ආරක්ෂක පධානීන් හා 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ජනතාවට කිව්වා, "රට දියුණු කරන්න බැහැ. 
යුද්ධය තිෙබනවා. ඒ නිසා වියදම් අධිකයි" කියා. ඒක අමූලික 
අසත්යයක්. යුද්ධයට වියදම් වුෙණ් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම 
යුද්ධයට වියදම් කළ සල්ලි ෙගවන්න පටන් ගත්ෙත්, 2012 වසෙර් 
ඉඳලායි. ෙම් ආකාරයට ජනතාව රවටමින් "යුද්ධය" කියා මුදල් 
ෙවන් කර ෙගන ඒ මුදල් ෙහොරකම් කළා; ෙනොෙයක් ආකාරවලින් 
ඒවා වංචා කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පධාන වශෙයන්ම 
එකසිය තිෙහේ මිලිමීටර් පතෙරොම් අපි නැව් ගණන් ෙගෙනන්ෙන්; 
ලක්ෂ ගණන් ෙගෙනන්ෙන්. යුද්ධය පටන් ගන්නෙකොට ඒ 
පතෙරොමක මිල තිබුෙණ්, ෙඩොලර් 250ටයි. අවුරුදු 15කට ඒ 
එකක මිල වැඩි ෙවලා තිබුෙණ් ෙඩොලර් 50කින් පමණයි. යුද්ධය 
පැවති කාලෙය් අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත ආරක්ෂක ෙල්කම් ඒ එක 
පතෙරොමකට ෙඩොලර් 650 ගණෙන් ෙගවන්න පටන් ගත්තා. එක 
ප ත ෙරොමක වටිනාකම ෙඩොලර් 400කින් වැඩි කළා. ෙම් 
ආකාරයට වියදම් කරලා අන්තිමට පතෙරොම් ගන්න මුදල් නැති 
වුණා. පතෙරොම් නැති නිසා මට මාස 4ක් යුද්ධය කරන්න බැරි 
වුණා.  

මල්ටි බැරල් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා අහලා ඇති. ඒක 
එක්වරක් පත්තු කරන්න පතෙරොම් 40ක් යනවා. එක්වරකට 
ෙබෝම්බ 40ක් පිටකරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඒ අවිෙයන් නිසි 
පෙයෝජන ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් 2007 මැද ෙවන ෙකොට 
පතෙරොම් නැති නිසා සමහර ෙවලාවට අපි එක දවසකට එක මල්ටි 
බැරල් ෙරොකට් එකයි පත්තු කෙළේ. ඒ කාලෙය් අපට අවි ආයුධ 
නැහැ. ෙවලාවට පතෙරොම් ලැබුෙණ් නැහැ. පසුව මම පාකිස්තාන 
යුද හමුදාෙව් හමුදාපතිට ෙපෞද්ගලිකව කථා කරලා ඔහුෙගන් 
ෙඩොලර් මිලියන 60ක ප තෙරොම් ෙගන්වා ගත්තා. ආරක්ෂක 
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ෙල්කම් උඩ බලාෙගන ඉන්න නිසා, ආරක්ෂක ඇමති, ඒ 
කියන්ෙන් ෙසේනාධිනායකයා උඩ බලාෙගන ඉන්න නිසා පී.බී. 
ජයසුන්දරට සහ බැසිල් රාජපක්ෂට ෙපෞද්ගලිකව කථා කරලා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 60ක් ඉල්ලාෙගන පාකිස්තාන 
හමුදාපති එක්ක මෙග් තිෙබන ෙපෞද්ගලික සුහදතාව මත පතෙරොම් 
ෙගන්වාෙගන තමයි පතෙරොම් නැතුව තිබුණු මාස 6ක පමණ 
කාලය යුද්ධය කෙළේ. යුද්ධෙය් ෙගෞරව ඉල්ලන අයට ෙම්වා 
අමතක ෙවලා කියලා අපට දැන් ෙත්ෙරනවා. 

ඊළඟට, අපි 2005, 2010 සහ 2015 ජනාධිපතිවරණ අරෙගන 
බැලුෙවොත්, 2005 දී සහ 2010 දී තිබුෙණ් අන්ත දූෂිත 
ජනාධිපතිවරණයි. ෙම් රෙට් තිබුණු ඉතාම දුර්ජනම කාලය, රටට 
කණ ෙකොකා හඬපු කාලය තමයි 2005න් පස්ෙසේ කාලය.                        
අපි දන්නවා, 2005 දී රෙට් හිටපු පාලකයා, මහින්ද                     
රාජපක්ෂ වර්තමාන මන්තීතුමා, 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
ජනාධිපතිවරණය දිනීම සඳහා පගාව වශෙයන් පභාකරන්ට 
ෙඩොලර් මිලියන 2ක් -ලංකාෙව් මුදලින් රුපියල් මිලියන 200කට 
වැඩි පමාණයක්- දුන්නා, ෙදමළ ජනතාව ඡන්දය දාන එක 
නවත්වන්න. මම භය නැතුව ඒක කියනවා. ජනාධිපති 
කාර්යාලෙය්දී බැසිල් රාජපක්ෂට තිබුණු office එෙක්දී එතුමායි 
මමයි කථා කරමින් ඉන්න ෙකොට එතුමා මට පැවසුවා, 2005 
මැතිවරණයට ආධාර ෙලස දකුණු ආසියානු අසල්වැසි රටකින් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2ක් ලැබුණා කියලා. පභාකරන් 
ඇහුවා, "ෙදමළ ජනතාව ඡන්දය දාන එක නවත්වන්න නම් 
ඔබතුමන්ලා මට කරන උපකාරය ෙමොකක්ද?" කියලා. එතෙකොට 
අපි කිව්වා, පභාකරන්ට අවශ්ය ෙවලා තිබුණු ෙබෝට්ටු ටික - මුහුදු 
ෙකොටින්ට අවශ්ය ෙබෝට්ටු ටික- මැෙල්සියාෙවන් ගන්න 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2ක් ෙදන්නම් කියලා. පිට රටින් 
හම්බ වුණු ෙඩොලර් මිලියන ෙදෙක් මල්ල එෙහම පිටින්ම අරෙගන 
ගිහිල්ලා බැසිල් රාජපක්ෂ විසින්ම පභාකරන්ට භාරදුන්නා කියලා 
ඔහු මට පකාශ කළා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙකොෙහොමද? 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඊට අමතරව බැසිල් රාජපක්ෂ මට එතැනදී කිව්වා, ඒ ෙවලාෙව් 

ඒ ස්ථානෙය් උඩරට කඳුරකරෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයකුත් සිටියා 
කියලා. පභාකරන් ඔහු දිහා බලා ඔහුට ඇඟිල්ල දිගු කරලා 
කිව්වාලු, "උඹත් උඩරට මිනිස්සුන්ට ඡන්ෙද දාන්න ෙදන්න එපා" 
කියලා. ෙම් කියන කරුණු අනුව ඇත්තටම ඒක සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. රෙට් නීතිය අනුව, තස්තවාදය මැඩලීෙම් පනත අනුව 
එවැනි ෙදයක් කරපු පුද්ගලෙයක් රෙට් ජනාධිපති ෙනොෙවයි විය 
යුත්ෙත්. ඔහුට ෙදන්න පුළුවන් දඬුවමක් තිෙබනවා, තස්තවාදය 
මැඩලීෙම් පනත අනුව තස්තවාදීන්ට මුදල් දුන්ෙනොත් 
අනිවාර්යෙයන්ම ලැෙබන දඬුවම තමයි එල්ලුම් ගහ. ෙම් රෙට් 
පබල ෙද්ශපාලනඥයන් ෙමවැනි අන්දමට කියා කළා. අපි ඒවා 
ගැන ෙසොයා බලන්න තවමත් පමාද නැහැ. 

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, 2010 ජනාධිපතිවරණයත් අන්ත 
දූෂිතයි කියලා. ඒ ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඡන්ද ගණන් කිරීෙම් 
මධ්යස්ථාන 6කට පහර දුන්නා. නිෙයෝජිතයන් සිටිෙය් නැහැ. 
මහනුවර, කුරුණෑගල, රත්නපුර, ගම්පහ, අනුරාධපුර, මාතෙල් 
යන දිස්තික්කවල ඡන්ද ගණන් කිරීමක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. රෑ 12 
ෙවන ෙකොට ඡන්ද මධ්යස්ථානවලට පහර දුන්නා. ඡන්ද පතිඵල 
අවශ්ය විධියට සැකසුවා. සකසලා ඉවර ෙවලා මැතිවරණ 

ෙකොමසාරිස්ට එව්වා. ඔහුට ආතතිය හැදුණා. ඔහු අද ෙවනකල් ආ 
ගිය අතක් නැහැ. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් අද වන ෙතක් ජනතාවට 
මුහුණ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔහු කථා කරන්න භයයි; පන්සලකට 
යන්න භයයි; කෙඩ්කට යන්න භයයි. ඔහු ලවා කරවපු වැරදි වැෙඩ් 
ගැන, ඒ දාමරික වැෙඩ් ගැන ඔහු අදත් හිතින් දුක් විඳිනවා. 2010 
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් එදා හිටපු පාලකයා සාධාරණව ජනාධිපති 
වුෙණ් නැහැ කියන එක ෙම්  රෙට් ජනතාව දැනගන්න ඕනෑ. 
මැතිවරණ ෙදකම පරාදයි. 2005දීත් පරාදයි, 2010දීත් පරාදයි. 
කෑදරකමට 2015දීත් ආවා. 2015දීත් පරාදයි. මම දන්නවා, ඒ 
පාලකයා - රාජපක්ෂ මන්තීතුමා - ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් සභාෙවන් පිට 
එළිෙය් ඉන්නවා. හිත වෙතක් ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා 
ආරාධනා කරන්න, පුළුවන්නම් ඇවිල්ලා මම ෙම් කියන ඒවා 
අහ ලා Point of Order එකකට අවස්ථාවක් අරෙගන මට අභිෙයෝග 
කරන්න කියලා. 

2015 ජනාධිපතිවරණය දූෂිත කරන්න බැරි වුණා; ජයගහණය 
ෙහොරකම් කරන්න බැරි වුණා. ගණන් කිරීෙම් මධ්යස්ථානවල 
විෙද්ශීය නිරීක්ෂකෙයෝ හිටපු නිසා ඒක කරන්න බැරි වුණා. 
නැත්නම් 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් අනිවාර්යෙයන්ම ගණන් 
කිරීෙම් මධ්යස්ථානවලට පහර ෙදනවා. හමුදාව ෙයොදලා තිබුණ  
ආකාරය අනුව කිව හැකියි, හමුදාව ෙයොදලා මාව අත් අඩංගුවට 
ගත්තා වාෙග් අනිවාර්යෙයන්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා 
ඇතුළු විශාල සංඛ්යාවක් අත් අඩංගුවට ගැනීමට සැලසුම් කරලා 
තිබුණ බව.  

ඒ මදිවට ඔහුෙග් කට්ටාඬියා මාතර ඉඳෙගන ෙකොඩිවින ජප 
කරනවා. ෙම් දවස්වල අපි ඔක්ෙකොෙග්ම පිළිම තියාෙගන ඒවාට 
කටු ගහනවා ලු. මම හිතන්ෙන් මෙග්ත් උගුරටද ෙකොෙහේෙදෝ 
කටුවක් ගහලා පසු ගිය මාසෙය් ඉඳලා මෙග් උගුරත් ටිකක් 
ආබාධයි.  

2010 වර්ෂෙය් පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ මා 
නිශ්ශබ්ද කරන්න උත්සාහ කළා. මට ෙබොරු ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
කළා. මම හිෙර් දැම්මා. මට ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරලා යුද අධිකරණ 
පැවැත්වූවා. ඒවා පැවැත්වූෙය් සදාචාරෙයන් ෙතොරවයි. හමුදා 
නිලධාරියකු වරදකරුෙවක් නම්, ඔහුෙග් නිලයට ඉහළ නිල දරන 
අය අනිවාර්යෙයන්ම ඒ යුද අධිකරණෙය් සාමාජිකයන් වන්න 
ඕනෑ. මට විරුද්ධව පැවැත්වූ යුද අධිකරණවල හිටපු සාමාජිකයන්, 
සභාපති මට වඩා නිල ෙදකකින් පහළයි. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ඒ 
වාෙග් ෙද්වල් කරලා නැහැ. ඒවා හමුදා විනයට විරුද්ධයි; 
සදාචාරයට විරුද්ධයි. ඒවා ඔක්ෙකෝම අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන් 
එවකට සිටි ෙම් රෙට් පාලකයායි. මාත් එක්ක එකට 
ජනාධිපතිවරණයට තරග කළ පුද්ගලයා යුද අධිකරණෙයන් මාව 
හිෙර් දමා මට ෙදන දඬුවමට ඔහු අත්සන් කරනවා. ඒවා 
සාධාරණව කෙළේ නැහැ.  

යුද අධිකරණෙය් ලිපිෙගොනුවකින් ගලවා ගත් ෙකොළ කීපයක් 
මම ෙමතැනට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 

ෙම් යුද අධිකරණෙය් පැමිණිල්ෙල් නීතිඥයා එක ස්ථානයකදී 
ඉංගීසි භාෂාෙවන් ෙමෙසේ කියනවා, I quote:  

“Basically, Your Honour, I am reiterating what I said earlier. 
Impartiality of the Accused General is not in issue.” 

ෙටන්ඩර් මගඩියක් කියලා තමයි මට නඩු දැම්ෙම්. එතැනදී ඒ 
නීතිඥයා කියනවා,  ෙටන්ඩර් කියා පටිපාටිෙය්දී ෙම් වරදකරුෙග් 
අපක්ෂපාතීභාවය, සාධාරණත්වය කියන එක පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
කියලා. එතෙකොට ඒ ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙය්දී මම කිසි වරදක් කරලා 
නැහැයි කියලා ඒ නීතිඥයා පිළිගන්නවා.  
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ඊළඟට ඔහු ෙමෙසේ කියනවා, I quote: 

“Prosecution never ever took up the position that the Accused acted 
in a partial way.” 

ඔහු ආපහු කියනවා, "ෙකොයි ෙවලාවකවත් ෙම් පැමිණිල්ල 
කිව්ෙව් නැහැයි ලු, ෙම් වරදකරු ඒ ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙය්දී 
පක්ෂපාතීව වැඩ කරලා තිෙබනවා" කියලා. මම වරදක් කරලා 
නැහැ, මුදල් වංචාවක් කරලා නැහැ, ෙහොරකමක් සිද්ධ ෙවලා 
නැහැ කියලා එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් පිළිගන්නවා.  

හැබැයි ඊළඟට කියනවා, මම කරලා තිෙබන වරද tender 
board එෙක් වාඩි වුණු එක කියලා. පසම්පාදන කටයුත්තකදී 
අනුගමනය කළ යුතු උපෙදස් මාලාවක් තිෙබනවා. මම tender 
board එෙක් හිටපු එෙකන් ඒ උපෙදස් මාලාව කඩ කරලා 
තිෙබනවා ලු. ඒ පසම්පාදන උපෙදස් කැඩුවා නම්, යුද හමුදා නීතිය 
අනුව ලබා දිය යුතු දඬුවම් නියම කරලා ති ෙබනවා. යුද හමුදා නීති 
ෙපොෙත් Sections 35ක් තිෙබනවා. ඒෙක් එක Section එකක් 
තිෙබනවා, නිෙයෝග කඩ කිරීම, උපෙදස් පිළිෙනොපැදීම 
සම්බන්ධෙයන්. ඒ Section එකක් යටෙත් වරදක් කෙළොත්, 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙචෝදනා පත නැඟිය යුත්ෙත්ත් ඒ Section 
එෙකන් පමණයි. හමුදා පනත අනුව ෙවනත් Sectionsවලින් 
ෙචෝදනා කරන්න බැහැ. නමුත්, මට ෙචෝදනා පතය හැදුෙව් ෙවන 
Section එකකින්. ෙචෝදනා පත හදලා මාව හිෙර් දැම්මා. නමුත්, 
උපෙදස් පිළිෙනොපැදීෙම් ෙචෝදනාවට ඒ ෙචෝදනා පතය හැදුවා නම්, 
මට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම දඬුවම තනතුරු ගැලවීම පමණයි. ඊට 
කලින් කැලෑ උසාවිෙයන් මෙග් තනතුරු ගලවා තිබුණා. ඒ නිසා 
ෙම් උසාවිෙයන් ගලවන්න තනතුරක් තිබුෙණ් නැහැ.  

ඒ කාලෙය් හිටපු පාලකයා වන මහින්ද රාජපක්ෂ -අද 
මන්තීතුමා- ඒ ආකාරෙයන් සම්පූර්ණ වැරදි අසාධාරණ 
කියාදාමයක් හරහා වැරදි ෙචෝදනා නඟා මාව හිෙර් දැම්මා. අද ඔහු 
මන්තී ෙකෙනක්. මම අද ෙමතැන ඉන්නවා. මම 
ජනාධිපතිවරණයට තරග කළ නිසා ඔහු මෙගන් පළි ගන්න මාව 
හිෙර්ට දැම්මා. ෙම් වාෙග් කරුණු ගැන, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙම් 
රෙට් සිද්ධ වුණු එක ගැන අප ලජ්ජා වන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have five minutes more. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඊළඟට, ඒ ෙචෝදනාෙව්දී කිව්ෙව් එවකට හිටපු මෙග් බෑනා වන 

ධනුන තිලකරත්න ෙටන්ඩර් හරහා tender board එකට යම් යම් 
ෙද්වල් විකුණන්න උත්සාහ කරපු නිසා මම ඒ tender board එෙක් 
හිටපු එක වැරදියි කියලා. නමුත්, Hi-Corp (Pvt) Ltd. කියන 
සමාගමකින් තමයි ෙටන්ඩර් පතිකා එවා තිබුෙණ්. ධනුන 
තිලකරත්නට ඒ සමාගෙම් කිසි තනතුරක් නැහැ. ඔහුෙග් මිතෙයෝ 
වගයක් තමයි ඒ සමාගෙම් ඉඳලා තිබුෙණ්. ඔහුෙග් මිතෙයෝ tender 
board එකට පිටරටවලින් ෙනොෙයක් බඩු ෙගන්වා ෙගන තිබුණා. 
ඒ බඩු ෙගන්වනෙකොට ධනුන තිලකරත්න ඔවුන්ට උදවු කරලා 
තිබුණා. 

නමුත් ධනුන තිලකරත්නෙග් සම්බන්ධයක් ඒ ෙකොම්පැනියට 
නැහැ. ඊට පසුව පැමිණිල්ෙල් - prosecution එෙක්- නීතිඥයා 

කිව්ෙව්, ධනුන තිලකරත්න කරපු ෙද්වල් හමුදාපති හැටියට, 
ඔහුෙග් father-in-law හැටියට මා දැනෙගන ඉන්න ඕනෑ 
කියලායි. ඒ සඳහා ඒ නීතිඥයා උදාහරණ කීපයක් දුන්නා. මා 
ඇෙමරිකාෙව් ගිය ෙවලාෙව් මෙග් දුවෙග් ෙගදර සිටි හින්දා, ධනුන 
තිලකරත්න එක්ක ඒ ෙගදර සිටි හින්දා, මෙග් දුව එක්ක මා ළඟින් 
සම්බන්ධ ෙවලා සිටි හින්දා එවකට හිටපු මෙග් son-in-law කරපු 
සියලු ෙද් මා දැනෙගන සිටිය යුතුයි කියා ඔහු කිව්වා. ඔහු දුන් එක 
උදාහරණයක් තමයි ඒක.  

ඊළඟට ඒ නීතිඥයා කිව්වා, ධනුන පවුලට හුඟක් ළං ෙවලා 
හිටපු ෙකෙනකු හින්දා ඔහුෙග් father-in-law ඔහු කරන ෙද්වල් 
අනිවාර්යෙයන් දැනෙගන සිටිය යුතුයි කියලා. ඊළඟට ඒ නීතිඥයා  
තවත් කාරණයක් කිව්වා. මම යුද්ධය කරපු කාලෙය් අෙප් 
ළමයින්ට ඒ රෙට් ආරක්ෂාව දීලා තිබුණා. ඒ ආරක්ෂාව ෙදන්න 
ඉස්සර ෙවලා මම ෙසොයා බැලිය යුතුව තිබුණා ලු, මෙග් දූවරුන්, 
මෙග් බෑනලා ආශය කරන්ෙන් කවුද කියලා. මට ආරක්ෂාවට 
සිටියා 500ෙදෙනක්. ඒ 500ෙදනා දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ මම 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් කවුද කියලා. එෙහම පිළිෙවතක් නැහැ. 
ජනාධිපතිතුමාට ආරක්ෂාවක් තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ජීවිතය ගැන ෙසොයන්න ඒ ආරක්ෂකයන්ට කිසිම 
අයිතියක් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙමෝඩ තර්ක තමයි ෙගනාෙව්.  

ඊළඟට කියා තිබුණා, ධනුන තිලකරත්න 2010දී ඇවිල්ලා 
ජනාධිපතිවරණයට වැඩ කරපු හින්දා ධනුන තිලකරත්නෙග් 
ෙපෞද්ගලික ජීවිතෙය් ඔහු කරපු ෙද්වල් ෙමොනවාද කියා මා 
දැනෙගන සිටිය යුතුව තිබුණා කියා. ඒ වාෙග් ෙමෝඩ තර්ක 
ෙගනාපු ඒ පැමිණිල්ෙල් නීතිඥයා අද උසස්වීම් ලබා ඉන්නවා, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්. එවැනි තර්ක ෙගනැල්ලා මාව හිෙර් දාපු 
හින්දා ඔහුට තෑගි ෙබෝග ලබා දුන්නා, එවකට හිටපු පාලකයා. ෙම් 
ආකාරෙයන් තනිකරම ෙබොරු, -මුසාවාද- ෙබොරු ෙචෝදනා, ෙබොරු 
තර්ක විතර්ක ෙගනැල්ලා තමයි අප හිෙර් දාලා අෙපන් 
පලිගත්ෙත්. 

මෑතකදී බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිතුමා මාධ්යයට 
පසිද්ධිෙය් කියනවා අපි දැක්කා, ඔහු දන්නා තරමට පළිගැනීමක් 
සිද්ධ වුණා නම් එෙසේ සිද්ධ වුෙණ් සරත් ෙෆොන්ෙසේකාෙගන් 
පමණයි කියලා. එය ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් කියා කිව්වා. ඒ 
අයෙග් කට කථා කෙළේ නැතත් දිව කථා කරනවා. එක්ෙකෙනකු 
ෙබොරු කියා හංගන්න හැදුවත් ඒ පවුෙලන්ම, ඒ අය අතරින්ම, ඒ 
පබලයන් අතරින්ම ඒවා එළියට එනවා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකාෙගන් 
පළිගැනීම පශ්නයක් නැහැ වාෙග් තමයි ඒ අය කථා කරන්ෙන්.  

ඊළඟට හමුදාෙව් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්ෙගන් පළිගත්තා. 
ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් 35ෙදෙනකු ෙගදර යැව්වා. යුද්ධය කාලෙය් 
වගකීම් දරපු නිසා, ඉතා පබල තනතුරුවල සිටිමින් යුද්ධය 
ෙවනුෙවන් කැපවූ නිසා, මා යටෙත් වැඩ කළ නිසා ජනරාල්ලා 
10ෙදෙනකු, බිෙග්ඩියර්ලා 10ෙදෙනකු ෙගදර යැව්වා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have two minutes more. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි එතුමාට තවත් කාලය ලබා ෙදනවා.  
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ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
කමාන්ෙඩෝ ෙරජිෙම්න්තුෙව් අධිපති ෙලස එක ජනරාල් 

ෙකෙනක් සිටියා. ඔහු හමුදාෙවන් එළියට දැම්මා. ඔහුට රැකියාවක් 
ගන්න බැරි වුණා. ඔහු ඕස්ෙට්ලියාවට ගියා.  ඔහුට එෙහේදි 
රැකියාවක් ගන්න බැරි වුණා. හෘදය වස්තුෙව් ආබාධයකින්  ඔහු 
මිය ගියා. යුද හමුදා ෙපොලීසිය බාරව සිටියා බිෙග්ඩියර් ෙකෙනක්. 
උෙද් 5.00 ඉඳලා රෑ 8.30 වන කල් ඔහු වැඩ කළා. ඔහු හමුදාෙවන් 
යැව්වා. ඔහුට රැකියාවක් ගන්න බැරි වුණා. ඔහුට රැකියාවක් 
ගන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඔහුෙග් බිරිඳට වයස අවුරුදු 40යි. 
හෘදයාබාධයක් හැදිලා මිය ගියා. ෙම් විධියට ඉතාම නින්දිත 
ආකාරයට ඔවුන් පළිගත්තා. ඒ නිසා හුඟක් අයට ඉතා 
විපත්තිදායක අන්දමින් ජීවත් වන්න සිද්ධ වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යුද ජයගහණෙය් 
ෙගෞරවය ගන්න හැදුවා; ෙපොත් ලිව්වා. යුද්ධෙය් ජයගහණය 
ලබාගන්න කෑදරකමින් දැඟලුවා. අවුරුදු ෙදකයි මාස නවයක් මා 
යුද්ධය ෙමෙහයවූවා. මෙගන් පසුව හිටපු හමුදාපති එදා සිටිෙය් 
වවුනියාෙව් bunker line එක භාරවයි. යුද්ධය අවසාන ෙව්ෙගන 
එන ෙකොට -අන්තිම මාස ෙදක විතර වන ෙකොට- එක දවසක් 
ෙඝෝඨාභය රාජපක්ෂ මට අඬගහලා කිව්වා, "සරත්, පැය 24ම 
යුද්ධය ෙමෙහයවලා ෙමෙහයවලා ඔයාට දැන් හරිම මහන්සි ඇති; 
අමාරු ඇති. යුද්ධෙය් ඉතිරි ටික කරන්න දැන් අරයාට භාර 
ෙදන්න" කියලා. යුද්ධෙය් කරන්න ෙදයක් ඉතිරි ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ, අන්තිම මාස ෙදක වනෙකොට. මම දැනගත්තා ෙගොනා 
හැෙරන්ෙන් ෙපොල් පැළයටයි කියලා. එතෙකොට මම දැනගත්තා, 
ෙකොෙහේ ෙහෝ හිටපු මිනිෙහක් යුද්ධය කළා කියලා කියන්න හදන 
බව.  

ඒ කාලය වන ෙකොට යුද්ධය ෙකෝපල්ලාට, සාජන්ට්ලාට 
කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට ඇවිල්ලායි තිබුෙණ්. ඔහු ඒ 
ෙවලාෙව් හැදුවා  ෙසොක්ෙකකු දාලා, ඊට පස්ෙසේ ඔහු යුද්ධය 
ෙමෙහයවූවා කියලා ෙපන්වන්න කථාව ෙගොතාගන්න. ඒ 
ආකාරයට යුද්ධෙය් ෙගෞරවය ගන්න දිගටම දැඟලුවා; දිගටම 
උත්සාහ කළා. ෙපොත් ලිව්වා.  

ෙපොත් ලිව්වා වුණත් යුද්ධය අවසන් වූ දිනයවත් දැනෙගන 
සිටිෙය් නැහැ. මැයි 18වන දා අප ෙගන්නුවා අරලියගහ මන්දිරයට. 
මටත් දුන්නා උසස් වීමක්. යුද්ධය ඒ වන විටත් අරෙහේ ෙකරුණා. 
මැයි 16වන දා ගුවන් ෙතොටුපළට ඇවිල්ලා අර තාර ෙගොඩ ඉම්බා. 
යුද්ධය ඒ වන ෙකොටත් අරෙහේ අවසන් නැහැ. මැයි 19වන දා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විශාල පම්ෙපෝරියක් ගැහුවා, යුද්ධය ඉවර කළා 
කියලා. එතෙකොටත් යුද්ධය අරෙහේ පැවැත්වුණා. පභාකරන් පවා ඒ 
වන විට පණ පිටින්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා කාර් එකට නැඟලා 
යන ගමන් තමයි මටත් පණිවුඩය ආෙව්, පභාකරන්ෙග් මළ මිනිය 
හම්බ වුණා කියලා. යුද්ධය ෙමෙහයවූවා කියන අය යුද්ධය අවසන් 
වූ දිනයවත් දන්ෙන් නැහැ. අවසාන සතිෙය් මම රෙට් සිටිෙය් 
නැහැ. අත්යවශ්ය කරුණකට මට රටින් යන්න වුණා.            

අපි නිෙයෝග කරලා, අපි ඇණවුම් කරලා තිබුණු, යුද හමුදාවට 
අවශ්ය බඩු බාහිරාදිය විශාල පමාණයක්  පරීක්ෂා කර අවසාන 
තීරණය ෙදන්න මට නියමිතව තිබුණා.   ඒවා ගත්ෙත් නැත්නම් 
ෙවන රටකට විකුණනවා කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම, යුද ටැංකි 
පනහක් විතර එතැන තිබුණා. එය පස් වරක් කල් දැමූ ගමනක් 
නිසා  මට ඒ වැඩ කටයුත්තට යන්න තිබුණා. නමුත් මම දැන 
ෙගන හිටියා ඒ කාලෙය් යුද්ධය ඉවර ෙවනවා කියලා. ෙමොකද, ඒ 
කාලය වන විට අපි තස්තවාදීන් අර කළපුවයි මුහුදයි අතරට හිර 
කරලායි තිබුෙණ්.  අෙපේල් 19වැනි දා ඉඳලා මැයි 19 ෙවනකල් ඒ 
තීරයට හිර කරලායි තිබුෙණ්. ඒ තීරයට හිර කළාට පස්ෙසේ, 

එතැනින් එහාට යුද්ධය ෙගන යන්නට ෙජනරාල්ලාට වැඩක් 
තිබුෙණ් නැහැ; බිෙග්ඩියර්ලාට වැඩක් තිබුෙණ් නැහැ. සියලුම 
මන්තීවරු පවා ඒ කාරණය ෙත්රුම් ගන්නවා. අෙප් සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමාටත් ඒක කියන විට හිනා යනවා.  

ඊට පසුව ෙකෝපල්ලා, සාජන්ට්ලා තමයි යුද්ධය කෙළේ. ගල් 
ෙරෝලක් ෙපරළනවා වාෙග්, ඒ තීරය දිෙග් මාසයක් තිස්ෙසේ 
ෙහමින් ෙහමින් ෙකෝපල්ලා සාජන්ට්ලා ගහ ෙගන, ගහ ෙගන 
ඉදිරියට ආවා. දවසකට මීටර් 200ක් 300ක් ඉදිරියට ගියා. ඒ 
කරුණ අල්ලා ෙගන කෑ ගැහුවා, ''ෙජනරල් රෙට් හිටිෙය් නැහැ. 
ඒක නිසා ඒ අය යුද්ධය ෙමෙහයවූවා'' කියලා. නමුත් ඒ අය යුද්ධය 
ෙමෙහයවූෙය් නැහැ. ඒ සුමානෙය්  කළ නින්දිත වැඩ නිසා තමයි 
අදටත් ''සුදු ෙකොඩි'' පශ්නය වැනි පශ්න සහගත තත්ත්ව ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එපමණ පිරිසිදුව කළ යුද්ධෙය් අවසාන කාලය 
ඇතුළත, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් හැසිරීම නිසා,   ඒ අය කට ගහන්න 
ගිහින්, අත දමන්න ගිහින්, ඇඟිලි ගහන්න ගිහින් ''කිරි කලයට 
ෙගොම බින්දුවක් වැටුණා'' වාෙග් නරක නාමය ගා ගත්තා.  

යුද්ධය ගැන ෙමොනවත් ඒ අය දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, යුද්ධය 
ගැන ෙපොත් ලිව්වා. යුද්ධෙය් අන්තිම කාලෙය් සිද්ධ වුණු ෙද් 
ජනතාවෙග් දැන ගැනීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී කවදා ෙහෝ අපි එළියට 
දමනවා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂයි ඒ ෙපොත ලිව්ෙව්. ඔහු යුද්ධය 
ෙමෙහයවූවා කිව්වා. ඔහු 1990 වර්ෂෙය් හමුදාෙවන් අස්ෙවලා යන 
විට එල්ටීටීඊ එකට ගල්කටස් විතරයි තිබුෙණ්. ඒ කාලෙය් 
හමුදාෙවන් ගිය ෙකෙනකුට පුළුවන්ද, එල්ටීටීඊ එකට නැව්, ගුවන් 
යානා, කාලතුවක්කු, යුද ටැංකි තිෙබන කාලෙය් ඇවිල්ලා අපට 
උපෙදස් ෙදන්න? ඒ වාෙග් ෙකෙනකුට තිෙබන පළපුරුද්ද 
ෙමොකක්ද? නමුත් අපි යුද පිටිෙය් දිගටම හිටියා; අවුරුදු තිස්පහක්ම 
හිටියා. අපි ෙවඩි කෑවා; බල ඇණිවලට අණ දුන්නා; බල 
ෙසේනාවලට අණ දුන්නා; ෙසේනාංකවලට අණ දුන්නා; ආරක්ෂක 
ෙසේනා ආඥාපතිවරු හැටියට වැඩ කළා. ඒ පළපුරුද්ෙදන් තමයි 
අපි යුද්ධය කෙළේ.  

ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1991දී පැනලා ගියා. රංජන් 
විෙජ්රත්නෙග් කකුල් ෙදක අල්ලලා වැඳලා තමයි යන්න අවසර 
ගත්ෙත්. ''යුද්ධෙය්දී හරියට රාජකාරි කරන්ෙන් නැහැ, නිවටයි, 
බියගුලුයි'' කියලා ඔහු  යුද අධිකරණයක් ඉදිරියට දමන්න හැදුවා. 
ඒ ෙව්ලාෙව් අයියාත් එක්ක ගිහින් කකුල් ෙදක අල්ලලා වැඳලා 
හමුදාෙවන් අස් ෙවලා ගියා. ඇෙමරිකාෙව් හිටිය පළමුවැනි අවුරුදු 
ෙදෙක්දී tinkering වැඩ කෙළේ. ඒ කාලෙය් අපි එෙහේ යන ෙකොට 
අපට ඔහු හමු වුණා. ''හරියට ඇඟ රිෙදනවා, ජීවත් ෙවන්න 
අමාරුයි'' කිව්වා. වාහනයක් තිබුෙණ් නැහැ. මෙග් යාළුෙවක්  
එයාට දුන්නා push bicycle එකක්. ඊට පස්ෙසේ දවසක ඇවිල්ලා 
කිව්වා ''push bicycle එක ෙහොරු ෙගනිහින්'' කියලා. එතෙකොට 
මෙග් යහළුවා ඇහුවා, ''ඇයි අයිෙසේ, ඒක දම්වැලක් දමලා, ෙලොක් 
එකක් දමලා ෙකොෙහේ හරි තියන්න එපායැ'' කියලා. ''ඉණිමඟට 
ෙලොක් එකක් දමලා තිබුණා. ඉණිමඟත් එක්කම අරෙගන ගිහින්'' 
කිව්වා. ඒ වාෙග් චරිතයක්. 

ඊට පස්ෙසේ අවුරුදු 14ක් computer operator හැටියට වැඩ 
කළා. එෙහම කර කර ඉඳලා ඇවිල්ලා ලක්ෂ ෙදකක හමුදාවකට 
අණ ෙදන්න පුළුවන්ද? එෙහම පුළුවන් නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
සෑම ෙකෙනකුටමත් ඒක පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නම් මට 
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ,එකවරම ගිහිල්ලා ඉංජිෙන්රුවන් හැෙමෝටම 
උගන්වන්න. නමුත් වෘත්තීය නිපුණත්වයක් නැතිව එවැනි ෙදයක් 
කවදාවත් කරන්න බැහැ. 

ඊෙය් අෙප් රෙම්ෂ් පතිරණ ගරු මන්තීතුමා කථා කරනවා මා 
දැක්කා. එතුමා මම හුඟක් ගරු කරන ෙකෙනක්. ෙදොස්තර 
මහත්මෙයක් හැටියට ඉෙගනත් ෙකෙනක්. එතුමා කිව්වා, ''මහින්ද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා යුද්ධයට නායකත්වය දුන්නා'' 
කියලා. රෙම්ෂ් පතිරණ මෙග් මිතයාට මා තුළ ෙගෞරවයක් තිබුණා. 
එයින් සියයට 25ක් ඊෙය් කපා දැම්මා. දැන් සියයට 75යි 
තිෙබන්ෙන්. රෙම්ෂ් පතිරණ මහත්මයා ගාල්ෙල් ෙකෙනක්. 
කරාපිටිය ඉස්පිරිතාලෙය්  ඉතා විශිෂ්ට ශල්යකර්ම කරනවා. ඒ 
ගැන සෑම දාම අපට පුවත් පත්වලින් කියවන්න පුළුවන්. ඒ 
ශල්යකර්මවල ෙගෞරවය ඒ ෙදොස්තරවරුන්ට ෙදන්ෙන් නැතිව 
මෙග් මිත රාජිත ෙසේනාරත්නට ෙදනවාද, ඔහු ෙසෞඛ්ය ඇමති 
කියලා? එෙහම නැතිනම් ෙමතැන සිටින ෙවනත් අමාත්ය 
ෙකෙනක් ගැන බැලුවත් එෙහමයි.  

අපි හිතමු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමා කියලා. එතුමා World 
Cup එක ගත්තා. ඒ ෙවලාෙව් හිටිය ඇමතිතුමා ෙහෝ 
ජනාධිපතිතුමා ෙහෝ ඒ කප් එක ඔළුෙව් තියා ෙගන දිව්වාද, ''මම 
World Cup එක ගත්තා'' කියලා. ඊෙය් ෙපෙර්දා අපි කිකට් මැච් 
පැරදුණා. එතෙකොට අෙප් මිත දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාට 
කියනවාද, ''උඹ මැච් එක පැරදුණා'' කියලා. දිනුවත් පැරදුණත්, ඒ 
සටෙන් ෙයෙදන අයට, ඒක කරන අයට ඒ ෙගෞරවය ෙදන්න ඕනෑ. 
ෙලෝකෙය් ෙමොනම රටකවත් යුද්ධයක් දිනුවාම ජනාධිපති 
ෙකෙනක් කියලා නැහැ, ''මම යුද්ධය දිනුවා, මෙග් cutouts රට 
පුරාම ගහපියව්'' කියලා. අෙප් රෙට් ඒ ලජ්ජා නැති ෙද්  වුණා. ඒක 
අහගන්න ෙනොසිටිය එක ගැන මට කනගාටුයි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එළිෙය් ඉඳෙගන අහෙගන ඇති. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඊළඟට, - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කථා කරන ඉතිහාසය 

ජනවාරි අටවැනි දා මැරිලා, ෙව්ලිලා, වට්ටක්කා ෙවලා ගිහිල්ලා. ඒ 
ඉතිහාසෙයන් අපට වැඩක් නැහැ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අහෙගන ඉන්න, ෙම් ෙමතුමාෙග් පළමුවැනි කථාව. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
2015 ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් අෙප් 

යුතුකම් ඉෂ්ට කළා. ෙම් රට සූරාෙගන කාපු, එවැනි අමිහිරි 
අතීතයක් ෙම් රෙට් ෙගොඩ නඟපු, ඒ ඒකාධිපති පාලකයා 2015 
ජනවාරි 8වැනිදා දණ ගැස්සුවා. ඒ ඒකාධිපති පාලකයා බින්දුවට 
බැස්සුවා. බින ්දුවට බස්සලා ෙම් රෙට් ජනතාවට සැනසිල්ල, 
සහනය, සිසිල අපි ලබා දුන්නා.  

ෙකොච්චර පම්ෙපෝරි ගැහුවත් අද ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ඇඟට 
සිසිලක් තිෙබනවා. ඔවුන් සතුටින් ජීවත් ෙවනවා. කන්න ෙබොන්න 
නැති වුණත්, ආර්ථික පශ්න තිබුණත් ජනතාව නිදහෙසේ ජීවත් 
ෙවනවා. අපි දැන් ෙම් රෙට් බෙයන් ජීවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
කාලෙය් අපි දැක්කා, ජනතාව ෙකොච්චර බෙයන් හිටියාද කියලා. ඒ 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙගෙනන්න, ඒ හංසයා ෙගෙනන්න මම 
පුෙරෝගාමී වුණා. ඒ ගැන මට ඉතා නිහතමානීව කුඩා සතුටක්, 
ආඩම්බරකමක් තිෙබනවා. ඒ ෙව්ලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය, 

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා, ඒ ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ගැන 
විශ්වාසය තිෙබන තැනට ෙගනයන්න මට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ 
හැකියාව නිසා තමයි ෙපොදු අෙප්ක්ෂක සංකල්පය දිගින් දිගටම 
ෙගනැල්ලා, ඒ සංකල්පෙය් හිඳිමින්  සටන් කරලා, අවසානෙය්දී 
අපි ඒකාධිපති පාලකයාෙගන් රට ෙබ්රා ගත්ෙත්. ඒ ගැන අපි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ; එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ නායකයාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ; එක්සත් 
ජාතික පාක්ෂිකයන්ටත් ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

ඊට පස්ෙසේ අපි ඉතා දුෂ්කර කාලයක් ගත කළා. 2010 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ අවුරුදු 5ක් තිස්ෙසේ අපි ඉතා දුක් වින්ඳා. 
ඉතා දරුණු පීඩාකාරී කාලයක් ගත කළා. අපි හිරබත් කෑවා. උසාවි 
ගාෙණ් බඩගෑවා. නමුත් අපි සටන අතහැරිෙය් නැහැ. අපි  විනාශ 
කරන්න හැදුවා. අෙපන් පළිගත්තා. නමුත්, අපි සටන අතහැරිෙය් 
නැහැ.  

උසාවිවලට බඩගානවා කියන ෙකොට මට මතක් ෙවනවා, පසු 
ගිය කාලෙය් අෙප් ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය උසාවියට 
ගරු ෙනොකර සිටීම නිසා විනිසුරුතුමා එතුමියට අවවාද කළ හැටි. 
උසාවිය ඒ කරපු ෙද් හරි. එතුමිය වරදක් කළා නම්, අවවාද 
කරන්න විනිසුරුතුමාට අවසර තිෙබනවා. නමුත් මට මතක් 
ෙවනවා, ඒ කාලෙය් මම හිර ෙගදර ඉඳලා උසාවියට ෙගෙනන 
ෙකොට, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ උතුමාෙණෝ සාක්ෂි ෙදන්න 
උසාවියට එනවා. එතුමා උසාවිය ඇතුළට එන්ෙන් 
විනිශ්චයකාරවරු ඇතුළු වන ෙදොෙරන්, අෙනක් ෙදොරවල්වලින් 
ෙනොෙවයි. සාමාන්ය සාක්ෂිකරුවන්, සාමාන්ය නීතිඥවරුන් එන 
ෙදොෙරන් ෙනොෙවයි එතුමා එන්ෙන්. එතෙකොට ඔහුට අවවාද 
කරන්න, ඔහුට තරවටු කරන්න කවුරුවත් ඒ ෙවලාෙව් හිටිෙය් 
නැහැ. ඒ කාලය රෙට් තිබුණු සියලුම ෙද් කනපිට ෙපරළිලා තිබුණු 
කාලයක්. පසු ගිය දවස්වල ඒ ආකාරයට ෙත්ජස වැගිරි වැගිරී 
අධිකරණයට විනිශ්චයකාරවරුන් ඇතුළු වන ෙදොෙරන් ඇතුළු වූ 
පුද්ගලයා,  පසු ගිය දවස්වල උසාවිෙය් ඉස්ෙතෝප්පුෙව් හිටෙගන 
වැටට ෙහේත්තු ෙවලා ඉන්නවා මම දැක්කා. බලයට ආවාම හැම 
දාම බලෙය් ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒක 
සම්පූර්ණ වැරදි මතයක්; මිත්යාවක්. මම හිතනවා, ෙම්ෙකන් 
පාඩම් ඉෙගන ගනියි කියලා. ඒවා මතක් ෙවනෙකොට මට සිංදුවක 
ෙප්ළි ෙදකක් මතක් ෙවනවා. පසු ගිය දවසක අගමැතිතුමාත් 
සිංදුවක ෙකොටසක් කිව්වා. ටිකක් තාලයට කිව්වාට කමක් නැද්ද,  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි?  

"දුක සැප නිති ෙපරෙළේ - රිය සක ෙලස ෙලෝෙක්"  

එදා හිටපු පාලකයා ඒ සැප විඳින ෙකොට, ඒ ගාම්භීරත්වෙයන් 
ජීවත් ෙවනෙකොට කවදාවත් හිතුෙව් නැහැ, ෙම් ෙරෝදය කැ රෙකයි, 
කවදා හරි මන්තීවරෙයක් හැටියට එතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න ෙවයි, මම   ඇමති ෙකෙනක් හැටියට ෙමතැන වාඩි ෙවලා 
කථාවක් පවත්වයි කියලා.  

ඊළඟට, අපි යහ පාලනය ගැන කථා කරනවා. යහ පාලනය 
ෙම් රෙට් අනිවාර්ෙයන්ම කියාත්මක කළ යුතුයි. ෙම් රෙට් ලක්ෂ 
62ක් ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන් යහ පාලනය ෙගෙනන්නයි. ඒ 
ලක්ෂ 62ම 2015 ජනවාරි 8වැනි දා ඡන්දය දුන්ෙන් 
අනිවාර්ෙයන්ම දූෂිත මැති ඇමතිවරුන්ට දඬුවම් කළ යුතුයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිවයි. ඔවුන් එදා ඡන්දය දුන්ෙන් කෑම බීම 
ඉල්ලා ෙනොෙවයි; බඩ පුරවා ගන්න, ෙපොෙහොසත් ෙවන්න 
ෙනොෙවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.   
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමාට අෙප්  කාලය 

ලබා ෙදනවා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
අනිවාර්ෙයන්ම ඒ දූෂිත පුද්ගලයන්ට දඬුවම් කළ යුතුයි 

කියලායි 2015 ජනවාරි 8වැනි දා ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන්. අද වන 
විට ඒ දඬුවම් දීම සිද්ධ ෙවනවා. නමුත් මම හිතන්ෙන් නැහැ, රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙව්ගෙයන් ඒක සිද්ධ ෙවනවා 
කියලා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමා ඇතුළු සියලු  ෙදනා එකතු ෙවලා, නීති ක්ෙෂේතෙය් 
ඉන්න සියලුම ෙදනා එකතු ෙවලා ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
ඉෂ්ට කළ යුතුයි කියලා.  

ඊළඟට, ෙම් කාලෙය් සමහරු එක එක කල්ලි හැදිලා ඉන්නවා 
අපි දකිනවා. ඒ ෙගොල්ලන් එක එක පශ්න ඇති කරෙගන යහ 
පාලනයට යන ගමන කඩා බිඳ දමන්න හදනවා. දැන් ජිනීවා 
පශ්නය අල්ලාෙගන දඟලනවා.  ජිනීවා ර ෙපෝර්තුවල ෙයෝජනා කර 
තිෙබන ඒ පරීක්ෂණ  පැවැත්වූෙවොත් ෙම් රෙට් ස්ෛවරීභාවය, 
ඒකීයභාවය, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව කියන ෙම්වාට හානියක් වනවා 
කියලා කියනවා.  යුද්ධය ෙමෙහයවපු හමුදාපති හැටියට මා එක 
එල්ෙල් කියා සිටිනවා, අනිවාර්යෙයන්ම එම පරීක්ෂණ පැවැත්විය 
යුතුයි කියලා. ඒ පරීක්ෂණ විනිවිදභාවෙයන් යුතුව පැවැත්විය 
යුතුයි. ෙලෝකෙය් විශ්වාසය දිනා ගැනීම සඳහා විනිවිදභාවෙයන් 
යුතුව එම පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට  විෙද්ශීය නිරීක්ෂකයන්ට, 
විෙද්ශීය උපෙද්ශකයන්ට අප ඉඩ දිය යුතුයි.  අපි භය ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ. මා යුද්ධය ෙමෙහය වූෙව් ඔක්ෙකෝම නීති - රීතිවලට 
අනුකූලවයි. ජිනීවා සම්මුතිවලට අනුකූලව මානුෂීය අයිතිවාසිකම් 
රැකෙගනයි. ඒවා කඩ කරපු අතෙළොස්සක් හිටියා නම්,  එක් 
ෙකෙනකු, ෙදෙදෙනකු හිටියා නම්,  වැරදි කරපු අය හිටියා නම් 
ඔවුන් අනිවාර්යෙයන් දඬුවම් ලැබිය යුතුයි. සමසත්යක් වශෙයන් 
හමුදාෙව් ෙගෞරවයට  හානියක් සිදු වීමට කිසිම ආකාරයකින් ඉඩ 
ෙදන්න බැහැ. ඒ ෙගෞරවය රැක ගැනීම සඳහා ෙම් පරීක්ෂණ 
පැවැත්විය යුතුයි. 

ඒ කාලෙය් සුදු ෙකොඩි  කථාවක්  තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
මමත්  යම් පකාශයක් කළාය කියලා අසත්ය ෙචෝදනාවක් නඟලා 
මටත් අවුරුදු තුනක සිර දඬුවමක් ලබා දුන්නා.  සුදු ෙකොඩි 
සම්බන්ධ පරීක්ෂණය අනිවාර්යෙයන්ම පැවැත්විය යුතුයි. ඒ 
කථාෙව් ඇත්ත නැත්ත උතුර නැ ෙඟනහිර ජනතාව දැන ගත යුතුයි; 
ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගත යුතුයි;  ෙලෝකෙය් සියලු ෙදනාම දැන 
ගත යුතුයි.   ඒ නිසා එම පරීක්ෂණ අනිවාර්යෙයන් පැවැත්විය 
යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද "ෙද්ශෙපේමීන්" 
කියලා කෑ ගහන ෙබොෙහෝ අය එදා  එල්ටීටීඊ එක අපට එලව 
එලවා ගහන කාලෙය් කට ඇරිෙය් නැහැ.  එල්ටීටීඊ එක  ශී මහා 
ෙබෝධීන් වහන්ෙසේට පහර ෙදන ෙකොට, දළ දා මාළිගාවට ෙබෝම්බ 
ගහන ෙකොට, අරන්තලාෙව් භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා පණස්නමක් 
ඝාතනය කරන ෙකොට ඔය ෙද්ශෙපේමීන් එක්ෙකෙනකුවත් කට 
ඇරිෙය් නැහැ.  කට ඇරියා නම් පභාකරන්ෙගන් පාඩමක් ඉෙගන 
ගන්න වන නිසා පණ භෙයන් සිටිෙය්. ඒ අය අනුරාධපුරෙයන් 
එහාට ගිෙය් නැහැ; ෙපොෙලොන්නරුෙවන් එහාට ගිෙය් නැහැ. දැන් 
රෙට් තස්තවාදයක් නැති නිසා, රෙට් අනතුරක් නැති නිසා, භය 
ෙවන්න ෙදයක් නැති නිසා ෙද්ශෙපේමය විකුණමින් ජනතාව 
ෙනොමඟ යවන්න හදනවා; ජනතාවෙග් මනස විකෘති කරන්න 

හදනවා. අපි රෙට් ජනතාවෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමවැනි 
ෙද්වලට රැවෙටන්න එපා කියලා. ෙද්ශපාලන අනාථෙයෝ, 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් එල්ෙලන්න වැලක් නැති  අය ෙමවැනි 
පශ්න ඇති කරලා ෙම් රජය යන ගමන අඩාළ කරන්න හැදුවාට 
ඒකට රැවෙටන්න එපාය කියලා අපි ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය් 
ෙනොෙයක් අපරාධ ගැන, ඝාතන ගැන  කථා බහට ලක් වුණා.  
තාජුඩීන් ඝාතනය, එක්නැලිෙගොඩ ඝාතනය, රවිරාජ් ඝාතනය, 
ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය යන ෙම් සියල්ල ගැන 
අනිවාර්යෙයන්  නිසියාකාරව පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතුයි. ෙම් 
ඝාතන සියල්ලම සිදු කෙළේ එක  කල්ලියක් විසිනුයි. ඒ පිටුපස 
හිටිෙය් එක කට්ටියක්. ඒ කාලෙය් බලය අෙත් තිබුණු කට්ටිය 
තමයි ඒ පිටුපස හිටිෙය්. දැන් ඒවා කම කමෙයන් ෙහළි ෙවනවා. 
අපිවත් ඒ ඝාතනවලට පටලවන්න හැදුවා. ලසන්ත විකමතුංග 
මහතාෙග් ඝාතනය ෙමෙහය වුවායි කියලා, ඒකට සම්බන්ධයි 
කියලා ෙචෝදනා කරලා මාවත් එල්ලුම් ගස් යවන්න හැදුවා.    
ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය ගැන දැනුත් සමහර CID  පරීක්ෂණ 
වැරැදි මාර්ගෙය් යන බව මා දන්නවා.  හමුදා බුද්ධි අංශෙය් 
අයෙගන් පශ්න කරනවා. ඒ අය  තවමත් රාජපක්ෂලා පතුරවපු  
කථාෙව් එල්ලිලා ඉන්නයි හදන්ෙන්.  

ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කිව්වා; මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාත් කිව්වා,  ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය පිටුපස ඉන්ෙන් 
එවකට හිටපු හමුදාපතියි කියලා. අපි ඒවාට භය නැහැ. ෙබොරු 
ෙචෝදනාවලට භය නැහැ.  ෙම් පරීක්ෂණ කිසිම ඇඟිලි ගැසීමක් 
නැතිව කරන්න, වැරැදි කරපු අයට අනිවාර්යෙයන් දඬුවම්  ෙදන්න 
කියලා ගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන්, ගරු අගමැතිතුමාෙගන් අපි 
තරෙය් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ පරීක්ෂණ හරියට කරන්න  ෙම් රෙට් 
ෙපොලීසියට, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ශක්තියක් 
තිෙබන බව අපට විශ්වාසයි.  

ඊළඟට,  අද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක්  ගැන කථා 
කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ගැනත් ෙනොෙයක් අය ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් 
විරුද්ධත්වය දක්වන්න හැදුවා අපි දැක්කා. මට මතක් ෙවනවා, 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන. එය අනුමත 
වුණු ෙවලාෙව් මෙග් මිත එවකට හිටපු ඇමති ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් සභාෙව් ඉඳෙගන කෑ ගහලා 
මෙගන් ඇහුවා, "ෙෆොනී, ඔයාට ෙල්න්සුවක් ඕනෑද  දැන් කඳුළු 
පිහදා ගන්න?" කියලා. එතුමාට ඒක මතක ඇති.  ඒ කාලෙය් මම  
එන්ෙන් සිර ෙගදර ඉඳලයි. එදා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය සම්මත වුණා.   ඒ පීතියටයි එතුමා එෙහම කිව්ෙව්.  
දැන් අපි කියන්ෙන්, ජාතිය විනාශය කරා ෙගන ගිය ඒ ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය අපි අමතක කර දැමිය යුතුයි.  රට ෙවනුෙවන්, 
ජනතාව ෙවනුෙවන් විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගෙනන්න හදන ෙකොට,  අපි නිවට ෙලස කකුෙලන් ඇදිය යුතු 
නැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය අපි සාර්ථක කර ගන්න ඕනෑ.  දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුමත කරලා එදා අපි ෙම් රටට 
ඒකාධිපතියකු බිහි කළා. 

ඊට පස්ෙසේ  රට පුරාම අපට දකින්නට ලැබුෙණ්  තර්ජන, 
මර්දන, අල්ලස්, පගා, මිනීමැරුම් සහ පළිගැනීම් ආදියයි.   
මැරෙයෝ, ස්තී දූෂකෙයෝ රට පාලනය කරනවා වාෙගයි අපි 
දැක්ෙක්. ඒ කාලෙය් ජනතාවට  බිෙයන් ජීවත් වන්නට සිදුවුණා. 
රෙට් නීතිය අවනීතිය වුණා. නීති ක්ෙෂේතය දූෂිත වුණා. හමුදාව 
ෙද්ශපාලනීකරණය වුණා. රට  බංෙකොෙළොත් වුණා. ෙම් රෙට් 
හැම තැනම  ෙහොරකම් සිද්ධ වුණා.  
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අඩු ගණෙන් අලිපැටිෙයකුටවත්  ආරක්ෂාවක්  තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙගවල්වල අලි පැටව්  ගහන්න පටන්  ගත්තා. ඇතින්නිෙයෝ 
අතැන ෙමතැන  පැටව් ගහනවා. පැටව් ගැහුවාම කර ගන්න 
ෙදයක් නැහැ,  පන්සල්වලට අතැනට ෙමතැනට අලි පැටව් ෙගන 
ගිහින් දමන්න පටන් ගත්තා. අද පන්සෙල් හාමුදුරුෙවෝත්  හිර 
කූඩුෙව් ඉන්නවා. අලිපැටිෙයක් ෙහොරකම් කළා පමණක් 
ෙනොෙවයි.  " මුසාවාදා ෙව්රමණි" කියන පන්සිල් පදයත් කැඩුවා.  
අපි කනගාටු ෙවනවා, එවැනි ෙද් ෙවනතුරු  ෙම් රෙට් පාලකයන් 
නිදා ෙගන සිටීම ගැන.  

අලිපැටව් ගැන කථා කරනෙකොට මට තව සිද්ධියක්  මතක් 
ෙවනවා. ජනවාරි අට වැනිදා ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ  දවස් හතරක් 
ඇතුළත හිටපු ගමන් පනාෙගොඩ පාබල හමුදා කඳවුරට  අලි 
පැටිෙයක්  පාත්  වුණා. අලි පැටියා පාත් වුෙණ් සන්නසකුත් 
එක්ක. සන්නෙසේ තිෙබන්ෙන් අයියා මල්ලීට අලිපැටිෙයක් දීලා. 
අයියා,  අර ෙරොෂාන්ද කවුද  කියන  මිනිහාව දාලා  ෙහොෙරන් 
කැෙළේ  ඇතින්නව මරලා, අලිපැටව් අල්ලාෙගන. ඒ සියල්ල සිද්ධ 
ෙවන්න ඕනෑ අනිවාර්යෙයන්ම පාලකයාෙග් දැනුම ඇතිව. 
නැත්නම් පුද්ගලෙයකුට ෙම් රෙට්  එවැනි ෙදයක් නිදැල්ෙල් 
කරන්න   පුළුවන් කමක් නැහැ. පාලකයාෙග්  ආශිර්වාදය  
ලැ බුෙණ් නැත්නම් ෙරොෂාන් කියන පුද්ගලයාට කවදාවත් ඒ වාෙග්  
වැඩක් කරන්න  පුළුවන්කමක් නැහැ.  ඒ  අලිපැටියා දැන් 
පින්නවල ඉන්නවා. හමුදා කඳවුෙර් දවස් පහක් හිටියා. ඒ 
අලිපැටියා දැන් පින්නවල ඉන්නවා. එතෙකොට ෙහොරකම් කරපු 
බඩු අහු වුණායින් පස්ෙසේ  නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්ද?  
උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක හාමුදුරුෙවෝ  සිරභාරයට ගත්තා නම් 
ෙඝෝඨාභය රාජපක්ෂවත් අනිවාර්යෙයන්ම  අලි ෙහොරකමට 
සිරභාරයට ගතයුතුයි. යහපාලනය තිෙබනවා නම්, රෙට් නීතිය 
කියාත්මක ෙවනවා නම්, රාජපක්ෂ පවුෙල් අයට කියලා ෙදවරක්  
හිතන්න බැහැ. ඔවුන් ඒ වැඩ කළා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඔවුන් 
දඬුවම් ලැබිය යුතු බව   ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සියලු ෙදනාම 
පිළිගන්නට  ඕනෑ. ඔවුන් එවැනි වැඩ  කරමින් තමයි  ෙම් රෙට් 
වැජෙඹන්නට හැදුෙව්;  රජ පවුලක් හැටියට ජීවත් ෙවන්නට 
හැදුෙව්. රෙට් අෙනක් මිනිසුන්ෙග් බඩෙගෝස්තරය, රෙට් අෙනක් 
මිනිසුන්ෙග්  බඩගින්න  ශත පහකට සලකන්ෙන් නැතිව, ජීවිත 
කඩා වැෙටද්දී එවැනි අපරාධ කරමින්  ඔවුන් වැජෙඹන්නට  
හැදුවා.  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි 5ක 
කාලයක් ෙදන්න. අපට  ෙම් දවස්වල  අෙඳෝනා ඇෙහනවා.  
රාජපක්ෂ පවුෙල් අ ෙඳෝනා  ඇෙහනවා. රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් 
අ ෙඳෝනා නඟනවා. ඒ මන්තිතුමා කියන ෙද්වල්  දැක්කාම  මම 
ෙකොෙහේ හරි ලියා ගන්නවා.  පවුල්වල අයෙගන් පළි ෙනොගත 
යුතුයි කියලා එතුමා කියා තිබුණා මම දැක්කා.  සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
කියන  හමුදාපතිෙග්  පවුෙලන් පළිගත් හැටි එතුමා ට අමතක 
ෙවලා තිෙබනවා.  රාති 8.00ට මාව නීති විෙරෝධීව ඇදෙගන  ගියා. 
මාව ඇදෙගන ගිහින්  හමුදා කඳවුරක සිර කළා. එදාම රාතිෙය්  
12.00ට මෙග් බිරිඳව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අරෙගන ගියා.  ඒවා පවුල්වලින් පළිගැනීම් ෙනොෙවයිද?  අෙප් 
දරුවන් ට  ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් එළියට යන්න බැරි වුණා;  
ඇතුළට එන්න බැරි වුණා.  නම් කළු ලැයිස්තු ගත කර තිබුණා.  
ගැහැණු ළමයින්ය කියලා බැලුෙව් නැහැ,  ගුවන් ෙතොටුෙපොළට 
එන එන ෙවලාවට - රාති  ෙදොළහට, ෙදකට තුනට -  ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ෙකළවරක තිෙබන කාමරවලට ෙගන ගිහින්  පැය 
ගණන් තියා ෙගන පශ්න කළා.  ඒ පවුල්වලින් පළිගත්තා 
ෙනොෙවයිද? එයාෙග්  පවුෙලන් පළි ගන්නෙකොට විතරයි  එයාෙග් 
කට ඇෙරන්ෙන්.  

ඊළඟට කියනවා, තාත්තා ෙකෙනක් ෙකොෙහොමද  
දරුවන්ෙගන්  පළිගන්නවා බලාෙගන ඉන්ෙන්  කියලා.  එයාට ඒ 
කාලෙය් ඒක  ෙත්රුෙණ් නැහැ.   ධනුන  තිලකරත්න කියන 
දරුවා දුටු තැන අල්ලන්න කියලා ඒ කාලෙය්   රට වෙට් ෙපෝස්ටර් 
ගැහුවා.  ඒ ළමයා අවුරුදු පහක් හැංගිලා ජීවත්වුණා.   එතෙකොට 
එයා හිතුෙව් නැහැ, ධනුන තිලකරත්නටත්  තාත්තා ෙකෙනක්, 
අම්මා ෙකෙනක් ඉන්නවාය  කියලා.  එයාෙග් දරුවන්ට හිරිහැර 
ෙවනෙකොට,  මාසයක් ෙදකක් කුඩුවක ඉන්න වුණාම අඬනවා;  
කදුළු ෙපරනවා, සාටකෙයන් පිසදා ගන්නවා. එතෙකොට අෙප් 
දරුවන්  අවුරුදු පහක් නිවසින් ආ ගිය අතක් නැතිව ඉන්නෙකොට, 
හැංගිලා ඉන්නෙකොට එයාට ෙත්රුෙණ් නැහැ, ඒ දරුවන්ටත් 
ෙදමවුපිෙයෝ ඉන්නවා කියලා.  

ඊළඟට ආපසු කියනවා, දරුවන්ෙගන් පළි ගන්න එපා ලු. 
දරුවන් ෙවනුවට ඕනෑ නම් එයාව කූඩුෙව් දමන්නලු. එතෙකොට 
වසීම් තාජුඩීන් ඝාතනය  වුණා.  දැන්  තාජුඩීන්ෙග් ඝාතකයාෙග් 
තාත්තාව කූඩුෙව් දැම්මාය කියලා තාජුඩීන්ට පණ ෙදන්න බැහැ.  
ඒ ෙදමව්පියන්ටත් විශාල ෙව්දනාවක් තිෙබනවා.  එවැනි  ඝාතන  
රැල්ලට අනිවාර්යෙයන්  රාජපක්ෂ පවුෙල්  පාලනය  වග කිව 
යුතුයි. ඒ ගැන අපට කිසිම  සැකයක් නැහැ. ඒවා සියල්ලම 
ඉදිරිෙය්දී එළියට ඒවි. පළිගැනීම කියන එෙක්  ෙකළවරටම ගිය 
ෙකෙනක්  ෙම් විධියට කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ඒ වාෙග්ම  ආපසු දවසක කියා තිෙබනවා  මම දැක්කා, "ෙහට 
අනිද්දා ෙවනෙකොට මාවයි,  මෙග් අෙනක්  පුතාවයි කූඩුෙව් දමයි" 
කියලා. " පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙනයි"  වාෙග් දැන් ෙගොනාට 
ඉස්ෙසල්ලා කරත්ෙත් ගිහිල්ලා. කූඩුෙව් දමන්න ඉස්ෙසල්ලා  
තාත්තායි පුතායි බඩු පැක්  කර ෙගන යන්න ලැහැස්ති ෙවනවා.  
යන්න ෙවනවා තමයි.  වැරැදි කළා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒවාට 
මුහුණ දිය යුතුයි.  ඒවාට උපරිම දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි. සාමාන්ය 
මිනිෙහකුට සමාවක් දුන්නත්, රෙට් පාලකයා, ඔහුෙග් පවුෙල්  අය 
වැරදි කළා නම් අනිවාර්යෙයන්ම උපරිම දඬුවම් දිය යුතුයි. 

ඔවුන් ඒවා කරන්ෙන් දැන දැනයි. ෙනොදැන ෙනොෙවයි. 
බැරිකමට, නැතිකමට ෙනොෙවයි. ඒවා ෛවරෙයන් කරන ෙද්වල්. 
ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම දඬුවම් දිය යුතුයි.  

ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ උතුමාෙණෝ කියා තිෙබනවා, ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් පවුල්වලින් පළි අරෙගන නැහැය කියා. පුවත් පෙත් පළ 
ෙවලා තිෙබන ෙද්වල් මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ අය ඉඳලා 
තිෙබන්ෙන් ඉතිහාසෙය් ෙනොෙවයි. ඒ අය ඉතිහාසෙය් ෙනොසිටි 
නිසා ඒ අය පවුල්වලින් පළිගත්ත ඒවා ඉතිහාසෙය් ලියැවිලා 
නැහැ. අනික් අය එෙහම ෙද්වල් කෙළොත් තමයි ඉතිහාසයට 
යන්ෙන්. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ෙතොත්ත බෙබක් ෙවන්න හදනවා.  

මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාම කියා තිබුණා, ඡන්දය පැරදිලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන එක ලජ්ජා නැති වැඩක්ය කියා. රාජපක්ෂ 
උතුමාණන්ලාට මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ජනාධිපතිවරණයක් 
පැරදිලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන එක ඊටත් වඩා ලජ්ජා නැති වැඩක් 
බවයි. ඡන්දයක් පැරදිලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාට පශ්නයක් 
නැහැ. යම් පක්ෂයක් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒම 
තීරණය කරනවා. ඒ පක්ෂෙය් කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් 
සුදුසු යයි ෙතෝරන පුද්ගලයා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවනවා. ඒෙක් ඇති 
වරදක් නැහැ. ඡන්දය ඉල්ලපු එක නුසුදුසුකමක් වන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, ජනාධිපතිවරණයක් පැරදිලා මන්තීවරෙයක් හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන එක නම් මා දකින්ෙන් අන්ත ලජ්ජා නැති, 
ඉතාම පහත් වැඩක් හැටියටයි. ජනාධිපති තනතුරට කරන 
අෙගෞරවයක් හැටියටයි මා එය දකින්ෙන්.  

"ෙඩොලර් එකක් හරි ගත්තා නම් බඩ කපා ගන්නවා" කියා 
මහින්ද රාජපක්ෂ උන්නැෙහේ තව තැනක තියා තිෙබනවා. දැලි 
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පිහිය ඕනෑ නම් මෙග් ගණෙන් ෙදනවා, බඩ කපාගන්න. අලුත්ම 
ජාතිෙය් දැලි පිහියක් ෙහොඳට මුවහත තියලා ෙදන්නම් .  
තාත්තාෙගයි, අම්මාෙගයි ෙසොෙහොන් හදන්න නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් මිලියන 90ක් ගත්ත එක ෙහොරකමක් ෙනොෙවයිද? 
ඒකට රුපියල් මිලියන 90ක් වැය වුණා. ඒකට බඩ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙබල්ෙල් ඉඳලා උඩට, පල්ෙලහාට ඔක්ෙකොම කපා 
ගන්න ඕනෑ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ උතුමාෙණෝ රාඩා ආයතනය හරහා ටිරාන් 
අලස් මාර්ගෙයන් එමිල් කාන්තන්ට රුපියල් මිලියන 600ක් දීපු 
එක ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒ මිලියන 600 ආ ගිය අතක් 
නැහැ. ෙම්කට අත් අඩංගුවට ගන්න එපාය කියා ඊට පසුව 
උසාවියට ගිහින් තීන්දුවකුත් ගත්තා. ඒක ෙහොරකමක් ෙනොෙවයිද? 
ඒ ජනතාවෙග් සල්ලි ෙනොෙවයිද? මා හිතන විධියට ඒකට 
විරුද්ධව සාක්ෂි දීලා, ඇත්ත එළි කරන්න එමිල් කාන්තන් 
අනාගතෙය්දී ඉදිරිපත් ෙවයි. ජනතාවෙග් සල්ලි ආ ගිය අතක් 
නැත්නම් ඒවා නිකුත් කළ පුද්ගලයා අනිවාර්යෙයන්ම ඒකට වග 
කීමක් ගන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට පීෙකොක් මන්දිරය හංගාෙගන ෙවන ෙකෙනකුෙග් 
නමින් තියලා තිබුණාට, ඒකත් ෙහොරකම් කළ සල්ලි කියා අප 
දන්නවා. අනික් කාරණය තමයි සුනාමිය ෙවනුෙවන් හම්බ වුණු 
සල්ලි. සුනාමි සල්ලි ෙහොරකම් කළා කියා ඔහු එක්ක දැන් කරට 
අත දමාෙගන ඉන්න සරත් සිල්වා මහත්මයා පානදුෙර්දි මෙග් 
ෙව්දිකාෙව්දීමයි කිව්ෙව්. "සුනාමි සල්ලි ෙහොරකම් කළා, මම ඔහු 
නිදහස් කළා, දැන් මම ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා, වරදක් කරපු 
පුද්ගලයා ෙබ්රා ගත්ෙත් මමයි" කියා සරත් සිල්වා මහත්මයා 
කිව්වා. එතෙකොට සුනාමි සල්ලි ෙහොරකම් කළාම බඩ කපා 
ගන්ෙන් නැද්ද?  

මැරියට් ෙහෝටලය සහ වාෙන් සංස්ථාව ගැනත් මම කියන්න 
ඕනෑ. වාෙන් සංස්ථාව අයිති විතාන කියා පුද්ගලෙයකුටයි. මැරියට් 
ෙහෝටලයත් ඔහුෙග්. ඔහු ඩුබායිවල ෙවන ෙහෝටලයක waiter 
වැඩක්ද ෙකොෙහේද කළ මිනිෙහක්. ඔහු එක පාරටම ෙම් තරම් 
ෙකෝටිපතිෙයක් වුෙණ් ෙකොෙහොමද? අර හම්බ  ෙවන tip එෙකන්ද? 
වාෙන් සංස්ථාව විතානට අයිතියි. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි 
ගිහින් වාෙන් සංස්ථාෙව් landscaping කරන්ෙන්. ඔහු ඉඳලා හිටලා 
-සුමානයකට සැරයක්- වාෙන් සංස්ථාවට යනවා. ගිහින් මල් 
හිටවනවා; landscaping කරනවා; security check  කරනවා. ඒක 
තමයි ආරක්ෂක ෙල්කම්ෙග් වැෙඩ්. ෙම් ජනතාවෙගන් ෙහොරකම් 
කළ සල්ලි. ෙම්වාට බඩ කපාෙගන මදි. බඩ කපා ගත්තත් කමක් 
නැහැ. ෙබල්ල කපා ගන්න එපා. ෙමොකද, හදිසිෙය්වත් ෙම් 
අපරාධවලට දඬුවම් කරන ෙකොට ෙබල්ල තිෙබන තැන ෙකොෙහේද 
කියා ෙසොයන්න සිද්ධ ෙවයි. ඒක නිසා ෙබල්ල නම් කපා ගන්න 
එපා.  

විෙද්ශ ගිණුම්වල ෙඩොලර් බිලියන ගණන් තිෙබනවා. ඒවා 
ෙහොරකම් කළ සල්ලි ෙනොෙවයිද? රුපියල් මිලියන 600ක සිල් 
ෙරදි දුන්නා. සිල් ෙරද්ද අරෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් 50ටයි. බිල 
දමලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 250ක් කියායි. ඒෙකනුත් හතෙරන් 
එකක් ෙහොරකම් කර තිෙබනවා. හතෙරන් එකක් ෙනොෙවයි, 
පෙහන් හතරක පංගුවක් ෙහොරකම් කරලා. මිලියන හයසීෙයනුත් 
පෙහන් හතරක පංගුවක් ෙහොරකම් කරලා තමයි සිල් ෙරද්දත් 
ෙබදලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා ජනතාවෙග් සල්ලි ෙනොෙවයිද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ඒවාට විරුද්ධව කියා කරන්න එපා 
කියලාද? ෙමවැනි අපරාධ කළ අය දැක්කාම අප අහක බලාෙගන 
ඉන්නවාද? ෙම්වාට කවදා ෙහෝ එතුමා උත්තර ෙදන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට කියනවා, රෙට් අපරාධ රැල්ලක් තිෙබනවා ලු. ඔහුෙග් 
කාල ෙය් ෙම් රෙට් කිසිම අපරාධයක් වුෙණ් නැද්ද? තංගල්ෙල් 

සභාපතියා විෙද්ශිකෙයක් ඝාතනය කරලා, විෙද්ශීය ස්තියක් 
දූෂණය කළා. ඔහුත් එක්ක කරට අත දමාෙගන පින්තූර අරෙගන 
තිෙබනවා. අකුරැස්ෙසේ සභාපතියා අෙප් දියණියන් 100ක් දූෂණය 
කරලා පාටි එකක් දැම්මා. ඒවා අපරාධ  ෙනොෙවයිද? නූරි වතු 
යාෙය් පාලකයා ඝාතනය කළා. ඒ අයෙග් කාලෙය් ෙනොෙවයිද, ඒ 
ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ්? ඒවා ෙවන ෙකොට ඔහු නිදාෙගන ඉඳලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් තමයි අපරාධ රැල්ල තිෙබනවා කියන්ෙන්.  

රෙට් සංවර්ධනයක් නැහැ ලු. ඒ අයෙග් කාලෙය් සංවර්ධනයට 
කියා ණය ගත්තා. චීනෙයන් ෙගවා ගන්න බැරි තරම් ණය 
අරෙගන ෙනොෙයක් ව්යාපෘති කළා. ඒවාෙයන් පතිලාභ නැහැ. ඒක 
නිසා තමයි අද වන විටත් අෙප් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා කරලා, සංවර්ධනයක් 
කළා කියා ආඩම්බර ෙවන්න බැහැ. ඒ ණයට ගත්ත සල්ලිවලින් 
සියයට 50ක් ෙහොරකම් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

රටට සංවර්ධනයක් ෙපන්නුවාට, ජනතාවට එහි පතිලාභ 
නැහැ. ෙහොරකම් ගැන කථා කරනෙකොට මම ෙම් ගැනත් කියන්න 
ඕනෑ.   

ඊෙය් ෙම් සභාෙව් රත්තරන් ගැන කථා කළා. ගරු 
අගමැතිතුමාට දීලා තිබුණ විස්තරය තමයි රත්තරන් කිෙලෝ 137ක් 
හම්බ ෙවලා තිබුණා කියන එක. ඒ තමයි දැනට තිෙබන 
වාර්තාවලින් දීලා තිෙබන විස්තර. ඒ වාර්තාත් විකෘති කරලා 
තිෙබනවා. මම හමුදාපති වශෙයන් සිටි කාලෙය්දී, යුද්ධය ඉවර 
ෙවලා සුමාන ෙදකක් ඇතුළත අපි රත්තරන් කිෙලෝ 220ක්  
ෙසොයා ගත්තා. කියූ විධියට ඒවාෙය්  අයිතිකරුවන්ෙග් නම් ගම් 
ඔක ්ෙකෝම ලියා තිබුණා. ඒ රත්තරන් කිෙලෝ 220 සම්බන්ව 
බැසිල් රාජපක්ෂ මාධ්යයට කියා තිබුණා "අපි රත්තරන් කිෙලෝ 
110ක් ෙසොයා ගත්තා" කියලා. එතැනින්ම රත්තරන් කිෙලෝ 
110කට තට්ටු කරලා තිබුණා. හරියට සියයට 50කට තට්ටු කරලා. 
නමුත් මම හමුදාපති පුටුෙවන් ගියාට පස්ෙසේත් රත්තරන් විශාල 
පමාණයක් හම්බ වුණා. ඒවාට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තව 
රත්තරන්  කිෙලෝ හාර පන්සියයක් හම්බ වුණා. ඒවා ආගිය අතක් 
නැහැ. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම රාජපක්ෂලා ෙහොරකම් කළා. ඒ ගැන 
කිසිම සැකයක් නැහැ. ෙම්වා ගැන  මහා පරිමාණ පරීක්ෂණ 
අනිවාර්යෙයන් පැවැත්විය යුතුයි. ෙම්වා තුළින් අසාධාරණයට 
ලක් ෙවච්ච අයට සාධාරණය ඉෂ්ට විය යුතුමයි.  

අපි දැක්කා, ඒ කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලකයා රට පුරාම 
කෙළේ බඩ ෙගෝස්තරයට පුරුදු කරපු එක. අපි දැක්කා, 
පන්සල්වලට පවා කප්පම් ගැනිල්ල ඉගැන්නුවා. පන්සලක්වත් 
අතහැරිෙය් නැහැ. ඒවාත් දූෂණයට ෙයොමු කළා. පන්සල්වලට 
ගිහිල්ලා permit ෙදනවා. Permit  දීලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් 
ෙනොෙයක් පතිලාභ බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඊළඟට අපි දැක්කා, ඥානසාර හාමුදුරුෙවෝ හිෙර් ගියා.  ඒ 
හිෙර් යෑමට මුල්ගල තිබ්ෙබ් කවුද? මහින්ද රජපක්ෂ පවුල සහ ඒ 
පාලනය. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමයි ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට  ජාතිවාදය 
අවුස්සන්න පුරුදු කෙළේ. එහි ෙකළවරට ගිහිල්ලා, අන්තිමට 
ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට හිෙර් යන්නත් සිද්ධ වුණා.  

ඊට අමතරව  සමහර සංඝයා වහන්ෙසේලා ෙමොහුව ෙගොනාට 
අන්දවනවාත් අපි දැක්කා. පාලකයාෙග් හැසිරීම නිසා කප්පම් 
ෙදනවා, අල්ලස් ගන්නවා. සමහර සංඝයා වහන්ෙසේලා ෙමොහුව 
ෙගොනාටත් ඇන්දුවා. මට මතකයි, මම හිෙර් ඉන්නෙකොට  
කඹුරුපිටිෙය් නායක හාමුදුරුනමක් කිව්වා "ෙජනරල් 
ෙෆොන්ෙසේකාට දිට්ඨ ධම්මෙව්දනීය කර්මය පල දීලා තමයි හිෙර් 
ගිෙය්" කියලා. එෙහම කියපු හැටිෙය් ඒ සංඝයා වහන්ෙසේව 
කුලපති ෙකෙනක් හැටියට පත් කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊට පස්ෙසේ ෙබල්ලන්විල පැත ්ෙත් නායක හාමුදුරුනමක් 
කියලා තිබුණා, 2010  ජනාධිපතිවරණෙය්දී මම පතිපත්ති කථා 
කෙළේ නැහැ කියලා. අපි පතිපත්ති කථා කළා. අපි රුපියල් 10,000 
කින් පඩි වැඩි කරනවා කියලා කිව්වා; තරුණයන්ට රැකියා ෙදනවා 
කියලා කිව්වා; වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 2,000ක දීමනාවක් ෙදනවා 
කියලා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙනොෙයක් ෙද්වල් ගැන කථා කළා. 
සංහිඳියාව ගැන කථා කළා. එතෙකොට ඒ ෙබල්ලන්විල පැත්ෙත් 
නායක හාමුරුෙවෝ කියලා තිබුණා, මම පතිපත්ති කථා කෙළේ 
නැහැ, කථා කෙළේ සිරගත කිරීම් ගැන විතරයි කියලා. එෙහම කියූ 
ගමන්ම ඒ ස්වාමීන් වහන්ෙසේටත් කුලපතිකමක් දුන්නා. සිරගත 
කිරීම් ගැන මම ෙදපළක කථා කළා. මම නැවත ඒක මතක් 
කරනවා ෙනොෙවයි, රත්නපුෙර්දී කථා කළා. ෙමොකද, අෙප් තලතා 
අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය එෙහම ''ෙචොකා මල්ලි'' ගැන වාර්තා 
කළා. එතෙකොට අපි ඒ රැස්වීෙම්දී කිව්වා "ෙමෙහම කෙළොත් හිෙර් 
දානවා" කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ  කැලණිෙය්දීත් මම කිව්වා.  "මර්වින් සිල්වා 
මන්තීවරයාෙග් මැරෙයෝ ජනතාවට හිරිහැර කරනවා"  කියලා 
කැලණිෙය්දී කිව්වා.  එතෙකොට එතැනදිත් අපි කිව්වා "ෙම්වා 
කෙළොත් හිරබත් කන්න ලැහැස්ති ෙවන්න" කියලා. එෙහම නැතිව 
අපි ෙකොෙහේදිවත් කිව්ෙව් නැහැ රාජපක්ෂලා හිෙර් දානවා කියලා. 
ඒවා අල්ලාෙගන මඩ ගහලා, විකෘති කරලා ජනතාවට වැරැදි 
පිංතූරයක් ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙපන්වා දුන්නා. ෙම් ආකාරයට අපි 
දැක්කා,  මාව හිෙර් දාලා සිටින ෙවලාෙව්,  මහානායක හිමිවරු 
ඒකට සංඝායනාවක් තියන්න හැදුවා. කැලණිය පෙද්ශෙය් හාමුදුරු 
ෙකෙනක් ගිහිල්ලා ඒකට විරුද්ධව නැඟී සිටියා. ඒ ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේටත් දුන්නා කුලපතිකමක්. ෙම් ආකාරෙයන් ෙගොනාට 
අන්දලා ෙමොනවා හරි කරලා ඒෙකන් පතිලාභ ලබා ගත්තා. 
අන්තිෙම් සියලුම ෙදනා ෙම් කමෙයන් පෙයෝජන ගන්න පටන් 
ගත්තා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සියලු ෙදනාට මම ස්තුති 
වන්ත වනවා, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා ගන්න පාර කපා දීම ගැන. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමාට, ගරු සභානායකතුමාට, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට,  ගරු අගමැතිතුමාට සහ සියලු ෙදනාට 
නැවතත් ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුෙණ් සියලු ෙදනාට මෙග් ෙගෞරවය හිමි ෙවනවා.  

අවසාන වශෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි . මහින්ද 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා එදා යුද්ධය ඉවර වුණාම ඉරිසියාෙවන්, 
කුහකකෙමන්, ෙනොෙයක් ෙහොර පාර්ථනා හිෙත් තියාෙගන ජාතිය 
විනාශ කිරීමට පාර කපා ගන්න උත්සාහ කෙළේ නැත්නම්, අපට 
ඒවාට විරුද්ධ ෙවන්න හිෙතන්ෙන් නැහැ. අපට ඒවා දැකලා විශාල 
පිළිකුලක් ඇති වුණා. ඔහු ඒ ආකාරයට හැසිරුණු නිසා තමයි අද 
Field Marshal Fonseka ෙකෙනක් බිහි වුෙණ්. නැත්නම් මම යුද 
හමුදාෙවන් විශාම ගිහිල්ලා, ෙජනරල් ෙෆොන්ෙසේකා හැටියට ෙගදර 
ඉන්නවා. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ඒ හැසිරීම මත තමයි ෙම් රෙට් 
Field Marshal ෙකෙනක් බිහි වුෙණ්. ඒ හැසිරීම නිසා තමයි 
අමාත්ය ෙෆොන්ෙසේකා කියන ෙකෙනක් ෙම් රෙට් බිහි වුෙණ්.  
නැත්නම් අප කවදාවත් ෙද්ශපාලනයට එන්ෙන් නැහැ. මහින්ද 
රාජපක්ෂෙග් හැසිරීම නිසා අපට එතැනට එන්න සිදු වුණා. මා දැන් 
ෙම් කථා කරන එකත් ටීවී එෙකන් බලාෙගන ඇති. එතැන 
ඉඳෙගනත් මට ෛවර කරනවා ඇති. එතැන ඉඳෙගනත් කියනවා 
ඇති, "මම කවදා ෙහෝ ෙම්කාෙග් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් පට්ටමත් 
ගලවනවා. කවදා ෙහෝ ෙම්කා හිෙර් දමනවා. මම සුමනදාසයාට 
කියලා ෙකොෙහොම හරි කටු ටිකක් වැඩිෙයන් ගස්සනවා" කියලා. ඒ 
ආකාරයට අෙපන් පළි ගැනීමට හිතන්ෙන් නැතිව, ෛවරෙයන් 
ජීවත් ෙවන්ෙන් නැතිව අදවත් යථාර්ථයට මුහුණ ෙදන්න කියා මා 

රාජපක්ෂ පාලනෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ පාලකයා පිටු පස හිටපු 
අයටත් මා මතක් කර ෙදන්න කැමතියි, ඔහු ෙවනුෙවන් තවත් 
විශ්වාසයක් ෙහෝ තියාෙගන ඉන්නවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාත් 
යන්ෙන් වැරැදි මාර්ගෙය් බව.  

මා කථා කරන්ෙන් හෘදය සාක්ෂියට එකඟවයි. අප ඔහුට 
හුඟක් උදවු කළා. ඔහුත් එක්ක හුඟක් ළඟින් හිටියා. ඔහු විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට සිටියදී ඔහුට හිටිෙය් මිතයින් තුන් 
ෙදනායි. ඒ, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා, ධම්මික ආටිගල, Dr. Ranawaka 
විතරයි. ඔහු නවෙලෝක ෙරෝහෙල් අසනීපෙවලා අසාධ්ය 
තත්ත්වෙයන් ඉන්නෙකොට A/C කාමරයක්වත් ලැබුෙණ් නැහැ. 
ආර්යාව ළඟ ඉඳෙගන මැස්ෙසෝ එෙළව්වා. ඔහු බලන්න දවසට 
ෙදවතාවක් ගිෙය් අප විතරයි.  

නමුත් ඔහු අපට සැලකුෙව් එෙහමයි. ෙබොරුවට ෙපොත් ලියන, 
යුද ජයගහණ ගැන මුසාවාද කියන, ඔහුෙග් මල්ලි වන ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂෙග් නායකත්වෙයන් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හදලා ෙම් 
රට සමෘද්ධිය කරා ෙගනි යන්න පුළුවන් කියා තමුන්නාන්ෙසේලා 
හිතනවා නම් එෙහම හිතන එක මා හිතන විධියට තනිකර 
මිථ්යාවක්. එෙහම හිතන බිම් මට්ටෙම් ෙද්ශපාලනඥයන්ටත් මා 
කියන්න කැමැතියි, රෑ වැටුණු වෙළේ දවල් වැෙටන්න එපා කියලා. 
ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනි යන්න, යහපත් පාලනයක් ඇති කරන්න, 
අප ෙගොඩ නඟා  තිෙබන රජයට සහාය ෙදන්න, අපත් එක් අත් 
වැල් බැඳෙගන සද්භාවෙයන් අප ෙම් කරන වැ ෙඩ්ට සියලු 
ෙදනාෙග්ම ආශීර්වාදය ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.42] 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභා ෙව් විවිධ 

අවස්ථාවල ඓතිහාසික කථා කරලා තිෙබනවා. ඓතිහාසික කථා 
නිසා රෙට් ඉතිහාස ෙය් ෙවනස්වීම් සිදුෙවලා තිෙබනවා. අපටත් 
සුවිෙශේෂී ඓතිහාසික කථාවකට අද සවන් දීමට ලැබීම අප සියලු 
ෙදනාෙග්ම වාසනාවක් හැටියට මා සලකනවා. ඒ කථාෙව් කරුණු 
ගැන එකඟ වුණත් නැතත්, ඒ කථාෙව් වැදගත්කම සහ ඉතිහාසය 
ෙවනස් කිරීෙම් ඇති හැකියාව ගැන නම් අපට විවිධ මත තියා 
ගන්න බැහැ. එම නිසා අෙප් ලංකා ඉතිහාසෙය් දීර්ඝ කාලයක් 
තිබුණු කඩතුරාවක් විවෘත කිරීමක් හැටියට එම කථාව මා හඳුන්වා 
ෙදන්න කැමැතියි.  

ඒ වචන ස්වල්පයට පස්ෙසේ මා කැමැතියි, අද මුදල් ඇමතිතුමා 
ආරම්භ කරපු විවාදය සම්බන්ධෙයන් තවත් කරුණු ටිකක් 
ඉදිරිපත් කරන්න. අද එතුමා ෙම් ගරු සභාවට නිෙයෝග, නියම සහ 
ෙයෝජනා කීපයක් ඉදිරිපත් කළා . විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාව, 
එතුමා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කරපු කරුණුවලට 
කැබිනට් අනුමැතිය ලබාෙගන, ෛනතික තත්ත්වයක් ලබා දීමට  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු ෙමොෙහොතක්. අප ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එකින් එක කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ. ෙපොදුෙව් 
එහි අඩංගු කරුණු සහ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන කථා කිරීම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන සම්පදායයක්. එතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
පළමුවැනි නිෙයෝගය යටෙත් සහල් පිළිබඳ නීති - රීති පිළිබඳව 
ඉස්ෙසල්ලාම මා කථා කරන්න කැමතියි. සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව 
දැන් අපට පිළිගන්න සිදු ෙවනවා, ෙම් මහ කන්නයත්, පසු ගිය 
යල කන්නයත් ලංකා ඉතිහාසෙය් ඓතිහාසික අස්වැන්නක් 
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ලැබුණු කන්න ෙදකක් බව. ඒ ගැන වාද විවාද කරන්න බැහැ. 
කවුරුත් පිළිගන්න සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය 
සියයට දහතුනකින් වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය 
සියයට එකකින්, ෙදකකින්, තුනකින් ෙනොෙවයි, සියයට 
දහතුනකින්  වැඩිෙවලා තිෙබනවා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම නිදහස ලබා ගැනීමට පථමෙයන් හිටපු අෙප් 
නායකයන්ෙග් සිහිනයක්ව තිබුණු, අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් 
සිහිනයක්ව තිබුණු, ෙම් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත කිරීම විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ සහල් පිට රට යවන්නත් පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති 
කළ යුතුයි කියන හැඟීම සනාථ කරන්නට  2015, 2016 වර්ෂවලදී 
අපට පුළුවන් වුණා. ඒක සුළුපටු ජයගහණයක් ෙනොෙවයි. හැමදාම 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවක්ව තිබුණු එම කරුණ ෙම් 
වර්ෂය තුළ සාක්ෂාත් කර ගන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන බව 
අපි මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. පළමුවන වතාවට විශාල සහල් 
අතිරික්තයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නිෂ්පාදනය සම්බන්ධ 
පශ්නවලට වඩා අද අස්වැන්න ෙනළා ගත්තාට පසුව -post-
harvest- ඇති වන පශ්න පිළිබඳව තමයි අපට සාකච්ඡා කරන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙගොයම් කැපීම, මිල නියම කිරීම, ගබඩා 
කිරීම, ෙබදා හැරීම පිළිබඳ පශ්න අද උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් නිෂ්පාදනය ගැන අපි වාද විවාද කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. 
ෙකොෙහොමද, සාර්ථකව ෙම් තත්ත්වයට එන්න අපට පුළුවන් 
වුෙණ්? ඒක එක දවසින් සිදු වුණු ෙදයක් කියලා කාටවත් කියන්න 
බැහැ. ඒකට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් වාරි කර්මාන්තය සඳහා, වාරිමාර්ග 
සකස් කිරීම සඳහා සෑම රජයක්ම විශාල මුදල් පමාණයක් යට කර 
තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ දුරට අහස් දිෙයන් ෙගොවිතැන් කිරීමට පුරුදුව 
සිටි සමාජයක්, රටක්, අද වාරි කර්මාන්තය යටෙත් වී නිෂ්පාදනය 
කරන රටක් බවට අ පි පරිවර්තනය කර තිෙබනවා. ඒක විෙශේෂ 
ජයගහණයක්. ලංකාෙව් තිෙබන ගංගා ෙදෝණි -river valleys- 
සියල්ලම වාෙග් අද අපි වාරි කර්මාන්තයට යට කර තිෙබනවා. 
ගල්ඔෙයන් පටන් ගත්ත එක වලෙව් ව්යාපාරයට ගියා. ඊට පස්ෙසේ 
මහවැලි ව්යාපාරයට ගියා. ඒ විධියට වියළි කලාපෙයන් -dry zone 
එෙකන්- ගලා යන සෑම ගඟක්ම පාෙහේ උපෙයෝගි කර ෙගන වී 
නිෂ්පාදනය සඳහා ෙයොමු ෙවන්න අද අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අවසාන එක, අපි දැන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ 
ෙපන්වීම යටෙත් මහවැලි ව්යාපාරෙය් අවසාන අදියර වශෙයන් 
අරඹලා තිෙබන ෙමොරගහකන්ද ව්යාපාරය. එතෙකොට ෙම් ජලය 
සහතික කිරීෙම් සහ නව බීජ ආදිය ෙයොදා ගැනීෙම් කමය තුළින් 
ඇති කර ගත්ත ෙම් විශාල නිෂ්පාදනයට අපි වර්තමානෙය්දී 
එළෙඹන්ෙන් ෙකෙසේද කියලා බලන්න ඕනෑ. පළමුවන කාරණය, 
අපි පරිෙභෝජනය සඳහා ෙයොදා ගත් වී ෙගොවිතැන අනාගතෙය්දී 
පරිෙභෝජනය සහ වාණිජ කියන අංශ ෙදකටම ඇතුළත් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමෙතක් කල් අපි පිටරටින් වී සහ සහල් ෙගනාවා. අද අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, වී සහ සහල් පිටරට යවන රටක් හැටියට 
ඒ සඳහා අවශ්ය කරන නීති - රීති හදන්න. ෙම් තුළ ෙනොෙයක් 
විධිෙය් සුළු සුළු පශ්න ඇති ෙවනවා. ඒවාට අෙප් එළැඹුම කිසිම 
වරදක් නැහැ.  

අද ෙබොෙහෝ අය කියනවා,  ෙපොෙහොර ෙබදීම පිළිබඳව, වී මිලදී 
ගැනීම පිළිබඳව රෙට් පශ්න ඇති ෙවලා කියලා. නමුත් ෙමොකක්ද 
ෙමහි හරය? ඉස්සර නිෂ්පාදනයත් පාරිෙභෝජනයත් අතර 
ෙනොෙයක් විධිෙය් අතර මැදි ආයතන තිබුණා. ඒවායින් සමහර 
ඒවා රාජ්ය ආයතන, සමහර ඒවා ෙපෞද්ගලික ආයතන. හැම දාම 
හැම විෙශේෂඥයකුම ෙපන්වා දුන් ෙදයක් තමයි, ෙම් අතරමැදියන් 
තර ෙවන අතර, නිෂ්පාදකයා සහ පාරිෙභෝජකයා ෙදෙදනාටම 
අවශ්ය මුදල්, නැත්නම් සහන, නැත්නම් අවශ්ය පතිලාභ 

ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක. රටවල් අලුත් කමවලට යනවා. 
නව තාක්ෂණය ලැබිලා තිෙබනවා; නව බැංකු කම තිෙබනවා.  

ෙලෝකෙය් පිළිෙවත අනුව, අද ෙලෝකෙය් හැම තැනම 
ෙගොවියාට බැංකු ගිණුමක් තිෙබනවා. ෙගොවියාට මුදල් පරිහරණය 
කරන්න පුළුවන්. ඔහු ෙවනස් පුද්ගලෙයක්. අන්න  ඒ වාෙග් 
අනාගත ෙගොවි සමාජයට හරියන කමයක් තමයි අපි ඇතුළු 
කරන්ෙන්. ෙගොවියාට මුදල් ෙගව්වාම ඔහුට අවශ්ය පරිදි ෙපොෙහොර 
ගන්න පුළුවන්. තමන්ට ෙකොම්ෙපෝස්ට් වාෙග් ෙද්වල් හදලා ඒක 
ෙයොදා ගන්නට පුළුවන් නම් එෙහම කරන්නත් පුළුවන්. ෙවන 
විධියකට ඒක තියා ගන්නට පුළුවන් නම් ඒකටත් පශ්නයක් නැහැ. 
එක ෙහක් ටයාරයකට රුපියල් 25,000ක් ෙම් රජෙයන් ෙගොවියාට 
ලැෙබනවා. දැන් ඕක සංසන්දනය කරලා බලන්න. 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාට මතක ඇති, අෙප් පුංචි 
කාලෙය් සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ, අඳ ෙගොවියා ඇවිල්ලා වීවලින් 
ෙකොටසක් ෙගනත් ෙදනවා. ඒ සමාජයටද, තමුන්නාන්ෙසේලා අපව 
ඇදෙගන යන්නට හදන්ෙන්? හැම ෙවලාෙව්ම පස්සට ඇදෙගන 
යනවා. ඉස්සර අඳ ෙගොවියා  කුඹුරු හිමියාට වී ටිකක් ෙදනවා. 
එෙහම නැත්නම් වී ටික මුදලාලිට ෙදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද හැම ෙදනාම 
ෙපන්වා ෙදන ෙද් තමයි කෘෂිකර්මෙය් අතරමැදියන්ෙග් කාර්ය 
භාරය. අපි මහන්සි ගන්ෙන් අතරමැදියා තර කරන්නට ෙනොෙවයි, 
ඔහුව මහත් කරන්නට ෙනොෙවයි, ඔහුව ෙපොෙහොසෙතක් කරන්නට 
ෙනොෙවයි. නිශ්පාදකයා සහ පාරිෙභෝජකයා තර කරන්නට තමයි 
අපි මහන්සි ගන්ෙන්. අන්න ඒ සඳහා තමයි ෙම් නව කම අපි 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

මම ආඩම්බරෙයන් කියන්නට කැමැතියි, සුනාමිය ආව 
ෙවලාෙව් එයින් අසීරුතාවට පත් වූ සෑම, -දැන් ගරු සභාෙව් 
සුනාමිය ගැනත් කථා කළා ෙන්.- ෙකෙනකුටම අපි බැංකු 
ගිණුමක් හදලා දුන් බව. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
ෙහොඳට මතක ඇති. ඒ හැම ෙකනාටම බැංකු ගිණුමක් හදලා 
දුන්නා. ගාම නිලධාරියා ඕනෑත් නැහැ, ෙවනත් 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් නිර්ෙද්ශ කරන්න ඕනෑත් නැහැ. ෙකළින්ම 
අපි ඒ බැංකු ගිණුම හදලා දුන්නා. ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මන්තීතුමනි, ඒ සුනාමි කාලෙය් ෙම් බැංකු ගිණුම ඒ අයට 
තමන්ෙග් හැඳුනුම් පත වාෙග්. ෙමොකද, සුනාමිෙයන් ඒ අයෙග් 
සියලුම ෙද්වල් නැති ෙවලා. ෙම් බැංකු ෙපොත ඔවුන්ෙග් හැඳුනුම් 
පත විධියටයි සැලකුෙව්.  

අද ෙලෝකයම යන්ෙන් ෙගවීම්, මුදල් සහ බැංකු කමෙය් 
පෙයෝජනය ගන්න. අෙප් රෙට් බැංකු කමය ඉතාම සාර්ථකයි. අද 
ඕනෑම ෙකෙනකුට යා හැකි පරිදි කිෙලෝමීටර් ෙදකක් තුනක් 
ඇතුළත බැංකුවක් තිෙබනවා. ඉස්සර මහනුවර දිස්තික්කෙය්, 
මහනුවර නගරෙය් විතරයි බැංකු තිබුෙණ්. අෙප් ගරු ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාටත් මතක ඇති. එතුමායි මමයි එක 
වතාවක් කුණ්ඩසාෙල් ගිහින් බැංකුවක් විවෘත කළා. අද බැංකු 
කමය ව්යාප්ත ෙවන්න ඕනෑ. මම රාජ්ය පරිපාලන විෂය භාර 
ඇමතිවරයා හැටියට සිටි කාලෙය් සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
පඩි ෙගව්වා බැංකු කමය හරහා. සියලුම විශාමිකයන්ට විශාම 
වැටුප් ෙගව්වා, බැංකු කමය හරහා. ඒක තමයි වර්ධනය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක කන්නයක එෙහන් 
ෙමෙහන් පශ්න තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි යන්ෙන් 
එතැනටයි, ඒ වර්ධනයටයි. එහිදී ෙබොෙහෝවිට මුදලාලිලාෙග් සහ 
අතරමැදියන්ෙග් පශ්න තිෙබන්නට පුළුවන්. ෙනොෙයක් විධිෙය් 
ෙචෝදනා ෙග්න්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි ෙම් ගමන යන්න ඕනෑ. 
අෙප් සමාජය නවීකරණය කිරීෙම් කමයකට යන්න ඕනෑ. 
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් බලන්න, ඇයි අපට බලය ෙදන්න 
බැරි ඒ ෙගොවියන්ට? -මීට ස්වල්ප ෙව්ලාවකට ෙපර අෙප් ගරු 
අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝත්  ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා.- ඒ 
ෙගොවීන්ට තමන්ෙග්ම ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කර 
ගන්නට  

ඒ ෙගොල්ලන්ට සල්ලි දීලා, ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර 
නිෂ්පාදනය කර ගැනීම සඳහා ඉඩ ෙදන්න අපට බැරි ඇයි? 
ෙලෝකෙය් රටවල ඇවිදපු අය හැටියට ඔබතුමන්ලා ෙහොඳටම 
දන්නවා, genetically modify ෙනොකළ, ෙපොෙහොර දමපු නැති 
ෙභෝගවලින් සකසන කෑමවලට අද විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබන බව. 
එෙහම ෙනොෙවයිද, ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි? අද 
organic food සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. සමහර මිනිසුන් 
ෙහෝටලයකට ගියාමත් ඒ ආහාර ඉල්ලනවා. අද සංචාරක 
ව්යාපාරය ගත්තාම අපි දන්නවා, එවැනි කෑම ෙදන නිසා සමහර 
අය පුංචි ෙහෝටල් ෙසොයාෙගන  යන බව. විද්යාත්මක අංශෙය් 
දියුණුවත් සමඟ අද හැම ෙදයම ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා.  

අද බලන්න, අෙප් කුඹුරුවල බාස්මතී සහල් නිෂ්පාදනය කරන 
ෙකොට ඒ අස්වැන්න සඳහා ඒ ෙගොවීන්ට ෙකොයි තරම් ෙලොකු මිලක් 
ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමනි, බතෙල්ෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණායතනය මඟින් අලුත් රතු 
බාස්මතී වර්ගයක් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ඒක ඔබතුමාත් 
දන්නවා. ඒක දැන් හැම තැනම ව්යාප්ත ෙවනවා. ඒක අෙප්ම රෙට් 
මිනිස්සු පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙහොයා ගත්තු ෙදයක්. අපි ආඩම්බර 
ෙවන්න ඕනෑ.  

ඒ පර්ෙය්ෂණ CIC එෙකනුත් කළා. බතෙලෙගොඩ සහ 
මහඉලුප්පල්ලම කියන පර්ෙය්ෂණායතනවලත් සිදු කළා. ඒ ගැන 
ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා ෙන්,  එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමනි. 
ඒ  ඔබතුමාෙග් ආසනය ෙන්. ෙකොයි තරම් ඒවාට උදවු කරනවාද? 
මම මුදල් නිෙයෝජ්ය ඇමති හැටියට ඉන්න කාලෙය් මැද ෙපරදිග 
ගියා. ඒ රෙට් ඇමතිවරු මෙගන් අහනවා, "ඔයා ලංකාෙව් රතු හාල් 
උයන්න දන්නවාද?" කියලා. කනගාටුෙවන් වුණත් ලජ්ජාෙවන් 
කියන්න වුණා, "මම දන්ෙන් නැහැ" කියලා. "ලංකාෙවන් ආපු 
අම්මා ෙකෙනක් මට උයන්න උගන්වලා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
දියවැඩියාවට හරිම ෙහොඳ ෙද් රතු හාල් කියලා විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා" කියලා ඒ එක්ෙකෙනක් මට කිව්වා. මෙග් හිෙත් ඒක 
ඇත්තක් ෙවන්නත් පුළුවන්.  ඉතින් ඒ වාෙග්  අපි ඒ ෙලෝකයට 
අනුගත ෙවන්න ඕනෑ.  අලුත් ෙමොකක් හරි  ෙදයක් කරන්න යන 
ෙකොට හැම ෙවලාවකම මිනිස්සු කුලප්පු කරලා ඒකට අකුල් 
ෙහළන එක ඒ තරම් ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන් 
අෙප් කෘෂිකර්මය ඒ මිනිස්සුන්ට ආදායමක් ලබා ෙදන 
කෘෂිකර්මයක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙවන්ෙන් ඒ 
ෙගොල්ලන් ඒ ක්ෙෂේතය අත හැරලා යන එකයි. අද තරුණ ෙපළ 
පරණ කෘෂිකර්මයට යන්ෙන් නැහැ.  

අපි අවුරුදු ගණනක් ෙද්ශපාලනය ක්ෙෂේතෙය් ඉඳලා තිෙබනවා 
ෙන්. එක් ෙකෙනක්වත් කියලා තිෙබනවාද, "අපි කෘෂිකර්මයට 
ෙයොමු කරන්න" කියලා? කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු 
කරලා රස්සාවක් ෙදන්න කියලා කියයි. නමුත් කෘෂිකර්මයට 
ෙයොමු ෙවන්න කැමැති නැහැ.  

අද මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙකොපමණ පුරන් වුණ ඉඩම් 
තිෙබනවාද? නුවර ඉඳන් නුවරඑළියට යන ෙකොට දිගටම පුරන් 
වුණ ඉඩම් තිෙබනවා. එෙහම නැද්ද? මහනුවර ඉඳන් ගලෙගදරට 
යන්න. දිගටම පුරන් වුණ ඉඩම් තිෙබනවා. මිනිස්සු කුඹුරු වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ෙතත් කලාපෙයන් ලැෙබන 

අස්වැන්ෙනන් කවදාවත් ෙලොකු වාසියක් ගන්න බැහැ. 
සාම්පදායිකව කරපු නිසා කරනවා මිසක් ලාභයක් ලැෙබන නිසා 
කරනවා ෙනොෙවයි. බුසලට, බුසල් 30ක්, 40ක් තමයි අස්වැන්න 
ගන්ෙන්. එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පළාෙත් බුසලට, බුසල් 80ක් ගන්ෙන් නැද්ද? බුසල් 80ක් ගන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
බුසලට, බුසල් 100ක් ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
බුසලට, බුසල් 100ක් ගන්න පුළුවන්. එෙහම ලැෙබනවා නම් 

ඒක ආර්ථික වශෙයන් ෙලොකු වාසියක් ෙවන ෙදයක්. ෙතත් 
කලාපෙය් එෙහම ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ 
ෙවනස්වීම්වලට යන්න ඕනෑ. ඒ පශ්නය ඔබතුමන්ලාත් 
පිළිගන්නවා. ඒක ජාතික පශ්නයක්. ෙද්ශපාලන පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි ෙන්. ඔබතුමන්ලා අවංකවම ඒක පිළිගන්නවා.  

විරුද්ධ පක්ෂෙය් අෙප් හිතවත් මන්තීවරුන් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය ෙමොකක්ද, ෙම් පශ්න 
ෙමොනවාද කියලා අහනවා ෙන්. අෙප් අංක එෙක් පශ්නය තමයි 
අෙප් අය වැය පරතරය විශාල වීම. අෙප් රෙට් ලබා ගන්න ආදායම 
මදි, අෙප් එදිෙනදා වැඩ කටයුතුවලට. විශාම වැටුප් ෙගවන්න, පඩි 
ෙගවන්න ඒ වාෙග්ම අෙප් ණය සලාකය ෙගවන්න ගත්තාම කිසිම 
ෙදයක් ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ. සංවර්ධනයට අපට සල්ලි උපයා 
ගන්න ඕනෑ. මම නම් විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ, කවුරු ෙමොනවා 
කිව්වත් මම නම් කියන්ෙන් නැහැ, ඒ වාෙග්ම අෙප් පක්ෂය 
කියන්ෙන්ත් නැහැ, යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් පිට රටින් ණය ගත්තු 
එක වැරැදියි කියලා. ඒක කියන්න බැහැ. ෙමොකද යුද්ධයක් තිබුණු 
කාලෙය් ආෙයෝජකයන් කවුරුවත් එන්ෙන් නැහැ. හිටපු මිනිස්සුත් 
පිට රටට ගියා මිසක් කවුරුවත් ෙම් රටට ඇවිල්ලා සල්ලි දාන්ෙන් 
නැහැ, යුද්ධයක් තිෙබන නිසා.  

අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, යුද්ධයක් තිබුණු ඕනෑම රටක 
තත්ත්වය ඒකයි. යුද්ධයක් තිබුණු කාලෙය් කාම්ෙබෝජයට 
ආෙයෝජකයන් මුදල් ආෙයෝජනය කළාද? රුවන්ඩාවට මුදල් 
ආෙයෝජනය කළාද? දැම්ෙම් නැහැ. යුද්ධයක් තිෙබන ෙකොට 
සාමාන්යෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශ ෙයන් ඇවිල්ලා ආෙයෝජනය 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒක අපි පිළිගන්නවා. එතෙකොට අපි ණය 
ගන්නවා. ණය වැඩිෙයන් ගන්නවාද, නැද්ද, ඒවායින් ෙකොමිස් 
ගැහුවාද, නැද්ද කියන එක ෙවනම පශ්නයක්. නමුත් රටකට ණය 
අවශ්යයි.  

අද අපට ණය ගන්නත් බැහැ, ණය ෙදන්ෙනත් නැහැ. අද 
ජාත්යන්තර තත්ත්වය ඒකයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි ෙම් රටට 
ආෙයෝජනය ෙගන්න ගන්න ඕනෑ. ඒ ආෙයෝජනය ෙගන්වා 
ගැනීෙමන් තමයි අපට කර්මාන්ත, ෙවනත් ව්යාපෘති සඳහා මුදල් 
වැය කරලා අෙප් රෙට් වැඩි ෙවන ෙම් රැකියා ඉල්ලුමට -අපි හැම 
ෙදනාටම මුහුණ පාන්න තිෙබන ෙම් රැකියා ඉල්ලුමට, තරුණ 
ෙපෙළේ රැකියා ඉල්ලුමට- විසඳුම් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
දැන් අෙප් ආර්ථිකෙය් යම් කිසි ෙවනසක් සිදු කරන්න ෙවනවා.  

අෙප් සාම්පදායික ආර්ථිකෙයන් අපට තරග කරන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් නිෂ්පාදන 
වියදම - cost of production - වැඩියි. අෙප් ෙත්වල නිෂ්පාදන 
වියදම වැඩියි; රබර්වල නිෂ්පාදන වියදම වැඩියි. ඒ විතරක් 
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ෙනොෙවයි, බංග්ලාෙද්ශය වැනි රටක් එක්ක සංසන්දනය කරලා 
බලපුවාම අෙප් රෙට් ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය්ත් නිෂ්පාදන වියදම 
වැඩියි. 

වැදගත්ම ෙද් - bottomline එක - තමයි මිනිස්සු ෙකොයි තරම් 
ආදෙර් වුණත්, ෙමොනවා වුණත් නිෂ්පාදන වියදම් වැඩි නම්  
ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැහැ. කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි  
තරගකාරි  තත්ත්වය ඉස්මතු වන අලුත් ෙද්වලට යන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙමොනවාද? එකක් තමයි අෙප් සංචාරක කර්මාන්තය. සංචාරක 
කර්මාන්තය තුළින් අපට ඕනෑ ෙකෙනකු එක්ක තරග කරන්න 
පුළුවන්. එයට අවශ්ය හැම ෙද්ම ෙම් රෙට් තිෙබනවා. අපිට ඒ 
සඳහා නිවැරදි පතිපත්ති විතරයි අවශ්ය වන්ෙන්.  සංචාරක 
කර්මාන්තය ෙගොඩාක් දියුණු කර තිෙබන්ෙන් ෙපොෙහොසත් රටවල්. 
ඒෙගොල්ෙලොත් එක්ක අපට තරගයකට යන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම IT; අෙප් 
මුහුද; ධීවර කර්මාන්තය; අෙප් ෙපොෙළොව යට තිෙබන විශාල ඛනිජ 
සම්පත්. අපි ඒ විධියට අලුතින් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. මම හිතන 
විධියට ඒක තමයි ෙම් රජෙය් අවශ්යතාව සහ දැක්ම. අපි පුළුවන් 
තරම් අලුත් ෙසොයා ගැනීම් තුළින්; අලුත් විද්යාව තුළින්; අලුත් 
කළමනාකරණයක් තුළින් ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන් ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ඕනෑ. ඒක ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, අද 
ඉතාම අමාරු ජාත්යන්තර තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා,  දශක එකහමාරක් තිස්ෙසේ 
ෙගෝලීය ආර්ථිකය ඉදිරියටම තල්ලු කර ෙගන ගි ෙය් චීනය සහ 
ඉන්දියාවයි කියන එක. ෙබොෙහෝ විට සියයට 10ට වැඩි - double-
digit - සංවර්ධන ෙව්ගයක් ඒ රටවල තිබුණා. ඒ තුළින් 
ෙවෙළඳාමට ඇතුළත් වුණා. සල්ලි ඇදලා ගත්තා. අද ඒක කරන්න 
බැහැ. අද ඒ රටවල් ෙදෙක්ම සංවර්ධන ෙව්ගය බැහැලා තිෙබනවා. 
ආර්ථික උපාය මාර්ගයන් ෙවනස් කර තිෙබනවා. චීනෙය්, අදත් ඒ 
සංවාදය යනවා. ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක අපි ලබන 06වැනි දා 
චීනයට යනවා. ඒ යන ෙකොට චීනෙය්ත් ෙලොකු සංවාදයක් යනවා. 
ඉස්සර විධියට ඇමරිකානු සල්ලි, පිට රට සල්ලි ෙගනැල්ලා ෙම් 
රට දියුණු කරන්න බැහැ.  

දැන් චීනය, ජපානය, ඇෙමරිකාව සහ වියට්නාමය එකතු 
ෙවලා ඒ ඒ රටවලට පහසුකම් ෙදන්න Pacific Treaty එකක් හදා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් පරිසරය තුළ අද ඇෙමරිකාව ඒෙගොල්ලන්ට 
ෙදන සල්ලිවල ෙපොලී අනුපාතය වැඩි කර ෙගන යනවා. ෙමොකද, 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථික අර්බුදය ෙබොෙහෝ දුරට ඉවරයි. එතෙකොට 
හැම රටින්ම සල්ලි ගලා ෙගන යනවා. ඉස්සර ෙම් රටවල park  
කරපු සල්ලි. ඒවා park  කරනවා. අපිට හැමදාම ෙදන්ෙන් 
නැහැෙන්. ඒ park  කරපු වාහන නම් සල්ලි - vehicles - 
ඔක්ෙකොම අර පැත්තට යනවා. අපට විතරක් ෙනොෙවයි, ඒක 
චීනයට ෙවලා තිෙබනවා; ඉන්දියාවට ෙවලා තිෙබනවා; 
වියට්නාමයට ෙවලා තිෙබනවා; ඒ ඔක්ෙකොම රටවලට ෙවලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට අපි ඒවාට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. ඒ එන 
අර්බුදවලට මුහුණ ෙදන්න අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව සකස් 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව අපට අමාරුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙවෙළඳ ෙශේෂය ගැන බලන්න. දැනට අපි 
වාසනාවන්තයි. දැන් ඛනිජ ෙතල් මිල හුඟක් බැහැලා ති ෙබනවා. 
ෙවෙළඳ ෙශේෂයට ඒක බලපානවා. ඉස්සර අෙප් සල්ලි වැඩිෙයන්ම 
ගිෙය් ඛනිජ ෙතල් සඳහායි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රටට අවශ්ය උපකරණ 
ෙගන්වා ගන්න ඕනෑ. අෙප් රුපියල අවපාත ෙවන ෙකොට, ඒවාට 
හිලවු කරන්න තිෙබන මුදල් පමාණය වැඩියි. ඒ නිසා ෙම් ෙගෝලීය 
තත්ත්වය නරක තත්ත්වයකට හැෙරන ෙකොට අෙප් ආර්ථිකය දිහා 
ෙහොඳට බලලා ආර්ථිකය වඩාත් ෙහොඳ කළමනාකරණයකට ලක් 

කරන්න ඕනෑ. අතීතයට වඩා ඒ අවශ්ය කළමනාකරණය කිරීම 
ෙම් ෙවලාෙව් ඉතාමත්ම කාෙලෝචිතයි. ඒකයි අෙප් සැලැස්ම.  

ඊළඟට, මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. හුඟ ෙදෙනක් 
මුදල් ඇමතිතුමා විෙව්චනය කළාට, දැන් අෙප් ආදායම් මාර්ග 
අතින් ඉතාම ෙහොඳ වර්ධනයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අෙප් total 
tax revenue එක 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 1050යි. 2015 
වන විට රුපියල් බිලියන 1284යි. එය සියයට 22ක වර්ධනයක්. 
ෙම්වා අපි ඉස්සර බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද්වල්. ෙහොඳයි, කළ 
යුතුයි කිව්ව ෙද්වල්. දැන් ඒවා ෙකරී ෙගන යනවා.  Income tax 
2014 රුපියල් බිලියන 198යි. 2015 වන විට රුපියල් බිලියන 
249යි. එය සියයට 25ක වර්ධනයක්.  Goods and services taxes 
2014 රුපියල් බිලියන 616යි. දැන් රුපියල් බිලියන 786යි. එය 
සියයට 27.5ක වර්ධනයක්. Import duty 2014 රුපියල් බිලියන 
276යි. ෙමොකද, වාහනවලට ෙගොඩක් ලැබුණා. 2015 වන විට 
රුපියල් බිලියන 248යි. එය සියයට 5ක වර්ධනයක්. ඒ වාෙග්ම 
Inland Revenue Department එෙක් අය බදු ආදායම සියයට 
22කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. Excise Department එෙක් බදු -
සුරා බදු- ආදායම සියයට 52කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙර්ගු බදු 
සියයට 5කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, 
ආර්ථිකය තවත් දියුණු කරන්න පුළුවන් කියන එක.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් ගරු සභාවට කියන්න ඕනෑ, ඒ 
සමීක්ෂණය තුළින් ෙම් කලාපෙය්ම සාර්ථකව කළමනාකරණය 
වන ආර්ථිකයක් හැටියට ලාංකික ආර්ථිකය පිළිඅරෙගන තිෙබන 
බව. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් හුඟ ෙදෙනක් 
කිව්වා ෙන් IMF එක අපව විෙව්චනය කරනවා කියලා. ෙමන්න 
ෙමෙහමයි IMF එක අපි ගැන කියන්ෙන්. 2016 ෙපබරවාරි 5වැනි 
දා නිකුත් කළ press release එෙක් ඒෙගොල්ෙලෝ ෙමෙලස කියා 
තිෙබනවා, I quote: 

“Recent economic performance has been positive in a number of 
respects. Real GDP growth of 5.2 per cent in the first three quarters of 
2015 was achieved in the context of continued low inflation. Most 
sectors have shown positive growth, with particularly robust activity in 
tourism. Benefiting from low oil prices, the external current account 
balance has also narrowed to an estimated 2 per cent of GDP by end-
2015, compared with 2.6 per cent in 2014." 

සමහර අය හිතන විධියට අෙප් ආර්ථිකය අඳුරු නැහැ. අෙප් 
ආදායම් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉතාම අමාරු ෙගෝලීය තත්ත්වයක් 
තුළදීත් වඩා ෙහොඳට ආර්ථිකය කළමනාකරණය ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා අෙප් අවසාන පණිවුඩය ෙම් ෙවලාෙව් ෙදන්න ඕනෑ. 
අවිනිශ්චිත ෙගෝලීය තත්ත්වයක් තුළදීත් අපට ලැෙබන ෙහොඳ 
පතිලාභ තිෙබනවා.  උදාහරණයකට ෙතල් මිල අඩු වීම වැනි 
ෙද්වල්.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් ෙතල් මිල අඩු වුණු රටවලින් 
අෙප් භාණ්ඩවලට තිෙබන ඉල්ලුම අඩු වනවා. ඒ හැම ෙද්ම 
කළමනාකරණය කරමින් අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් බවට 
කිසිම සැකයක් නැහැ කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
[பி.ப. 3.07] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

இச்சைபயில் நீண்ட ேநரம் உைரயாற்றிய ன்னாள் 
இரா வத் தளபதி ம் தற்ேபாைதய அைமச்ச மாகிய பீல்ட் 
மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா அவர்கள் பல 
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விடயங்கைளக் குறிப்பிட்டார். அவற்றில் 'ெவள்ைளக்ெகா ' 
விவகாரம் ெதாடர்பிலான விசாரைணயான , சர்வேதச 
கண்காணிப்பாளர்கள் ன்னிைலயில் நைடெபறேவண் ம் 
என்  கூறிய க த் க்காக அவ க்கு என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  வாிகள் சம்பந்தப்பட்ட நிதி அைமச்சின் 
விவாதத்தில், எம  பிரேதசத் க்குாிய வாிகள் கடந்த 
காலங்களில் மத்திய அரசாங்கத்தால் அ பவிக்கப்பட்ட  
ெதாடர்பில்  ஒ சில க த் க்கைள நான் ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். வடக்கு மாகாணத்தில் மாகாண சைப 
இல்லாத ேநரத்தில் அந்த மாகாண சைபக்குாிய த்திைர வாி 
வ மானத்ைத மத்திய அரசாங்கம் ேநர யாகப் ெபற்ற . 
கிட்டத்தட்ட 25 வ டங்கள் எம  வடக்கு மாகாண சைப 
அ பவிக்கேவண் ய  வ மானத்ைத ம் மத்திய 
அரசாங்கேம ெபற் க்ெகாண்ட . இவ்வா  ெபற் க்ெகாண்ட 
வாி வ மானத்தின் லம் இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  
மாகாணங்க ம் பயனைடந்தன. அவ்வா  த்திைர வாி லம் 
கிைடக்கின்ற வ மானத்தில் 70 தமான நிதிைய மத்திய 
அரசாங்கம் மாகாண சைபக க்குப் பிாித் க்ெகா ப்ப  
வழைம. அந்தவைகயில், வடக்கு மாகாணத் க்குாிய வாி 
வ மானத்ைத மற்ைறய மாகாணங்க ம் அ பவித்தி க் 
கின்றன என்பைத நான் இச்சைபயில்  ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், 2010ஆம் ஆண்  தல் 2015ஆம் ஆண்  
ைல 08ஆம் திகதி வைர எம   மாகாண சைபக்குச் 

ேசரேவண் ய 1,050 மில் யன் பாய் நிதி இன்ன ம் 
கிைடக்காமல் இ க்கின்ற . கடந்த காலங்களில் அந்த நிதி 
அந்தச் சைபக்கு வழங்கப்ப ம் என்ற உ திெமாழிகேள 
கிைடத் வந்தன. அதனால், தற்ெபா ம் அந்த நிதி 
கிைடக்குமா என்ற சந்ேதகம் எ கின்ற . ஆனால், அந்த 1,050 
மில் யன் பாய் எங்க ைடய வட மாகாண சைபக்ேக 
உாித்தான நிதி. த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எம  
பிரேதசங்களில் ெபா ளாதார ாீதியில் ன்ென த் ச் 
ெசல்லேவண் ய பல ேதைவகள் இ ப்பதனால் அந்த 1,050 
மில் யன் பாய் த்திைர வாிைய, அதாவ , வட மாகாண 
சைபக்குச் ெசாந்தமான அந்த த்திைர வாி வ மானத்ைத 
அச்சைபயிடேம ெகா க்கேவண் ெமன்பைத நிதியைமச்சர் 
அவர்களிடம் நான் ஒ  ேகாாிக்ைகயாக வி க்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், 13வ  தி த்தச் சட்டத்தில் இ க்கின்ற 
BTT ஐ 2010ஆம் ஆண்   நீக்கிவிட் , கலாநிதி ஜயசுந்தர 
என்பவர் 15 மில் யன் பாய்க்கு ேமற்பட்ட ெதாைகைய NBT 
ஆக மாற்றியதால் அைத ம் மத்திய அரசாங்கேம 
ெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . இன்ைறய இந்த அரசாங்கம் 
மத்திய அரசாங்கத் க்குக்கீழ் வ கின்ற வாிகைள 
அதிகாிக்கின்றேதெயாழிய, மாகாண சைபக க்கு இ க்கின்ற 
அதிகாரத்தின்கீழ் அைவ அறவி கின்ற வாிகைள அ ல் 
ப த் வதில் அசமந்தப் ேபாக்காக இ க்கின்ற .  
ஏெனன்றால், அந்த BTTஐ நிற்பாட்  NBT ஆக்கியதன் லம் 
மாகாண சைபக்குக் கிைடக்க ேவண் ய அந்த வாி தற்ேபா  
கிைடக்கப்ெப வதில்ைல. ஆனால்,  வ கின்ற ஏப்பிரல் மாதம் 

தல் 15 மில் யன் பாய்க்கு உட்பட்ட BTTஐத் தங்க  
ைடய மாகாணத்தில் நைட ைறப்ப த் வதாக ஊவா 
மாகாண தலைமச்சர் அறிவித்தி க்கின்றார். ஆகேவ,  ஊவா 
மாகாணத்தில் மட் மல்ல, எங்க ைடய வடக்கு மாகாணம் 
உட்பட இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  மாகாணங்க க்கும் 
இந்த BTTஐ நைட ைறப்ப த் வதற்கு அவற் க்குாிய 

அதிகாரங்கைள வழங்கேவண் ெமன்  நான் இந்த ேநரத்தில் 
நிதியைமச்சர் அவர்களிட ம் இந்த அரசாங்கத்திட ம் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

வடக்கு மாகாணத்தில் விதி ைறகைள மீறி ம பான 
சாைலகள் இயங்குகின்றன என்  வட மாகாண சைப, 
நிதியைமச்ச க்குக் க தெம தியதாகச் சில காலங்க க்கு 

ன்  நான் ஒ  பத்திாிைகயில் ப த்ேதன். நான் அறிந்த 
வைரயில் அதற்குாிய பதில் கிைடக்கவில்ைல என் தான் 
நிைனக்கின்ேறன். மாகாண சைபக க்குட்பட்ட ம பான 
சாைலகளில் நடக்கின்ற ைறேக கள் ெதாடர்பாக மாகாண 
சைபகள் ேகட்கின்ற  ேகள்விக க்கு நீங்கள் பதிலளிக்காமல் 
இ ந்தால், எப்ப  நல்லாட்சி உ வாகும் என்  இந்த 
ேநரத்தில் நான் உங்களிடம் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  

ேநற் ன்தினம் காணாமல்ேபாேனார் ெதாடர்பான 
விவாதம் இங்கு நைடெபற்ற . அந்த ேநரத்தில் ேபசுவதற்கு 
எனக்குச் சந்தர்ப்பம் கிைடக்கவில்ைல. எனேவ, இந்த 
ேநரத்தில் இந்த அைவயிேல எம  காணாமல்ேபாேனாாின் 
வ கள் ெதாடர்பான ேவதைனயின் வாிகைள ெவளிச்சமிட்  
விளக்க வி ம் கின்ேறன்.  

காலமாற்றத்தில் எம  ேதசத்தி ம் ஆட்சியில் மாற்றம், 
அாியைணயில் மாற்றம் என்ற வைகயில் பல மாற்றங்கள் 
நிகழ்ந் ந்தன. இன் ம் பல மாற்றங்கள் நிகழ ம் 
இ க்கின்றன. ஆனால், எம  வடக்கு, கிழக்கு தமிழ் மக்கள  
உள்ளங்களின் அ ைக இன் வைர மாறேவயில்ைல. நித்தம் 
அக்கினியில் குளிக்கும் அவலக்குரல்கள்தான் ஒ த் க் 
ெகாண்ேடயி க்கின்றன.  அதன்  லகாரணமாக 
காணாமற்ேபானவர்கள் சம்பந்தமான நிைலப்பா  என்ன 
ெவன்ற வினாேவ எ கிற . கடந்த 30 வ ட கால த்தத்தில் 
மாறிமாறி ஆட்சிக்கு வந்த ஒவ்ேவார் ஆட்சியாளாின் 
காலத்தி ம் தமிழ் இைளஞர்கள், வதிகள், ெபாிேயார்கள் 
கடத்தப்பட் ள்ளனர். குறிப்பாக ெவள்ைள வான் ல ம் 
விசாரைணக்கு அைழத் ம் சுற்றிவைளப் க்களின்ேபா ம் 
தமிழ் ஒட் க்கு க்களின் ல ம் இவர்கள் கடத்தப்பட் க் 
காணாமலாக்கப்பட் ள்ளனர்.  அவர்களின் நிைல என்ன? 
இன்  வடக்கு, கிழக்கில் பிள்ைளகைளத் ேத கின்ற 
ெபற்ேறார்க ம் ெபற்ேறார்கைளத் ேத கின்ற பிள்ைளக ம் 
கணவன்மாைரத் ேத கின்ற மைனவிமா ம் மைனவிமாைரத் 
ேத கின்ற கணவன்மா ம் சேகாதரர்கைளத் ேத கின்ற 
சேகாதரர்க ம் உற கைளத் ேத கின்ற உற க ம் கண்ணீ 

டன் அைலேமாதித் தவிக்கின்றார்கள். தம  பிள்ைளகள், 
தம  ெபற்ேறார்கள், தம  கணவன்மார், மைனவிமார், தம  
சேகாதரர்கள் இந்த நாட் ல் ஏேதா ஓர் இடத்தில் 
த த் ைவக்கப்பட் ள்ளனர் என் ம் அவர்கள் நிச்சயம் 
வ வார்கள் என்ற நம்பிக்ைக ட ம் வழிேமல் விழிைவத் க் 
காத் க்கிடக்கின்றார்கள்.   

மாற்றமைட ம் திய திய அரசுக ம் திய திய 
ஆைணக்கு க்கைள நியமித் , "உங்க க்கு உங்களின் 
பிள்ைளகளின் நிைலயிைனக் கூ ேவாம்" என்  கூறின.  
ஆைணக்கு க்கைள நியமித்  விசாரைணகைள நடத்தின. 
ஆனால், இன் வைர எந்த ஆைணக்கு லம்  
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள ? அைமக்கப்ப ம் ஆைணக்கு க் 
க ம் ஆட்சியாளர்களின் அ சரைணயில் அைணந்த 
கு க்களாகேவ ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. நீதி 
மல ம் என்ற நம்பிக்ைகயில்தான் எம  மக்கள் இந்த 
ஆைணக்கு க்களின் ன்னிைலயில் தம  உற களின் 
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நிைலயிைன எ த் ைரத்தார்கள்; இன் வைர எ த் ைரத் ம் 
வ கின்றனர். ஆனால், வி ம் இல்ைல!  ஒ  ம் 
இல்ைல!  காணாமற்ேபான உற க க்கு "விசாரைண" என்ற 
நாமேம இ தியான விைடயாக அைமகின்ற . காணாமல் 
ேபாேனார் என்ன ஆனார்கள்? என்பைதச் சர்வேதச ம் இன்  
வினவி வ கின்ற . சர்வேதச ச கத்திடம் எம  மக்கள் 
இதைனத்தான் இன் ம் ேகாாிவ கின்றனர். 

த்தத்தின் இ தியில் 2009.05.19ஆம் திகதியன்  
ள்ளிவாய்க்கா ல் ஏராளமாேனார் இரா வத்தினாிடம் 

சரணைடந்தார்கள். ஏராளமாேனாைர இரா வம் ைக  
ெசய்  அைழத் ச் ெசன்ற . இ  பல்லாயிரக்கணக்கான 
மக்கள் ன்னிைலயில் நைடெபற்ற ஒ  சம்பவம். 
அக்காலகட்டத்தில் த்தத்திைன வழிநடத்திய தளபதிக ம் 
அரச தைலவர்க ம் இந்த அைவயி ம் ெவளியி ம் 
உள்ளனர். அவர்க க்குத் ெதாி ம், இவர்கள் எங்ேக 
உள்ளார்கள்? இவர்க க்கு என்ன நடந்த ? என் . 
அேதேவைள காணாமற்ேபாேனாாின் நிைல என்ன என் ம் 
பல க்குத் ெதாி ம். அவர்கள் இப்ேபா  ெமளனித்தி க்க, 
அதன் விைன எவ்வா  அறிந் ெகாள்ள ம்? 
காணாமல்ேபாேனாைரக் கண்டறி ம் மக்ஸ்ெவல் பரணகம 
தைலைமயிலான ஆைணக்கு  1983ஆம் ஆண்  தல் இ தி 

த்தம் நைடெபற்ற காலப்பகுதிவைர இடம்ெபற்ற சம்பவங் 
க க்கான அதன் விசாரைணகைள  இன்  ேமற்ெகாண்  
வ கின்ற .  இவ்வாைணக்கு வில் சிலர் அளித்த வாக்கு 

லங்கைள இங்ேக குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 

இ தியாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பரணகம ஆைணக்கு  
வின் விசாரைணயின்ேபா , ஒ  தாயார் "2013.03.15 அன்  
'சனல் 4' ெவளியிட்ட ைகப்படங்களில்  ஸ்பராசா அஜந்தன் 
என்ற 19 வய ைடய தன  மகன் நிர்வாணமான நிைலயி ம் 
அைர நிர்வாண நிைலயி ம் உள்ளார்" என்  உ திப்ப த்தி 

ள்ளார். மற் ெமா  தாயாரான சிவ ங்கம் அ சியா 
என்பவர், 2014ஆம் ஆண்  தன  மகன் ெவ க்கைடச் 
சிைறயி ந்  நீதிமன்றத்திற்கு அைழத் ச் ெசல்லப் 
பட்டைதத் தான் தன் ைடய கண்ணால் பார்த்ததாகச் 
சாவகச்ேசாிப் பிரேதச ெசயலகத்தில் நடந்த விசாரைணயின் 
ேபா  கண்ணீர் மல்கக் கூறி ள்ளார். அ மட் மன்றி 
யாழ்ப்பாணம் நீர்ேவ  ெதற்ைகச் ேசர்ந்த சின்னத் ைர 
கந்ைதயா என்பவர், "கடந்த 18.08.2006 அன்  இர  12 
மணியளவில் என் ைடய ட் ற்கு வந்த இரா வ ம் 
ஈ.பீ.டீ.பீ.யின ம் என  மகன் ஜ சைனப் பி த்  
விசாரைணக்காக அைழத் ச்ெசன்றனர்;  அதன்பின்  அவர் 
களிடம் ெசன்  ேகட்டேபா , தாங்கள் பி க்கவில்ைல என்  
கூறினார்கள். இ  விடயமாக மனித உாிைமகள் அைமப்பி ம் 
ெசன்  கூறி 10 வ ட காலமாகி ம் மகன் கிைடக்கவில்ைல" 
என்  கூறி ள்ளார்.  

ேகாப்பாய் பிரேதச ெசயலகத்தில் நடந்த பரணகம 
ஆைணக்கு  விசாரைணயில் வேனந்திரன் சந்திரகாந்தி 
என்ற தாெயா வர் வாக்கு லம் அளிக்ைகயில், "இ திக்கட்ட 

த்தத்தின்ேபா  ள்ளிவாய்க்கால் பகுதியி ந்  
இரா வக் கட் ப்பாட் ப் பகுதிக்குள் ெசன்றேபா  
ஓமந்ைதப் பகுதியில் ைவத்  என் ைடய மகள் வேனந்திரன் 
நிசாந்தினிைய இரா வப் ெபண் பைடயினர் பி த் ச்ெசன்  
பஸ் ல் ஏற்றினார்கள். அ ேபான் , என  மகன் 

வேனந்திரன் மதன்ராஜ் என்பவைர ம் பைடயினர் பஸ் ல் 
ஏற்றினார்கள். அந்த பஸ் ல் ேம ம் ஏராளமான 
இைளஞர்கள் இ ந்தைதக் கண்ேடன்" என்  குறிப் 
பிட் ள்ளார்.  

அேதேவைள, இ தி த்த வின்ேபா  1,46,679 ேபர் 
என்ன ஆனார்கள்? என்ப  ெதாடர்பில் இ வைர எ ம் 
ெதாியவில்ைல என்பைத ம் நான் இவ்விடத்தில் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடாாின் உறவினர் 
களிடம் பல ைற விசாரைண ெசய் வ ம் இந்த 
ஆைணக்கு , மக்கள் வழங்கிய ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் 
இன் வைர சம்பந்தப்பட்ட அரச தைலவர்கைளேயா, 
இரா வ அதிகாாிகைளேயா, சிப்பாய்கைளேயா அைழத்  
விசாரைண ெசய்யவில்ைல. இந்த ஆைணக்கு வான  
எப்ெபா  அதன  அறிக்ைகயிைன ைமெசய்  சமர்ப் 
பிக்கும் என்பைத இந்தத் ேதசிய அரசு பகிரங்கமாகக் 
குறிப்பிடேவண் ம். இவர்கள் காணாமலாக்கப்பட 
உடந்ைதயாக இ ந்தவர்க க்கும் அதற்கான அ மதிைய 
வழங்கியவர்க க்கும் இந்தத் ேதசிய அரசாங்கம் என்ன 
ெசய்யப்ேபாகின்ற ? இந்த நாட் ல் ஓர் இனத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கைளக் கடத் வ ம் மனித உயிர்கைளப் பறிப்ப ம் 
ஆ ம் இனத்தின் ஜனநாயகக் ேகாட்பாடா? தமிழர்கள் 
ேவள்விக்கு வளர்க்கப்ப ம் மந்ைதகளா? அல்ல  இந்த 
இலங்ைக ஜனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் கு மக்களா? 
என்பைதக் காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடாாின் விசாரைண 
ெதாடர்பிலான நீதியின் லம் நாம் அறிந் ெகாள்ள ம்.  

ஒவ்ெவா  மனித ம் தன  ெமாழி, கலாசார, பண்பாட்  
அைடயாளத் டன் வாழத் ப்ப  நியதிேய! இ  
மனிதேநய, மாண் ெகாண்ட ெநறி ைற ம் ஆகும். அதன் 
அ ப்பைடயில்தான் உலக ெசம்ெமாழியாம் தமிழ் 
ெமாழியிைன நாம் ேபசுகின்ேறாம்; தமிழர்களாக வலம் 
வ கின்ேறாம். அ ேபான்  சிங்களச் சேகாதரர்க ம் 
ெபளத்த ேகாட்பாட் ன் அ ப்பைடயில் சிங்களம் ேபசுவதால் 
"சிங்களவர்கள்" என்ற நாமத்ைதக் ெகாண் ள்ளார்கள். 
ெமாழிகளால் மனிதர்கள் பழிகள் காணக்கூடா . மனித 
ேநயத் டன் மனிதர்களாக மனிதர் வாழேவண் ம். நாம் 
அதைன ேவண் த்தான் எம  அைடயாளக் கலாசாரத்திைன 
நிைலநி த்திட ம் எம  அபிலாைஷக டன் வாழ ம் இந்த 
நாட் ல் அஹிம்ைச வழியில் ேபாரா ேனாம். ஒப்பந்தங்கள் 
சமத் வ அைடயாளங்க க்காக எ தப்பட்டேபா ம் அைவ 
ேமலாதிக்கச் சக்திகளின் லமாகக் கிழித்ெதறியப்பட் ம் 
காணாமல் ஆக்கப்பட் ம் ேபானப யால் ஆ தக் கலாசாரம் 

ைனப் ப் ெபற்ற . இந்த இ  ப ைறக க்குள் ம் 
பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் ெகான்ெறாழிக்கப் 
பட்டார்கள்; கடத்தப்பட் ம் ைக ெசய்யப்பட் ம் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டார்கள்.  

இவ்வா  கடத்தப்பட் ம் ைக ெசய்யப்பட் ம் சரண 
ைடந் ம் விசாரைணக்ெகனச் ெசன்  ஆ த ஒட் க் 
கு க்களால் கடத்தப்பட் ம் காணாமல்ேபாேனாாின் உண்ைம 
நிைலதைன இந்தத் ேதசிய நல் ணக்க அரசும் இந்த 
அரசைவ ம் ஓர் உ தியான நிைலப்பாட் டன், உைரத்திட 
ேவண் ம். குறிப்பாக இ தி த்தத்தின்ேபா  பல்லாயிரக் 
கணக்கான மக்களின் ன்னால் சரணைடந்த தமிழீழ 
வி தைலப் களின் சிேரஷ்ட தளபதிகள், ெபா ப் 
பாளர்கள், ேபாராளிகள், அவர்கைள அைழத் ச் ெசன்ற 
அ ட்தந்ைத பிரான்சிஸ் அ களார் ஆகிேயா ம் தற்ெபா  
எங்கு இரகசியமாக ைவக்கப்பட் ள்ளார்கள் என்பைத ம் 
இந்த அைவ ம் இந்த அரசும் எம  மக்க க்கு 
ெவளிக்ெகாணர ேவண் ம். இ  சம்பந்தமாகப் பரணகம 
ஆைணக்கு க்கு ன்னிைலயில் ஏராளமான ைறப் 
பா கள் சாட்சிக டன் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ளன என்பத 
ைன ம் இவ்விடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
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இந்த அைவயி ள்ள ஒவ்ெவா  ெகளரவ உ ப்பின ம் 
மனிதேநய மாண் டன் மனச்சாட்சி, மனிதம் ெகாண்  ேபசிட 
ேவண் ம். உண்ைமயான நீதி ம் சமத் வம் ெகாண்ட 
ஆட்சி ம் இந்த ஜனநாயக நாட் ல் உள்ளெதன்பைதப் 
பைறசாற்ற இ  நல்லெதா  சந்தர்ப்பமாகும். நாங்கள் எம  
தமிழர்களின் கு தியால் ேபாடப்பட்ட ள்ள  நிமித்தேம இந்த 
அைவயில் அமர்ந் ள்ேளாம். அவர்க ைடய ஆத்ம 
உணர் கேள எம்ைமப் ேபச ைவக்கின்றன. இங்கு எம்மால் 
ெசால்லப்ப ம் ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம் இனவாத ேநாக்கம் 
ெகாண்டதல்ல; நாம் கூ ம் வார்த்ைதகள் மனித வி மிய 
மாண்  ெகாண்டைவேய! நிழலற்ற நீதி ேகா பைவேய! அைவ 
பத்திய ெநறிெகாண்ட சத்திய வார்த்ைதகேள!  

இ தியாக, இந்த அைவக்கும் இந்தத் ேதசிய நல் ணக்க 
அரசுக்கும் ஒ  விடயத்ைத அன்பாகக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். "தமிழர்கள் மாளப் பிறந்தவர்கள் அல்ல; 
அவர்க ம் சேகாதர இனத்தவர் ேபான்  சுயநிர்ணய 
உாிைமெகாண்ட அைடயாள வி மியத் டன் வாழப் 
பிறந்தவர்கள்" என்  ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , எம  
மக்களின் கண்ணீைரத் ைடப்ப ம் நீதிைய நிைலநாட் வ  
மான ெபா ப்  இந்த அரசிடேம தங்கி ள்ள  என்  கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Bandula Gunawardane.  

Before he starts, will an Hon. Member propse the Hon. 
Lucky Jayawardana to the Chair? 

 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
"ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 
 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the 
Chair. 

 
 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

[අ.භා. 3.25] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කලින් කථා කළ අෙප් 

ආචාර්ය සරත් අමුණුගම ශූරින් ඉතිහාසය පිළිබඳව යම් යම් අදහස් 
දැක්වීමක් කළා. අෙප් රෙට් දීර්ඝ කාලීන ෙපෞඪ ඉතිහාසය පුරාම  
වීරවරයන් ගැන, ඉතිහාසෙය් පාවා දීම් ගැන,  විවිධ දුක්බර යුගයන් 
පිළිබඳව වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  මීට අවුරුදු 201කට ෙපර ෙම් 
වාෙග් මාසයක - 1815  මාර්තු මාසෙය් -  02වන දා බිතාන්ය 
අධිරාජ්යවාදින් විසින් කන්ද උඩ රට ගිවිසුම අත්සන් කළ 
අවස්ථාෙව්දී, අධිරාජ්යවාදින් -සුද්දන්- විසින් එවකට මල්වතු 
පාර්ශ්වෙය් මහා නායක ෙකොබ්බෑකඩුව නායක හාමුදුරුවන්ව 
මඟුල් මඩුවට කැඳවනු ලැබුවා. එෙසේ කැඳවා උන්වහන්ෙසේෙගන් 
ඇහුවා, "කීර්ති ශී රාජසිංහ රජතුමා පලවා හැරීෙමන් පසු ඇති 
ෙවමින් යන ෙවනස පිළිබඳව ඔබවහන්ෙසේ හිතන්ෙන් ෙමොකක්ද?" 
කියලා.  

ෙකොබ්බෑකඩුව නායක හාමුදුරුෙවෝ කිව්වා, "රජු පලවා හැරීම 
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙබෙහවින් සතුටට පත් වනවා. මක් නිසාද 
යත්, ෙම් බිතාන්ය රජය පසු ගිය කාලය තුළදී ශී ලංකා වාසින් 
ෙකෙරහි, විෙශේෂෙයන් දුගී දුප්පත් ජනතාව ෙකෙරහි දක්වා 
තිෙබන ආදරය, කරුණාව යනාදිය නිසා අපි අත ත්තම පතාපවත් 
මහා රා ෙජෝත්තමයාණන් වහන්ෙසේට ෙබොෙහොම පක්ෂපාතිත්වයක් 
දක්වන බව බිතාන්යයන්ට දන්වන්න"යි කියලා. ඒ ෙවලාෙව් ඔවුන් 
විශ්වාස කළා, රජු පලවා හැරීෙමන් ෙම් රටට ඉතා යහපතක් සිද්ධ 
වනවාය කියලා.  

බිතාන්යයන් එෙසේ විශ්වාස කළත්, ඔවුන් විසින් ඉතාම සූක්ෂම 
ෙලස ෙම් රට ඇතුෙළේ කියාත්මක කරන පතිපත්තියට විරුද්ධව 
ෙමොනරවිල කැප්ෙපටිෙපොල නිලෙම්තුමා ඇතුළු ඇත්ත ෙද්ශ 
ෙපේමීන් 1818වන ෙකොට බිතාන්යයන්ට විරුද්ධව සටන් කළා. 
එහිදී ෙමොනරවිල කැප්ෙපටිෙපොළ නිලෙම්තුමාව බිතාන්යයන් 
විසින් මරා දමන ලද අවස්ථාෙව්දී එතුමා පිරිත් ෙපොත ඉෙන් තබා 
ෙගන, "අරහං" කියන වචනය කිව්වා. ඔහුෙග් ෙබල්ලට එක 
සැරයක් ගහන ෙකොට මැරිලා වැෙටන්ෙන් නැතිව, ෙදවන සැෙර් 
ගහන ෙකොට තමයි ඔහු ෙම් මහ ෙපොෙළොව සිප ගත්ෙත්.  

ඊට පස්ෙසේ ෙම් ඉඩම් පවරා ෙගන, වතු වගාව, කෘෂි 
කර්මාන්තය ආරම්භ කරලා, උසුලාගන්න බැරි තරමට අසාමාන්ය 
ෙලස බදු පනවා, ෙම් රෙට් සමාජ, සංසක්ෘතික, ආගමික, 
ෙද්ශපාලනික පරිහානිය සිද්ධ කර ෙගන යන ෙකොට වීර 
පුරන්අප්පු, ෙගොංගාෙල්ෙගොඩ බණ්ඩා, විල්බාෙව්, බූටාෙව් වැනි 
ජාතික වීරවරයන්, ෙද්ශ ෙපේමීන් සමඟ අෙප් රෙට් දහස් ගණනක් 
මරා දැම්මා. හැබැයි බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදින් කරන ෙද් ෙහොඳයි 
කියන, ඔවුන්ෙග් පතිදාන, වරපසාද, වරදාන ලබන, ඔවුන්ට කත් 
අදින, ඔවුන් ෙවනුෙවන් නින්දගම් ලබා ගන්න, ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
ෙසේවය කරන, ඔවුන්ට ඔත්තු සපයන විශාල පිරිසක් ඒ  බිතාන්ය 
පාලන යුගය තුළත් සිටියා.  

බිතාන්යයන් අවුරුදු 100ක් ෙම් රට පාලනය කළාට පස්ෙසේ 
1915දී කැරැල්ලක් -සිංහල මුසල්ිම් ෙකෝලාහලය- ඇති කළා. 
1815දී බිතාන්යයන් ෙම් රට අල්ලා ෙගන අවුරුදු 100ක් 
ගතවුණාට පසුව 1915දී,  ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා, එෆ්.ආර්. 
ෙසේනනායක, පියදාස සිරිෙසේන හා අවුරුදු 6කට කල්කටා නුවර 
හිටපු අනගාරික ධර්මපාලතුමා ඇතුළු ෙද්ශ  ෙපේමීන්, ජාතික 
බලෙව්ග සියල්ල සුද්දන් විසින් සමතලා කරලා දැම්මා. ඒ 
ෙකෝලාහාලෙය්දී ෙකොළඹ නගරෙය් ආරක්ෂාව භාරව සිටි අෙප් 
ෙහන්රි ෙප්දිස් වීරයාට කිව්වා, සිංහලයන්ට ෙවඩි තබන්න කියලා. 
නමුත් ඔහු ෙවඩි තැබුෙව් නැහැ. ඒ නිසා ඔහුට ෙවඩි තබා මැරුවා. 
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ඒ නිසා තමයි Havelock Town එෙක් තිෙබන උද්යානය "ෙහන්රි 
ෙප්දිස්" යනුෙවන් නම් කර තිෙබන්ෙන්. එදා 1915දී පැවති ඒ 
අරගලෙය්දී වර්තමාන ඒකාබද්ධ විපක්ෂ ෙය් නායක අෙප් දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් සීයා ජාෙකෝලිස් රාළහාමි පවා සුද්දන් 
විසින් මරණයට නියම කරනු ලැබුවා.  2015 වර්ෂය එන්ෙන් ඊට 
අවුරුදු 100කට පසුවයි. 

ෙම් රට පැත්ෙත් හිට ගත්ත, ෙම් රට කඩන්ෙන් නැතුව, 
ෙබදන්ෙන් නැතුව සිංහල, මුස්ලිම්, ෙදමළ, බර්ගර් කියන සියලු 
මිනිසුන්ට ජීවත් වීෙම් අයිතිය ලබා ගත් ජාතික වීරවරයන්ට 2015දී 
නැවතත් එළව-එළවා පහර දීම ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අද 
අපි ඒ සම්බන්ධව කනගාටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අස්ගිරි පාර්ශ්වෙය් මහා 
නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් අෙප් බලවත් කනගාටුව පළ 
කරනවා. වැරදි, අඩු පාඩු, දුර්වලතා තිෙබන අයට විරුද්ධව නීතිය 
අනුව කියා කරනවා ෙවනුවට අර බිතාන්ය යුගෙය්දී වාෙග්ම ෙම් 
රෙට් සම්බුද්ධ ශාසනයට මහත් වූ ෙසේවාවක් කරන ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලා සම්බන්ධව පවා ෙද්ශපාලන වශෙයන් පළි ගැනීෙම් 
ෙච්තනාෙවන් අද ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී කියා කරනවාය 
කියන එකත් මා කියන්න කැමැතියි.  

අද සිදු ෙවන්ෙන්, අෙප් ෙගෞරවනීය මහා සංඝ රත්නය bed 
sheetsවලින්   ආවරණය ෙකොට හඳුනා ගැනීෙම් ෙපෙරට්ටුවලට 
ඉදිරිපත් කිරීමයි. අද සිදු ෙවන්ෙන්, පූජ්ය උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ වාෙග් ෙම් රට පිළිගත් මහා යතිවරයන් 
වහන්ෙසේලා ෙගනෙගොස් සිර ෙගවල් ඇතුළට ගාල් කිරීමයි. 2015-
2016 කාලෙය්දී නැවතත් ෙම් රෙට් සිදු වන ෙමවැනි ෙද්වල් තුළින් 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, අර 1815-1915 කාලෙය්දී -ඉතිහාසෙය්- 
වරක් සිදු වුණු ෙදයමද කියන පශ්නය අපට මතු ෙවනවා.  

හැම දාම අෙප් රෙට් ජාතික වීරයන්ට ගහලා තිෙබනවා. අපි 
කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාට 
මාධ්යවලින් ගැහුෙව්ම, "ෙහොරා-මුට්ටකාසිකාරයා; ෙහොරා-
මුට්ටකාසිකාරයා ගණන් දීපන්" කියලායි. එතුමා ස්වකීය මුළු 
ජීවිතයම ජාතිය ෙවනුෙවන් කැප කරලා අන්තිමට ෙම් පහාරය විඳ 
ගන්න බැරුව ඉන්දියාවට ගියා. එෙසේ ෙගොස් "සිරි ෙද්වමිත්ත 
ධර්මපාල" නමින් ශාසනයට ඇතුළත් වුණු උන් වහන්ෙසේ ලියා 
තිබුණා, "මා මළ පසුව මාෙග්  කෙල්බරෙය් හිසවත් ශී ලංකාව 
පැත්තට හරවන්න එපා"ය කියා. ෙමොකද, අපි ඒ තරම් කෘතෙව්දී 
ජනතාවක් කියන එක උන් වහන්ෙසේ දැන ෙගන සිටියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විශ්වය තුළ පථම 
අගාමාත්යතුමිය වූෙය් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියයි. ෙම් 
විශ්වෙය්. එතුමිය ඉතාම පගතිශීලිව ෙපොදු ජනයාෙග්, උප නූපන් 
පරම්පරාවල අයෙග් යහපත ෙවනුෙවන් පියවර රාශියක් ගත්තා. 
ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික පාසල් රජයට පවරා ගැනීම කෙළේ එතුමියයි. 
1961 අංක 8 දරන උපකෘත පාඨශාලා සහ අභ්යාස විද්යාල 
විධිවිධාන පනෙත් 25වන වගන්තිය මඟින් අද ෙවනකම් ෙවනත් 
අයට පාසල් පවත්වන්න බැරි ෙවන විධියට නීති සකස් කෙළේ 
එතුමියයි. එතුමිය තමයි, ෙතල් සමාගම් ජනසතු කෙළේ. එතුමිය 
තමයි, ඇෙමරිකානු අධිරාජ්යවාදයට අෙයෝමය ශක්තියකින් ෙම් 
කලාපෙය් මුහුණ දුන්ෙන්. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 
එතුමියට අපහාස කරලා, උපහාස කරලා ෙවනම ෙකොමිෂන් 
දැම්මා.  

එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න් තුෙව් මාවතගම ජී.එම්. ෙපේමචන්ද වාෙග් 
මන්තීවරුන් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට විරුද්ධ වූ මහා 
කථා පවත්වනෙකොට, ෙම් සභා ගැබ ෙදද රන්න අත්පුඩි ගහපු අය 
සිටියා. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා අයිතිය 

අෙහෝසි කළා.   තමන්ෙග් ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාෙග් ජීවිතය 
පවා රට ෙවනුෙවන් පරිත්යාග කරන්න සිද්ධ වුණු, ෙම් රෙට් 
අගාමාත්ය ධුරය දරපු,  ෙම්  විශ්වය තුළ ෙවනසක් ඉතිහාස ෙපොතට 
එකතු කරපු ඒ නායිකාවට ඡන්දයවත් පාවිච්චි කරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැතුව පජා අයිතිය අෙහෝසි කරනෙකොටත් සතුටු වුණු 
අය අෙප් රෙට් සිටියා. ඒක තමයි, ඉතිහාසෙය් කථාව. ඉතිහාස ෙය් 
හැම දාම වීරවරුන්ට ගහලා තිෙබනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි 
මහින්ද රාජපක්ෂව සලකන්ෙන් ෙම් රට ෙබ්රා ගත්, සිංහල, 
මුස්ලිම් සහ ෙදමළ කියන සියලු මිනිසුන්ට අභය දානය ලබා දීම 
සඳහා මුල් වූ ජාතික වීරයා විධියටයි කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.   

අද අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. 2016 
මාර්තු මස 01 වැනි දා නිකුත් වූ "ලංකාදීප" පුවත් පෙතහි සඳහන් 
වූ පුවතක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එහි 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"මහින්දෙග් ආණ්ඩුව ගත් තව ෙකෝටි ලක්ෂයකට වැඩි ගණනක ණය 
ගිණුම්වල නෑ 

මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය මූල්යායතනවලින් රුපියල් 
ෙකෝටි එක්ලක්ෂ පහෙළොස් දහස් එකසියයක (115100) තවත් ණය 
මුදලක් ලබාෙගන තිෙබන බවට අලුෙතන් කරුණු අනාවරණය වී ඇතැයි 
මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක මහතා මුදල් අමාත්යාංශෙය් දී ඊෙය් (29) 
පස්වරුෙව් විෙශේෂ පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් පැවසීය. 

ඉකුත් 2014 වසෙර් ෙදසැම්බර් මස 31 වැනිදා දක්වා වන කාලය තුළ එම 
ණය මුදල් ලබාෙගන ඇති අතර, ඒවා ගිණුම්ගතවී නැති බව ද රවි 
කරුණානායක මහතා කීය. 

එම ණය මුදල් නිසි පරිදි ගිණුම් ගතවී ෙනොතිබුණු ෙහයින්, ඒවා ෙමවර 
අයවැය ෙල්ඛනයට ඇතුළත් ෙනොවුණු අතර, ෙතොරතුරු අනාවරණය කර 
ගත හැකි වූෙය් ණය දුන් ආයතන ඒවාෙය් වාරික ඉල්ලා සිටින 
අවස්ථාවලදී බව ද ඇමැතිවරයා කීය. 

ඉකුත් ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමතිවරයා ෙලස කටයුතු කළ මහින්ද රාජපක්ෂ, 
ආර්ථික කටයුතු ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ, ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී නාමල් රාජපක්ෂ, මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා ෙලස කටයුතු කළ පී.බී. ජයසුන්දර, මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිවරයා ෙලස කටයුතු කළ අජිත් නිවාබ් කබ්රාල් යන මහත්වරු ඊට 
වගකිවයුතු වන බව ද ඇමතිවරයා පැවසීය.  

ෙමවැනි විශාල මුදල් සම්භාරයක් ණයට ෙගන තිබීම හා ඒවා පිළිබඳව නව 
රජය ෙහෝ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ෙහෝ ෙනොදැන සිටින බව ද කී රවී 
කරුණානායක මහතා ඒ පිළිබඳව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල පවා 
ෙහොල්මන් වී තිෙබන බව ද කීය.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමවැනි මුදලක් ණය ෙලස ලබා ෙගන තිබීම හා  ඒවා 
ෙගවීම සඳහා කුමක් කළ යුතු ද යන්න පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී සහ 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡා කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන බව ද ඔහු 
පැවසීය. " 

දැන් තිෙබන බරපතළම පශ්නය වන්ෙන් ෙම්කයි. මම දන්නා 
ඉතිහාසෙය් සිටම -1989 ඉඳන්- ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැති 
සියලු ආර්ථික විවාදවලදී කථා කරපු විෂයානුබද්ධ පාමාණික 
අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනක් විධියට, ලංකා ඉතිහාසෙය්ම 
මුදල් ඇමතිවරෙයක් ෙමවැනි පකාශයක් කරන පළමුෙවනි 
අවස්ථාව ෙමයයි.  රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයකට වඩා වැඩි මුදලක් 
ගැන එතුමා ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයකට 
වඩා වැඩි මුදලක් කියලා කියන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
6.8ක් ගැනයි. දැන් ෙඩොලරයක් රුපියල් 147යි. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 6.8ක් ගිණුම්වල සටහන් කරන්ෙන් නැතිව 
මහින්ද රාජපක්ෂ අරෙගන කියලා කියනවා. දැන් කවුද දුන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොෙහොර උරවල දාලා මැදමුලනට ෙගනිහිල්ලා කිසිම  ගිණුමක 
ලියන්ෙන් නැතිව ෙම්ක තියා ගන්න කියලා කවුරු හරි ඒ මුදල භාර 
දීලා තිෙබනවා ෙවන්න ඕනෑ. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6.8ක් 
සමස්ත ලංකාෙව්ම  තිෙබන මුළු විෙද්ශ සංචිතෙයත් නැහැ. අද 
සමස්ත ශී ලංකාෙව්ම මුළු සංචිතය තුළ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 6.8ක් නැහැ. නමුත්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6.8කට 
සමාන මුදල් පමාණයක් මහින්ද රාජපක්ෂ ගිණුම්ගත ෙනොකර 
අරෙගන තිෙබනවා කියලා කියනවා. දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවට විශා ල 
වගකීමක් පැවැරී තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඒ රජෙය් හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා වුෙණ් සරත් අමුණුගම 
මැතිතුමායි. ඒ ර ජෙය් හිටපු අධ්යාපන ඇමතිවරයා මමයි. ඒ ර ජෙය් 
හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වර්තමාන ජනාධිපතිතුමායි. ඒ ර ජෙය් 
හිටපු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා එස්.බී දිසානායක මැතිතුමායි. ඒ 
වාෙග්ම ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා, අනුර පියදර්ශන යාපා 
මැතිතුමා, රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා, පාඨලී චම්පික රණවක 
මැතිතුමා යන අපි සියලු ෙදනාම ෙබොෙහොම සාමූහික වගකීම 
යටෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමාත් 
එක්කම අපි හැම ෙදනාම එක ෙපොදියට ගැට ගහලා ෙම් පශ්නය 
ගැන සාකච්ඡාවක් රවි කරුණානායක මහත්මයා ඉදිරිපත්ව වහාම 
ආරම්භ කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්ෙකන් ජනාධිපතිතුමාට 
ගැලෙවන්නත් බැහැ. දැන් මට ගැලෙවන්නත් බැහැ. ෙමයින් 
නිෙදොස් ෙවන්න එපායැ. අපි කැබිනට් එෙක් ඉන්ෙදද්දී, රුපියල් 
ෙකෝටි එක්ලක්ෂකට වැඩි මුදලක් ආණ්ඩුවක් විසින් ගිණුම් ගත 
කරන්ෙන් නැතිව ණයට අරෙගන තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව 
2003 වසෙර් "රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) පනතට" 
අනුව ලබා ගත් සියලුම ණය පිළිබඳ විස්තරයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට, රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන සියලුම 
වාර්තා අසත්ය වාර්තායි. එෙහමනම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමාට 
විරුද්ධව කටයුතු කරන්නත් ඕනෑ.  

මම කියන්න කැමැතියි, ශී ලංකාෙව් රාජ්ය ණය 
කළමනාකරණයට අදාළ නීතිමය රාමුව පිළිබඳව. මූල්ය නීති 
පනෙත් දක්වා ඇති පරිදි ශී ලංකාෙව් රාජ්ය ණය කළමනාකරණය 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මූලික කාර්යයක් ෙව්. ෙකෙසේ වුවත්, ණය 
ලබා ගැනීෙම් විමධ්යගත වූ ස්වභාවයක් ඇත. ණය ලබා ගැනීෙම් දී 
අවම වශෙයන් ආයතන ෙදකක්වත් සම්බන්ධ ෙව්. එනම්, ශී ලංකා 
මහ බැංකුව සහ මහා භාණ්ඩාගාරෙය් විෙද්ශ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි. ණය පදනම් වන්ෙන් රජෙය් සුරැකුම්පත් වැඩ 
පිළිෙවළ මතය. ඒ අනුව භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කර සහ රුපියල් ණය ලබා ගැනීම හා කළමනාකරණය 
කරනු ලබන්ෙන් මහ බැංකුෙව් රාජ්ය ණය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟිනි. සහනදායි විෙද්ශ ණය ලබා ගැනීම විෙද්ශ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු ෙකෙර්. මීට අමතරව, කලින් කලට 
මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් රාජ්ය බැංකු ණය, විෙද්ශීය වාණිජ ණය 
වැනි අෙනකුත් ණය ගැනීම් ද සිදු කරනු ලැෙබ්.  

විමධ්යගතවීම, ණය ලබා ගැනීමට බලය ෙදනු ලබන ෙබදී 
ෙවන් වූ නීතිමය රාමුෙව් පතිඵලයකි. ඒ අනුව, රාජ්ය ණයවලට 
අදාළ නීති සම්පාදනය පහත දක්වා ඇති පරිදි ෙව්.  

මට ෙම් සියලුම කරුණු කියවීමට කාලය ෙනොමැති බැවින් 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ෙම් විස්තර ඇතුළත් 
ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සියලු කරුණු ටික 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිෙය් 
සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් පෙයෝජනය සඳහායි.  

අපි ව්යවස්ථාදායකය වශෙයන්, නීති හදන තැන වශෙයන් 
ණය ගන්න ෙකොට තිෙබන ෙම් බරපතළ නීති - රීතිවලට ගරු 
කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙකොෙහොමද රටක් දුවන්ෙන්. නීති 
පිළිබඳව අලුෙතන් පත් වුණු මන්තීතුමන්ලා දැනුවත් වන්න ඕනෑ. 
ෙම් කියන ඒවා Fitch Ratings ආයතනය දන්නවා නම්  ෙමොකද 
 වන්ෙන්? රටක ණය පිළිබඳ අවදානම බලන එම  Fitch Ratings 
ආයතනය rating එක ෙදන්ෙන්, ණය ෙගවන්න අවදානමක් 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා බලන්ෙන්, කරුණු 8ක් අවධානයට 
ෙයොමු කරලයි. ඒ කරුණු තමයි,  

1. ෙද්ශපාලන අවදානම.  

2.  ආදායම් හා ආර්ථික ව හය.  

3. ආර්ථික වර්ධනෙය් අෙප්ක්ෂා. 

4.  රජෙය් ණය බර. 

5.  එෙතර අසම්භාව්ය බැරකම්. 

6.  විෙද්ශ සංචිත. 

7. රාජ්ය මූල්ය පතිපත්තිවල නම්යශීලී බව  

8. මූල්ය සථ්ාවරත්වය. 

 ෙම් කරුණු ටික බලලා Fitch Ratings ආයතනය ෙම් 
මාර්තු මාසෙය් කිව්වා, "ලංකාව B+, Negative Outlook 
එකක් තිෙබන රටක්" කියලා. Fitch Ratings ආයතනය 
ලංකාව අවදානම් සහිත, ණයවත් ෙදන්න බැරි රටක් 
හැටියට වර්ග කළා. ඒ ආයතනයට බැණලා වැඩක් නැහැ. 
ෙමොකද, ඒක විෙශේෂඥ ආයතනයක්.  

ෙම් රෙට් ගරු අගමැතිතුමාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා,  "කවුරුවත් දන්ෙන් නැති ණය 
රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයකට වඩා වැඩිය - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 6.8ට වඩා වැඩිය - තිෙබනවා. ෙමෙහම ණය පමාණයක් 
තිෙබනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා. 
මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා" කියන ෙම් කථාව Fitch 
Ratingsකාරයා දන්නවා නම්, "ෙම් රටට කවුරුවත් 
ආෙයෝජකෙයෝ එන්න එපා, ෙම් රට දිහා බලන්න එපා" කියලා  
ගීසියටත් වඩා පහළ තිෙබන rating එකක් ෙදයි. ෙම් ටික ආරංචි 
වුණු ගමන් ෙවන්ෙන්, දැනට භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල දමා තිෙබන 
සල්ලි ටිකත් ඔක්ෙකෝම විෙද්ශිකෙයෝ අරෙගන යන එකයි. 

 Fitch Ratings එක internet එෙක් තිෙබනවා, ගිහිල්ලා 
බලන්න. ඒෙක් කියලා තිෙබනවා, "2015 ඉඳලා අද ෙවනකල් ෙම් 
ආණ්ඩුව ආවට පස්ෙසේ දැනට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2ක් 
අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා" කියලා. ඒ කථාව කිව්වාට පස්ෙසේ 
කවුද ෙමෙහේ සල්ලි තියන්ෙන්. තිෙබන සල්ලි ඔක්ෙකෝම ටික 
ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට අරෙගන යයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙමෙහම වැඩක් 
වුණා. ෙමෙහේ මුදල් ඇමතිතුෙමක් හිටියා, ඒ තමයි ඩිංගිරි බණ්ඩා 
විෙජ්තුංග මැතිතුමා. එතුමා මුදල් ඇමති, අපි විපක්ෂෙය් ඉන්නවා. 
එතුමා දවසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කිව්වා, "රාජ්ය බැංකු 
ෙදකම බංෙකොෙළොත්" කියලා. රාජ්ය බැංකු ෙදකම බංෙකොෙළොත් 
කිව්වා විතරයි මුළු රටම ගිනිගත්තා. ලංකා බැංකුවයි, මහජන 
බැංකුවයි ඉවරයි කියලා හිතුවා. පහුවදා ඉඳලා බැංකු ෙදකට 
ගිහිල්ලා තමන්ෙග් සල්ලි ඔක්ෙකෝම ආපසු ගන්න මිනිස්සු 
ලැහැස්ති වුණා. අපි ඒ ෙවලාෙව්ම පශ්නය මතු කළා. අපි කිව්වා, 
ඔබතුමා එෙහම කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් බැංකු ෙදක තමයි, 
"ජාතිෙය් මහා පහන් ටැඹ" ලංකා බැංකුව සහ "ජනහද හඳුනන 
බැංකුව" මහජන බැංකුව. ඒවා කඩා වැටුණා කියලා කියන්න එපා 
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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කියද්දීත් ඒ ඇමතිතුමා ඒක කිව්වා. පස්ෙසේ මුළු රටම කැලඹිලා 
ලංකා බැංකුෙව් L/C භාරගන්ෙන් නැතුව, මහජන බැංකුෙව් L/C 
භාරගන්ෙන් නැතුව,- එවකට ජනාධිපතිවරයා විධියට සිටිෙය් 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමායි.- මුළු ආණ්ඩුවම ඇවිල්ලා "එෙහම 
එකක් නැහැ" කියලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි ඒ බැංකු ෙදක 
ෙබ්රාගත්ෙත්. එෙහම නැත්නම් ඒ බැංකු ෙදක ෙමලහකටත් 
කඩාෙගන වැටිලා. 

අගමැතිතුමායි, මුදල් ඇමතිතුමායි කරන ෙම් පකාශය ගැන 
රටට කියන්න ඕනෑ. මම ෙම් ගැන සභානායකතුමාෙගන් අහන්නයි 
හිටිෙය්. අපි කාටවත් ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙලෙහසිෙයන් ෙබ්ෙරන්න 
බැහැ ෙන්. අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්රීම් 
කාරක සභාවක් පත් කරමු. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් මම ඒ 
ෙයෝජනාව කරනවා.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි ව්යවස්ථාවට අනුව රෙට් 
මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරිලා තිෙබන 
නිසා කවුරුත් දන්ෙන් නැති, ෙපොත්වල ලියලා නැති ණය රුපියල් 
ෙකෝටි ලක්ෂයකට වඩා තිෙබනවා නම් ෙම් රට ෙහට 
ෙගනයන්ෙන් ෙකොෙහොමද මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඒ 
නිසා ෙම් සඳහා විෙශේෂ ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න ඕනෑ. 
ඒක තමයි දැන් තිෙබන පශ්නය. ඇත්ත පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙම් 
දවස් ෙවන ෙකොට රෙට් සම්පූර්ණ විෙද්ශ සංචිත ටික කඩාෙගන 
වැෙටමින් තිෙබනවා. ඒක වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂෙගන් 
ෙනොෙවයි.  

දැන් බලන්න, 2011දී අෙප් විෙද්ශ සංචිතය තිබුෙණ් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6.7යි. 2012දී 7.1 දක්වා වැඩි වුණා. 
2013දී එය 7.4 දක්වා වැඩි වුණා. 2014දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 8.2 දක්වා අෙප් විෙද්ශ සංචිතය වැඩි වුණා. එතෙකොට රට 
කඩා වැටිලා විනාශ ෙවලාද? නැහැ, අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට ජාතිය 
සතු විෙද්ශ සංචිතය වැඩි වුණා. 2015දී ෙම් ආණ්ඩුව ආවා විතරයි 
ඒක ෙඩොලර් මිලියන  7,301 දක්වා අඩු වුණා. දැන් 6,550යි. ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා, අෙප් පැරණි මිතයා ගැන ෙපෞද්ගලික 
කතන්දරයක් ෙනොෙවයි අපට තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, මම අහන 
පශ්නවලට එතුමා ෙම් ගරු සභාවට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. 

ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම ආණ්ඩුවකට ෙනොලැබුණු වාසියක් 
ෙම් ආණ්ඩුවට ලැබුණා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙල් ෙතල් මිල 
අඛණ්ඩව පහළ වැටීම නිසා ෙතල් ෙගන්වන්න ලංකාෙවන් පිට 
රටට යන විෙද්ශ විනිමය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් රට 
තුළ ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 
45,000ක් විතර. ෙවන ආණ්ඩු ෙතල් ෙගන්වන්න රටින් පිට රටට 
දීපු සල්ලිවලින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් ෙම් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් රට ඇතුෙළේ ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
පළමුවැනි කාරණය.  

ෙදවැනි එක ෙමයයි. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ගිය අවුරුද්ෙද් - 
2015දී - ගිනි ෙපොලියට ස්ෛවරී බැඳුම්කර ෙදවරක් නිකුත් කළා. 
මුලින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 650ක් ගත්තා, ඊළඟට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් ගත්තා. කීයටද ගත්ෙත්? 
සියයට 6.125ට, ඊට පස්ෙසේ සියයට 6.85 ගිනි ෙපොලියට. එතැන 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.1යි. ඊළඟට, ශී ලංකා සංවර්ධන 
බැඳුම්කර -Sri Lanka Development Bonds-    නිකුත් කරලා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක් ගත්තා. ඉන්දියාෙවන් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් අරෙගන එයින් ෙඩොලර් 
මිලියන 400ක් ෙගවලා තව ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක් 
ෙගවන්න තිෙබනවා. ඊළඟට එතුමාම කියලා තිෙබනවා, 
"ආණ්ඩුෙව් මූල්ය පතිපත්තිය ගැන පැහැදිලා විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයින් ෙමරට බැංකුවල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
1.2ක් තැන්පත් කරලා තිෙබනවා" කියලා. 

දැන් බලන්න, ෙතල් ෙගන්වන්න යන එෙකන් ඉතිරි වුණා, 
ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක්. ස්ෛවරී බැඳුම්කර නිකුත් කරලා ගත්තා, 
ෙඩොලර් බිලියන 2.1ක්. සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කර ගත්තා, 
ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක්. ඉන්දියාෙවන් අරෙගන තිබුණා, ෙඩොලර් 
බිලියන 1.1ක්. ඊළඟට එතුමා කියනවා, ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක් 
බැංකුවල තැන්පත් කළා කියලා. ෙම් ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 8ක්. ෙම්කට ෙමොකද වුෙණ්? 
ෙම්කට සරල උත්තරයක් ෙන් ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

නිකම් පත්තරයක් ෙනොෙවයි. ජාතික පුවත් පතක් වන 
"දිනමිණ" පත්තරෙය් ෙම් පිළිබඳව සඳහන් වනවා. 2016 ජනවාරි 
30වන ෙසනසුරාදා "දිනමිණ" පත්තරෙය් මුල් පිටුෙව් චන්දිමා 
එදිරිමාන්න මහත්මිය විසින් තමයි ෙම් ලිපිය ලියන්ෙන්. පත්තර 
කර්තෘතුමන්ලා මුළු රටටම ෙම් පවෘත්තිය කියනවා. 

එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

"විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ෙග් ආෙයෝජන ෙක්න්දස්ථානය බවට ෙමරට 
පත්වන යුගය අරඹමින් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක දැවැන්ත 
මුදලක් ෙමරට බැංකුවල තැන්පත් කිරීමට පසු ගිය සතිෙය්දී විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් කටයුතු කැර ඇත.  

ජනාධිපති අගමැති නායකත්වය දරන යහපාලන ආණ්ඩුෙව් මූල්ය 
පතිපත්තීන් පිළිබඳව විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් දක්වන උනන්දුව ෙමයින් 
පැහැදිලි වන බව මුදල් ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා පැවසීය. ඊෙය් 
(29) මුදල් අමාත්යාංශෙය්දී පැවැති මාධ්ය හමුෙව්දී  රවි  කරුණානායක 
මහතා ෙමම අදහස් පකාශ කළ අතර...."  

මම ෙම් පුවත් පත් ෙකොටස සභාගත* කරනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන කරන්නම්. 

දැන් ෙමපමණ මුදල් ලැබිලා නම්, අද තිෙබන පශ්නය ෙකොයි 
ෙවලාෙව් ෙම් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැෙටයිද කියලායි. ෙම් 
තිෙබන දරුණු පශ්නය අපි හැම දාම අහනවා. ඉන්දියාෙවන් ගත් 
ෙඩොලර් බිලියන 1.1 මාර්තු 4 ෙගවන්න තිබුණා. ෙම් ෙඩොලර් 
බිලියන ගණන්වල ණයවලට දවසකට ෙපොලිය ෙගවනවා, 
රුපියල් 107,000ක්. ඉතින්, ෙම් තත්ත්වය තුළ දිනපතා රුපියල 
කඩා වැෙටනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් 131ට 
තිබුණු ෙඩොලරය අද රුපියල් 147යි.  

පරිප්පු, කඩල, ටින් මාළු, ෙපොෙහොර, රසායනික දව්ය කියන 
ෙම් සියල්ලෙග්ම මිල අසාමාන්ය ෙලස නඟිනවා. මාර්තු මාසෙය් 
3, 4 කියන දවස් ෙදෙක් විතරක් රුපියල කඩා වැෙටන එක නතර 
කරන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 100කට වැඩිය දැම්මා. 
පුළුවන් නම්, 'නැහැ' කියලා කියන්න. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිය යටෙත් ෙම් ගරු සභාවට ෙම් ෙද්වල් කියන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ෙම් කාරණය දන්ෙන් නැද්ද? 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන එකක් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගන්න බදාදා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ජනාධිපතිතුමා 
ඒකට විරුද්ධ වුණා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරු විරුද්ධ 
වුණා. විරුද්ධ වුණාට පස්ෙසේ කැබිනට් පතිකාව ෙබදන්ෙන් නැතිව 
ආපහු අකුළා ගත්තා. අකුළා ගත්තාට අපි ළඟ එය තිෙබනවා. 

ඊ ට පස්ෙසේ සිකුරාදා නැවත කැබිනට් රැස්වීමක් කැඳවූවා. ෙම් 
කියන භයානක තත්ත්වය; මුදල් කමය නිසා ෙහට - අනිද්දා 
වනෙකොට ෙම් සියලුම ආෙයෝජකෙයෝ දුවනවා. ඇයි? මුදල් 
ඇමතිතුමා කියනවා, ගිණුම්වල ලියා නැති ණය මුදල් අරෙගන 
තිෙබනවා කියලා. අගමැතිතුමා කියනවා, "ෙම් ණය ෙහොයා ගන්න 
බැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් කාලෙය් ෙමච්චර ණය පමාණයක් 
අරෙගන තිෙබනවා" කියලා. නිකම් ෙපොෙහොර උරවල දමා 
මැදමුලනට ෙගනිහිල්ලා කුණු ෙලොරිෙයන් බාලා වාෙග්යි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරුණ කියා මම අවසන් 

කරනවා.  

සිංගප්පූරුෙව් ජාතික සරසවිෙය් ආර්ථික විද්යා මහාචාර්ය 
රාසීන් සාලි මහතා ෙමෙසේ කියනවා: 

"අගමැතිෙග් ආර්ථික දැක්ම පැහැදිලියි. අය වැය පකාශය 
අපැහැදිලියි." 

එතැනදි තවදුරටත් ෙමෙසේ කියනවා: 

"ෙම් සියල්ල සිදු කිරීෙම්දී තමයි රට කරවන තීරණාත්මක 
පිරිසක් අවශ්ය වන්ෙන්. සිංගප්පූරුව දියුණු කිරීෙම්දී ලී ක්වාන් යූ ඒ 
කටයුත්ත භාර දුන්ෙන් ඔහුට විශ්වාසයක් ඇති පුද්ගලයන් පස් 
ෙදෙනකුෙග් කණ්ඩායමට. ඔවුන් ඒ සියලු තීරණවලට වග කිව්වා. 
ශී ලංකාවටත් ෙමවැනි කණ්ඩායමක් අවශ්යයි. සියල්ලට කලින් 
වග කිව යුතු, විශ්වාස කළ හැකි මුදල් ඇමතිවරෙයක් අවශ්යයි."  

සියල්ලට කලින් වග කිව යුතු විශ්වාස කළ හැකි මුදල් 
ඇමතිවරෙයක් අවශ්යයි කියලා සිංගප්පූරුෙව් ජාතික සරසවිෙය් 
ආර්ථික විද්යා මහාචාර්ය රාසීන් සාලි මහතා සහතික කරලා කියලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] මුදල් ඇමතිතුමා විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවම වග කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා කෑ ගහලා 
හරියන්ෙන් නැහැ. ෙත්ෙරනවාද? විෙද්ශ සංචිත කඩා වැෙටනවා 
කියන එක ෙත්ෙරනවාද? සිංගප්පූරු මහාචාර්යතුමා හඳුනනවාද? 
ඉස්ෙකෝලෙය් ගිහිල්ලා තිෙබනවාද? Megapolis කියන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියලා ඇහුවාම 'ෙලොකු ෙපොලීසියක්' කියලා කිව්වා. 
ඇමතිවරු මිනිස්සු යට කරලා යනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ ඇමතිවරු අත් 
අඩංගුවට ගන්ෙන් නැහැ. හාමුදුරුවරු ෙගනියලා හිෙර් දමනවා. 
ෙම් රට අරාජික තත්ත්වයට පත් කරලා ඉවර ෙවලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් විනාශයක්. ඒ නිසා අපට -
පාර්ලිෙම්න්තුවට- ෙම් සම්බන්ධෙයන් වග කීමක් තිෙබනවා.  

ෙම් තිෙබන තත්ත්වය යට ෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට රාජ්ය 
මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත යටෙත් ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් පත් කරන්න. 

මහින්දෙග් ආණ්ඩුව ගත් ණය ෙකෝටි ලක්ෂයකට වැඩි 
ගණනක් ගිණුම්වල නැත්නම්, එයට අපි ඔක්ෙකෝම වග කියන්න 
ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 
එයට වග කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ගරු අගමැතිතුමාෙගනුත්, ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමාෙගනුත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ මුදල් ෙමොනවාටද 
ගත්ෙත්, කවුද දුන්ෙන්, කාෙගන්ද ගත්ෙත් කියන එක වහාම 
කියන්න කියා. ෙලෝක බැංකුවට කියන්න, ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදලට කියන්න, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට කියන්න, Fitch 
Ratings එකට කියන්න, මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත 
අනුව කියන්න කියලා. එෙහම කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා අප 
සියලුෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් කඩාෙගන වැෙටන සංචිත හා 
කඩාෙගන වැෙටන රුපියල ආරක්ෂා කරගන්න අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න කටයුතු කරමු කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
වචන කීපය අවසන් කරනවා.  

 
 
*සභාෙම්සය  මත තබන ලද ලියවිල්ල : 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 
  Document tabled: 

"i. 1949 මුදල් නීති පනත  

106(1) වගන්තිෙය් සඳහන් ආකාරයට "ශී ලංකා මහ බැංකුව රජෙය් 
ෙහෝ ලිඛිත නීතියකින් ෙහෝ ෙවනත් කවර ආකාරයකින් ෙහෝ පිහිටුවන ලද 
රජය ෙවනුෙවන් කියා කරන නිෙයෝජිත ආයතනයක රාජ්ය මූල්ය 
නිෙයෝජිතයා සහ බැංකුකරුවා ෙලස කියා කළ යුතුය." 

113 වගන්තිෙය් සඳහන් ආකාරයට " ශී ලංකා මහ බැංකුව රජෙය් 
නිෙයෝජිතයා ෙලස රාජ්ය ණය කළමනාකරණය පිළිබඳව වගකීම දැරිය 
යුතුය." 

114 වගන්තිෙය් සඳහන් ආකාරයට " රජය විසින් ෙහෝ 106 
වගන්තිෙය් උපවගන්ති (ii)හි සඳහන් කරන ආකාරයකින් ෙහෝ 
නිෙයෝජිතෙයකු විසින් ෙහෝ ඔවුන් ෙවත කවර ෙහෝ ලිඛිත නීති පද්ධතියක් 
මඟින් බලතල ලබා දී තිබුණ ද, නව ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට ෙහෝ 
ස්කන්ධ ෙහෝ ණයකර නිකුත් කිරීමට ෙපර, එම ෙයෝජිත ණය මුදලින් 
ෙහෝ නිකුතුෙවන් ඇති විය හැකි මූල්යමය බලපෑම් පිළිබඳව මුදල් 
මණ්ඩලෙය් උපෙදස් ලබා ගත යුතුය." 

ii.  1923, 1953, 1992, 1995 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥා පනත 

2(1) වගන්තිය - පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමැතිය ලබා දුන් ඕනෑම 
අවස්ථාවක දී ශී ලංකා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිශ්චිතව සඳහන් කර ඇති 
පමාණයක් නිකුත් කිරීෙමන් ණය ලබා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩාගාර 
නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්ට නිෙයෝග කිරීමට මුදල් විෂය භාර අමාත්යවරයාට 
බලය පැවෙර්. 

2(2) වගන්තිය - භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම සහ ආපසු ෙගවීම 
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය සියලුම කාර්යයන් සහ ෙද්වල් භාණ්ඩාගාරෙය් 
නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් ෙවනුෙවන් මහ බැංකුව විසින් සිදු කළ යුතුය. 

iii. 1949, 1983, 1985 සහ 1995දී සංෙශෝධනය කරන ලද 1937 ලියා 
පදිංචි ස්කන්ධ හා සුරැකුම්පත්  ආඥා පනත. 

2(1) වගන්තිය - පහත දැක්ෙවන එකකින් ෙහෝ වැඩි ගණනකින් 
ඕනෑම පමාණයක මුදලක් ලබා ගැනීමට මුදල් විෂය භාර අමාත්යවරයාට 
බලය පැවෙර්. 
 

(අ) ලියා පදිංචි ස්කන්ධ ඇති කිරීම සහ නිකුත් කිරීම. 

(ආ) ෙපොෙරොන්දු ෙනෝට්ටු නිකුත් කිරීම. 

(ඇ) ධාරක බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම. 

(ඈ) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම. 

iv. 1957, 1962, 1963, 1980, 1984 විෙද්ශ ණය පනත. 

2 වගන්තිය - ශී ලංකා රජය නමින් ෙහෝ රජය ෙවනුෙවන්, 
ජනාධිපතිතුමා ෙහෝ ඒ ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ 
පුද්ගලයකු විසින්, 

407 408 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 
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(අ) ශී ලංකා රජය සඳහා වූ විෙද්ශ ණයකට අදාළ ගිවිසුමක් 

(ආ) විෙද්ශ ණයකට අදාළ ශී ලංකා රජය විසින් ෙදනු ලබන 
ඇපකරයක් 

(ඇ) එවැනි ගිවිසුමකට ෙහෝ ඇපකරයකට අවශ්ය වූ ඕනෑම 
ෙකොන්තාත්තුවක්, බැඳුම්කරයක්, ෙපොෙරොන්දු ෙනෝට්ටුවක් ෙහෝ 
ඕනෑම ලියවිල්ලක් අත්සන් කිරීෙම් බලය ඇත. 

4 වගන්තිය - මුදල් විෂය භාර අමාත්යවරයා විසින් ගැසට් පතෙය් පසිද්ධ 
කරන ලද නිෙයෝගයක් මඟින් විෙද්ශ ණයකට අදාළ ගිවිසුමක් කියාත්මක 
කිරීම සඳහා අවශ්ය විය හැකි පතිපාදන සලසනු ඇත. 

v. 1989 භාණ්ඩාගාර තැන්පතු සහතිකපත් පනත. 

2(1) වගන්තිය - පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමැතිය ලබා දුන් ඕනෑම 
අවස්ථාවකදී ශී ලංකා භාණ්ඩාගාර තැන්පතු සහතික නිශ්චිතව සඳහන් කර 
ඇති පමාණයක් නිකුත් කිරීෙමන් ණය ලබා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩාගාර 
නිෙයෝජ්ය..." 

 
[අ.භා. 3.52] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාට මා කියනවා, ඒ කාලෙය් වාෙග් ෙනොෙවයි, 
ෙම් ෙම් ආණ්ඩුව ආවාම දිව්ෙව් කැසිෙනෝකාරෙයෝයි, 
එතෙනෝල්කාරෙයෝයි කියන එක. [බාධා කිරීම්] දැන් 
ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ආවා, කිට්ටු වුණා, සංචාරකයන්ෙග් ඒම 
වැඩි වුණා මිසක් - [බාධා කිරීම්] ෙම්වා කියන ෙකොට දැන් 
රිෙදනවා. [බාධා කිරීම්] දැන් රිෙදනවා. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලාෙගන ඉන්න බැහැ; රිෙදනවා. [බාධා 
කිරීම්] අද අපි එක් වන්ෙන්-  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙකෝ ඒ සල්ලි? [බාධා කිරීම්] ෙකෝ ඒ සල්ලි? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මිනීමරුවා.  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කැලණිෙයන් ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක් දුවනවා.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප එක් වන්ෙන් මුදල් 

පනත ඇතුළු පනත් කීපයක් යටෙත් වන නිෙයෝග, නියමයන් හා 
ෙයෝජනා කීපයක් පිළිබඳ විවාදයටයි. ඒවා විවිධ බදු එක් වීම් සහ 
අඩු වීම්වලින් සමන්විත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් රට කියාත්මක 
වන්ෙන් සියයට 90ක් වූ බදු ආදායෙමන්. එෙහම නම්, රාජ්ය 
ආදායම විධියට ෙම් රටට ලැෙබන්ෙන් සියයට 10යි.  නමුත් අපි 
දන්නවා, 2003දී ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 19ක් 
රාජ්ය ආදායම බවට පත් ෙවලා තිබුණා කියා. 2014 වන  ෙකොට 
රාජ්ය තන්තය කඩා වැටිලා, රාජ්ය ආදායම කඩා වැටිලා. රාජ්ය 

ආදායම සියයට 10 දක්වා පහළට බැහැලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, ඒ තිබුණු රාජ්ය ආදායමත් සියයට 50කින්ම පහළට 
බැහැලා කියන එකයි.  

පසු ගිය රජය කෑ ගැහුවා, රාජ්ය තන්තය ශක්තිමත් කළා; 
රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කළා කියා. ඒ අය කෙළේ ඔළු ෙගඩි ගණන 
වැඩි කරලා ෙපන්වපු එක පමණයි. ඒ මිස, රටට යහපත් ෙවනත් 
වැඩක් කර ෙපන්නුෙව් නැහැ. රෙට් ආර්ථිකෙය් ආදායම, රාජ්ය 
ආදායම රාජ්ය ෙසේවය මඟින් වැඩි කරලා ෙපන්නුෙව් නැහැ. ඒකට 
ෙහේතුව, ඔළු ෙගඩි සංඛ්යාව පමණක් වැඩි කිරීම හා 
ෙද්ශපාලනීකරණයයි. එදා සියලු රාජ්ය ආයතන 
ෙද්ශපාලනීකරණය කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
වර්තමාන රජය ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවා සමස්ත රාජ්ය 
ෙසේවාව ස්වාධීන කරලා, ශක්තිමත් කරලා අෙප්ක්ෂිත ඉලක්කය 
කරා ඉස්සරහට යනවා. අපි කඩා වැටුණු රට හදනවා. ඒක අපට 
කරන්න බැරි ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැක්කා, ෙම් රෙට් රාජ්ය 
ආදායම ෙකොෙහොමද කඩා වැටුෙණ් කියා. පසු ගිය වර්ෂෙය්දී ෙම් 
ආණ්ඩුව අපට භාර ෙදන ෙකොට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 2014 
වර්ෂෙය් පාඩුව විතරක්, රුපියල් මිලියන 14,605යි. රුපියල් 
මිලියන 14,605යි! 2014දී මිහින් ලංකා ආයතනෙය් පාඩුව කීයද? 
පාඩුව, රුපියල් මිලියන 2,591යි. ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් එෙක් 
පාඩුව කීයද? පාඩුව, රුපියල් මිලියන 31,365යි. ඔන්න, 2014දී 
අෙප් ජනතාව විඳපු දුක! ශී ලංගමෙය් පාඩුව කීයද? ශී ලංගමෙය් 
පාඩුව, රුපියල් මිලියන 1,863යි. ශී ලංකා දුම්රිය ෙසේවෙය් පාඩුව 
කීයද? එම පාඩුව, රුපියල් මිලියන 11,034යි. රාජ්ය ෙසේවය 
ශක්තිමත් කළා කියා ජනතාවට කරපු ෙද්, ඔන්න. ෙම් සියලු ෙද් 
ෙද්ශපාලනීකරණය කරලා තමයි ෙම් රට ෙම් තත්ත්වයට පත් 
කෙළේ; ෙම් රෙට් රාජ්ය ආදායම කඩා වැෙටන්න සැලැස්වූෙය්. ඒ 
කාලය වන ෙකොට ෙතල් සංස්ථාව ණය ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 3,65,000ක්. ෙපොඩි ෙසල්ලමක්ද? රුපියල් මිලියන 
3,65,000ක් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ණයයි! වරාය 
අධිකාරිය රුපියල් මිලියන 2,60,000ක් ණයයි. ෙපොඩි ගණනක්ද 
එය? ඒ ණය වූ විධිය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයාෙගන් අහන්න 
ඕනෑ.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
දැන් Port City ෙකෝ? 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශීලංකන් එයාලයින්ස ් එක රුපියල් මිලියන 2,11,000ක් 

ණයයි. ෙම් විධියට මුළු රටම රුපියල් මිලියන 95,00,000ක් ණය 
ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
Sir, I rise to a point of Order. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා 

වරාය අධිකාරිය ගැන කිව්වා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය point of Order එකක් 

ෙනොෙවයි ෙන්.  
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana) 
ඔබතුමාෙගන් මම අහනවා, වරාය අධිකාරිය ගැන ඔබතුමා 

කියපු දත්ත- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
දත්ත ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඔබතුමාෙග් කථාව ෙවලාෙව්දී එය 

පකාශ කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට ෙවලාව ෙදනවා ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට ෙවලාව ෙදනවා. ඔබතුමා ඒ ෙවලාෙව් 
පකාශ කරන්න. ඔබතුමාට ඒවා අහ ෙගන ඉන්න බැරි වුණාට  
මෙග් ෙව්ලාව නාස්ති කරන්න ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා පශ්නයක් අහන්න. අපි ඉදිරිපත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමා ඔය ස්ථානෙය් ඉඳ ෙගන කෑ 
ගැහුවාට පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ ෙන්? ඒකට වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවා; කමෙව්දයක් තිෙබනවා.[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එෙහම ඉදිරිපත් කළාම එය සභාගත ෙවනවා; හැන්සාඩ් 

වාර්තාවට ඇතුළත් ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ණය ෙගවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? 2013 ෙම් රෙට් රාජ්ය ආදායම, ඍජු බදු ආදායම, වක 
බදු ආදායම රුපියල් මිලියන එෙකොෙළොස්ලක්ෂ පනස්තුන්දහසයි. 
නමුත් ණය ෙගවන්න සිද්ධ වුණා, රුපියල් මිලියන 
එෙකොෙළොස්ලක්ෂ හැටෙදදහස් නවසියයක්. වක බදු ගැසීෙමන් 
දුප්පතුන්ෙගන් අය කරලා ෙගවන මුදලට වැඩි පමාණයක් ණය 
ෙගවන්න තිෙබනවා. රට ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙනොෙවයි සිදු 
ෙවලා තිබුෙණ්. ෙම් රට ලබා ගත් ණය සඳහා අවුරුද්දකට නියමිත 
ෙපොලියයි ණය මුදල් පමාණයයි ෙගවීමටත් නැවත ණයක් ගන්න 
තත්ත්වයක් තමයි 2013 අවුරුද්ෙද් තිබුෙණ්. ෙම්, යුද්ධය තිබුණු 
කාලය ෙනොෙවයි. ඒ කාලෙය් යුද්ධය ඉවරයි. 

2014 දිහා බැලුවත් ෙම් රෙට් සම්පූර්ණ ආදායම රුපියල් 
මිලියන ෙදොෙළොස්ලක්ෂ පනස්හතරදහසයි. ණය වශෙයන් ෙගවා 
තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන දසලක්ෂ හැත්තෑදහසක්. ඒ අනුව රට 
ඉදිරියට යන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිසා වැටුප් ෙගවන්න මුදල් 
ෙකොෙහන්ද ලැෙබන්ෙන්? ඒ නිසා ණය ලබා ගන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙරෝහල්වලට ෙබෙහත් ගන්න සල්ලි ෙකෝ? ඒවාට ණය 
ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රට සංවර්ධනය කෙළේ ෙකොෙහොමද? 
තවත් ෙකෝටි -පෙකෝටි ගණන් ණය අර ෙගනයි එෙහම කෙළේ. 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට කියනවා, ෙම් ෙද්වල් ෙසොයා 
බලන්න කියලා. ඒ දවස්වල නිදාෙගනද හිටිෙය්?  

අපි ෙකොෙහොමද, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්? ෙලෝකයට 
ණය ෙනොවී ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න 
ෙවනවා. ඇයි, රෙට් ණය ෙගවන්නත් ණය ගන්න රටක්, ෙම්. ඒ 
තත්ත්වෙයන් තමයි එදා රට  පාලනය කෙළේ. රෙට් ණය 
ෙගවන්නත් ණය ගත්තා. රට ෙගන යන්න ෙනොෙවයි ණය ලබා 
ගත්ෙත්. රට ඉදිරියට ෙගන යන එක පැත්තක; සංවර්ධනය 
පැත්තක. ඒවා ෙකොෙහොමත් ණයට කරෙගනයි ගිෙය්. ෙලෝකයට 

ණය ෙනොවී ණය ෙසේවාකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අඩු 
ගණෙන්, ණය ෙනොවී ණය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ 
තත්ත්වයට අපි කටයුතු කරන්න ෙවනවා. ඒ වන විට ෙකටි 
කාලීන - [බාධා කිරීමක්] ෙම් විධියට කරපුවාම ෙදයිද ණය? [බාධා 
කිරීමක්] අපට අකැමැත්ෙතන් ෙහෝ ෙකටි කාලීන වශෙයන් ඍජු 
බදු, වක බදු වැඩි කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අද කිසිෙවකුට 
බදු දැෙලන් රිංගන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ කියා අප ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂෙයන් කියනවා. ෙකොපමණ මුදල් තිබුණත්, බලය 
තිබුණත්, ෙමොන ෙද් තිබුණත් බදු දැෙලන් රිංගන්න ඉඩ තියන්ෙන් 
නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ජනතාව හරියට බදු ෙගවන්නත් 
ලැහැස්ති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්  බදු ෙගවන්ෙන් රට ෙවනුෙවන් 
කියා ඔවුන් දන්නවා. ෙහොරා කන්න ෙදන බදු ෙනොෙවයි කියන 
එක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නා නිසා, අද ෙම් රෙට් බදු ආදායම ශීඝ 
ෙලස ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා.  තමුන්ෙග් රට ෙබ්රා ගන්න, ෙම් 
උගුෙලන් ෙබ්රා ගන්න ජනතාව කැමැත්ෙතන් බදු ෙගවන 
තත්ත්වයක් ඇති  ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි දිගු කාලීන වශෙයන් පියවර  ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් වක බද්ද නැති කරන්න ඕනෑ. දුප්පත් 
ජනතාවෙගන් තමයි ෙම් රෙට් සියයට 80ක් බදු අය කරන්ෙන්. 
ඒක නැති කරන්න ඕනෑ. රාජ්ය ආදායම වැඩි කරන්න ඕනෑ. රාජ්ය 
ආදායම වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රාජ්ය ෙසේවය අද අපි 
නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය කර තිෙබනවා. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
ඇති කරලා ඒ තත්ත්වය අපි උදා කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
උගතුන්ට, බුද්ධිමතුන්ට තමුන්ෙග් උගත්කම, බුද්ධිමත්කම 
පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් සමාජයක් හදලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය දිගටම ෙගන 
ගියා නම් ෙදොස්තර මහත්මයා ෙබෙහත් කියන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනඥයාෙගන් අහලා; ෙපොලීසිෙය් OIC වැඩ කරන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනඥයාෙගන් අහලා; විනිසුරුවරයා නඩු විසඳන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනඥයාෙගන් අහලා; රාජ්ය ෙසේවකයා ෙසේවය කරන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනඥයාෙගන් අහලා. නමුත්, අත තියන්න බැරි වුෙණ් 
ෙදොස්තර මහත්තයාට විතරයි. ෙම් විධියට ඉදිරියට ගියා නම්, 
ෙදොස්තර මහත්තයා ෙබෙහත් ෙදන්ෙන්ත් ෙද්ශපාලනඥයාෙග් 
නිෙයෝග තුළ කටයුතු කරමිනුයි. එවැනි රටක් බවට ෙම් රට පත් 
ෙවනවා.  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ෙමම රටට හඳුන්වලා දීලා අපි 
ඒ ෙද් නවත්වා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ඍජු බද්ද වැඩි කරන්න ඕනෑ. 
ඍජු බද්ද වැඩි කරලා ව්යාපාර වැඩි දියුණු කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම අලුත් බදු පතිපත්තියක් 2017දී සකස් කරනවා. 
ව්යාපාරිකයන්ට නැඟී සිටින්න පුළුවන් විධියට ඍජු බද්ද වැඩි 
කරනවා. ඒ ව්යාපාරිකයා කැසිෙනෝ ව්යාපාරිකයා ෙනොෙවයි; ඒ 
ව්යාපාරිකයා එතෙනෝල් ව්යාපාරිකයා ෙනොෙවයි; ඒ ව්යාපාරිකයා 
ගණිකා ව්යාපාරෙය් ෙයෙදන ව්යාපාරිකයා ෙනොෙවයි; සාධාරණ 
ව්යාපාරිකයා ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් ආකාරෙය් බදු 
පතිපත්තියක් 2017 සිට ෙම් රජය කියාත්මක කරන්න කටයුතු කර 
ෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, නීත්යනුකූල ව්යාපාර අපි ශක්තිමත් කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම  ෙම් රෙට් අපනයනය වැඩි කරනවා. නැති වුණු GSP 
සහනය අපි ඉතා ඉක්මනින් ඇති කරනවා. නැති වුණු යුෙරෝපීය 
මත්ස්ය නිෂ්පාදන ෙවෙළඳාම අපි ඉදිරිෙය්දී  ඇති කරනවා. ඒ 
සඳහා කටයුතු කරනෙකොට  ඔබතුමන්ලාට රිෙදනවා. දුප්පත් 
මිනිසුන්ෙගන් සියයට 80ක් අය කරන බද්ද, සියයට 50 දක්වා අඩු 
කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ෙකොෙහොමද අපි ෙම් රෙට් ආදායම 
වැඩි කරන්ෙන්?  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2000 වර්ෂෙය්දී ෙම් රෙට් 
අපනයන ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 30ක්ව 
තිබුණා. 2014 වර්ෂය වන විට ෙම් රෙට් අපනයන ආදායම දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 15 දක්වා පහළ බැස්සා. සියයට 
50ක් පහළ බැස්සා. ෙකොෙහොමද, රට ෙගන ගිෙය්? ණයවලින්. ණය 
අරෙගන, ණය අරෙගන ෙගොඩ ගැහුවා. රෙට් ආර්ථිකය කඩාෙගන 
වැටුණා. රෙට් රාජ්ය ආදායම කඩාෙගන වැටුණා. රෙට් අපනයන 
කඩාෙගන වැටුණා. ණය ගත්තා. අන්තිමට අෙප් මිනිස්සු ණය 
උගුලට හිර කළා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. එතුමාට කථා කරන්න 

ඉඩ ෙදන්න.   
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ විතරක්ද? විෙද්ශ රැකියාවලින් අෙප් රටට ලැෙබන 

ආදායමත් අඩු ෙවන්න පටන් ගත්තා. එක පැත්තකින් අපි සල්ලි 
තිෙබන බලවත් රටවල් තරහා කර ගත්තා. අපිට නිවැරදි විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් රෙට් ජනතාව රුපියල් 
ෙකෝටියකට වඩා වියදම් කරලා  ඉංජිෙන්රුවරු, ෙදොස්තරවරු, 
ගණකාධිකාරිවරු ඇතුළු විවිධ උගතුන් නිර්මාණය කළා. ෙම් එක 
පුද්ගලෙයක් හදන්න අෙප් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙග් මුදල් 
රුපියල් ෙකෝටියක් විතර වියදම් කර තිෙබනවා. නමුත් අන්තිමට 
ෙමොකද වුෙණ්? ෙම් හදපු මිනිස්සුන්ෙගන් සියයට 50ක්වත් අෙප් 
රෙට් වැඩ කරන්න සිටිෙය් නැහැ. ඒ අය අෙප් රට දාලා ගියා. ඒ 
අයෙග් උගත්කම ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් බලයයි, ඔවුන්ෙග් නිෙයෝගයි කියාත්මක 
කෙළේ. ඒ නිසා ඔවුන් රට දාලා ගියා. අන්තිමට ෙම් රට ෙවනුෙවන් 
ෙසේවය කරන්න ඒ අයට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. හැම 
ෙදයක්ම ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා, ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත 
උසස්වීම් දුන්ෙන් මුට්ටිය අල්ලපු විධියටයි. ෙද්ශපාලනඥයාට 
මුට්ටිය ඇල්ලූ විධියටයි උසස්වීම් ලබා දුන්ෙන්. වරාය අධිකාරිෙය් 
විතරක් හිටපු ඉංජිෙන්රුවන් සියයට 50ක් විතර රට හැරදාලා 
ඕස්ෙට්ලියා ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඔවුන් අතර මෙග් සෙහෝදරෙයකුත් 
ඉන්නවා. ඇයි ඔවුන් ගිෙය්? ඔවුන් කලකිරිලා ගිෙය්. අන්න ඒ 
තත්ත්වය ෙම් රෙට් උදා කළා. ඒ තත්වය නැති කරලා, උගතුන්ට 
ෙම් රටට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න, රාජ්ය ආදායම වැඩි කරන්න, රට 
දියුණු කරන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලන වාතාවරණය අපි දැන් ෙම් 
රෙට් ඇති කරලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ඉතුරු ෙවලා ඉන්ෙන් ෙගොඩාක් 
මුට්ටිය අල්ලපු අයයි. වාසි ගත්ත අයයි ඉතුරු ෙවලා ඉන්ෙන්. රට 
ෙවනුෙවන් අවංකව වැඩ කරන මිනිස්සු රට හැරදාලා ගිහින් 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අන්තිමට අෙප් රටට ෙසේවය 
කරන්න, විෙද්ශ විනිමය ෙග්න්න ඉතිරි වුෙණ් උගත්, දැනුම 
තිෙබන මිනිස්සු ෙනොෙවයි. උගත්කම ලබාගැනීම ෙවනුෙවන් ෙම් 
රෙට් ජනතාව වියදම් ෙනොකරපු ගෘහෙසේවිකාවන්ට තමයි 
අන්තිෙම්දී අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ෙග්න්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ අය 
විතරයි අපිට විෙද්ශ විනිමය ෙග්න්න සිටිෙය්. අපි උගතුන් ගැන 
කථා කරනවා; අධ්යාපනය ගැන කථා කරනවා. අන්තිමට ෙම් රට 
ෙලෝකයට පසිද්ධ වුෙණ් ගෘහ ෙසේවිකාවන් පිට රටට යවන රටක් 
ෙලස මිස උගතුන් නිර්මාණය කරන රටක් හැටියට ෙනොෙවයි 
කියන එකත් මම කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමා මීට 
කලින් කයිවාරු ගැහුවා. ෙම් රෙට් පළමුවැනි ෙශේණියට 
අවුරුද්දකට ලක්ෂ තුනක් පාසල් දරුවන් ඇතුළත් ෙවනවා. 13 

වසර සම්පූර්ණ කරලා උසස් අධ්යාපනයට ළමයින් 50,000ක්වත් 
යන්ෙන් නැහැ. ඒ ලක්ෂ තුෙනන් 50,000ක්වත් විශ්වවිද්යාලවලට, 
කාර්මික විද්යාලවලට, උසස් අධ්යාපන කටයුතු සඳහා ගිෙය් නැහැ. 
250,000ක් දරුවන් උසස් අධ්යාපනයක් නැතිව ෙගවල්වල 
නැවතිලා හිටියා. අන්න ඒ තත්ත්වය දැකපු නිසා තමයි,- [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් වාෙග් ෙමෝඩෙයෝ 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කෑ ගහනවා වාෙග් ෙනොෙවයි. විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරු 
ෙමෝඩයන් ෙනොෙවයි. ඔවුන් බුද්ධිමත් මිනිස්සු. ඔවුන් පාරට 
බැහැලා කෑ ගැහුෙව් අධ්යාපනයට ෙවන් කරන සල්ලි වැඩි 
කරන්න කියලායි. ෙම් ෙමෝඩයන්ට 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒක නිකම් බීරි අලින්ට වීණා වයනවා 
වාෙග් වුණා. ඔය වාෙග්ම තමයි එදාත් කථිකාචාර්යවරු පාරට 
බැහැලා කෑ ගහනෙකොට සටන් පාඨ කිව්ෙව්. ඒවා ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ෙම් රජය ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදල් පමාණයක් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා, නිදහස් අධ්යාපනය 
ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ඊළඟ ආදායම 
ෙමොකක්ද? ෙම් විධියට රෙට් රාජ්ය ආදායම ෙද්ශපාලනීකරණය 
කරලා කඩාෙගන වැට්ටුවා.  

ඊළඟට අපිට තිෙබන්ෙන් බදු ආදායමයි. ෙම් රෙට් ආදායෙමන් 
සියයට 90ක් බදු ආදායමයි. ඒ සියයට 90න් සියයට 10යි ධනවත් 
පුද්ගලයන් ෙගව්ෙව්. ෙමයින් සියයට 80ක් ෙගව්ෙව් දුප්පත් එදා 
ෙව්ල හම්බ කරගන්න බැරි මිනිස්සු. එෙහම නම් ෙම් බදු බරත් 
වැටුෙණ් අහිංසක මිනිස්සුන්ටයි. ෙම් රෙට් අතෙළොස්සක් ඉන්න 
ව්යපාරිකයන්ට, අතෙළොස්සක් ඥාතීන්ට ෙකෝටිපතියන් ෙවන්න 
ඉඩ දුන්නා. අහිංසක මිනිස්සුන්ට ඉස්පිරිතාලවලින් ෙබෙහත් ටික 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිබුණා. ඒ නිසා මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, ෙම් වක බද්ද අඩු කරන්න අපි ඉදිරිෙය්දී 
කටයුතු ක රනවා කියලා. ඒක එක දවසින් කරන්න බැහැ. ඊළඟට 
ෙම් රට මැදි පන්තිෙය් රටක් කියලා කයිවාරු ගැහුවා. ඒක පුද්ගල 
ආදායම මාසයකට රුපියල් 40,000ට වැඩියි කියලා කයිවාරු 
ගැහුවා. නමුත්, ෙම් රෙට් රුපියල් 300ට අඩු ෛදනික වැටුපක් 
ලබන පුද්ගලයින් පමාණය සියයට 43කට වඩා වැඩියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ජනතාෙවන් සියයට 
43කෙග් මාසික ආදායම රුපියල් 8,500යි. හැබැයි, ෙම් ෙගොල්ලන් 
කියනවා රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් මාසික ආදායම රුපියල් 
40,000ක් පමණ වනවා කියලා.  කාටද ෙම් පමාණය තිෙබන්ෙන්? 
ඔය කෑ ගහන අතෙළොස්සක්  ෙදනා  තමයි ඒ ටික කර ගත්ෙත්. 
රෙට් සාමාන්ය මනුෂ්යයකුෙග් මාසික ආදායම රුපියල් 40,000ක් 
ෙවනවාද? අම්මායි, තාත්තායි, දරුවන් ෙදෙදනායි -හතර ෙදනකු- 
ඉන්න පවුලකට රුපියල් එක්ලක්ෂ හැටදහසක ආදායමක් 
තිබුණාද? ෙම්වා සුරංගනා කථා. එක කට්ටියකට විතරයි ෙම්වා 
හදා ගත්ෙත්. ෙම් ෙබොරු ෙබ්ගල් ඇද බාලා, සුරංගනා ෙලෝක මවා 
ෙපන්වලා, ෙම් රෙට් ජනතාව රවටා අන්තිමට ෙම් රෙට් එක 
පුද්ගලයකු රුපියල් ලක්ෂ තුනකට ආසන්න සංඛ්යාවක 
ණයකාරයකු බවට පත් කළා. ෙම් ශාපය නිසා අද ඉපෙදන 
දරුවාත් ශී ලංකාෙව් පුරවැසියකු ෙවන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ තුනකට 
ආසන්න සංඛ්යාවක ණයකාරයකු ෙවලායි. විෙද්ශීය රටක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුරවැසියකු විධියට ඉපදුෙණොත් ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒ 
තත්ත්වයට ෙම් රට පත් කළා.  අපි ඒවා හදන්න ඕනෑ. අපි ඒවා 
නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. අනාගත පරපුරට ෙම් තත්ත්වය උරුම 
ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. ෙම් රෙට් ෙම් ණය ෙගවලා ඉවර කරන්න 
ඕනෑ, අෙප් පරම්පරාව තුළ. ඒ ශාපය අපට විඳින්න බැහැ.  

ඒ කාලෙය්  එක කට්ටියකට විතරයි සල්ලි තිබුෙණ්. එක 
කට්ටියක් විතරයි ෙකෝටිපතියන් වුෙණ්.   තමන්ට හිෛතෂී අය, 
ගජ මිතුරන්, ෙද්ශපාලන ෙහන්චයියලාට විතරයි සල්ලි තිබුෙණ්. 
රෙට් බහුතරයක් වුණු අහිංසක මිනිස්සු අෙත් සල්ලි තිබුෙණ් නැහැ. 
 අෙප් ආණ්ඩුව බලයට ආවාම වහාම කියාත්මක වන පරිදි සීනි මිල 
අඩු කළා; පිටි මිල අඩු කළා;  සැමන් ටින් එෙක් මිල අඩු කළා; කිරි 
පිටි ඇතුළු අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය 10ක මිල අඩු කර ෙපන්නුවා. 
ඩීසල් මිල අඩු කළා, ෙපටල් මිල අඩු කළා, භූමි ෙතල් මිල අඩු 
කළා, ගෑස් මිල අඩු කළා. ෙම් විධියට ජනතාවට අත්යවශ්ය 
දව්යවල මිල අඩු කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රජෙය් ෙසේවකයාෙග් පඩිය රුපියල් 
10,000කින් වැඩි කළා. අද කවුරුත් ඒ රුපියල් 10,000 වැඩි කිරීම 
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක පඩියට එකතු කළා ද කියලායි 
අහන්ෙන්. රුපියල් 10,000ක්  පඩි වැඩි කෙළේ ඉතිහාසෙය් පථම 
වතාවටයි. එදා රුපියල් 2,500වත් වැඩි කෙළේ නැහැ. රුපියල් 
10,000ක් වැඩි කරලා ඉතිහාසෙය් වැඩිම පඩි වැඩි වීම කෙළේ ෙම් 
රජයයි. ආණ්ඩුව ආවා විතරයි සියලු රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කරන්න රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් අපි ලබා 
දුන්නා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
විශාමිකයන්ට ෙදන දීමනාව වැඩි කළා.  මීට ෙපර ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ෙග් තැන්පතුවලට ෙදන ෙපොලිය කප්පාදු කරලායි 
තිබුෙණ්. ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියාෙග් බැංකු ෙපොලිය අපි සියයට 15 
දක්වා වැඩි කර දුන්නා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉපෙදන දරුවන්ෙගන් වැඩි 
පමාණයක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ 
නිසා අෙප් ආණ්ඩුව ගැබිනි මව්වරුන්ට රුපියල් 2,000ක 
සහනාධාර ෙපෝෂණ මල්ලක්  ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ඔබතුමන්ලා -[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමාට ළමෙයක් හම්බ ෙවන්න ඉන්නවා නම් ෙදන්න 

පුළුවන්. ඔබතුමා ගැබිනිෙයක්ද?  ඔබතුමාට ෙදන්ෙන් නැහැ. කට 
වහෙගන ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් බඩ පුම්බාෙගන ඉන්නවා නම් ෙදනවා. 
[බාධා කිරීමක්]  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ආබාධිත දරුවන් ඉන්න පවුලකට අපි 
රුපියල් 3,000ක  දීමනාවක් ෙදන්න  පටන් ගත්තා. මහෙපොළ 
ශිෂ්යාධාරය රුපියල් 5,000 දක්වා අපි ඉහළ නැංවූවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. කර්මාන්තකරුවන්ෙග් බැංකු ෙපොලිය  අඩු කළා. රන් 
උගස් කළ අයට සහන සලසා දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ණය 
ෙගවා ගන්න බැරි අය අසාධු ෙල්ඛනෙයන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු 
කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම්                        
රට වංචාකාරයින්ෙග්, දූෂකයින්ෙග්, කුඩුකාරයින්ෙග්, 
එතෙනෝල්කාරයින්ෙග්, කැසිෙනෝ ව්යාපාරිකයින්ෙග් රජ දහනක් 
ෙවලායි තිබුෙණ්.  ඒකයි සෘජු බද්ද අඩු වුෙණ්.  වංචාෙවන් සල්ලි 
උපයන මිනිස්සු තමයි ෙම් රෙට් හිටිෙය්. නමුත්,  සුන්දර රටක් 
හැටියට ජනතාවට මවා ෙපන්නුවා.    

හිටපු නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
කන්ෙට්නර්වලින් ෙගනැල්ලා ෙපොෙහොර බෑග්වල දාලා සල්ලි 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකෙයන් ණය අරෙගන සල්ලි ටික ඩුබායි 
ගිණුම්වල තැන්පත් කළා.  ඩුබායි ෙමරියට් ෙහෝටල් හැදුෙව් 
ෙකොෙහොමද? ඩුබායිවල ආෙයෝජනය කෙළේ ෙකොෙහොමද? ඩුබායි 
බැංකු ගිණුම්වල සල්ලි තැන්පත් කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙම් 
ෙගොල්ලන් ෙතොත්ත බබාලා. ෙම් ෙගොල්ලන් අහනවා,  
කන්ෙට්නර්වල පටවා ෙගන ඇවිල්ලා සල්ලි බෑවාද කියලා.  
[බාධා කිරීම්] එච්චර බබ්බු ෙනොෙවයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන්. 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
කන්ෙට්නර්වලින් පටවා ෙගන ෙගොස් මැදමුලෙන් සල්ලි 

බාන්න ඕනෑ නැහැ. ගත්තු ණය ලංකා වට ආෙව් නැහැ. ඒවා 
ෙපන්නුෙව් නැහැ. ඒ සල්ලි ඩුබායිවල ආෙයෝජනය කළා; ෙවනත් 
රටවල්වල ආෙයෝජනය කළා. අන්න එෙහමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
කඩා වැට්ටුෙව්. දැන් ෙම්වා කියන ෙකොට රිෙදනවා. ඕවා කාපු 
අයට වමාරන්න ෙවනවා. භය ෙවන්න ෙවනවා. ඒ නිසා -[බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට කථාව අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා 

කිරීම්] ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් 
කරන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවලාව ඉවරයි ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙවලාව තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. විනාඩිෙයන් කථාව අවසන් කරන්න.  

415 416 

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම  මහතා] 
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්නට බැරිකමක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.  

කඩා වැටිච්ච රට එදා නිර්මාණය කෙළේත් එක්සත් ජාතික  
පක්ෂයයි.  එදා ෙම් රට  සීනි නැතිව ෙත් බීපු  රට; මිරිස් ෙපොලු 
තිබිච්ච රට; බයිසිකල් ටයර් එක ෙබල්ෙල්  දා ෙගන ගිහින් අලුත්  
ටයර්  එකක් ගන්න ෙවච්ච රට;  ඝන්ඨාර මාර්ක් සෙරොම් ඇන්ද 
රට. එදාට පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි තමයි ෙම් රට 
හැදුෙව්.  ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න එක අපට අමාරු  නැහැ. අපි ෙම් රට 
ෙගොඩ ගන්නවා. ෙමොන බාධක තිබුණත්, කකුෙළන් ඇද්දත්අපි රට 
ෙගොඩ ගන්නවා.  එක්සත් ජාතික ෙපරමුෙණ් ෙහොඳ පළපුරුදු 
කළමනාකාරිත්වයක් තිෙබන  මණ්ඩලයක්  ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි 
ඒ ෙද් කරනවා.  ඔබතුමන්ලා එදා රට භය කළා. එදා ජිනීවා බිල්ලා 
ෙපන්වලා භය කළා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. කතාව අවසාන 

කරන්න.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒත් අද අපි භය නැහැ. ඒ අභිෙයෝගයත් අපි භාර ගන්නවාය 

කියමින් මෙග් කථාව අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.13] 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මුදල්  අමාත්යතුමා විසින් 

නිෙයෝග සහ නියම කිහිපයක් ෙමම ගරු සභාෙව් අනුමැතියට  
ඉදිරිපත් කර ඇති  ෙම් ෙවලාෙව් මට කථා කරන්නට අවස්ථාව  
ලබා දීම ගැන  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට ආර්ථික අර්බුදයකට 
මුහුණ දී ඇති අවස්ථාෙව් මෙග් මිත ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා දැන් එතුමාෙග් අදහස් පකාශ කළා. එතුමා පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් හිටපු මන්තීවරයකු  හැටියට මා දන්නවා. ඒ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් විපක්ෂ ඉඳෙගන ෙම් විවාදවලට  වැඩිපුර   
සම්බන්ධ වුණු ෙකෙනකු  හැටියට එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, 
කාලයකට පස්ෙසේ එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවක් ආවාම නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය පදවියක්වත් ලැෙබයි කියලා. නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
පදවියක්වත් ෙනොලැබුණු නිසා එතුමාට සම්බන්ධීකරණ කමිටු 
සභාපතිකම ලැබුණාය කියලා මට ආරංචියක් ලැබුණා.  ඒත් දැන් 
එතුමා පැත්තකින් තියලා  චන්දිකා  මැතිනිය  ඒ තනතුර 
ෙහොබවනවා. ඉතින් දැන් එතුමාට ඒ තිබුණු එකත් නැතිෙවලා. ඒ 
නිසා තමයි එතුමා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැටිලා 
තිෙබද්දීත්, ''නැහැ ෙහොඳ ආර්ථිකයක් තිෙබනවා'' කියලා ෙම් 
විධියට කථා කරලා බලන්ෙන්, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙගන් ආපසු  ෙමොකක් ෙහෝ  තනතුරක් ගන්න පුළුවන් 
ෙවයිද කියලා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වන,  මහජන 
නිෙයෝජිතයකු වන  එතුමා මුණ ගැෙසන්න උෙද්ට එන 
මිනිසුන්ෙග්, යහපාලන ආණ්ඩුවට  ඡන්ද දීපු, ගරු මාන්නෙප් පරුම 
මන්තීතුමා  ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරයකු 
හැටියට පත්කරපු මිනිසුන්ෙග් ඉල්ලීම්වලට හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව  ඇහුම්කන් ෙදන්න බැරිව එතුමාෙග් හදවත කකියනවා, 
"අෙන් අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?" කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආර්ථික අර්බුදය ගැන 
කථා කරද්දී ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පැහැදිලි කරලා 
දුන්නා, ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයකටද අද අෙප් රට වැටිලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. දැන් ෙමෙහම කියනවා. "පසු ගිය අෙප් 
ආණ්ඩුව  තිබුණ කාලෙය් දරා ගන්න බැරි ණය ගත්ත නිසා, දැන් 
ඒ ණය ෙගවා  ගන්න බැරිලු ෙම් ආණ්ඩුවට." හැබැයි, පසු ගිය 
මැතිවරණ ෙව්දිකාවලදී ඔෙහොම කථාවක් කියනවා අපට ඇහුෙණ් 
නැහැ. ''අපි ආණ්ඩුව ගත්තාට පස්ෙසේ අමාරුෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව 
ණය අරෙගන ඇති. එම නිසා ඔය කියන සහන ෙදන්නට බැරි 
ෙවයි'' කියනවා අපට ඇහුෙණ් නැහැ. " මාස හැටකින් අලුත් 
රටක්" කියලා කිව්වා. ඒ පංචවිධ කියාවලිය ඉදිරිපත් කරනෙකො ට 
ජනතාවට ලබා දීපු දත්ත සහ ෙපොෙරොන්දු අද තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පාරාවළල්ලක්  ෙවලා තිෙබනවා. ෙඩොලර් බිලියන හතරක් පමණ 
වන  ණය  බර නිසා අද ෙම් ආණ්ඩුව ආර්ථික අර්බුදයක 
ඉන්නවාය කියන  එක රට දන්නවා; ව්යාපාර ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න 
අය දන්නවා; ජාත්යන්තරය දන්නවා; රට කරවන අය දන්නවා.  

1977 සිට 1994 ෙවනතුරු එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රට  
පාලනය කළා. ඒ පාලනය කළාට පස්ෙසේ, 1994 අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 16 වැනි දා ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ ෙම් රෙට් ආණ්ඩු 
බලය ගත්තා. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් කෑ ගහමින් 
සිටියාද,"ෙමච්චර ණය අරෙගන තිෙබනවා, ෙමච්චර ණය බරක් 
තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්න බැහැ, සහන කපන්න ඕනෑ, 
බදු වැඩි කරන්න ඕනෑ, බදු ගහලා ව්යාපාරිකයා වට්ටන්න ඕනෑ, 
ජාත්යන්තරෙයන් එන ව්යාපාරිකයන්ටත් එළව එළවා බදු ගහන්න 
ඕනෑ" කියලා අප 1994දී  ආණ්ඩුෙව් ගත්ත ෙවලාෙව් කිව්වාද? 
නැහැ. අපි එෙහම කිව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි කියාත් මා කියන්නම්. 
[බාධා කිරීමක්]  කථා කරපු මන්තීතුමා ආපහු කථා කරනවා. ගරු 
අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. 
බලන්නෙකෝ, පුදුම වැෙඩ් ෙන්.  

1977 සිට 1994 දක්වා පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 
කාලෙය් ෙම් රටට යම් ෙසේවයක් ඉටු කළා නම්, "ඒක ෙහොඳයි" 
කියලා ෙබොෙහොම නිහතමානීව කියන්න අපට පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා. 1977 සිට 1994 දක්වා වූ අවුරුදු 17ක කාලය තුළ ෙම් 
රෙට් කළ සංවර්ධන කියාවලියක  නම කියැෙවනවා නම් ඒ 
මහවැලිෙය් විතරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ මහවැලිය 
කියන නමට විතරක් සීමා වුණු ආණ්ඩුව ගත්ත ණය 1994 
වර්ෂෙය් සිට අපට ෙගවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ කාලය ඇතුළත ශී 
ලංකා වරාය අධිකාරියට ෙදොඹකර ෙගන්වන්න ගත්ත ණය 2040 
වන තුරු ෙගවන්න තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ආණ්ඩුවක් මාරු ෙවන ෙකොට තිෙබන තත්ත්වය ෙම්කයි. රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා 2001 සිට 2004 වන තුරු නැවත 
ආණ්ඩුවක් ලබාගත්තා. ඒ කාල වකවානුව තුළ ෙමොනවාද සිද්ධ 
කෙළේ කියලා අපි දන්නවා. 

2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ආණ්ඩුව ලබා ගත්තා. 
එතුමා 2015 වසෙර් ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා වන තුරු ෙම් රට 
පාලනය කළා. රෙට් තිබුණු පධානම පශ්නය වූ යුද්ධය අවසන් 
කරන්න ඒ කාලය තුළ එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. එතුමාෙග් 
පාලන කාලය තුළ ෙම් රෙට් තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වය අපි 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. අධිෙව්ගී මාර්ග සහ ගුවන් 
ෙතොටුපළවල් ඉදි කරන්න, ග ෙම් පාලම, ෙබෝක්කුව, පාර හදන්න, 
අනිකුත් සියලු සංවර්ධන වැඩකටයුතු කරන්න අපට ඒ කාලය 
තුළදී පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ෙම් සියල්ල ඉදි කරලා අපි ලබාදීපු 
රජයත් එක්ක, ෙම් කියන ෙඩොලර් බිලියන 4ක දරාගන්න බැරි 
ආර්ථික අර්බුදයක දැන් ඔබතුමන්ලා ඉන්නවා කියනවා ෙන්.  

ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 
එකහමාරක් ඉන්දියාෙවන් ගත්තා. ෙවනත් රටවලින් ෙඩොලර් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බිලියනයක් ගත්තා. 2015 ජනවාරි 9වැනි දා සිට 2016 මාර්තු 
මාසෙය් 10වැනි දා වන විට ෙම් ආණ්ඩුව  ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් 
ණය අරෙගන තිෙබනවා. තවම අවුරුද්දයි මාස ෙදකයි ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අවුරුද්දකින් ෙගවන්නයි ෙම් ණය අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා ෙඩොලර් 
බිලියන 2.5ක් ණය  අරෙගන තිෙබනවා නම්,  දැන් ෙගවා ගන්න 
බැරිව ඉන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන 4ක් නම්, අෙප් පාලන කාලෙය් 
මුළු කාලය තුළම අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන 1.5යි. 
එෙහම නම්, ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් ණය ගත්ත ආණ්ඩුව ෙම් 
අවුරුද්දයි මාස ෙදක ඇතුළත ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට දැෙනන ෙදයක් 
කරලා තිෙබනවා නම් ඒක කියන්න කියලා අපි කියනවා. දැෙනන 
ෙදයක් කරලා තිෙබනවා. ෙහොඳට දැෙනන්න කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙමොකක්ද? රෙට් මිනිසුන්ට අපමණ අගයක් දීලා තිෙබනවා.  

ෙම් දවස්වල අඩු පාඩුවක් නැතිව අෙප් මිනිසුන්ට අපමණ 
අගයක් ෙදමින් යනවා. ඒ අපමණ අගය මුලින්ම දුන්ෙන් රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිවරයායි. මුදල් ඇමතිවරයා 2016 
වසරට අය වැය ෙල්ඛනයක් දුන්නා. ඒෙක් ෙහොඳ අපමණ අගයක් 
තිබුණා. හැබැයි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය  කෑ ගහන ෙකොට, ඒ අය 
වැෙය් තිෙබන කරුණු ටික ෙපන්වන ෙකොට, මුදල් ඇමතිවරයා 
ඉන්ෙදද්දි ෙවනත් ආකාරයකින්  ඒ අපමණ අගය ෙවනස් කළා.  
[බාධා කිරීමක්] අවසානෙය්දී එය ෙවනස් කළ ආකාරය අපි 
දැක්කා. 

ෙමතුමන්ලා රත්තරන් ගැන මතක් කළා. ඒක තමයි ෙහොඳම 
ෙද්. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත්ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා ෙමොනවාද 
කිව්ෙව්? අහිංසක අම්මලාෙග්, නැන්දලාෙග්, සෙහෝදරියන්ෙග් 
කෙන්, කෙර් තිබුණු රත්තරන් බඩු ටික උගස් තියලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්ක මහා අසාධාරණයක්. ඒ නිසා ඒවා නිදහස් කරලා ෙදනවා 
කිව්වා.  අෙන්, බැංකුවට යන ෙකොට  මැෙන්ජර් මහත්තයා ඒ 
කට්ටිය  උගස් තියපු රත්තරන් බඩු මල්ල අල්ලාෙගන බලාෙගන 
ඉන්නවා, ආපසු ෙදන්න. ෙපොලිය අවශ්ය නැහැ.  ගිය ගමන්ම 
ගණන ඇහුවා;  පමාණය ෙකොච්චරද  කියලා ඇහුවා. ෙපොලිය 
කැපුවා; ෙමන්න රත්තරන්; ෙදන්න සල්ලි කිව්වා.  නැන්දා ගියා.  
දැන් කෙර් chain එක. ෙම් දවස්වල නැන්දා ෙජොලිෙය් ඉන්නවා. 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ෙපොලියක් නැතිව රත්තරන් බඩු ටික අඩු 
පාඩුවක් නැතිවම ෙබ්රලා දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
ඒවා ගැන මතක් කරපු නිසායි මම කිව්ෙව්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රාජ්ය ෙසේවකයන්ට යතුරු පැදි ලබා 
දුන්නා. මහින්ද රාජපක්ෂ අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් රාජ්ය ෙසේවකයන්ට යතුරු පැදි ලබා දුන්නා.  රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට  යතුරු පැදි ලබා ෙදනෙකොට, ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් 
50,000ක් ලබා ගත්තා. එතෙකොට කිව්වා, "ෙම්ක මහා 
අසාධාරණයක්; ෙම් රුපියල් 50,000 ගන්න එක අසාධාරණයක්; ඒ 
රුපියල් 50,000 ගන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ රුපියල් 50,000 නැවත 
ෙදන්න ඕනෑ" කියලා.  "අපි ආපු ගමන් ජනවාරි 09 ෙවනිදා උෙද් 
පාන්දර ෙපළ ගැෙසන්න,  පනහ ෙබදනවා" කිව්වා. 

ෙපොලිස් නිලධාරින් ඇතුළු අෙනකුත් සියලු රාජ්ය ෙසේවකයන් 
රුපියල් 50,000 ෙගවපු  රිසිට් පත පර්ස් එෙක් දමා ෙගන 
ෙපෝලිෙම්  ෙපළ ගැසුණා. ඒ පර්ස් එක හැමදාමත් කලිසම් 
සාක්කුෙව් දමාෙගන වාඩි ෙවනෙකොට පස්සට යට ෙවනවා. දැන් 
එෙහම යට ෙවලා අවුරුද්දයි  මාස ෙදකක් ගතෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ළඟදී පර්ස් එක ඇරලා බලනෙකොට  රිසිට් එක නැහැ. ඇයි? 
රිසිට් එක දියෙවලා. අපි අහනවා ඒ  ෙදන්නම් කියපු  රුපියල් 
50,000 ෙකෝ? ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ආර්ථික කළමනාකරණය 
ගැන කථා කරනවා.  ආර්ථිකය කළමනාකරණය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
කිව්වා,  අපට රුපියල් 3,000කින් තමයි  වැටුප්  වැඩි කරන්න  
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්  කියලා. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව රුපියල් 
10,000ක් වැටුප් වැඩි කරනවා කියලා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  රුපියල් 10,000කින් වැටුප් වැඩි ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීමක්] රුපියල් 10,000ක් වැඩි ෙවන්ෙන් 
ෙමන්න ෙම් විධියටයි. එක රාජ්ය ෙසේවකයකුට මාසයකට රුපියල් 
10,000ක් වැඩි ෙවනෙකොට,  ඒ රාජ්ය ෙසේවකයාට අවුරුද්දකට 
රුපියල් 120,000ක් ලැෙබනවා. අවුරුද්දකට තමන්ෙග් වැටුපට 
තවත් රුපියල් 120,000ක් එකතු ෙවනවා. රාජ්ය ෙසේවකයාට 
රුපියල් 10,000ක් ලැෙබනවාට අපි සතුටුයි. තව වැඩි කරන්න 
පුළුවන් නම් වැඩි කරන්න. නමුත් එය කළමනාකරණය කරපු 
ආකාරය ගැනයි මම කියන්ෙන්. මාසයකට රුපියල් 10,000 
ගණෙන් වැඩි කළාම, අවුරුද්දට  රුපියල් 120,000ක් වනවා.  

එක් රාජ්ය ෙසේවකයකුට අවුරුද්දකට රුපියල් 120,000ක් වැඩි 
කරනෙකොට, දහහතර ලක්ෂයක්  රාජ්ය ෙසේවකයන්  ෙම් රෙට් 
ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දහහතර ලක්ෂය, 
එක්ලක්ෂ විසිදහෙසන් වැඩි කරනෙකොට ගණන කීයද?                        
ශී ලංකාෙව් මුදලින් රුපියල් මිලියන 168,000යි. රුපියල් බිලියන 
168යි.  දැනට ෙගවන මුදලට අමතරව  වැඩි කළ  වැටුප් ෙගවීම 
සඳහා රුපියල් බිලියන 168ක් එකතු කර ගන්න ඕනෑ. එම මුදල් 
පමාණය  එකතු කර ගන්නා කමෙව්දය ෙකෝ? මැතිවරණ 
ෙව්දිකාෙව් දීපු ෙපොෙරොන්දුවත් එක්ක, එම මුදල  එකතු කර 
ගන්නා කමෙව්දයක් නැහැ.  එෙහම කමෙව්දය නැතිව දැන් 
ෙමොකක්ද සිද්ධ වන්ෙන්?  

දැන් ව්යාපාරිකයාෙගන් පටන් ගන්නවා. ශී ලාංකීය ෙද්ශීය 
ව්යාපාරිකයාෙගන් පටන් ගන්නවා, එතැනින් පටන්ෙගන එනවා 
පල්ලමට. එතැනින් පටන්ෙගන ව්යාපාරිකයාෙග් උගුරු දණ්ඩ 
මුලින්ම මිරිකනවා. අපි දකිනවා, ව්යාපාරිකයාෙග් උගුරු දණ්ඩ 
මිරිකීෙම් පධාන සාධකයක් හැටියට ඔවුන්ට කියනවා "පාග්ධන 
බද්දක් ගහනවා" කියලා. හැබැයි, පාග්ධන බද්ද ගැහුෙවොත් 
ගුණදාස තලගුලි කාරයාත් ඉවරයි.  ෙම් පාග්ධන බද්ද ගහපු ගමන් 
ගුණදාස තලගුලි මුදලාලිත් ඉවරයි. හැබැයි, සමහර විට ඒ බද්ද 
නවෙලෝක මුදලාලිවත් ෙසොයාෙගන යයි.  නවෙලෝක මුදලාලි 
ෙකොළඹට ඇවිල්ලා, රුපියල් 75කින් ලු  තමන්ෙග් ව්යාපාරය 
පටන් ගත්තා කියන්ෙන්. ෙදහි ෙගඩි ටිකක් විකුණාෙගන තමයි 
ව්යාපාරය පටන් ගත්තා කියන්ෙන්.  එෙහම නම්,  ලංකාෙව් ඒ 
ෙකොෙණ් සිට ෙම් ෙකොණට එනෙකොට පාග්ධන බද්දට අහුෙවලා 
එක ව්යාපාරිකෙයක්වත් ඉතුරු ෙවන එකක් නැහැ. ETCA  
ගිවිසුම අත්සන් කෙළොත් ෙහොඳයි, එතෙකොට  ඉන්දියාවට හරි 
යන්න පුළුවන් ෙවයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව වැටිලා ඉන්න 
තත්ත්වය ගැන දැන ගන්න නම්, ෙම් සිටින මන්තීතුමන්ලා  
තමන්ට උදවු කරපු ව්යාපාරිකයන් එක්ක කථා කරන්න ඕනෑ; 
තමන්ට ඡන්දය දීපු මිනිස්සුත් එක්ක කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
අර්බුදය  නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියලා කථා 
කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය 09 ෙවනිදා ගරු අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා පකාශයක් කළා. එතුමා එදා කිව්වා, මූල්ය අර්බුදයකයි 
අපි ඉන්ෙන් කියලා. ඒ අර්බුදයට ෙමන්න ෙම් ෙම් ෙහේතු සාධක 
තිෙබනවා කියලා එතුමා ෙපන්වා දුන්නා.  එතුමා එක තැනකදී  
කියනවා, "ෙම් මූල්ය අර්බුදෙයන් ෙගොඩ ඒමට රාජ්ය සම්පත් 
පාවිච්චි කළ යුතුයි" කියලා.  ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? එතුමා 
ෙකළින්ම කිව්වා නම් හරි, "මම රාජ්ය සම්පත් විකුණනවා" 
කියලා. ෙමොකක්ද  ෙම් ෙවනෙකොට සිද්ධ ෙවන්ෙන්?  ෙතල් ටැංකි 
සංකීර්ණයත් එක්ක හම්බන්ෙතොට වරාය විකිණීෙම් ගනුෙදනුව 
ෙම් වන ෙකොට සාකච්ඡා ෙවමින් පවතිනවා. 

419 420 
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මාෙග් මිත අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමා ටිකකට කලින් ෙම් 
සභාෙව් හිටියා. එතුමා දැනුත් ෙමතැන හිටියා නම් ෙහොඳයි. එතුමා 
දන්ෙන් නැහැ, ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයිති ජය බහාලුම් 
පර්යන්තෙය්  -  JCT එෙක් - අක්කර පනහක් Colombo 
Dockyard සමාගමට විකිණීෙම් ගනුෙදනුවට අවශ්ය කරන 
පිඹුරුපත දැන් සකස් ෙවමින් පවතින බව. ඒ සඳහා ෙම් වන විට 
කැබිනට් පතිකාවක් සකස් ෙවමින් පවතිනවා. ජය බහාලුම් 
පර්යන්තය විතරයි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් බහාලුම් 
පර්යන්තය කියලා අභිමානෙයන් කියන්න පුළුවන්කම තිබුණු 
එකම බහාලුම් පර්යන්තය. එය විකිණීෙම් වැඩ පිළිෙවළට දැන් අත 
තියලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන පිඹුරුපත දැන් සකස් 
ෙවමින් පවතිනවා. අර්ජුන රණතුංග ඇමතිවරයා කියනවා, "ෙම්ක 
කෙළොත් එෙහම මම ඇමතිකෙම් ඉන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
ඇමතිවරයා ෙනොදැනුවත්ව කැබිනට් පතිකා ඉදිරිපත් ෙවනවා, 
 වරාෙය් තිෙබන සම්පත් විකුණන්න.  

හම්බන්ෙතොට වරාය "පිහිනුම් තටාකයක්" කියලා කිව්වා. 
හම්බන්ෙතොට වරාය "සුදු අලිෙයක්" කියලා කිව්වා. දැන් ඒ සුදු 
අලියාව විකුණන්න හදනවා. "නැව් එන්ෙන් නැහැ." කියලා එක 
පැත්තකින් කිව්වා. අෙනක් පැත්ෙතන් ඇමතිවරයා ගිහිල්ලා 
කියනවා, "සාර්ථක වරායක් බවට හම්බන්ෙතොට වරාය පත් 
ෙවමින් තිෙබනවා" කියලා. සාර්ථක වරායක් බවට පත් ෙවමින් 
තිෙබනවා කියලා ඇමතිවරයා කියනවා. ඒකට අවශ්ය කරන 
සම්පත් හැෙදනවා කියලා කියනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  
සිංගප්පූරුව  ඇතුළු ෙලෝකෙය්  ෙනොෙයකුත්  රටවල්වලින්  
ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරනවා, "ෙම්ක ෙහොඳ ස්ථානයක්, අපි ෙම්ක 
ගත්ෙතොත් අපට ෙමතැන ෙවෙළඳ නගරය ඇති කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි." කියලා. හැබැයි අයිතිය ශී ලංකාවට ෙනොෙවයි, අයිතිය පිට 
රටට. රෙට් තිෙබන ණය ටික ෙබ්රාගන්න දැන් "සුදු අලිෙයෝ" 
කියලා කියපු ඒවා විකුණන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්න තිෙබද්දී දැන් 
ඉන්දියාවත් සමඟ ETCA ගිවිසුම අත්සන් කරන්න යනවා. ෙම් 
ගිවිසුම අත්සන් කළාට පසුව ඉන්දියාව සහ අප අතර තිෙබන 
ආර්ථික සම්බන්ධතාව වැඩි ෙවනවා, ආර්ථිකය ෙගොඩ නැ ෙඟනවා, 
මිතුදම වැඩි ෙවනවා කියා කියනවා. මිතුදම වැඩි ෙවන එක 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, අෙප් අසල්වැසි 
රට, එදා ඉඳලා ෙම් රට සමඟ ෙබොෙහොම සම්බන්ධකම් තිබුණු 
රටක්. ඒ නිසා ඒ මිතත්වය තිබිය යුතුයි. ඒක අනිවාර්යෙයන් විය 
යුතුයි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටිනවා. හැබැයි අපි කවදාවත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ, 
ඉන්දියාව වාෙග් රටකට අෙප් රට විකුණා ෙගන ඒ ෙදය කරන්න. 
ඉන්දියාව වාෙග් රටක ට අෙප් රට ගිලගන්න දීලා ෙම් තත්ත්වය 
උදා කර ගන්නවා නම්, අපට ඒකට එකඟ ෙවන්න බැහැ.  

දැන් අපට ෙපන්වනවා, අප විසින් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ 
ඉන්දියාවට අපනයනය කිරීෙම්දී අපට වැඩි ලාභයක් ලැෙබනවා 
කියලා. ෙමොනවායින්ද ලාභයක් ලැෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි? අපි ෙහොයලා බැලුවා, ෙමොනවායින්ද ලාභ 
ලැෙබන්ෙන් කියලා. පළමුවන එක, කරුංකාවලින් ලැෙබන 
ලාභය.  කරුංකා හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහේද? ලංකාෙව් ෙනොෙවයි, 
කරුංකා හැෙදන්ෙන් ඉන්දුනීසියාෙව්. ඉන්දුනීසියාෙවන් ලංකාවට 
කරුංකා ෙගන්වනවා. ලංකාවට කරුංකා ෙගන්වූවාට, කරුංකා 
ෙගඩියක්වත් ලංකාව ඇතුළට එන්ෙන් නැහැ. ඒ කරුංකා ටික 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ වරාය ඇතුෙළේමයි. ෙම්කට තමයි 
පතිඅපනයනය කියලා කියන්ෙන්. කරුංකා ටික ලංකාවට එනවා, 
ඊට පසුව කරුංකා ටික ෙකොළඹ වරාෙය්දී බහාලුම්වලින් බා 
ගන්නවා. ඊට පසුව  ලංකාෙව් කරුංකා විධියට කරුංකාවලට 
සම්බන්ධ ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ෙකොම්පැණිය හරහා නැවත 
ඉන්දියාවට යවනවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? කරුංකා 
අපනයනය සම්බන්ධෙයන් ලංකාව ඉහළ වර්ධනයක් ෙපන්වනවා. 
හැබැයි ඒවා ලංකාෙව් කරුංකා ෙනොෙවයි, ඉන්දුනීසියාෙව් 

කරුංකා. හම්බ ෙවනවා නම් ලා භයක් හම්බ ෙවන්ෙන්, කරුංකා 
agentට. Agent කවුද කියන එක රට දන්නවා; ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා; අපි දන්නවා. ඒ එකක්.  

ඊළඟ එක ෙමොකක්ද? ඊළඟ පතිඅපනයන දව්යය තමයි 
පුන්නක්කු, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සත්ත්ව ආහාරයක් 
වන පුන්නක්කු. අපි ඉන්දියාවට පුන්නක්කු යවනවා. ෙදවි 
හාමුදු රුවෙන්! ඉන්දියාවට පුන්නක්කු යවන්න ගිවිසුමක් ඕනෑද? 
ඉන්දියාවට කරුංකා යවන්න ගිවිසුමක් ඕනෑද? ගිවිසුමක් අනුවද 
ෙමච්චර කාලයක් පුන්නක්කු යැව්ෙව්? ඒ ෙගොල්ලන් පුන්නක්කු 
කෑෙව් ගිවිසුමක් අනුවද? නැහැ. ගිවිසුමක් තිබුණත් නැතත් 
ඉන්දියාෙව් අය පුන්නක්කු කෑවා. ගිවිසුමක් නැතත් අපි 
ඉන්දියාවට පුන්නක්කු යැව්වා. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. නමුත් 
ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කිරීම තුළ බරපතළ තත්ත්වයක් උදා ෙවන්න 
පුළුවන් බව අපි දකිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මට ලබා දුන් කාලය ෙකොපමණද, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි විස්සක කාලයක් තිබුණා. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
විනාඩි විස්සම මට ලබා දුන්නාද?  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්. තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ෙහොඳයි, ෙදවියන්ෙග් පිහිටයි! ඒ කියන්ෙන් විනාඩි දහඅටක් 

ඉවරයි. මම ෙමතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි පහක් ගන්නවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාෙගන්ද? 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කාෙගන් හරි කමක් නැහැ, අපි ෙදනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොන මන්තීතුමාෙග් කාලෙයන්ද ලබා ෙදන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මෙග් කාලෙයන් ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවලාවක් ෙවන් කරලා  නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම ෙබොෙහෝම 

පැහැදිලිව කියනවා ෙම් ගිවිසුම තුළින් ඇති ෙවන තත්ත්වය අති 
භයානක තත්ත්වයක් බව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද ෙම් ෙවෙළඳ බදු පතිපත්ති 
ඉදිරිපත් කරන නියමයන්වල විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා.  අද දින අපට ලබාදීලා 
තිෙබන Order Paper එෙක් Item No. 1හි සඳහන් 1989 අංක 13 
දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත, 3 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් නිෙයෝගය ඇතුළත් අංක 1941/29 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතය සහ  Item No. 13හි සඳහන් ආදායම් සංරක්ෂණ ආඥාව - 
අංක 04/2015 යටෙත් ඇති ෙයෝජනාව ඇතුළත් අංක  1941/42 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතය යන ගැසට් පත ෙදකම නීති විෙරෝධී 
විධියට කියාත්මක වුණු ගැසට් පත ෙදකක් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

එතැනදී මම ඔබතුමාට පැහැදිලි ෙලසම ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
ෙමයයි. 2015 වසෙර්දී පැවති අය වැය ෙයෝජනාවලට අනුව ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා විසින් සිය ව්යවස්ථාපිත බලය සහ අභිමතය නිසි 
ෙලස පාවිච්චි කරමින් ආදායම් සංරක්ෂණ පනෙත් 2වැනි 
වගන්තිය පකාරව ආදායම් සංරක්ෂණ ආඥාව - අංක 4/2015 දරන 
නිෙයෝගය 2015.11.20 වන දින සිය අත්සන ෙයොදමින් පකාශයට 
පත් ෙකරිණ. ඒ අනුව ඇතැම් භාණ්ඩවල වර්ගීකරණය කරනු 
ලබන විස්තරය හා ඊට අදාළ බදු අනු පමාණය සඳහන් කරන ලදී. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩිෙයන් අවසන් කරනවා. 

නමුත් එතුමා කළ නිෙයෝගය, මුදල් අමාත්යවරයාට තිෙබන 
ව්යවස්ථාපිත බලෙයන් කළ නිෙයෝගය ෙනොෙවයි මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ගැසට් පතෙයන් අද එවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් ගැසට් පත ෙදක නීති විෙරෝධීයි. මම ඒ කාරණය මුදල් 
අමාත්යවරයාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. නීති විෙරෝධී ෙලස 
මුදල් අමාත්යවරයාෙග් බලයටත් එහාට ගිහින් ෙම් කළ කියාව 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න මම ෙම් සියලුම ලිපි ෙල්ඛන ටික 
සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවට අද ඇති 
කරලා තිෙබන ෙම් බදු බෙරන් සහ ෙම් රට වැටී තිෙබන ආර්ථික 
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ගන්නට ෙම් ආණ්ඩුවට ෙදවියන්ෙග් 
පිහිෙටන් ෙමොළය ලැෙබ්වා කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. 

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 
කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතු"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන් ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு,   மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ,  மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி  அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.34] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන්ම මම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව. අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
ගැන කථා කරන විට විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය කාල සීමාෙව් ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙමෙහයවූ ආකාරය පිළිබඳව කථා ෙනොකර ඉදිරිය 
ගැන, අනාගතය ගැන කථා කරන්නට බැහැ. මීට ෙපර ෙම් 
සභාෙව් විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් කථා කළ ගරු 
මන්තීවරුන්ෙගන් මම අහන්නට කැමැතියි, ෙමපමණ ෙහොඳට 
ආර්ථිකය පාලනය කළා නම්, ෙමපමණ ෙහොඳට ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය පසුගිය දශකය තුළ, -අවුරුදු 10 තුළ- රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරියට ෙගනාවා නම් ෙම් රෙට් මුළු ආදායම ෙම් 
රෙට් ණය වාරික සහ ණය ෙපොලී ෙගවන්න මදි වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ෙවන කිසිම පශ්නයකට ෙනොෙවයි, ඒකට 
උත්තර ෙදන්න. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉතා ෙහොඳින් 
කළමනාකරණය කරලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සංවර්ධනය කළා 
නම් අෙප් රෙට් ආදායම මදි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද ණය සහ ණය 
ෙපොලී ටික ෙගවන්නට. ෙම්කට උත්තර ෙදන්න බැරුව දැන් ෙම් 
මාස හතර, පෙහේ ආණ්ඩුව ගැන ෙචෝදනා කරන එක උගත්කම 
ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් පව් තමයි දැන් අපට ෙගවන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මම කාටවත් ෙපෞද්ගලිකව ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත් 
ෙම්කයි යථාර්ථය.  

අපි කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන් ෙම්ක පිළිගන්න 
ෙවනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා මුදල් අමාත්යතුමා 

423 424 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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වශෙයන් සිටි කාල වලවානුෙව්ම, විමල් වීරවංශ හිටපු අමාත්යතුමා 
ෙචෝදනාවක් කළා, ඒ ආණ්ඩුව තුළම ආර්ථික ඝාතකෙයක් 
ඉන්නවා කියලා. ඔබතුමන්ලාට ඒක මතක ඇති. ඉතින් ඒ ආර්ථික 
ඝාතකයාෙදෝ මම දන්ෙන් නැහැ, ආර්ථිකය ඝාතනය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත් අපට ඒ ආර්ථික ගැටලුවට මුහුණ 
ෙදන්න ෙවනවා. 

පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී ෙම් රෙට් ආර්ථික 
කළමනාකරණෙය් තිබුණු ගැටලුව නිසා රජෙය් ආයතනවල පාඩුව 
පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනෑ. ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගම, වරාය 
අධිකාරිය, ගුවන් විදුලි සංස්ථාව, රූපවාහිනී සංස්ථාව, විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව වැනි සියලුම රාජ්ය 
ආයතනවල ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක අලාභය මහජනතාවට බැර 
වුණා. ෙමතැන තිෙබන බරපතළම පශ්නය තමයි, අපට ෙම් ණය 
ටික ෙගවන්න තව ණය ගන්න සිදු වීම. ෙම් ණය ටික ෙගවන්න 
ෙම් රෙට් ආදායම මදි නිසා අපට ෙම් ණය ටික ෙගවන්න තව මුදල් 
ගන්න සිදු වුණා. හැබැයි එතැන තිෙබන තවත් බරපතළ පශ්නය 
තමයි ඒ ණය ගත්තු ආකාරය. 

IMF එක ෙව්වා, ෙලෝක බැංකුව ෙව්වා, ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුව ෙව්වා, ෙම් වාෙග් ආයතනවලින් ණයක් ගත්තා නම් දීර්ඝ 
කාලීනව සුළු ෙපොලියට -දශම පෙහේ එෙහම නැත්නම් සියයට එෙක් 
ෙපොලියට- අවුරුදු 30කට, අවුරුදු 50කට ණය ගන්න තිබුණා. ඒ 
ආයතන අමතක කරලා වාණිජ බැංකුවලින් ණය ගත්තා. 
විෙශේෂෙයන්ම සියයට හතට, සියයට අටට අවුරුදු පහට, අවුරුදු 
හතට ෙම් ෙකටි කාලීන ණය වැඩි ෙපොලියට අරෙගන තමයි පසු 
ගිය කාලෙය් ණය පිට ණය ෙගව්ෙව්.  

ඒ  විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ණය පෙයෝජනයට අරෙගන 
සහනාධාර ලබා දුන්නා. වැඩි ෙපොලියට ගත්තු ණය 
සහනාධාරවලට පෙයෝජනයට ගත්තා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ආදායමක් උපයන්ෙන් නැති අනවශ්ය ආෙයෝජන සඳහා ෙයොමු 
කළා. හම්බන්ෙතොට ගුවන් ෙතොටුෙපොළ එක උදාහරණයක්. 
හම්බන්ෙතොට වරාය තව උදාහරණයක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
ණය දරා ගන්න බැරුව දැන් අෙප් නව රජයට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ බර ඔක්ෙකෝම උහුලාගන්න. අපට ෙමතැනින් ෙගොඩ 
එන්න නම් අපි  ජනතාවට ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. ඒකයි එදා 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව ඒ තත්ත්වය 
රෙට් ජනතාවට කිව්ෙව්.  

අපට කම ෙදක තුනක් තිෙබනවා, ෙම්ක විසඳා ගන්න. 
එක්ෙකෝ අපට තව ණය ගන්න ෙවනවා, ෙම් ණය ටික ෙගවන්න. 
එෙහම නැත්නම් අපි ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, ෙම් රෙට් 
ආදායම වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. අන්න ඒ ෙවනුෙවන් තමයි රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා මධ්ය කාලීන ආර්ථික පතිපත්තියක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. මධ්ය කාලීන ආර්ථික පතිපත්තිය 
ඒ ආකාරෙයන්ම තිෙබනවා. නමුත් අපට ෙම් ණය බෙරන්, ෙම් 
ණය උගුෙලන් ඉදිරියට එන්න නම් අපට ෙකටි කාලීනව මුදල් 
උපයා ගන්න ඕනෑ. ඒ ෙකටි කාලීන මුදල් උපයා ගන්න තමයි, ෙම් 
බදු පමාණයක් වැඩි කරන්න වුෙණ්. 

නමුත් ඉතා වග කීෙමන් කියනවා, ෙම් බදු පමාණය වැඩි 
කළාට ෙම් රෙට් සියයට 90ක්, 95ක් වන සාමාන්ය ජනතාවට ෙම් 
බදු බර වැෙටන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන සාමාන්ය 
ජනතාවෙගන් සියයට 90කට, 95කට ඒ බදු වැඩි කිරීෙමන් 
අවාසියක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ආෙයෝජනය කරන ඇතැමුන්ට එෙහම නැත්නම් ව්යාපාරයක් 
කරන ඉහළ ව්යාපාරික ෙපළැන්තියට යම් බරක් දරන්න සිදු 
ෙවනවා.  

ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න නම්, ෙම්ක අපි අකමැත්ෙතන් 
ෙහෝ සිදු කරන්න ෙවනවා.  අපි කැමැත්ෙතන් බදු ගහනවා 

ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් රජයට ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් කියලා, 
ජනතාව ෙනොමඟ යවන්ෙන් නැතුව, ජනතාවට සත්ය ෙද් කියලා 
වැඩි ආදායම් ලාභින්ෙගන් බදු පමාණයක් අරගන්න කටයුතු 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රජයක් හැටියට අපි සාමූහික 
වගකීෙමනුයි  ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන්. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව 
වන්ෙන් ඉදිරි වසර පහ, දහය යන ෙකොට ණය බරින් නිදහස් 
ෙවලා  රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න,  වැඩි වටිනාකමින් යුත් 
නිෂ්පාදන කරන්න පුළුවන් ආෙයෝජකයින් ළඟා කර ගන්නයි. ඒ 
සඳහා තමයි අපි ෙම් රටවල් සමඟ, ජාත්යන්තරය සමඟ ඉතා 
ෙහොඳින් ගනුෙදනු කරන්ෙන්. ෙම් වන විට අපි යුෙරෝපය සමඟ 
ඉතා සාර්ථක ෙලස සම්බන්ධතාව හදා ෙගන තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ දී විනාශ වුණු 
ජාත්යන්තර සම්බන්ධතාව, ඒ පතිපත්තිය නැවත ඇති කර ෙගන 
යුෙරෝපය එක්ක, ඇෙමරිකාව එක්ක, ඒ වාෙග්ම අෙප් අල්ලපු රට 
වන ඉන්දියාව එක්ක සම්බන්ධතා ඉතා සාර්ථකව පවත්වා ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙලෝකෙය් විශාල රටක් වන චීනය සමඟ 
සම්බන්ධතාව  තවත් ශක්තිමත් කරන්න, ඉදිරි අනාගතෙය් 
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා චීනයට යන්න සූදානම් 
ෙවලා සිටිනවා. ෙමොකද, අපට ෙම් ෙලෝකෙය් ෙසසු රටවල් සමඟ 
ෙහොඳ සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ෙගන ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න, ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න අවශ්යයි. ඒ සඳහා විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයින්ෙග් ශක්තිය  ලබා ගන්න ෙම් වන විට අපි කටයුතු 
කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරනවා වා ෙග්ම, අපි ෙකටි කාලීනව විශාල සහනාධාර 
පමාණයක් ජනතාවට ලබා දී තිෙබන බව අමතක කරන්න එපා.  
කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් සිදු 
කිරීම ලක්ෂ 14ක් වන ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයන් අගය 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 30කිනුත්, ඩීසල් 
ලීටරයක් රුපියල් 16කිනුත්, භූමිෙතල් ලීටරයක් රුපියල් 16කිනුත් 
අඩු කරමින් ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත ජනතාවට  විශාල සහන ලබා 
ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් ආණ්ඩුව එක පැත්තකින් ජාත්යන්තරයත් එක්ක විශාල 
සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ෙගන,  ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට 
ආකර්ෂණය කර ෙගන, ෙම් රට දියුණු කරන්න පියවර ගන්නවා 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාවට සහන ලබා දීලා, 
සහනාධාර ඒ ආකාරෙයන්ම, එෙහම නැත්නම් ඒ සහනය පසු ගිය 
කාලයටත් වඩා වැඩිෙයන් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කර 
තිෙබනවා. නව රජෙය් ආර්ථික දැක්ම ෙකටි කාලීනව පමණක් 
ෙනොෙවයි, දිගුකාලීනවත් ෙම් රටට වාසියක්, සංවර්ධනයක් ෙගන 
ෙදන ආර්ථික පතිපත්තියක්. ඒ සඳහා අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත් 
ශක්තිය ලබා ෙදන්න අපි සියලු ෙදනාම විශාල කැප කිරීමක් සිදු 
කරමින් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන බව 
මම පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

15ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 4.45] 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 

ආණ්ඩුවක් බලයට ආවාම ආර්ථිකය පසාරණය ෙවයි, උද්දීපනය 
ෙවයි, අත මිට සල්ලි ගැවෙසයි, ලාභ ලැෙබයි, ෙහොඳට ඉන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුළුවන් ෙවයි කියලා විෙශේෂෙයන් මැද පන්තිෙය්ත්; ධනපති 
පන්තිෙය්ත් විශ්වාසයක් තිබුණ බව අපි දන්නවා. නමුත් අපි 
කවුරුත් දන්නවා, 2016 ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වන හතරවැනි මුදල් 
පතිපත්ති පකාශනයක් ඊෙය් ෙපෙර්දා අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ 
බව. ඒ පිළිබඳව ලබන සතිෙය්, ඊළඟට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වන 
අවස්ථාෙව් සතියක විවාදයකුත් අපි ඉල්ලා තිෙබනවා. එක 
පැත්තකින් ෙම් විධියට මධ්යකාලීන පතිපත්ති එනවා. ඊට පස්ෙසේ 
අය වැයක් එනවා. ඊට පස්ෙසේ විෙශේෂ පකාශයකින් නැවත 
සංෙශෝධනයක් එනවා. ඊට පසේසේ තවත් විෙශේෂ පකාශයකින් 
තවත් සංෙශෝධනයක් එනවා. සංෙශෝධන පිට සංෙශෝධන එනවා.  

ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අය වැය තිබුණාට, ඒක සංෙශෝධනය වුණාට පස්ෙසේ 
ඉතිරි වුෙණ් ෙමොනවාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා, මමත් 
දන්නවා.  අය වැය පිට අය වැය එමින්, සංෙශෝධන පිට සංෙශෝධන 
එමින් ෙම් ෙපෙනන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා මුහුණ දී තිෙබන 
ආර්ථික අභිෙයෝගය ෙනොෙවයිද? මාස කීපයක් ඇතුළත හත්-අට 
වතාවක් අය වැයට සංෙශෝධන පිට සංෙශෝධන ෙගන ඒෙමන් 
ෙපෙනන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා ගිලිලා ඉන්න ආර්ථික අර්බුදෙය් 
තරම ෙනොෙවයිද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳ විශ්වාසයක් සාමාන්ය මැද පන්තිෙය්, ඉහළ 
මැද පන්තිෙය් හා ධනපති පන්තිෙය් ආෙව් ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා 
ෙනොෙවයි. නව ලිබරල්වාදී ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික පතිපත්තිය 
එතුමා තමයි හිමිදිරිෙය් ෙම් රටට ෙගනාෙව්. හිමිදිරිෙය් තමයි  
එතුමා ඒක පාලනය කෙළේ. එතුමාට පුළුවන් වුණා ඒකට ඕනෑ 
කරන යටිතල පහසුකම් ටික හදලා, ව්යවස්ථාව හදලා, ඒකාධිපති 
ජනාධිපතිකම හදලා, ඒකට ඕනෑ කරන අනුපාත ඡන්ද කමය 
හදලා, ආෙයෝජන මණ්ඩල අණ පනත් ටික ඔක්ෙකෝම  ෙගනැල්ලා, 
කම්කරු නීති ෙවනස් කරලා, වහල් කලාප හදලා, පරෙද්ශක්කාර 
බලෙව්ගවලට, බහුජාතික ෙකොම්පැනිකාරයන්ට අෙප් රටට 
ඇවිල්ලා බින්න බැහැලා, අපව හූරෙගන කාලා යන්න වට පිටාව 
හදන්න. එතෙකොට මුල් කාලෙය් රටට සල්ලි ආවා. ෙකොත්තු ෙරොටි 
කෙඩත් ආවා. Chinese restaurant එකත් ආවා. ඔක්ෙකෝම ආවා. 
අත මිට සල්ලි ගැවෙසන්න පටන් ගත්තා.  

දැන් අපි ඉන්ෙන්, නව ලිබරල්වාදී ආර්ථිකෙය් අවපාත 
අවධිෙය්. විකමසිංහ මහත්මයා ෙම්ක කරකවන්න හදන්ෙන් 
ෙලෝකය නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික ගමන පතික්ෙෂේප කරපු 
අවධියක. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන් වැඩ බැරි 
ටාසන්ලා. හරියට three wheelers එළවන සෙහෝදර යකුට Rolls-
Royce එකක් දුන්නා වාෙග් තමයි. ෙම් වැඩ බැරි ටාසන්ලාට නව 
ලිබරල්වාදී ආර්ථික ෙමොඩලය ෙමතැනින්  ඔබ්බට ෙගන යන්න 
බැහැ. සෙතොස කර ගන්න බැරි වුණ ඇමති ෙකෙනකුට මුදල් 
ඇමතිකම දීලා ආර්ථිකය ෙගොඩ ගන්න පුළුවන්ද මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි? ඒ නිසා බැහැ. එක පැත්තකින් ෙම් කියන්ෙන්, යහ 
පාලකයන්ට බැහැ කියන එක. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් කියන්ෙන්, 
නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික පතිපත්තිය, ෙම් දුෂ්ට ආර්ථික පතිපත්තිය 
ෙලෝකෙයන් දැන් පතික්ෙෂේප ෙවලා ඉවරයි කියන එක. මම ඒකට 
උදාහරණ කියන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් ලියැද්ෙද් ඉන්න 
ඕනෑ, කුඹුෙර් ඉන්න ඕනෑ, කමෙත් ඉන්න ඕනෑ ෙගොවිෙයෝ දැන් 
ඉන්ෙන් මහ පාෙර්. අස්වැන්න කරුමයක් වුණු රටක් ෙම්ක. අපි 
බැලුෙව්, "අෙප් වී අස්වැන්න වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" 
කියලා. ගල්ඔෙයන් ආරම්භ වුණාට පස්ෙසේ ගංගා ෙදෝණිවල මහා 
පරිමාණ වාරි කර්මාන්ත හදලා, වගා කරලා, නව බීජ ෙහොයා ෙගන 

අෙප් පැරණි නායක නායිකාෙවෝ බැලුෙව්  වී බුසලකින් 
අක්කරයට, ෙහක්ෙටයාරයකින් අෙප් අස්වැන්න වැඩි කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. දැන් අස්වැන්න ෙනළන කාලය. ෙම් වතාෙව් 
අස්වැන්න ඓතිහාසිකයි කියලා කියනවා. හැබැයි, අස්වැන්න 
විකුණා ගන්න බැහැ. රුපියල් 20ටවත් වී කිෙලෝවක් විකුණා 
ගන්න බැහැ කියලා අද ෙගොවිෙයෝ කෑ ෙමොර ෙදනවා; හූල්ලනවා; 
මහ පාෙර් බුදිය ගන්නවා; ගිනි තියා ගන්න හදනවා; සිය දිවි හානි 
කර ගන්න හදනවා. ෙමොකද, එෙහම වුෙණ්? ඇයි රුපියල් 20ටවත් 
විකුණා ගන්න බැරි වුෙණ්? ඒ ෙවන ෙමොකවත් නිසා ෙනොෙවයි. 
යහ පාලකෙයෝ ආපු හැටිෙය් කළා මරු වැඩක්. ෙමොකක්ද ඒ?  

යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ෙග් අස්වැන්න ගැන 
ෙනොෙවයි බැලුෙව්. අෙප් ෙගොවිෙයෝ රැකීම ගැන ෙනොෙවයි 
බැලුෙව්. ඇෙමරිකාෙව් ඉන්න තිරිඟු ෙගොවියා ගැනයි බැලුෙව්. 
බලලා ෙමොකද කෙළේ? තිරිඟු ඇට ආනයනයට පනවා තිබුණු 
සියයට 15 බද්ද, කිෙලෝවට උපරිමය රුපියල් 10ක බද්ද ඉවත් 
කළා. පීමා සමාගමට ඒ බදු සහනය දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රුපියල් මිලියන 13,000ක් අද පීමා සමාගමට 
සාක්කුෙව් දා ගන්න දුන්නා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව. ලජ්ජයි 
රනිල්; අගමැතිතුමා, ලජ්ජයි. අෙප් ෙගොවිෙයෝ වහ ෙබොනවා. 
ෙගොවිෙයෝ මහ පාෙර් ඉන්නවා. ෙගොවිෙයෝ හිඟා ෙනොකා හිඟා 
කනවා. ෙගොවිෙයෝ අන්ත අසරණ ෙවලා. අස්වැන්න කරුමයක් 
වුණු රට බවට ෙම් රට පත් වනවා. පීමා ෙකොම්පැනියට රුපියල් 
මිලියන 13,000ක් සාක්කුෙව් දා ගන්න දුන්නා ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව. නැහැ කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නම්, "නැහැ" 
කියන්න. රුපියල් මිලියන 13,000ක් සාක්කුෙව් දා ගන්න දුන්නා. 
ඒ රුපියල් මිලියන 13,000න් කීයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මැතිවරණ අරමුදලට දුන්නාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ රුපියල් 
මිලියන 13,000න් කීයක් රතු අලි පැටවුන්ෙග් මැතිවරණ 
අරමුදලට දුන්නාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. දුන්ෙන් නැත්නම්, 
"ෙපොෙහොර සහනාධාරය පරණ විධියට දීපියව්" කියන ෙකොටම, 
"වීවලට සහතික මිලක් දීපියව්" කියන ෙකොටම, රතු අලි පැටියා 
කියන්න එපායෑ, "පීමා ෙකොම්පැනියට දීපු රුපියල් මිලියන 
13,000 වහාම නවත්වලා ඒ බද්ද ආපහු පනවන්න." කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක බත් කන රටක්; ෙම්ක 
බත් කන රටක්. හැබැයි, දැන් අෙප් ඒක පුද්ගල තිරිඟු පිටි 
පරිෙභෝජනය අවුරුද්දකට කිෙලෝ 60යි. ෙම්ක කිෙලෝ 30ටයි 
තිබුෙණ්, දැන් කිෙලෝ 60යි. අෙප් ඒක පුද්ගල සහල් පරිෙභෝජනය 
අවුරුද්දකට කිෙලෝ 135ක් තිබුණා. දැන් ඒක කිෙලෝ 5කට 
අඩුෙවලා.  

වියට්නාමෙය් ඉන්නවා, බත් කන නායකෙයක්. තායිලන්තෙය් 
ඉන්නවා, බත් කන නායකෙයක්. ඉන්දුනීසියාෙව් ඉන්නවා, බත් 
කන නායකෙයෝ. ඒ  රටවල  වාර්ෂික ඒක පුද්ගල තිරිඟු පිටි 
පරිෙභෝජනය කිෙලෝ 20යි, 25යි. ෙමෙහේ ඉන්ෙන් බත් කන 
නායකෙයෝ ෙනොෙවයි ෙන්!  අගමැතිතුමා ඉපදුෙණ්ම 'ෙක්ක්' 
කියාෙගන ෙන්. උන්නැෙහේ නම් පාන්වලට කත් ඇද්දාට කමක් 
නැහැ. උන්නැෙහේ තිරිඟු පිටිවලට කත් ඇද්දාට කමක් නැහැ. 
උන්නැෙහේ ඇෙමරිකාෙව් තිරිඟු ෙගොවියා රැක්කට කමක් නැහැ. 
හැබැයි,  ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගොවි පුතාත් වී ෙගොවියාට ෙකළින 
එක තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. අපි ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගොවි 
පුතාට කියන්ෙන්, ඔබතුමා සැබෑ ෙගොවියකුෙග් පුෙතක් නම්, 
ඔබතුමා සැබෑ ෙගොවි නායකෙයක් නම් ඔබතුමාට එය ෙපන්වන්න 
අවස්ථාවක් තිෙබනවා කියලායි.   

ජනාධිපතිතුමනි, ඉතින් ෙමොකක්ද කරන්න  ඕනෑ වන්ෙන්?  
දින සියෙය් ආණ්ඩුෙවන් පීමා ෙකොමිපැනියට දීපු  රුපියල් මිලියන 
13,000ක මුදල නැවත ගන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවෙග් 

427 428 

[ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා] 
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උන්නතියට. තිරිඟු කිෙලෝ එකකට රුපියල් 10ක බද්දක් වහාම 
පනවන්න කියා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතෙකොට තිරිඟු පිටි සඳහා බදු මුදල පැෙනව්ෙවොත් 
හාල් පිටි මිලට වැඩිය තිරිඟු පිටි මිල වැඩි ෙවනවා.  එතෙකොට 
හාල් පරිෙභෝජනයට අවස්ථාව එනවා. අද සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී 
ෙමෝල් 800ක් වැහිලා; කුඩා ෙමෝල් 500ක් වැහිලා. අද හාල් 
විකුණා ගන්න බැහැ; වී ටික ෙකොටන්ෙන් නැහැ.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, පුලතිසිපුර ෙගොවි කුමාරයාෙණනි, 
අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, රජරට ෙගොවිෙයෝ ගැන කැක්කුමක් 
තිෙබනවා නම් පීමා ෙකොම්පැනියට සාක්කුෙව් දා ගන්න දුන්න 
රුපියල් මිලියන 13,000ක මුදල වහාම ගන්න ඕනෑ කියලායි. 
අවුරුද්දකට  රුපියල් මිලියන 13,000ක්! රුපියල් බිලියන 13ක්! 
වහාම ඒක ගන්න. තිරිඟු පිටි සඳහා බද්දක් පනවන්න. ඒ බද්ද 
පනවන ගමන් අපි හාල් පිටි පරිෙභෝජනය වැඩි කරමු.  

සමෘද්ධිලාභින්ට හාල් කිෙලෝ දහය ගණෙන් ෙදමු. ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මහත්මයා සිෙමන්ති ෙකොට්ට දහය දහය ෙබද ෙබදා 
යනවා වාෙග්, සමෘද්ධිලාභින්ට හාල් කිෙලෝ දහය දහය ෙබදමු.  
එතෙකොට ෙම් හාල් පශ්නය අවසන් ෙවනවා ෙන්. රුපියල් 50ක් 
දීලා හාල් ගනිමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 'වී' කියන්ෙන් බුද්ධ 
ෙභෝගයක්. ෙම් බුද්ධ ෙභෝගය පසු ගිය කාලෙය් කුකුළු කෑම 
හදන්න කියලා පීමා ෙකොමිපැනියට විකිණුවා. ඒ හාල් විකිණුෙව් 
ගුල්ෙලෝ ගැහුවාට පසුවයි; වී විකිණුෙව් ගුල්ෙලෝ ගැහුවාට පසුවයි. 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙමම බුද්ධ ෙභෝගය නැවුම් පිටින්ම  
කමෙතන්ම අරෙගන ෙමටික් ෙටොන් 60,000ක වී පීමා 
ෙකොම්පැනියට වී කිෙලෝ එකක් රුපියල් 24ට ඊෙය් ෙපෙර්දා 
විකිණුවා. කුකුෙළෝ කනවා, හාල්. අපිට කන්න නැහැ. අපි කනවා, 
පාන්. කුකුෙළෝ කනවා හාල්, අපි කනවා පාන්. 

දියවැඩියාව සියයට 35යි. පිළිකාව ෙබෝ ෙවනවා, 
ෙහම්බිරිස්සාව වාෙග්. වකුගඩු ෙරෝගය ෙබෝ ෙවනවා, 
ෙහම්බිරිස්සාව වාෙග්. අපි කනවා, පාන්. කුකුෙළෝ කනවා, හාල්. 
ෙම් යහ පාලනෙය් අස්වැන්න ඔන්න ඕකයි. ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව, බුද්ධ ෙභෝගෙයන් සත්ව ආහාර හදන්න කියලා කිෙලෝ 
එකක් රුපියල් 24ට පීමා ෙකොම්පැනියට විකිණුවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි- 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට ආනයනය කරනවා, පිටි. 
ෙම් පිටි අෙප් කටට රහට දැෙනන්න හදලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා- 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර රාජ්ය අමාත්යතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, 1988,1989 යුගෙය්දී බුද්ධ 

ෙභෝග ගබඩා කීයකට ගිනි තිබ්බාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි ගරු රාජ්ය 

අමාත්යතුමනි. ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒක රීති පශ්නයක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් අද හිටියා නම් ෙහොඳයි. එතුමා පසු ගිය කාලෙය් සීනි, 
ලුණු, ෙතල් ගැන කථා කළා. ෙම් රස කාරක, වර්ණ කාරක ගැන 
උන්නැෙහේට ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද?  අපට ෙම් තිරිඟු පිටි රස කරලා 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අජිෙනොෙමොෙටෝ දානවා ෙතොග පිටින්. 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය ඇමතිතුමාට අපි අභිෙයෝග 
කරනවා, අඩුම ගණෙන් අජිෙනොෙමොෙටෝ තහනම් කරන්න 
කියලා. ෙලෝකෙය් හැම පර්ෙය්ෂණායතනයක්ම කියනවා, 
අජිෙනොෙමොෙටෝ පිළිකා කාරකයක්ය කියලා; දියවැඩියා 
කාරකයක්ය කියලා. අජිෙනොෙමොෙටෝ අගුණයි; මිනිස් ශරීරයට 
අගුණයි: ෙසෞඛ්යයට අහිතකරයි කියලා අපි කියනවා. ඒ නිසා 
අජිෙනොෙමොෙටෝ තහනම් කරන්න. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට අපි කියනවා, පුළුවන් නම්, අෙප් ජනතාව ෙලඩුන් 
කරවන අජිෙනොෙමොෙටෝ තහනම් කරන්න කියලා. ඒකවත් කර 
ගන්න බැරි යහ පාලකෙයෝ ටිකක් ෙම් ඉන්ෙන්. ඒකවත් කර 
ගන්න බැරි යහ පාලකෙයෝ ටිකක්. ඒ නිසා ගරු - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙමන්න කුළප්පු  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙවලා. ඔබතුමාට ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව්. ඔබතුමාෙග් ඇ ෙඟ්ත් 
පිළිකාවක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අජිෙනොෙමොෙටෝ තහනම්. හැබැයි වැඩිෙයන් අජිෙනොෙමොෙටෝ 

කන්ෙන් විමල් වීරවංශ මහත්තයා කියා අපට ෙපොඩි වාර්තාවක් 
ලැබී තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] එතුමා වැඩිෙයන්ම කන්ෙන් 
චයිනිස් ෙහෝටල්වලින්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙමොකක්ද, ඒෙක් තිෙබන point එක? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගරු කටයුතු 

රාජ්ය ඇමතිවරයකු හැටියට ෙපන්වන්න. පාසල් ළමයින් ගැලරිෙය් 
ඉන්නවා. විමල් වීරවංශ කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් පස්ෙසේ ආපු 
විසප්පුවක් වාෙගයි. ඒෙකන් ඔබතුමාව අවුල් කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රතු අලි පැටවුන්ෙගන් අපි 
අහනවා, පාරවල්වල ෙසනඟ පිරුණාට පස්ෙසේ mike එක උදුරා 
ගන්න අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙගන් අපි අහනවා, විකමසිංහ 
මැතිතුමා කරගහෙගන යන නව ලිබරල්වාදි ආර්ථික පතිපත්තිය 
ආෙවොත් ෙම් රෙට් ෙගොවියා මහ පාරට වැෙටන බව දන්ෙන් 
නැතිවද යහ පාලනයට උදවු කෙළේ කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාට අෙප් විශාල ෙගෞරවයක් තිබුණා. 
එතුමාට ෙගෞරවයක් තබා ෙගන අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
ෙකොට "එතුමා ෙහොඳ ගැලවීෙම් හමුදාවටයි" කියලා ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා කියා මට මතකයි. එදා අපට ඒ 
පිළිබඳව ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා එක්ක විශාල ෙක්න්තියක් 
ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම - [බාධා කිරීමක්] අපට මතකයි, එතුමා 
හමුදාපති ධුරයට - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] එතුමාව හමුදාපති ධුරයට පත් කරන්න 
හදන ෙකොට, "නයි පැටවුන් දමා ගන්න එපා"යි කියා කිව්ව බව 
අපට මතකයි. හැබැයි නයි පැටියා කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා එතුමා අත හැරිෙය්ත් නැහැ. එතුමා ගැලවීෙම් 
හමුදාවටවත් ෙහොඳ නැහැයි කියලා ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමා කිව්වාය කියලා නිකම් සිටිෙය්ත් නැහැ. එතුමාට වැෙඩ් 
භාර දුන්නා. එතුමා වැෙඩ් කළා. නයි පැටියා කියා අත හැරියා නම්, 
මාසයක් තිබියදී විශාම ගියා නම් අද එතුමාට Field Marshal 
තනතුර ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. සමා වන්න ඕනෑ, ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට අනුව ෙවල් විදාෙන්කම හම්බ ෙවන්ෙන්ත් 
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්ෙන්, එතුමා 
 ෙකෙරහි තිබුණු අෙප් ඒ ආදරය සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා නැති 
කර ගත්තාය කියලායි. ඒක නැති කර ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඒක 
ෙපෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අෙන්! [බාධා කිරීමක්] පසු ගිය 
මැතිවරණෙය්දී එතුමා ෙමොනවාද ෙනොකෙළේ? ෙනෝනාවත් දැම්මා, 
දරුවනුත් දැම්මා, බෑනලාත් දැම්මා, ෙවඩි වැදුණු කාර් එකත් 
අරෙගන ගියා, බඩත් ෙපන්නුවා, ෙවඩි වැදුණු තැනත් ෙපන්නුවා, 
බඩ ෙපන්න-ෙපන්නා ගියා. ඒ වුණාට එතුමා ලබා ගත්ත ඡන්ද 
සංඛ්යාව කීයද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඡන්ද 28,000යි. 
ඡන්ද 28,000න් ෙපෙනනවා ෙන්, ජනතාව එතුමාට ෙකොපමණ 
ආදරයක් තිෙබනවාද කියලා. එතුමා ගැන අපට අනිච්ෙච්, දුක්ෙඛ් 
කියලා හිතුණා. අෙන්, අනිච්ෙච්, දුක්ෙඛ්, අනාත්ෙම්! ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.00] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද මට 

කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ වනවා.  

අෙප් ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් කෑ 
ගැහුවා. ෙමොනවාද කිව්ෙව් කියලා අපට ඇහුෙණ්ත් නැහැ, 
ෙත්රුෙණ්ත් නැහැ. කට හඬ නම් ෙපොඩ්ඩක් tune කර ගන්න 
ෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ සද්ෙද් දැම්මාට සද්ෙද් පැහැදිලි මදි. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් හඬ tune කර ගන්න. [බාධා කිරීම්] ඒ 
අනික් හඬ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කන් ශුද්ධ කර ගන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
කටට මැස්ෙසෝ යයි. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අෙප් ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා උද්දීපනයක් ගැන කථා 

කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට පත් වුණාම ආර්ථිකය 
උද්දීපනය ෙවයි; ෙලොකු මහත් ෙවයි; සංවර්ධනය ෙවයි; 
වැඩිදියුණු ෙවයි කියා බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ෙගන සිටියාය 
කියන එක කිව්වා. ඒ කියන්ෙන්, එවැනි මතයක් තිෙබනවාය 
කියන එක එතුමාෙග් හදවත තුළත් නිධන්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව මා තමුන්නාන්ෙසේට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා.  
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා බුද්ධ ෙභෝග කථාවක් කිව්වා. 
"කුකුළන්ට හාල්, අපට පාන්" කියලා කථාවක් එතුමා කිව්වා. අපි 
ඒකත් එෙහම පිළිගනිමු. කුකුළන් හාල් කනවා. අපි පාන් කනවා. 
ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා විමල් වීරවංශ මැතිතුමා සමඟ නිවාස 
අධිකාරිය කනවා කියන කථාවත් ඕකට ෙපොඩ්ඩක් සම්බන්ධ කර 
ගත්ෙතොත්-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
"කෑවා" කියා සම්බන්ධ කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
"කෑවා" කියන එක සම්බන්ධ කර ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකරුවාවල් සියල්ල පසු ගිය කාලෙය් 
ඇදුණා. ඒවා අදත් ඇදුණා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු ජයන්ත 
සමරවීර මන්තීතුමාට ඒකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම 
කියන්න ඕනෑ, තමුන්නාන්ෙසේලා බංෙකොෙලොත් කළ ආර්ථිකයක් 
තමයි දැන් තිෙබන්ෙන් කියන එකත්. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් කථා 
කරන්ෙන් මළ ෙගදරක කථා පවත්වනවා වාෙග්යි. අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය මැරිලා දැන් වළ දමන්න එෙහම නැත්නම් ආදාහනය 
කරන්න ආසන්නයි වාෙග්යි කථා කරන්ෙන්. මළ ෙගදරක 
කථාවක් පවත්වනවා වාෙග් තමයි, ෙම් අය ෙම් කථා 
පවත්වන්ෙන්. අෙප් ආර්ථිකය මැරිලා නැහැ. විෙශේෂෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ, අපි ෙම් ෙනළන්ෙන් පසු ගිය 
කාලෙය් වැපිරූ අස්වැන්නයි කියන එක. මුං වැපිරුවා නම් අපි දැන් 
ෙම් ෙනළන්ෙන් මුංවල අස්වැන්නයි. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් ආර්ථිකය හැසිරවීෙම් පතිවිපාකවල සහ 
කියා කලාපවල අස්වැන්න තමයි ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් 
ෙනළමින් ඉන්ෙන්.  

අපි අලුත්  රටක් හදනවා කියා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් මාස 60කින්. 
අපිට කිසි අවස්ථාවක මාස පෙහන්, හෙයන් ෙම් පාතිහාර්යය 
පාන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ, 
දැන් ෙම් අය වැය තුළ අපි විශාල මූල්ය අර්බුදයකට මුහුණ පා 
ඉන්නවායි කියන එක.  අපි ෙම් ගැන මැතිවරණෙය්දී කිව්වා. අපි 
මැතිවරණෙය්දී ජනතාවට කිව්වා, ෙම් ආර්ථිකය විනාශයි; ෙම් රට 
විනාශයි; අපිට අෙප් ණය බර විශාලයි; අෙප් දරුවන්ට අනාගතයක් 
නැත කියා. ඒ විධියට අපි  ජනතාවට කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, අපි හිතපු නැති ෙදයක් 
තිබුණා. අපි හිතුෙව් බිස්ෙසේ වී ටික නැහැ කියා විතරයි. අපි හිතුෙව් 
බිස්ස හින්දලා විතරයි කියලායි. අර ගරු ජයන්ත සමරවීර 
මන්තීතුමා කියන බුදුන්ෙග් ෙභෝගය වන වී ටික බිස්ෙසේ නැහැ කියා 
විතරයි අපි හිතුෙව්. හැබැයි, ෙම් ෙගොල්ලන් කාලා තිෙබන්ෙන් 
බිස්ෙසේ වී ටික විතරක් ෙනොෙවයි කියන එක ෙත්ෙරන්ෙන්, බිහි 
ෙදොර ඇරලා බලනෙකොටයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
අය බිස්ෙසේ තිබුණු ෙව්වැල් ටිකත් කාලා; බිස්ෙසේ තිබුණු ගෙඩොල් 
ටිකත් කාලා; බිස්ෙසේ තිබුණු ලෑලි ටිකත් කාලා; බිස්ෙසේ තිබුණු 
සියලුම ෙද්වල් කාලා ඉවරයි. මුළු බිස්සම කාලා කියන එක බිස්ස 
ඇරියාට පස්ෙසේ තමයි අපිට ෙත්ෙරන්ෙන්. ඒක තමයි, අපි ෙම් 
කියන්ෙන්. අෙප් අගමැතිතුමා - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
බිස්ස බඩ ඇතුෙළේ. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔව්. දැන් බිස්ස බඩ ඇතුෙළේ.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
බඩ ෙලොකු ඒකයි. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
බිස්ස බෙඩ් තබා ෙගන තමයි ෙම් කෑ ගහන්ෙන්. අෙප් 

අගමැතිතුමා ඒක තමයි කිව්ෙව්. අ පි ෙනොහිතපු ණය කන්දරාවක් 
දැන් එක්කාසු ෙවලා තිෙබනවා. තවම ගණන් හදා ගන්නවත් බැරි 
ණය කන්දරාවකට අපි මුහුණ දීලා තිෙබනවා. රාජ්ය 
ව්යවසායකයින්ෙග් ණය බර ගැන අෙප් මන්තීවරුන් කිව්වා. 
Ceylon Petroleum Corporation එෙකන් පටන් ගත්තාම, 
SriLankan Airlines එෙකන් පටන් ගත්තාම, Mihin Air එෙකන් 
පටන් ගත්තාම, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙයන් පටන් ගත්තාම, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් පටන් ගත්තාම ෙම් සමස්ත ණය බර 
දැන් ෙහළි ෙවමින් පවතිනවා. බිස්ෙසේ හිටවපු කණු ටිෙක් මුල් 
ටිකත් ෙව්ෙයෝ කාලා වාෙග් කාලා කියන එක තමයි අපිට 
විෙශේෂෙයන් ෙත්ෙරන්ෙන්. ෙම්ක අමුත්තක් ෙනොෙවයි. අපි ෙම් 
උත්සාහ කරන්ෙන්, ෙම් ධාන්යාගාරය නැවත හදන්නයි. අපිට 
ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමාෙග් ඇඟ දැක්කාම නම් හිෙතනවා, 
ධාන්යාගාරය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියන එක. මට ෙපෙනන 
හැටියට නම් එතුමාෙග් බෙඩ් තමයි බිස්ස තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ධාන්යාගාරය හදන්න තමයි අපි ෙම් සුළු ෙවනස්කම් කිහිපයක් 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, 
වැට් බද්ද අය කිරීෙම්දී විදුලිය, අත්යවශ්ය බඩු භාණ්ඩ වාෙග් 
ෙද්වල්වලදී පාරිෙභෝගිකයා -කුඩා පුද්ගලයා, සුළු මිනිහා- ආරක්ෂා 
කරන මතවාදවලට රජයක් හැටියට අප යනවාය කියන එක. ඒ 
නිසා මැරිලා ඉපදිලා වාෙග් ෙම් ෙගොල්ලන්ට කථා කරන්න බැහැ. 
අෙප් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජය පැවැති කාලෙය් තිබුෙණ් මහවැලිය කියන එක විතරයි 
කියා. ඒ, එතුමාෙග් දැනුෙම් තරම -අවෙබෝධෙය් තරම- තමයි. 
එතුමාට මහවැලිය කිව්වාම මතක් ෙවන්ෙන්, මහවැලි ගඟ විතරයි. 
හැබැයි, ගරු මන්තීතුමන්ලා මතක තබා ගන්න, මහවැලිය 
කිව්වාම මහවැලි ජලාශය වාෙග්ම ඒ හරහා ඉදි වුණු ෙගොවිබිම්,-
[බාධා කිරීම්] ඒ හරහා ඇති වුණු විදුලිය, ඒ හරහා ඇති වුණු ෙගොවි 
ජනපද, ඒ හරහා ඇති වුණු කර්මාන්තශාලා,-[බාධා කිරීම්] ඒ 
හරහා රැකියා උත්පාදන, දැවැන්ත සංවර්ධන ෙයෝජනා කම ෙම් 
ර ට ආර්ථිකමය වශෙයන් නැඟිට්ටවූ දැවැන්ත බහු කාර්ය 
සංවර්ධන ෙයෝජනා කම ඇති වුණාය කියන එක. ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට මහවැලිය කිව්වාම මහවැලි ගඟ 
මතක් ෙවනවා ඇති. ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඇපල් වතු මතක් ෙවනවා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔව්, මතක් ෙවනවා, මතක් ෙවනවා. ඇපල් වතු මතක් 

ෙවනවා. ෙමතැන මහ ෙලොකුවට කථා කරනවා. සුරාබදු පිළිබඳ 
සංෙශෝධන කිහිපයක් අපි ෙගනාවා. විෙශේෂෙයන් මම ඒ ගැනත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මතකයට නඟන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණයට එන ෙකොට එතුමා ඉදිරිපත් කළ 
"මහින්ද චින්තන" නමැති පතිපත්ති පකාශනෙය් පළමු පිටු අතර 
තිෙබන කාරණයක් තමයි "මතට තිත" කියන කාරණය. "රෙට් 
සියලුම ජනතාවෙග් බැරෑරුම්ම ගැටලුවක් වන්ෙන් ජනතාවෙග් 
මත්පැන් භාවිතයයි. මම ඒ සියල්ල නවත්වමි" කියලා එතුමා 
කිව්වා. එෙහම තමයි එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. එතෙකොට අෙප් 
ගම්වල හිටපු කාන්තාෙවෝ පුදුම විධියට සන්ෙතෝෂ වුණා. "මෙග් 
අම්ෙම්, අෙප් ගම්වල ඉන්න මිනිස්සුන්ෙග් බීම නවත්වන්න 
ෙමන්න නායකෙයක් පහළ වුණා. ඒ නිසා අෙප් මිනිහා බීලා 
ඉවරයි" කියලා ඒ අය හිතුවා. එෙහම හිතලා 2005 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එතුමාට ඡන්දය දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2004 වර්ෂෙය් "මතට තිත" 
සංකල්පය එන ෙකොට අෙප් රෙට් සම්මත සැර මත්පැන් පමාණය 
ලීටර් මිලියන 34.5ක් භාවිත කරලා තිබුණා. එතෙකොට 2004දී 
ධාන්ය මත්පැන් - බියර් පමාණය - ලීටර් මිලියන 48.3ක් භාවිත 
කරලා තිබුණා. 2005දී "මතට තිත" සංකල්පය එන ෙකොට අපි සැර 
මත්පැන් ලීටර් මිලියන 38.5ක් භාවිත කරනවා. ධාන්ය මත් පැන් -
බියර්- ලීටර් මිලියන 51.5ක් භාවිත කරනවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙම් රටට සංචාරකෙයෝ එනවාෙන් මන්තිතුමා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔව්, සංචාරකෙයෝ තමයි ෙම් අරක්කු බීලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට පස්ෙසේ "මතට තිත" 
සංකල්පය, ෙම් රෙට් ගම්වල ඉන්න අහිංසක දරුවන්, කාන්තාවන් 
සන්ෙතෝෂ වුණු "මතට තිත" ව්යාපාරය, දිගින් දිගට, දිගින් දිගට 
අරෙගන ගිහිල්ලා ලීටර් මිලියන 34.5ක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු 
අෙප් රෙට් ෙද්ශීය මත්පැන් පරිෙභෝජනය 2013 වන විට ලීටර් 
මිලියන 44.3ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එය පතිශතයක් ෙලස 
බැලුෙවොත් විශාල වැඩිවීමක්. ඒ එක්කම ලීටර් මිලියන 48.3ක්ව 
තිබුණු බියර් පරිෙභෝජනය ලීටර් මිලියන 124.5 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් "මතට තිත" සංකල්පෙය් 
තරම. ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  

සුරාව කියන එක ගත්ෙතොත්, සාමාන්යෙයන් ගෙම් ෙගොෙඩ් 
ඉන්න අහිංසක මිනිහාත් සුරාව ෙබොනවා; රජ මාලිගාෙව් මහා 
පභූවරයාත් සුරාව ෙබොනවා. අතීතෙය්දීත් බිව්වා. බුදුන්ෙග් කාලෙය් 
නාලාගිරි ඇතාටත් සුරාව ෙපව්වා. සාමාන්යෙයන් ෙම්ක සමාජ 
සංසිද්ධියක්. හැබැයි, ගෙම් ෙගොෙඩ් මිනිහා ෙකොෙහන් ෙකොෙහන් 
ෙහෝ ළඟපාතකින් සුරාව ෙසොයාගත්තා. ඒක නැවැත්තුවා. වහාම 
කියාත්මක වන පරිදි දඩ බඩගාලා, ෙපොලීසිය සියල්ල භාවිත 
කරලා ඒක සම්පූර්ණෙයන් මර්දනය කළා. ඊට පස්ෙසේ මත්පැන් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ගෙම් බාර් එකට ෙගනාවා. ගෙම් බාර් එකට අවශ්ය 
වන අරක්කු පමාණය සම්පාදනය කරන්න සෑම දිස්තික්කයකටම 
එතෙනෝල් භාර ඇමතිවරෙයක් පත් කළා. සෑම දිස්තික්කයකටම 
එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් තමන්ෙග් ෙහන්චයිෙයක් 
පත් කළා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කවුද කියලා නම් කරන්න. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
නම් කරන්න ෙදයක් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක තමයි 

ඉන්ෙන්. සෑම දිස්තික්කයකම එතෙනෝල් සහ අරක්කු නිෂ්පාදනය 
කරන මන්තීවරෙයක්, ඇමතිවරෙයක් බිහි කළා. එෙසේ බිහි කරපු 
ඇමතිවරයා හරහා ගෙම්, නගරෙය් බාර් එකට අරක්කු ටික දැම්මා. 
එෙහම කරලා, අරක්කු ෙබෝතලයක් ෙදකක් විකුණාෙගන ගෙම් 
කසිප්පු බිස්නස් කරෙගන සිටි කසිප්පු ව්යාපාරිකයාෙග් බිස්නස් 
එකට ෙකළපු ආණ්ඩුවක අය තමයි සුද්ෙදෝධනලා වාෙග් ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒකයි ඔබතුමාට ෙම් "මතට තිත" 
ව්යාපාරය ගැන මම මතක් කරන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
"මතට තිත" ව්යාපාරෙය් තිෙබන පුරාෙජ්රුව ඕක තමයි. 

[බාධා කිරීමක්] අලුතින් ඉපදිලා ග ෙඟ් නාලා වාෙග් තමයි දැන් 
ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කථා කරන්ෙන්. ඒ එක්කම විෙශේෂෙයන් කියන්න 
ඕනෑ, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මැරුණු වීරෙයෝ ගැන 
කථා කළා. සාමාන්යෙයන් අෙප් මිනිස්සු හැම තිස්ෙසේම උත්සාහ 
කරන්ෙන් මැරුණු වීරෙයෝ ෙගොඩ අරෙගන හරි කමක් නැහැ, 
ආපහු තමන්ෙග් ජාම ෙබ්රා ගන්නයි. සාමාන්යෙයන් අෙප් ජන 
වහෙර් තිෙබන කථාවක් තමයි, අලියාෙග් නැට්ෙට් එල්ලිලා දිව්ය 
ෙලෝකෙය් ගිය කථාව. තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න හදන්ෙන්ත් 
ජනතාව විසින් පැත්තකට දමපු නායකෙයක් ආපහු ෙකළින් 
කරලා අරෙගන, ඒ නායකයාෙග් නැට්ෙට් එල්ලිලා දිව්ය 
ෙලෝකෙය් යන්නයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන් 
ඒකට. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන කනගාටු වන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පිළිබඳවත් සිහිපත් කරමින්, 
මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පිරිනමමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.13] 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන්ම අතිපූජනීය 

ගලගම අත්ථදස්සි මහා නායක හිමිපාණන් වහන්ෙසේෙග් අපවත් 
වීම පිළිබඳව අපෙග් ෙශෝකය පළ කරනවා. 

ගරු උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරගත ෙවලා දැන් මහර බන්ධනාගාරෙය් පසුවනවා. අපි 
දැන් පැය කීපයකට ෙපර උන්වහන්ෙසේ බලන්න ගියා. උඩුෙව් 
ධම්මාෙලෝක නායක හිමිපාණන් ෙමරට සුපකට ධර්ම කථිකයන් 
වහන්ෙසේ නමක් බව විෙශේෂෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී මතක් 

435 436 

[ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන  මහතා] 
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කරන්න ඕනෑ. උන්වහන්ෙසේ සහ මහා නායක හිමිපාණන් 
වහන්ෙසේ අතර ඉතාම කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. 
උන්වහන්ෙසේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීෙම් ආරංචිය මහා 
නායක හිමිපාණන් වහන්ෙසේට බරපතළ ෙලස දැනුන බව අපි 
කියනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් 
නායකෙයෝ ෙබෞද්ධ විෙරෝධීන් විය හැකියි. ෙම්  පාලකෙයෝ 
ෙබෞද්ධ විෙරෝධීන් විය හැකියි. [බාධා කිරීම්] රටක් නැති, ආගමක් 
නැති, සමලිංගිකයින්ෙග් ආණ්ඩුව. සමලිංගික 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නායකයන්ෙග් ආණ්ඩුව. ෙම් අයට ආගමක්, දර්ශනයක්, මතයක් 
නැති වන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
Sir, I rise to a point of Order.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් විවාදයට අදාළ 
ෙනොවන නඩු නිමිත්තක කාරණයක් ගැන, අත්අඩංගුවට ගැනීමක් 
ගැන ෙම් සභාෙව් කථා කරන එක ගැන පළමුෙවන්ම මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් මහා ෙලොකු 
ෙබෞද්ධ නායකෙයෝ තමයි ෙපොල් අරෙගන හින්දු ෙද්වාලවලට 
ගිෙය්. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මෙග් ෙවලාව අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේට කථා පවත්වන්න 

බැහැ. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ඒ මන්තීතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
 ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මහා නායක ස්වාමීන් 

වහන්ෙසේට අපහාස කිරීම අපි ෙහළා දකිනවා. ඒක හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා අපි විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එය ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නැවත වතාවක් මම ඉතාම 

වග කීෙමන් කියනවා, උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක හිමිපාණන් වහන්ෙසේ 
අත්අඩංගුවට ගැනීම ගරු ගලගම අත්ථදස්සි මහා නායක 
හිමිපාණන් වහන්ෙසේට ඉතා විශාල මානසික බලපෑමක් කළ බව. 
[බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට හිනා යන්න පුළුවන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා 31නමක් අත්අඩංගුෙව් පසුවනවා; රිමාන්ඩ්භාරෙය් 
පසුවනවා. ඒ නිසා අද වන විට භික්ෂු වාට්ටුවක් වාෙග්- 

 
ගරු විෙජ්පාල  ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා  
පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් කරලා වාර්තා කරන්න යනවා. ඒ 
පිළිබඳව මම ඉතා කනගාටු වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා කරුණාකාර 

වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe ) 
Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් ගරු 
මන්තීතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කරුණ ෙයොමු කරනවා. අපි 
කවුරුත් ෙද්ශපාලනය කරනවා. ගැලරිෙය් ෙපොඩි දරුවන් පවා 
ඉන්නවා. ඒ නිසා  අෙප් නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් අපවත්වීම 
ෙද්ශපාලන වාසියක් තකා පාවිච්චි ෙනොකර, එතුමාෙග් කථාව 
මාතෘකාවට අදාළව කෙළොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ෙමමඟින් ඉතාම 
වැරැදි මතයක් ෙම් දරුවන්ෙග් මනෙසේ ෙගොඩ නැ ෙඟන්න පුළුවන්. 
එතුමා ෙදොස්තර ෙකෙනකුත් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා කථාව කරෙගන යන්න.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් 

වහන්ෙසේලා 31නමක් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරවල පසු වනවා. ඒ 
නිසා මා ඒ කාරණය ෙකෙරහි ඉතා ඕනෑකමින් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය 
ෙල්ඛනයට විවිධ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරමින් තවතවත් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරනවා මම දැක්කා. පසු ගිය වසෙර්දී රාජ්ය අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් මුදල් ඇමතිතුමා කරපු අය වැය 
කථාෙව් අද වන විට සංෙශෝධනය ෙනොකර තිෙබන්ෙන්, "ගරු 
කථානායකතුමනි" කියන වචන පමණයි. අෙනක් සියලු ෙද් දැන් 
සංෙශෝධනය කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව, එක්සත් ජාතික 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පක්ෂෙය් බැරිකම දැන් පදර්ශනය කරනවා. "රනිල්ට බැහැ" 
කියලා පසු ගිය කාලෙය් ෙබෝඩ් අල්ලාෙගන හිටපු මිනිස්සුත් දැන් 
මහත් පශංසනීය ගුණ ගායනා සිද්ධ කරනවා. මා දන්ෙන් නැහැ ඒ 
ඇමතිකම් නිසාද, ෙවනත් කරුණු නිසාද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, 
අද වන විට අෙප් රෙට් ආනයන වියදම සියයට 22කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබන බව. පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ ආනයන වියදම 2015 වර්ෂෙය්දී 
සියයට 22කින් වැඩි ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. දවසින් දවස ෙඩොලර් 
එෙක් අගය වැඩි වනවා. අද ෙඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 
146යි; ගැනුම් මිල රුපියල් 142යි. ආර්ථික විද්යාව ගැන යන්තම් 
ෙහෝ දන්නා ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙපෙනනවා ෙම් විධියට ෙඩොලරය 
පා ෙවන්න ඉඩ හැරියාම, ඒත් එක්කම ජීවන වියදම වැඩි ෙවනවා; 
බඩු මිල වැඩි ෙවනවා; සෑම ආනයනික භාණ්ඩයකම මිල වැඩි 
ෙවනවා කියලා. නමුත් ෙමතුමන්ලා කියනවා, "බඩු මිල වැඩි 
නැහැ. රෙට් මිනිසුන්ට ආර්ථික පශ්න නැහැ" කියලා. අෙප් රෙට් 
ජනයා ජීවන බරින් මිරිකිලා, පීඩාවට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. 
ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් හැම අංශයක්ම අද වන විට කඩා වැටිලායි 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් මිනිසුන්ෙග් ජීවන වියදම පශ්නයත් එක්ක 
ආර්ථික ක්ෙෂේතය ෙගොඩ ගන්න බැරි විධියට අවුල් ජාලයක් බවට 
පරිවර්තනය ෙවලා. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය සම්පූර්ණෙයන් අවුල් 
ජාලයක් බවට පත් ෙවලා. අද ෆිනෑන්ස් ෙගවාගන්න බැරිව ෙලොරි 
රථ ගාල් කරලා. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ජීවත්වන මිනිසුන් 
සියලුෙදනාත්, ඒ අයෙග් පවුල් 80,000කට වැඩි පමාණයකුත් අද 
අසරණභාවයට පත් ෙවලා. අද ඉන්දියාෙවන් යකඩ ආනයනය 
කරන්න පටන්ෙගන තිෙබනවා. යකඩ නිෂ්පාදකෙයෝ, එම 
කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වූ ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසක් අද ආර්ථික 
වශෙයන් බරපතළ අසරණතාවකට පත් ෙවලා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකෙය් සමස්ත නිෂ්පාදන අංශය, සමසත් ෙසේවා අංශය 
බරපතළ ගරා වැටීමකට ලක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් කරුණු 
හමුෙව් ආණ්ඩුව කියන්ෙන් එකම ෙදයයි. ෙම් සමස්ත විවාදය 
සම්පිණ්ඩනය කර බැලුෙවොත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන්, 
"රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ණය ෙවලා. අපට ඒ ණය 
ෙගවාගන්න බැහැ" කියලායි. ඒක තමයි බැරිකම කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ණය දිය හැකි, 
ආර්ථික වශෙයන් බලවත් රටවල් අද තරහා කරෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්. චීනය කියන්ෙන්, අෙප් රටට ආර්ථික වශෙයන් උදවු 
කළ, අෙප් රටට අවශ්ය ෙවලාෙව්දී විෙද්ශ සංචිත ලබා දුන් රටයි. 
ෙම් ෙමෝඩ ෙද්ශපාලනඥයන් ෙමොකද කෙළේ? අපට හිතවත්, අෙප් 
රටට ආර්ථික වශෙයන් සැබෑ ෙලස උදවු කරපු, සංචිත ආරක්ෂා 
කරපු, දැවැන්ත ආර්ථික ශක්තියක් තිෙබන රටවල් තරහා 
කරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ණයවල පශ්නය ඒකයි. ණය ෙගවාගන්න 
අද විෙද්ශ සංචිත නැති එක පශ්නයක්  බව අපි දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කියනවා, 
ගිණුම්ගත ෙනොකරපු ණය ෙගන තිෙබනවා කියලා. එෙහම නම්, ඒ 
ණය ෙගවන්න එපා. ගිණුම්ගත ෙනොකරපු ණය තිෙබනවා නම්, 
ඇයි ඒ ණය ෙගවන්න අවශ්ය වන්ෙන්? ෙම් අසත්යය පකාශ 
කරන්න එපාය කියන කාරණය අපි කියනවා. යම් මූල්ය 
ආයතනයක් ෙහෝ යම් රටක් ණය ලබා ෙදනවා නම්, 
සුපරීක්ෂාකාරීව ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳව දැකලා තමයි 
ඒ ණය ෙදන්ෙන්. අපි අල්ලපු ෙගදරින් හදිසියට රුපියල් 5,000ක් 
10,000ක් ණයක් ගන්න ෙකොට, එෙහම නැත්නම් රාජ්ය 
බැංකුවකින් ෙහෝ ෙවනත් මූල්ය ආයතනයකින් ණයක් ගන්න 
ෙකොට අෙපන් අහනවා, ෙම් ණය මුදල වියදම් කරන කාර්යය 
ෙමොකක්ද කියලා. කරන කාර්යය අහලා තමයි ණය ෙදන්ෙන්. ඒ 
නිසා, රටවල්වලට  ආවට ගියාට  ණය ලබා ෙදන්න ෙලෝකෙය් 

රටවල් ෙහෝ විෙද්ශ රාජ්ය ආයතන සූදානම් නැහැ. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය සමස්ත විවාදය පුරාම කියන්ෙන්, ''රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
ගත්ත ණය ෙගවා ගන්න බැහැ'' කියන එකයි.  

මා දැන් කරුණු ෙදකක් කිව්වා. එක කාරණයක් තමයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ස්වාමිෙයෝ ෙලෝක බැංකුව ෙවන්න පුළුවන්; 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ෙවන්න පුළුවන්; ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය ෙවන්න පුළුවන්; එක්සත් රාජධානිය ෙවන්න පුළුවන්. අද 
ඔවුන් චීනය වැනි බලගතු රටවල්වලට ණය සරණ පතා  යනවා.  
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බටහිර සුරතලුන් අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාව අතරමං කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙලෝක 
ආර්ථිකෙය් පසු බැසීම කියන්ෙන් බටහිර රටවල කඩා වැටීමයි. 
එම නිසා ඔවුන්ට ශක්තියක් ඇත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා වැරදි පාරක 
ගිහිල්ලා; ෙනොමඟ ගිහිල්ලා, ඒ ෙනොමඟ යාෙම් පාපය මහජනතාව 
පිට පටවන්න තමයි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්.  

VAT බදු වැඩි කරනවා. එෙහම වුණාම මිනිසුන්ෙග් ජීවන 
වියදම තවත් වැඩි ෙවන්ෙන් නැත්ද? බදු වැඩි කිරීෙමන් ජනතාවට 
පහසුව ලැෙබනවාද? එකින් එක ලැබුණු සහනාධාර කපා හැරීම 
හැර, ඒ ෙකොන්ෙද්සි ඉෂ්ට කරමින් ලබා ගන්නා වූ ණය හැර, 
ෙවනත් විකල්පයක් ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට නැති 
බව අපට ෙපනී යනවා.  

දැන්  සෑම පෙද්ශයකම ෙගොවීන් උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදන අංශයට යම් දායකත්වයක් සිදු වුණා නම්, එෙසේ සිදු 
වුෙණ් ගාමීය ජනතාව ජීවත් වන කෘෂිකර්මාන්තෙයනුයි. අද ඒ 
කෘෂිකර්මාන්තය බරපතළ අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකට පත් ෙවලා, 
මුළු රෙට්ම ෙගොවීන් අද කැරලි ගසන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා. 
ලබා දුන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය හා අෙනකුත් සහනාධාර සියල්ල 
ෙගොවි ජනතාවෙගන් කපා හරිනවා. එක පැත්තකින් ෙත් 
ෙගොවියාෙග් පශ්න; අෙනක් පැත්ෙතන් රබර් ෙගොවියාට  පශ්න 
ඇති ෙවලා  තිෙබනවා. සුළු අපනයන ෙභෝග වගා කළ 
කර්මාන්තකරුවන්ට ලැබුණු ෙපොෙහොර සහනාධාරයත්, අපනයන 
වර්ධනය සඳහා ලබා දුන් ආධාරත් ෙනොලැබී යමින් තිෙබනවා. 
එෙහම නම් ආර්ථිකය  ෙගොඩනඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා 
නිෂ්පාදන අංශය පහළ බසිනවා; ෙසේවා අංශය පහළ බසිනවා.  

විෙද්ශ රැකියාවලින් තමයි අද අෙප් රටට යම් විෙද්ශ 
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි. අද 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය කරන්ෙන්  පුද්ගලයන් පිටරට 
යැවීෙම් කටයුත්ත  වර්ධනය කරන එක ෙනොෙවයි, විෙද්ශ 
රටවලට යාම අඩ පණ කරන එකයි කරන්ෙන්.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Housemaidsලා  විධියට යවන්නද කියන්ෙන්? 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙම් මූල්ය පනත්වලින් කරන්ෙන් රැකියා නිෙයෝජිත 

ආයතනවලට අතිෙර්ක බදු වැඩි කිරීමයි. එමඟින් සිදු වන්ෙන් 
කුමක්ද? විෙද්ශ රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ තව තවත් කඩා වැටීම, 
විෙද්ශ රැකියා සඳහා ෙමරටින් යවන ශමිකයන් පිරිස අඩු කර 
ගැනීමයි සිදු වන්ෙන්.  රැකියා අඩු කරන්න නම් විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශයක් ඕනෑ නැහැ, ''විෙද්ශ රැකියා නැති කිරීෙම් 
අමාත්යාංශය'' කියලා නම් කරන්න.  -ලජ්ජා නැතිකම- ''විෙද්ශ 
රැකියා නැති කිරීෙම් අමාත්යාංශය'' කියලා නම් කරලා,  ගෘහ 
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ෙසේවිකාවන් පිටරට යවන්න කැමැති නැති නම් ''ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
පිටරට යවන්ෙන් නැහැ'' කියලා නීතියක් ෙගෙනන්න. ''විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශය'' කියලා අමාත්යාංශයක් හදලා, විෙද්ශ 
රැකියාවලට යාම අඩ පණ කරනවා. ඉතින් ෙකොෙහොමද එයින් 
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන්? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ෙසේවා 
කර්මාන්තෙය් තිබුණු අෙනකුත් ආදායම් මාර්ගය තමයි සංචාරක 
ව්යාපාරය. අද අෙප් රටට  සංචාරකයන් එන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් 
අවිනිශ්චිත ආර්ථික වටපිටාවත් එක්ක අෙප් රට සංචාරක 
ආකර්ෂණය පැත්ෙතන් ආපස්සට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් 
රටට ලැබිය යුතු ආදායම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකා ඉතිහාසෙය් අඩුම 
මුදලකට වී අරෙගන, වැඩිම මිලකට සහල් විකුණන එකම 
අවස්ථාව ෙමය බව අපි දන්නවා.  පුදුම රටක්! වී කිෙලෝ එකට 
රුපියල් 20යි ෙදන්ෙන්. හැබැයි, අද සහල් කිෙලෝ එකක මිල 
රුපියල් 80යි, රුපියල් 90යි, රුපියල් 100යි. ''බාස්මතී '' සහල් 
ගැන මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා මා අහ ෙගන හිටියා. ඔන්න! මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් දැනුම. 

ෙම් රෙට් කූට ව්යාපාරිකයන් ඉන්න පුළුවන්; අතරමැදියන් 
ඉන්න පුළුවන්;  ෙවනත් සමාගම් තිෙබන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් 
සාමාන්ය ජනතාව බත් කාලායි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඔවුන් කන බත් 
පිඟානටත් මහා බරපතළ හානියක් කළ රජයක් බවට ෙම් රජය 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අද බදු ලබා ගන්න තැනක් නැහැ. අවසානෙය්, ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් ගුරුවරුන්ෙගන් බදු එකතු කරන්න තමයි 
ආණ්ඩුව දැන් උත්සාහ කරන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික පන්තිවල 
ගුරුවරුන් කියන්ෙන් ෙම් රෙට් උපාධිධාරී, උගත් තරුණයන්. ඒ 
හරහා ජීවත් ෙවන පවුල් විශාල සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ආයතන 
පවත්වා ෙගන යන, ඒ ආයතනවල ෙසේවය කරන, 
කළමනාකරණය කරන, තමන්ෙග් පචාරක දැන්වීමක් මුදණය 
කරන, පචාරක පතිකාවක් ෙබදා හරින පහළ ෙසේවකයා දක්වා 
ලක්ෂ 10කට ආසන්න පිරිසක් අද ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලනවා. ෙම් උගත් තරුණයන් රටට බරක් නැහැ, 
රැකියා ඉල්ලන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
අද ඒ විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබපු උගත් තරුණයන්ෙග් ශම 

ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්, ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙයන් පවා බදු 
ලබා ගැනීෙම් වැඩසටහනක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් රෙට් සෑම ක්ෙෂේතයකම දැවැන්ත 
කඩාවැටීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් සියල්ලන්ෙගන්ම 
ෙපන්වන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් ෙනොහැකියාවයි. 
අපි ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා, රෙට් ජනතාවට තිබුණු 
සහනවත් ලබා ෙදන්න කියලා. තිබුණු සහන කපන්න එපා. ෙම් 
සැරෙසන්ෙන් කුමකටවත් ෙනොෙවයි, රෙට් ඉතිරි රාජ්ය ආයතන 
කිහිපය විකිණීමටයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවලින් තමයි 
රාජ්ය ආයතන විකුණන්න පටන් ගත්ෙත්. ඊට පස්ෙසේ චන්දිකා 
ෙනෝනාත් රාජ්ය ආයතන විකිණීම කළා.  

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබතුමන්ලාෙග් නායිකාව ෙන්. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙවන්න පුළුවන්. රාජ්ය ආයතන විකුණපු එක අපි එදාත් 

වැරදියි කියලා කිව්වා, අදත් වැරදියි කියලා කියනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් මම ජීවත් 

ෙවන කැලණිය පෙද්ශෙය් ටයර් සංස්ථාෙව් අක්කරයක් විකුණුෙව් 
කීයටද? පර්චස් එකක් රුපියල් 2,000 ගණෙන් අක්කර 25ක් 
විකුණුවා. එෙහම තමයි රාජ්ය ආයතන විනාශ කෙළේ. ඒ නිසා අද 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන් ඉතිරි රාජ්ය 
ආයතන ටිකත් විකුණාෙගන කන්නයි. තමන්ෙග් බැරිකම නිසා 
තමයි ඒ වැරදි ආර්ථික පිළිෙවතක් හසුරුවන්ෙන්. ඒ නිසා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට ෙවනත් විකල්පයක් නැහැ. රාජ්ය ආයතන 
ටික විකුණා ෙගන කන උපකමයට තමයි ෙම් ගමන් කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා රාජ්ය ආයතන විකුණන එක නවත්වමු. රෙට් ජනතාවට 
සහනාධාර ලබා ෙදමු. අපනයන ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා නිශ්චිත 
වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරමු. සංචාරක ව්යාපාර ඇතුළු ෙසේවා 
අංශෙය් වර්ධනය සඳහා අපි කටයුතු කරමු. ඒ හරහා තමයි අෙප් 
රෙට් ආදායම වැඩි කර ගත හැක්ෙක් කියලා ෙයෝජනා කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 
10ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස  ඉල්ලා සිටිනවා 

 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනතුරුව ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.30] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි! මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

නිෂ්පාදන බදු, සුරා බදු, මුදල් පනත්, මුද්දර ගාස්තු, සහ ෙර්ගු 
ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජිත  නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් අද දිනෙය්දී 
අදහස් පළ කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. ෙමම 
නිෙයෝග මඟින් ෙබොෙහෝ දුරට සිදුවන්ෙන් බදු වැඩි කිරීමයි.  
එෙහත් අද ඇඟලුම්, පාවහන්, ටයිල්, යකඩ, සංගීත භාණ්ඩ ඇතුළු 
භාණ්ඩ සඳහා බදු අඩු කිරීමක් සහ ඉවත් කිරීමක් සිදු කරලා 
තිෙබනවා. අද ඒ ගැන කවුරුවත් කථා කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් බදු වැඩි කළ භාණ්ඩ සඳහා විපක්ෂෙයන් විෙව්චන 
තිෙබනවා. ඒක සාධාරණයි.  

හැබැයි, ෙම් බදු වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී  කිව 
යුතු ෙදයක් තමයි,  අෙප් රෙට්  සහල් පරිෙභෝජනය ෙමටික් ෙටොන් 
ලක්ෂ 22යි. ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 25යි. ඒ 
නිසා අනිවාර්ෙයන්ම ෙම් ර ටට සහල් ෙගෙනන එක බදු පැනවීම 
මඟින් වළක්වන්නට සිදු  ෙවනවා. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් සිදු 
වුෙණ් එෙහම ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් එක සැෙර්ටම සහල් 
ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 5ක් ආනයනය කළා. ඒකත් එක්ක තමයි 
සහල්වල ෙම් ගැටලුව ඇති වුෙණ්. වර්තමානෙය් වී මිල 
සම්බන්ධෙයන් රට තුළ විවිධ මත තිෙබනවා. ඒ සඳහා සහන දීෙම් 
කටයුතුවලට අපි ආදායම් ෙසොයනවා. 

 අපි ෙම් වන විට විෙද්ශ විනිමය උපයා ගනිමින් සහ වර්ධනය 
කර ගනිමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම GSP සහනය ලබා ගැනීමට 
අවශ්ය කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම සිදුවීමට ගිය යුෙරෝපීය 
ෙවෙළඳ තහනම අපි වළක්වා ෙගන තිෙබනවා.  ඉදිරිෙය්දී අපි 
විෙද්ශීය රටවල් සමඟ ෙවෙළඳ ගනු ෙදනු සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
සිදු කරමින් සිටිනවා. ෙම් කටයුතු අපි කියාත්මක කරන්ෙන් රජයට 
ආදායම් ෙසොයන්නයි. 2014 වර්ෂෙය්දී මුළු ණය පමාණය බිලියන 
7,390ක් වශෙයන් ගණනය වුණත්, ෙම් වන විට එම ණය පමාණය 
බිලියන 8,500 ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා. විපක්ෂය අෙපන් 
අහනවා, ගණනය ෙනොකළ ණය ගැන දැනෙගන සිටිෙය් නැද්ද 
කියලා. දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ. දැන ෙගන හිටියා නම් ඒක අපි 
කලින්ම කියනවා. ඒක දන්නා අය තමයි ඒ කාලෙය් කිව්ෙව් 
"ආර්ථික ඝාතකෙයෝ ෙම් රෙට් ඉන්නවා" කියලා.  පී.බී. ජයසුන්දර 
වාෙග් උදවිය තමයි ආර්ථික ඝාතකයින් විධියට නම් වුෙණ්. ඒ 
ෙගොල්ලන් දැනෙගන හිටියා, ෙහොෙරන් ණය අරෙගන තිෙබනවා 
කියලා. අපි නම් දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බදු බර වැඩියි කියලා 
කථා කරන අය එදා බදු අය ෙනොකළ එතෙනෝල් ගැන ෙමොනවත් 

කිව්ෙව් නැහැ. ඒ කාලෙය් කට වහෙගන හිටියා. ඒ කාලෙය් 
මිනිස්සුත් අතුරුදහන්, නඩුත් අතුරුදහන්,   ණයත් අතුරුදහන්, 
බදුත් අතුරුදහන්. සියලු ෙද් අතුරුදහන් ෙවලයි තිබුෙණ්. දැන් 
තමයි ඒවා එක එක මතු ෙවන්ෙන්. 2010 වර්ෂෙය් එතෙනෝල් 
ලීටර් මිලියන 25.6ක් ෙහොෙරන් ෙගනාවා.  2013 වර්ෂෙය්  
එතෙනෝල් ලීටර් මිලියන 10.8ක් ෙහොෙරන් ෙගනාවා. 2014 
වර්ෂෙය් ෙගනාවා, ලීටර් මිලියන 13.8ක්.  ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් 
දැන් කරුණු ෙහළි ෙවමින් පවතිනවා. අද බදු වැඩි කිරීම ගැන  පසු 
ගිය රාජපක්ෂ පාලනයට සම්බන්ධ  උදවියට කථා කරන්න 
සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
මැතිවරණය වන ෙකොට  පැවැති රජය රුපියල් ටිලියන 9.5ක් 
වියදම් කරලා තිබුණා. ඒවාෙය් ණය ෙගවන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්  අපටයි.  අපි රාජ්ය ආදායම් ෙහොයන්ෙන් අධ්යාපනය, 
ෙසෞඛ්ය, පවාහනය, කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කරන්නයි.  අපි ෙම් 
ක්ෙෂේතවලට අය වැෙයන් වැඩි මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, පසු ගිය රජය සමෙය් වැඩිපුර මුදල් ෙයෙදව්ෙව් 
ෙලොතරැයිවලටයි. ඒවා ෙයෙදව්ෙව් ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් 
සංවර්ධන ෙලොතරැයියටවත්, ජාතික ෙලොතරැයියටවත් ෙනොෙවයි.  
ඒ කාලෙය්  මුදල් ෙවන් කරපු ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් නම තමයි 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ෙලොතරැයි මණ්ඩලය. ඒ ෙලොතරැයි 
ෙමොනවා ද? කාපට් දැමීෙම් ෙලොතරැයි, වරායවල් හැදීෙම් 
ෙලොතරැයි, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්  හැදීෙම් ෙලොතරැයි, ෙබොරලු 
දැමීෙම් ෙලොතරැයි. ෙම්වා තමයි ඒ දවස්වල කෙළේ. ෙම්වා කරලා 
තමයි ඒ අය ධනවත් වුෙණ්.  ෙම්වා කළ නිසා තමයි ෙම් ර ට 
බංෙකොෙලොත් වුෙණ්. හැබැයි, දැන් ඒ ෙගොල්ලන් ෙවන ෙවන 
කථාන්දර කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අය 2010දි කිව්වා, රජෙය් 
ෙසේවකයාෙග් වැටුප රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරනවා කියලා. ඒ 
රුපියල් 2,500 වැඩි කෙළේ නැති උදවිය දැන් අෙපන්  අහනවා, අපි 
වැඩි කරපු රුපියල් 10,000 මූලික පඩියට එකතු කරන්ෙන් නැද්ද 
කියලා. එකතු කරනවා. පඩි ෙගවන්ෙන් දැම්මම ෙනොෙවයි. පඩි 
ෙගවන්ෙන් 20වැනිදායි පස්ෙසේයි. ඒ නිසා 20වැනිදා වන තුරු 
ඉවසා ෙගන ඉන්න කියලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට අපි කියනවා.  
ෙමොකටද හදිසි ෙවන්ෙන්? එච්චර හදිසි ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාට කල් තිෙබනවා. තව දින කිහිපයක් තිෙබනවා. 
බලාෙගන ඉන්න අපි එකතු කරනවාද, නැද්ද කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
කථා කරන්න. 

අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට තිෙබන ෙලොකුම මාතෘකාව තමයි 
ETCA. ෙම් ETCA ගිවිසුම පුදුම විධිෙය් හිසරදයක් ෙවලා 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට. අපි තවම ETCA ගිවිසුමට අත්සන් 
තබලාත් නැහැ, තවම ෙකටුම්පත් හදලාත් නැහැ. හැබැයි, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ළමයා ඉපෙදන්න ඉස්ෙසල්ලා උප්පැන්න 
ෙදන්න හදනවා.  ඒ නිසා ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලන මාතෘකා එක්ක 
ඔයෙගොල්ලන්ට ගමනක් නැහැ. ඔයෙගොල්ලන්ෙග් ගමන ඉවරයි. 
කවුද, මුලින්ම ෙම්ක පටන් ගත්ෙත්? CEPA එෙකනුයි පටන් 
ගත්ෙත්. CHOGM එකට මන්ෙමෝහන් සිං මැතිතුමා ෙගන්වා 
ගන්න විධියක් නැතිවයි එදා ඔබතුමන්ලා CEPA ගිවිසුමට අත්සන් 
කරන්න ලැහැස්ති වුෙණ්. අපි ඒක නැවැත්තුවා. අපි අද ඒෙක් 
ෙකොන්ෙද්සි ෙවනස් කරමින් යනවා. අපි තවම ETCA ගිවිසුමට 
අත්සන් තබා ෙහෝ  ෙකටුම්පත් කරලා නැහැ.  ඒ නිසා කලබල 
ෙවන්න එපා. අපි අවශ්ය ෙවලාවට අවශ්ය ෙද් කරනවා. 

 නායකෙයෝ ගැන කිව්වා. ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයින්ට 
අවුරුදු විසි ගණනක් තිබියදි ෙම් ෙද්වල් කර ගත්තා නම්, ජනතාව 
ඡන්දය ෙදනවාෙන්. ඡන්දය දුන්ෙන් නැත්ෙත් පසු ගිය කාලෙය්දී 
ෙම්වා කෙළේ නැති නිසයි.  ඒ කාලෙය් පවුල් පාලනයක් ඇති 
කරෙගන ෙවන ෙවන ෙද්වල් කළා.  
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දැන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් උදවිය සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාට ෙචෝදනා එල්ල කරනවා. ඔබතුමන්ලා තමන්ෙග් 
පාලකයා හරියට තියා ගත්තා නම් ඔය එක පශ්නයක්වත් නැහැ. 
එදා පාර්ලිෙම්න්තුව විසිරුවා හැරිෙය් හිනා ෙව්වී. හිනා ෙව්වී 
අත්සන් කරලා කිව්වා, ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වනවා කියලා. 
ඊළඟට ඇහුවා, "ෙබොක්සිං වළල්ෙල් මම විතර ද ඉන්ෙන්" කියලා.  
අපි ෙබොක්සිං වළල්ලට  දාලා ෙපන්නුවා, ෙවන කවුරුත් ෙනොෙවයි, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහෙල්කම්තුමා. දැන් අපි ෙබොක්සිං 
ගහලා දිනුවාෙන්.  දැන් ෙදන ෙද් කාලා ෙවන ෙද් බලාෙගන 
ඉන්න.  නිකම් ෙබොරුවට දඟලන්න එපා. ඔබතුමන්ලා තව කෑ 
ගහන්න. නමුත්, ඔබතුමන්ලා ෙකොෙහොම කිව්වත් ඔබතුමන්ලාට 
ෙම් යන ගමන ෙවනස් කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

එදා තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 350ක් අය කළා 
ෙපොෙහොරවලට. අපි ශත පහක්වත් අය කරන්ෙන් නැහැ. රුපියල් 
2,500 ෙපොෙහොර මිටිය අපි නිකම් ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙහොඳට මතක 
තියා ගන්න, මිනිස්සු ෙනොමඟ යවලා ෙම් යන ගමන නවත්වන්න 
බැහැ කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෂකාරක ෙපොෙහොර  සහ 
විෂකාරක කෘෂි රසායන දව්ය වගාවලට ෙයදුෙවොත්, තව අවුරුදු 
10ක් යන ෙකොට උතුරු මැද පළාත ඇතුළු වැව්වල වතුර 
පරිහරණය කරන ජනතාවට ඉදිරිෙය්දී වැවක වතුරවත් ෙබොන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් මැද ෙපරදිගින් බාල ෙපොෙහොර 
ෙගනාවා. ෙපොෙහොර ෙනොෙවයි ෙගනාෙව්, ෙපොෙහොරවල මණ්ඩි. ඒ 
ෙපොෙහොර කවදාවත් ගස්වලට උරා ගන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙපොෙහොර 
දැම්මාම ෙපොෙළොෙව් රැඳිලා වර්ෂාව වහින්න, වහින්න ඒවාෙයහි 
තිෙබන විෂකාරක භූගත ජලයට මිශ වනවා. ඒවා  ළිංවලට එනවා. 
ඒවා හරහා තමයි වකුගඩු ෙරෝගය උත්සන්න වුෙණ්.  වකුගඩු   
ෙරෝගය   ගැන හිතලා තමයි  තත්ත්වෙයන් උසස් ෙපොෙහොර 
ෙදන්නට කටයුතු කෙළේ.  

 තමුන්නාන්ෙසේලා ගම්වලට ගිහින් අහන්න. ෙවනදා යුරියා 
ෙපොෙහොර ගහලා  සතියක් යනෙකොට ෙගොයම් ගහ  කහ ෙවනවා. 
ෙමදා අපි දුන් යුරියා ෙපොෙහොර ගැහුවාම දවස් විස්සක් විතර 
කාලයයි ෙගොයම් ගෙහේ යුරියා  රැඳී තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමන්ලා ෙගොවිතැන් කරන අය ෙනොෙවයිෙන්. ඔබතුමන්ලා 
මට උගන්වන්න එන්න එපා. අප  එදා සිට අද ෙවන තුරු ෙගොවි 
ජනතාවත් එක්කයි ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා  දන්න ෙදය  ගැන 
කථා කරන්න. කවුරු ෙහෝ  ලියා දුන් ෙදයක් ෙමතැන ෙගනැවිත් 
කියවා ෙබොරුවට කෑ ගහන්න එපා. තර්කයක් ඇතිව කථා 
කරන්න. ඔබතුමන්ලා ඔය කියන කනත්දරයත්  එක්ක  අවුරුදු 
දහයක්  යනෙකොට උතුරුමැද පළාත ඇතුළු දුෂ්කර පළාත්වලට 
පානීය ජලය නැති ෙවනවා.  

අද ජල ෙයෝජනා කම ෙගනැවිත් තිෙබනවා. විලච්චිය, 
රාජංගනය, කනදරාව වාෙග් ජල ව්යාපෘතින් ෙගෙනන්නට සිද්ධ  
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාපු බාල 
ෙපොෙහොර නිසායි. ඒ වැරැද්ද වසා  ගන්න ෙබොරුවට කෑ ගහන්න  
එපා. කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. මිනිස්සු ෙත්රුම් ෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්.  

පිළිකා ෙරෝගය ගැන කථා කරනවා. පිළිකා ෙරෝගය අද ඊෙය් 
පටන් ගත් ෙරෝගයක්ද? පාන් කාලා ද පිළිකා හැදුෙණ්? ඉස්සර 
පාන් කෑෙව් නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද ෙම් ෙගෙනන 
තර්ක? ෙදකයි පණෙහේ තර්ක ෙන් මිත මන්තීතුමා ෙග් න්ෙන්. ඔයිට 
වඩා තර්කානුකූලව හිතන්න. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා 
පාන්පිටිවලින් පාන් හදන තැන්  වහන්න. නැත්නම් හාල්පිටිවලින් 
පාන් හදන්න. අවුරුදු විසි ෙදකක් තමුන්නාන්ෙසේලාට  කරන්න 

තිබුණාෙන්. හාල්පිටිවලින් පාන් හදන්න තිබුණාෙන්.  කිසි 
පශ්නයක් නැහැෙන්.  ෙමොනවාද කෙළේ? අලුත් ෙදයක් ෙසොයා 
ගත්ෙත් නැහැ. ඒක නිසායි පභාකරනුත් කිව්ෙව්,  ෙම් රෙට් යුද්ධය 
ෙමච්චර කල් අල්ලාෙගන යන්න පුළුවන් වුෙණ් පසු ගිය කාලෙය් 
අවශ්ය කරන researches   නැති නිසාය කියා.  

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මන්තීතුමා  මීට කලින් 
කථා කර කිව්වා, යුද්ධය දිනපු විධිය. ඒ කමය ගැන මම කථා 
කරන්න  යන්ෙන් නැහැ. එතුමා නායකත්වය ගත්ෙත් නැත්නම්  
ෙම් යුද්ධය අපි දිනන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. පසු 
ගිය කාල ෙය් ඔබතුමන්ලාෙග්  හමුදාව ගැන අපි දැක්කාෙන්. 
Defence line එකට ගහනෙකොට එල්ටීටීඊ එක එන්ෙන් defence 
line එෙක් map එකත් එක්ක. [බාධා කිරීම්] ෙමොකද හිනා 
ෙවන්ෙන්? හිනා ෙවන්න පුළුවන්. හිනා වුණාට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිෙත් තිෙයනවා, ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන් 
කියන එක. ෙවන එකක් තියා යුද්ධ කරද්දී telephone towersවල 
signals පවා off  කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ විධියට කටයුතු කරලායි  
යුද්ධය දිනන්නට සිද්ධ   වුෙණ්. [බාධා කිරීම්]  ඒ වාෙග් පසුබිමක් 
තමයි යුද්ධයත් එක්ක තිබුෙණ්. බක, බක ගාලා ෙගම්ෙබෝ  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් හිනා වුණාට, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සිහිනය කවදාවත් 
සත්යයක් බවට පත්වන්ෙන් නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය හැමදාම 
කෑ ගහමින් පාර දිෙග් දඟල දඟලා මිනිස්සු නිකම් ෙනොමඟ යවමින් 
ඉන්න. ඔබතුමන්ලාට බලයක් ගන්න ඕනෑ නම්, ඔය විදිෙය් 
ගමනක් ගිෙයොත් තව අවුරුදු විස්සක්වත් ඉන්න ෙවනවා. එම නිසා  
ඔයිට වඩා තර්කානුකූලව සිතා,  ඔයිට වඩා යථාර්ථවාදිව සිතා ෙම් 
රෙට් බලය ගන්න උත්සාහ කරන්නය කියා ඉල්ලමින්  මම නිහඬ  
ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. The Hon. (Dr. ) Nalinda Jayathissa.  

 
[අ.භා. 5.40] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය්දී  සුරාබදු 

ආඥාපනත යටෙත්  නියමයන්  හතක් පිළිබඳව සාකච්ඡා ෙකෙරන 
නිසා,   විෙශේෂෙයන් කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙම්වන විට  ෙපොල් රා 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ජනතාවෙග් තිෙබන ගැටලුවක්,  
අර්බුදයක් පිළිබඳව ෙම් ෙකටි ෙවලාව තුළ සභාෙව් අචධානය 
ෙයොමු කිරීම සඳහා  ෙයොදා ගන්න කැමැතියි.  

 ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අංක 1945/17 දරන ගැසට් නිෙව්දනය 
මඟින් විනාකිරි  නිෂ්පාදනාගාර බල පතය රුපියල් ලක්ෂ 5 දක්වා 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත් අෙප් පෙද්ශ ගත්ෙතොත් - 
විෙශේෂෙයන් පානදුර, වාද්දුව වැනි පෙද්ශවල ජනතාව මීට අවුරුදු  
100කටත් වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙපොල් රා කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී සිටිනවා. අෙප් රෙට් ෙද්ශීය ධනපති පන්තිය බිහිෙවනෙකොට 
අරක්කු ෙර්න්දය ආශිතව බිහි වුණු  ව්යාපාරිකයන් පිරිසක් ඒ 
පෙද්ශවල ඉන්නවා. ෙකෙසේ නමුත් පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රා 
කර්මාන්තය බිඳ වැටුණා. දැන් ෙම් රා කර්මාන්තයට බල පා 
තිෙබන පධානතම ගැටලුව තමයි මූලාසනාරුඪ මන්තීතුමනි, 

445 446 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෘතිම රා නිෂ්පාදකයන් විසින් ෙම් ව්යාපාරය අත්පත් කරෙගන 
තිබීම. සාමාන්යෙයන් අපි දන්නවා, රා නිෂ්පාදනය කරනෙකොට 
කිතුල් මෙලන්, ෙපොල් මෙලන් ෙහෝ තල් මෙලන් තමයි රා 
නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ. නමුත් විෙශේෂෙයන් පයාගල, 
මග්ෙගොන, ෙබ්රුවල, අලුත්ගම, හීනටියන්ගල, කළුවාෙමෝදර, 
ෙහට්ටිමුල්ල, රාදෙගොඩ, පිංෙහේන වැනි පෙද්ශවල දැන් කෘතිම රා 
කර්මාන්තය බහුලව ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා.  

2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 11වැනි දා "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් 
සඳහන් වුණු පවෘත්තියක් ෙකෙරහි මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. "රා මදින්නන්ෙග් මරා ගැනිල්ල" 
කියන එක තමයි එහි සිරස්තලය ෙලස දමා තිෙබන්ෙන්. ෙබ්රුවල 
පෙද්ශෙය් කෘතිම රා නිෂ්පාදකයන් ෙදෙදෙනක් ආයුධ පාවිච්චි 
කරලා, පාතාලය ෙමෙහයවලා, ඔවුෙනොවුන් ඝාතනය කරන්න 
ගත්ත උත්සාහයක් ගැනයි ෙම් පුවතින් කියැෙවන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්යෙයන් ෙපොල් රා 
නිෂ්පාදනය කරන ෙකොට ඔවුන් සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
බලපතයක් ගන්න ඕනෑ. ඒ රා මදින අයට රා තියාගන්න පුළුවන් 
හවස එක වන තුරු පමණයි. ඒ වාෙග්ම රා එකතු කරන තැන 
තියාගන්න පුළුවන් හවස හය වන තුරු විතරයි. ෙම් බලපතය ලබා 
ගැනීෙම්දී තමන් ෙකොයි තරම් ගස් පමාණයක් මදිනවාද කියා ඒ 
බලපතෙය් සඳහන් කළ යුතුව තිබුණා. ගසකින් සාමාන්යෙයන් රා 
ලීටර් එකහමාරක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි ඔවුන් මදින රා 
පමාණය ස්කාගාරයට ලබාෙදන්ෙන්. ස්කාගාරය තුළදී සුරාබදු 
නිලධාරියාට ඒවා පරීක්ෂාවට ලක් කළ හැකියි. නමුත්, 2013 
අවුරුද්ෙද්දී මුදල් අමාත්යවරයා විධියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ රා නිෂ්පාදනෙය්දී බලපතයක් 
අවශ්ය නැහැ කියන ෙයෝජනාව මත ෙම් බලපත ලබාගැනීම 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් වුණා. ඒ නිසා තමයි, ෙම් කෘතිම රා 
නිෂ්පාදනය වැඩිෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද වන විට කළුතර 
දිස්තික්කෙය් හිතාගන්නවත් බැරි තරම් කෘතිම රා පමාණයක් 
නිෂ්පාදනය කරලා ස්කාගාරවලට ලබාෙදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ පමාණ ගැන ගණන් හදලා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා 
ඔවුන්ට ඒ රා නිෂ්පාදනය කරන්න කළුතර දිස්තික්කෙය් තිෙබන 
ෙපොල් ගස් පමාණවත් නැති බව. ගහකින් රා ලීටර් එකහමාරක් 
ගන්නවා කියා අපි හිතමු. ඒ අනුව දවසකට ෙබ්රුවල සහ පයාගල 
තිෙබන ස්කාගාර ෙදකකට විතරක් රා ලීටර් ලක්ෂයක් ෙගනැත් 
ෙදනවා. ෙම් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, සීනි, යීස්ට්, ඇෙමෝනියා, 
යූරියා සහ වතුර දමලා කරන නිෂ්පාදනය. ෙම් නිෂ්පාදනෙයන් 
තමයි ඔවුන් ලාභ ෙහොයන්ෙන්. 

 එක පැත්තකින් රා කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන, ගස් මදින, මුට්ටි 
හදන, අතුෙර් යන, ෙපොඩි ස්කාගාරයක් පවත්වාෙගන යන ෙම් 
හැමෙදනාෙග්ම රැකියා බංෙකොෙලොත් කරලා, රැකියාව අගාධයට 
ඇද දමලා, කෘතිම රා නිෂ්පාදකයන් කිහිපෙදෙනක්  විතරක් අද ෙම් 
අයිතිය අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් අකටයුත්ත වළක්වන්න බැරි 
ෙවලා තිබුෙණ් පසු ගිය කාලෙය්දී ඒ පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය ෙම්කට සම්පූර්ණ අනුගහය දක්වපු නිසායි. ඔහු තමයි 
ෙම්ක පිටිපස්ෙසේ හිටිෙය්. සුරාබදු නිලධාරින් තමන්ෙග් ගහණයට 
අරෙගන, වැටලීම් නතර කර තිබුෙණ් ඒ අයයි. නමුත්, දැනුත් ෙම් 
කියාවලිය එෙහමම සිද්ධ ෙවනවා. මා කලින් සඳහන් කළ 
ආකාරෙය් සිදුවීම් ෙදස බැලුවාම ෙම්ක ෙකොයි තරම් දුරදිග ගිහින් 
තිෙබනවාද කියා ෙපෙනනවා. දැන් ෙම් පාතාලයත් එක්ක එකතු 
ෙවලා, කෘතිම රා නිෂ්පාදකයන් මරා ගන්නා තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් ජාවාරම නවත්වන්න ඕනෑ. සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ට ෙමය වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගන්න පුළුවන්. ඒ 

සඳහා පැරණි බලපත කමයට යා යුතුයි. පැරණි බලපතය තිබුණා 
නම් ගස් පමාණය සඳහන් කරන්න ඕනෑ; ඒ ගස් තිෙබන ඉඩම 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ; ගස්වල සංෙක්ත ගහන්න ඕනෑ. දැන් 
එෙහම ෙනොෙවයි.  කාෙග් ෙහෝ ඉඩමක් බද්දට අරෙගන ඉඩම් 
ඔප්පුව ෙපන්නුවා නම්, ගස ්තිබුණත්, නැතත් ඕනෑම ෙකෙනකුට 
licence එක ගන්න පුළුවන්. සමහර අය මුඩු බිම් දමලා තිෙබනවා. 
සමහර අය කැලෑ ෙරොදවල් දමලා තිෙබනවා. එෙහම ඔප්පු 
ඉදිරිපත් කරලා තමයි ෙම් බලපතය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. දැන් 
ෙමය රට පුරා ෙව්ගෙයන් පැතිෙරන ජාවාරමක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් අය මුවා ෙවලා තිෙබන අනික් කාරණය තමයි, ෙම් 
බලපත ලබාගැනීම සඳහා විනාකිරි බලපත ගන්න එක. විනාකිරි 
බලපත ගත්තාට පස්ෙසේ අර රා බලපතයට තිෙබන සමහර සීමා 
නැහැ. රා තබා ගැනීෙම් සීමා නැති ෙවනවා. කාල ෙව්ලා පිළිබඳ 
සීමාවනුත් නැති ෙවනවා. ඒ නිසා ඔවුන් විනාකිරි බලපතය 
ගන්නවා. ෙම් විධියට විනාකිරි බලපත ගනිපු අය විනාකිරි 
හැදුෙවොත්, ෙකොයි තරම් විනාකිරි පමාණයක් හැෙදයිද? මා දන්නා 
හැටියට පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අෙප් කළුතර දිස්තික්කෙය් විතරක් 
විනාකිරි බලපත 11ක් ලබා දීලා තිබුණා. එෙහම විනාකිරි 
හැදුෙවොත් කළුතරට විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ලංකාවටම විනාකිරි 
ෙබදන්න පුළුවන්. හැබැයි, එෙහම හදපු විනාකිරි නැහැ. ඒ ඉල්ලපු 
බලපතවලට අදාළව විනාකිරි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ෙකොෙහේද, 
ෙබෝතල් කරන්ෙන් ෙකොෙහේද, ෙල්බල් ගහන්ෙන් ෙකොෙහේද, ඒ 
ෙබෝතල් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ට පරීක්ෂා කර බලන්න පුළුවන්. ඔය එක ක ඩයකවත් 
ඒ විනාකිරි නිෂ්පාදන නැහැ. ඔය විනාකිරි බලපතයට මුවා ෙවලා 
තමයි, ෙම් කෘතිම රා නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. ෙම්ක පාතාලය 
මර්දනය කරනවා වාෙග් කරන්න අමාරු වැඩක් ෙනොෙවයි. 

 සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් හරියට වැඩ කරනවා 
නම්, ඔවුන්ට ෙද්ශපාලන බලපෑම්, ඇඟිලි ගැසීම් නැත්නම් ඒ අයට 
ෙම් කාර්යය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා  වහාම ෙම් පිළිබඳව ෙහොයා 
බලන්න කියා අප සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාට කියනවා. දැනුත් නිෂ්පාදනාගාර ඇතුෙළේ සුරාබදු 
නිලධාරින් ඉන්නවා. ෙම් බලපත පරීක්ෂා කරන්න, ෙම් රා 
එන්ෙන් ෙකොෙහන්ද, ගස් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා බලන්න 
ඔවුන්ට පුළුවන්. හැබැයි, මම දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය්  සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කරපු සමහර ස්ථාන මාරුකිරීම් නිසා අද වන 
විට සුරාබදු කාර්යාලවල සිටින නිලධාරින් පමාණය අඩු ෙවලා 
තිෙබන බව. නිෂ්පාදනාගාරවල තමයි වැඩිපුර ඉන්ෙන්. අපි 
ගත්ෙතොත් කළුතර සුරාබදු කාර්යාලෙය් ඉන්ෙන් නිලධාරින් 
ෙදෙදනයි; අලුත්ගම  කාර්යාලෙය් ඉන්ෙන් නිලධාරින් ෙදෙදනයි. 
මතුගම  කාර්යාලෙය් ඉන්ෙන් නිලධාරි ෙදෙදනයි. බලංෙගොඩ 
කාර්යාලෙය් ඉන්ෙන් නිලධාරි ෙදෙදනයි. ෙම් වාෙග් ගත්ෙතොත්, ඒ 
කාර්යාලවල සිටින නිලධාරින් පමාණවත් නැහැ. නමුත් ෙම්ක කර 
ගන්න පුළුවන් වැඩක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි, අෙප් දිස්තික්කය පුරා පැතිර පවත්නා එක 
පැත්තකින්  ෙපොල් රා  කර්මාන්තකරුවනුත් විනාශ කරන, අනික් 
පැත්ෙතන් ජන ජීවිතය අඩාළ කරන කෘතිම රා නිෂ්පාදනය 
වැළැක්වීම සඳහා වහාම පියවර ගන්න කියලා. ෙමය සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විතරක් අයිති කටයුත්තක් ෙනොෙවයි, 
ෙපොලීසිෙය් වගකීමක් බවටත් පත් ෙවනවා.  

ෙමය දැන් ෙකොතරම් දුරදිග ගිහිල්ලා තිෙබනවාද කියනවා 
නම්, ෙම් වනෙකොට මට ලැබිලා තිෙබනවා, කළුවාෙමෝදර, 
අලුත්ගම ක්ෙෂේතාරාම පැරැණි මහා විහාරස්ථානෙය් විහාරාධිපති 
වන කළුවාෙමෝදර සීලරත්න හාමුදුරුෙවෝ විසින් ඒ පෙද්ශෙය් 
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පන්සල් ගණනාවක් සමඟ එකතුව අත්සන් කරලා  එවන ලද 
ලියුමක්.  "ගමට සිදුවන හිංසාකාරි කියාවන් සම්බන්ධව" කියලා 
එහි සඳහන් වනවා.  "පසු ගිය රජය කාලෙය් දී ෙද්ශපාලනය මුල් 
කරෙගන විහාරස්ථානය ආසන්නෙය් පදිංචි කිහිප ෙදෙනකුට 
කෘතිම විනාකිරි සකස් කිරීෙම්  කර්මාන්ත ශාලාවක් පවත්වාෙගන 
යාමට සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අවසර පතයක් ලබා දී 
ඇත. නමුත් සිදු වන්ෙන් පසිද්ධිෙය්ම සීනි, ඊස්ට් සහ තවත් 
රසායන දව්ය එකතු කර කෘතිම රා නිෂ්පාදනාගාරයක් 
පවත්වාෙගන යාමයි. දිනකට ලීටර් 30,000කට ආසන්න රා 
පමාණයක්  පසිද්ධිෙය්ම ෙලොරි මඟින් ස්කාගාර ෙවත සපයනු 
ලබයි." දැන් ෙම්ක ෙම් පෙද්ශෙය් හැම ෙකනාම දන්නා, මහ දවල් 
සිදුවන මං ෙකොල්ලයක්. ඒ නිසායි ෙම් හාමුදුරුෙවෝ එළියට 
බැහැලා ඉල්ලා සිටින්ෙන් ගමටත් වින කරන; ගමත් විනාශ කරන 
ෙම් කෘතිම රා නිෂ්පාදනයට තිත තබන්න කියලා. නමුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පමාණවත් පියවර අරෙගන නැහැ. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.49] 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමනි,  අද දවෙසේ මුදල් පනත  යටෙත් 

නිෙයෝගය ඇතුඵ නියම සහ ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන   
ෙම් විවාදයට එක්  ෙවන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙම් විවාදය පුරාම කියැවුණු විධියට,  ෙම් මාස හතර තුළ තමයි 
ෙම් රෙට් සියලු වින්නැහිය සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් කථා කරන විධියට 
මීට ෙපර සියඹලා ෙගනැල්ලාම නැහැ. සියඹලා ෙගනාපු ෙගෝනිත් 
නැහැ. ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි කථා කරන්ෙන්. චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය ෙම් රෙට් තිබුණ සමාගම් 
විකුණුවා කියලා අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් කියද්දී, ඔවුන්                       
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සිටි බව අමතක කරලා තමයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි කථා කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  අෙප් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
මීට ෙපර කථා කෙළේ එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නවක 
මන්තීවරෙයක්, අලුෙතන් පැමිණි ෙකෙනක් හැටියටයි. ඉතින් මම 
අහන්නට කැමැතියි, රජෙය් අමාත්යාංශ ගණනාවක් උසුලලා, 
රජෙය් වගකියන ආයතන ගණනාවකට නායකත්වය දීලා, විවිධ 
ක්ෙෂේතයන් හරහා ෙම් රට සංවර්ධනය කළා නම්, -අවුරුදු 20ක් 
ඔහු නිෙයෝජනය කරන පක්ෂය ෙම් රට පාලනය කළා.- ඒ අවුරුදු 
20 තුළ අර කියපු සංවර්ධනය ෙම් රට තුළ කියාත්මක කළා නම්, 
ඒ කියූ විධියට ආර්ථිකය ඉහළට නංවා තිබුණා නම්, සංවර්ධන 
වැඩසටහන් රට තුළ කියාවට නංවා තිබුණා නම්  අද ෙම් ඔබ 
කියන සහ අනික් මන්තීවරු  පකාශ කරන ආර්ථිකය මාස හතරක් 
ඇතුළත කඩා වැටුෙණ් එෙහම නැත්නම් කඩා වැෙටන්න යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා.   

ෙම් කථාව තුළ අද දවෙසේ වැඩි ෙදෙනකුෙග් අවධානය ෙයොමු 
වුෙණ්, වැඩි ෙදෙනකුෙග් කථා බහට ලක් වුෙණ් දැන් ෙම් සභා 
මණ්ඩපෙය් ෙනොමැති වුණත්, ෙම්  රෙට් ජනතාවට බිල්ෙලෝ මවන; 
ෙම් රටට අනාගතෙය් බිල්ෙලක් ෙපන්වලා  ෙම් අවුරුදු කිහිපය 
තුළ තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන මතය ගමට ෙගනි යන න්යාය පතයක් 
කියන එක මම මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමනි ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
එතැනින් නතර වුෙණ් නැහැ.   

ෙම් රටට අනභිභවනීය ෙසේවයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරපු, අෙප් 
ෙද්ශපාලන අධිකාරයට අනුශාසනා සහ උපෙදස් ලබා දුන්නු අෙප් 

අති ෙගෞරවනීය පූජ්ය අස්ගිරි පාර්ශවෙය් මහානායක හිමිපාණන් 
වහන්ෙසේෙග් අපවත්වීම අපි සියලු ෙදනාම ෙශෝකෙයන් යුතුව 
පකාශ කරන්න ඕනෑ ෙමොෙහොතක උන්වහන්ෙසේ අපවත්වීෙම් 
ෙශෝචනීය අවස්ථාවත් ෙද්ශපාලන වාසි ගැනීමට පෙයෝජනයට 
ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක ෙමොන තරම් පහත් කියාවක්ද, 
ෙමොන තරම් නින්දිත කියාවක්ද? ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන ෙම් 
කණ්ඩායම ෙමොන තරම් පහළට වැටිලාද කියන එක මම ෙම් 
සභාෙවන් අහන්න කැමැතියි.  

පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී සිදු වුණු සිදුවීම් දිහා බලන්න. 
රෙට් සිදු වුණු දූෂණ, වංචා පිළිබඳව ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා 
කථා කළා. එතුමා ෙමතැන නැති වුණත් මම අහන්න කැමැතියි, 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපති හැටියට සිටියදී 
එතුමා නිවාස දුන්ෙන් කාටද කියලා. කාටද, නිවාස ලබා දුන්ෙන්? 
එතුමා හිටියා නම් මම ඒ ගැන අහන්න කැමැතියි. ඒවාෙය් ඵල 
විපාක තමයි අද ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් රෙට් ඉන්න අහිංසක, අසරණ ජනතාවට අද මුහුණ ෙදන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒවාෙය් ඵල විපාකවලටයි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ඉහළ නංවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා රජයක් විධියට යම් යම් 
තීන්දු තීරණ  ෙගන, ෙකටි කාලීන විසඳුම්වලට යන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියන විධියට, පුංචි දරුෙවෝ  අඬලා 
ඉල්ලන හැම ෙදයක්ම අම්මලා තාත්තලා ෙදන්න ඕනෑද? ඒ 
දරුවන්ට ෙනොෙත්ෙරනකමට, ඒ දරුවන්ට අවෙබෝධයක් නැති 
කමට ඒ දරුෙවෝ අම්මාෙගන්, තාත්තාෙගන් ඉල්ලන වස විස, ඒ 
දරුවන්ට පෙයෝජනයට ගත ෙනොහැකි ෙද්වල් සියල්ල ඒ දරුවන් 
සැනසීම සඳහා ලබා ෙදන්න ඕනෑද? එෙහම තත්ත්වයක් තමයි ෙම් 
රට සම්බන්ධෙයනුත් තිෙබන්ෙන්. ෙම් රට තුළ උද්ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් එවැනි තත්ත්වයක්.  

දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් රට කාබාසිනියා මුඛයට ඇද 
දමමින් එක පවුලක් විසින්, එක කණ්ඩායමක් විසින්, එක 
ෙකොටසක් විසින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඇතුළු සියලු ක්ෙෂේත විනාශ 
කරලා, සමතලා කරලා තිෙබන ෙමොෙහොතක තමයි ෙම් රට ෙගොඩ 
ගන්න අපට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ ෙම් රට 
පාලනය කරලා, අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ සංවර්ධනය කරපු ෙම් රට  
තව මාස ගණනක් පාලනය කළා නම්, කුමක් සිදු ෙවයිද කියලා 
අපට හිතා ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා; අපට අවෙබෝධ කර 
ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ෙම් රෙට් අපි 
හිතා ෙගන හිටපු, ෙම්  රෙට් ජනතාව හිතා ෙගන හිටපු නායකත්වය 
කරපු යුද්ධය පිළිබඳව අද විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කර සිටියා. 
එතුමා හදවතිනුයි කථා කෙළේ. ලියා ෙගන ආපු ෙකොළ බලා ෙගන, 
ෙහොයා ගත්ත සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව, ෙසොල්දාදුවන්ෙගන් ලබා ගත් 
ෙතොරතුරු අනුව ෙනොෙවයි එතුමා කථා කෙළේ. පූර්ණ කාලීනව 
යුද්ධයට නායකත්වය ෙදමින් යුද බිම තුළ ලබා ගත් 
අත්දැකීම්වලින් ලැබුණු හසළ දැනුෙමන් තමයි එතුමා ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව ආමන්තණය කෙළේ. මම අෙප් 
පක්ෂෙය් නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට ෙගෞරව කරනවා, 
එතුමාට ස්තුතිය පකාශ කරන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා, 
එවැනි නායකෙයකුට -ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාට- නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හඬක් නඟමින් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් සිය වගකීම් හා යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්න 
අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව.  

අන්න ඒකයි අපි කරන්න ඕනෑ. නායකෙයක්, දක්ෂෙයක්, රට 
ෙගොඩ ගන්න පුළුවන් දැනුමක්, දැක්මක් තිෙබන පුද්ගලෙයක් බිම 
ඔබලා, ඔහුව පාගලා, ඔහුව හිර ෙගවල්වල දමන එක ෙනොෙවයි 
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අපි කරන්න ඕනෑ. ඒ අයට අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. අපි හිතන්න 
ෙහොඳ නැහැ, ඒ නායකත්වය ඉහළට ඇවිල්ලා අෙප් පක්ෂයට 
අභිෙයෝගයක් ෙවයි කියලා. එෙහම හිතන්ෙන් නැතුව අෙප් 
නායකතුමා දූරදර්ශීව කටයුතු කිරීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි 
අද දවෙසේ අපි සියලු ෙදනාට ෙම් සභා ගර්භය තුළ ඉතාම හරවත්, 
වැදගත්, වටිනා කථාවක් අහන්න ලැබුෙණ්.  

ඒ ෙමොෙහොෙත්දී අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට නායකත්වය 
ෙදනවාය කියන හිටපු ජනාධිපතිතුමා -වත්මන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමා- ෙම් සභා ගර්භෙයන් එපිට සැරිසැරුවා. එතුමාට 
අභිෙයෝග කළා, පුළුවන් නම් සභා ගර්භයට එන්න කියලා. ෙකෝ, 
ආවාද? නැහැ. ඇවිල්ලා කියන්න ෙදයක් නැහැ. කථා කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. ඒකට පධානම ෙහේතුව තමයි, යා හැකි මාවත 
ඔස්ෙසේ ෙම් රට ෙගනිහින් ෙනොමැති වීම. කණ්ඩායමක් විසින්,  එක 
පුද්ගලෙයක්, ෙද න්ෙනක් විසින් ෙම් රට හසුරුවලා තිෙබනවා.  

අපි ඒ බව දැක්කා. පසු ගිය කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ ගම්වල සිදු 
වුණු සංවර්ධන ෙයෝජනා, සංවර්ධන කියාදාම හැසිෙරව්ෙව් එකම 
කණ්ඩායමක් බව අපි දැක්කා. ෙම් සභා ගර්භය තුළ හිටපු 
මන්තීවරුන් කියපු කථා අපි අහලා තිෙබනවා. එදා රජෙය් 
රැකියාවක් ලබා ගන්න එක් ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් පස්ෙසේ යන්න 
සිදු වුණා කියලා අපි අහලා තිෙබනවා. එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හිටපු මැති ඇමතිවරුන්ට සිද්ධ වුණා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 
"සර්" කියන්න; අඩු කාලීන ෙද්ශපාලන අත්දැකීම් තිෙබන 
සාමාන්ය ෙද්ශපාලන නායකයන්ට "සර්" කියන්න. ඒ මත ෙගොඩ 
නැඟුණු කණ්ඩායමක් විසින් ඉතාමත් ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් රට 
විනාශ කරලා දැම්මා. නමුත් බය ෙවන්න එපා. ගෙම් කථාවක් 
තිෙබනවා, ගැරඬින්ට භූමිෙතල් ගැහුවාම ෙපොඩ්ඩක් දඟලනවා 
කියලා. ඒ නිසා බය ෙවන්න එපා. ඉවසලා ඉන්න. අවුරුදු 20ක් 
තිස්ෙසේ විනාශකාරී තත්ත්වයට කමෙයන් ඇද දැමුණු ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය, සමාජය සහ ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් අයිතිවාසිකම්, 
වගකීම්, යුතුකම් අපි ෙකටි කාලයක් තුළ ස්ථාපිත කරලා 
ෙදන්නම්, ෙකටි කාලයක් තුළ.  ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ස්ථාපිත 
කරන්න නම්, ඒ සඳහා  ෙකටි කාලයකට රෙට් සියලු ජනතාවට 
කැප කිරීමක් කරන්න සිදු ෙවයි; පක්ෂවලට කැප කිරීමක් කරන්න 
සිදු ෙවයි; රෙට් නායකයන්ට කැප කිරීමක් කරන්න සිදු ෙවයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට එන හැම ෙමොෙහොතකම ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය පහළට වැටිලා තිබුණා. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒක 
ඔබත් දන්නවා. ඒ දන්න නිසා තමයි ඔබ කියන්ෙන්. ජනතාව 
හිතාෙගන හිටියා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආර්ථිකය ඉහළ 
නංවන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අද ඒක ෙවලා නැහැ කියලායි ඔබ 
කියන්ෙන්. ෙකටි කාලයක් තුළ අපට කරන්නට බැරි වුණත් අපි 
දීර්ඝ කාලීන සැලසුමකටයි යන්ෙන්.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනයට ගන්නා  සෑම අවස්ථාවකදීම 
ෙම් රට යම් මට්ටමකට අස්ථාවර ෙවලා තිබුණා. නමුත් ඒ 
අස්ථාවරභාවෙයන් ෙම් රට මුදවා ගන්නට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට හැකියාව ලැබුණා කියන කාරණය මම සතුටින් 
කියන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා එවැනි සංවර්ධන වැඩසටහන්වලට යද්දී 
ජනතාවට යම් බදු බරක්, ජනතාවට යම් වගකීමක්, යුතුකමක් 
දරන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ පශ්නය 
විසඳා ගන්නට, ඒ පශ්නයට විසඳුම් ෙසොයන්නට, ඒ පශ්නයට 
තිරසාර විසඳුමක් ෙග්න්න ට අපට කැප කිරීම් කරන්නට ෙවයි 
කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අද දින විවිධ පනත් 
යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග, නියමයන්  හා ෙයෝජනා 
පිළිබඳව කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා. දීර්ඝ 

කාලයක් ෙම් රට පාලනය කළ, දීර්ඝ කාලයක් තුළ ෙම් රට එක 
පැත්තකට ඇදෙගන ගිය කමෙව්දය ෙවනස් කරලා, සියලු 
පක්ෂවලට එකතු ෙවලා ෙම් රට ෙගොඩ ගන්නට අවසාන අවස්ථාව 
දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව තමයි සියලු පක්ෂ සැදුම්ලත් 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පවතින කාලය. එෙහම නැත්නම් ෙම් 
සියලු ෙදනාටම තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම්, වගකීම්, යුතුකම් ඉටු 
කරන්නට පැහැදිලි අවකාශයක් තිෙබන ෙම් ආණ්ඩු කාලය. 
එෙහම නම් අපි සියලුෙදනාම එකතු ෙවලා කළ යුත්ෙත් ෙම් 
ආණ්ඩුව යන මඟට පුංචි ෙහෝ දායකත්වයක් සැපයීම විනා ෙම් 
ආණ්ඩුව යන මඟ හරස් කරලා පැත්තකට ඇද දැමීම ෙනොෙවයි.  

එදා අපි අහලා තිෙබනවා, අපි ඒ දවස්වල ජනමාධ්යවල 
දැක්කා, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය්, එක bus stop එකක්, - අර 
ෙකෙසල් ෙකොෙළේ වාෙග් bus stop එක - හදන්න ගිය මුදල් 
පමාණය පිළිබඳව. ඒ කාලය තුළ සිදු කළ විනාශකාරී ව්යාපෘතිවල 
පතිඵල අද භුක්ති විදිද්දී අපි එක එක්ෙකනාට ෙබෝල පාස ්
කරෙගන, එක එක පක්ෂවලට ෙබෝල පාස් කරෙගන තවත් 
එවැනිම විනාශකාරී තත්ත්වයකට යනවාද? එෙහම නැත්නම් 
අතීතෙයන් පාඩම් ඉෙගනෙගන වර්තමානෙය්දී අනාගතය සඳහා 
පැහැදිලි දර්ශනීය ස්ථිර වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරලා රෙට් 
සමස්ත ජනතාවට ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන්, පහසුකම් සපයා 
ගන්නට පුළුවන් සාර්ථක නිර්මාණශීලී තිරසාර  ආර්ථිකයක් 
ශක්තිමත්ව ෙගොඩ නඟනවාද යන කාරණය  ඔබට අවධාරණය 
කරවමින්, අද දවෙසේ ෙගන එන ලද ෙයෝජනාවලට සහ ෙම් රජය 
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට අෙප් පූර්ණ ශක්තිය සහ සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.59] 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද බදු සම්බන්ධව කථා 

කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ෙබෙහවින්ම සතුටට පත් 
ෙවනවා.  

ආණ්ඩුවක් කියලා කියන්ෙන් රටක පාලන අධිකාරියටයි. 
නමුත් පජාතන්තවාදී අර්ථකථනය තුළ ආර්ථික, ෙද්ශපාලන සහ 
ෙපොදු කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම තමයි ආණ්ඩුවක කාර්ය 
භාරය සහ කළමණාකරණය ෙවන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව එම මූලික 
කාරණා, සිද්ධාන්ත ටිකවත් කළමනාකරණය කරගන්නට 
හැකියාවක් නැති ආණ්ඩුවක් බවට ෙම් වන විට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ආණ්ඩුවක වගකීම වන්ෙන් ආර්ථිකය තිබුණු 
තත්ත්වයට වඩා ඉහළට ෙගන යාමයි,  එෙහම බැරි නම් අඩුම 
තරමින් තිබුණු විධියට ෙහෝ ඉදිරියට ෙගන යාමයි.  2015 ජනවාරි 
08ෙවනි දා වන විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට ෙගවූ මුදල රුපියල් 
136ටයි තිබුෙණ්. අද වන විට එය රුපියල් 147 දක්වා ඉහළ ෙගොස් 
තිෙබනවා. විෙද්ශ ණය ගැනීෙම් හැකියාව සම්බන්ධෙයන් වන 
විෙද්ශ සංචිත පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 8.3ක් තිබුණු 
එක අද වන විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6.3 දක්වා පහළ 
බැහැලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම අද විෙද්ශ ණය ගැනීෙම් හැකියාව 
සම්පූර්ණෙයන්ම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2014දී දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 71ක්ව තිබුණු ණය බර පසු ගිය යහ 
පාලන ආණ්ඩුව සියයට 75 දක්වා පරිවර්තනය කරලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක තමයි ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් මූලික තත්ත්වය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එදා මුදල් අමාත්යවරයා 2016 
අය වැය ඉදිරිපත් කරලා සංෙශෝධන ටික ෙගනාවාට  පසුව "ගරු 
කථානායකතුමනි," කියන  ෙකොටස පමණයි ඉතිරි වුෙණ්. අෙනක් 

451 452 

[ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා] 
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සියලු ෙද්වලට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා. මුදල් ඇමතිවරයා එක 
ආර්ථික පතිපත්තියක් කියනවා, අගමැතිතුමා තව ආර්ථික 
පතිපත්තියක් කියනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමති, රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාද, අගමැතිතුමාද කියන එක පිළිබඳව 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුව කිසිදු ව්යාපෘතියක් ආරම්භ 
කරන්ෙන් නැතුව අවුරුද්දක් ඇතුළත ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් ණය 
අරෙගන තිෙබනවා. ඉන්දියාෙවන් බිලියන 1.5ක් ගත්තා. ඒක 
ෙහට ෙවන ෙකොට ආපසු ෙදන්න ඕනෑ. ඒක දීෙම් හැකියාවක් 
නැහැ. ඒක දුන්ෙනොත්, බිලියන 6.3ට තිෙබන විෙද්ශ සංචිත ටික 
තවත් අඩු ෙවනවා. ඒ  නිසා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය තිෙබන්ෙන් 
බරපතළ තත්ත්වයකයි.  

එදා යුද්ධය කාලෙය් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනිය පටි තද කර ගන්න කියලා කිව්වා වාෙග් අද රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා රෙට් යුද්ධයක් නැතුවත් වකාකාරෙයන් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "රෙට් ආර්ථික අර්බුදයක් තිෙබනවා. ඒවාට 
මුහුණ ෙදන්න සූදානම් ෙවන්න" කියන එක තමයි එතුමා පකාශ 
කරන්ෙන්. 1987දී තමයි අවසාන වතාවට පාග්ධන බද්දක් අය 
කෙළේ. 1987න් පස්ෙසේ අද ෙවන ෙකොට පාග්ධන බද්ද නැවත අය 
කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. පාග්ධන බද්ද අය කරන්ෙන් 
ෙමොන කාරණා යටෙත්ද කියන එක පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අපි සතුව තිෙබන ඉඩමක් විකුණුෙවොත් මුද්දර ගාස්තු අය කරනවා. 
තමන්ට තිෙබන ඒ වත්කෙමනුත් බදු අය කරනවාද, තමන් ළඟ 
වාහනයක් තිබුෙණොත් ඒෙකනුත් බදු අය කරනවාද කියා අද 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට අද එක එක බදු අය කරන්න 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපන ආයතනවලින් පවා වැට් එක අය කර 
ගැනීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමාත් 
ෙම් කාරණය ගැන ඉස්ෙසල්ලා පකාශ කළා. අධ්යාපන 
ආයතනවලින් වැට් එකක් අය කළාම ඒ ගුරුවරයා වකාකාරව ඒක 
අය කරන්ෙන් කාෙගන්ද? සාමාන්ය දුප්පත් අහිංසක 
ෙදමව්පියන්ෙගන්. අද දරුවන් අතිවිශාල පමාණයක් ෙපෞද්ගලික 
පන්තිවලට ගිහිල්ලා තමයි තමන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු කර 
ගන්ෙන්. එෙහම යද්දී ඒ දරුවා ෙවනුෙවන් වැට් එක සඳහා සියයට 
15ක්  ෙදමව්පියන්ට දරන්න සිදු ෙවනවා. 

ෙර්ල් පීල්ල උඩ ෙකෝච්චිය දුවනවා වාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව බදු 
මතයි දුවන්ෙන්. සැරින් සැෙර් බදු පතිපත්තිය ෙවනස් කරනවා. 
සැරින් සැෙර් NBT එක සියයට හතර කරනවා; ෙදක කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම සියයට 12.5ට තිෙබන බද්ද සියයට 15 කරනවා. සියයට 
15ට තිබුණු බද්ද දහහතහමාර කරනවා. ෙම් ආකාරයට ෙම් 
ආණ්ඩුව බදු මත තමයි දුවන්ෙන්. අද ෙම් විධියට බදු අය කරද්දී 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කරලා තිෙබනවා. එදා රුපියල් 
35ට, 40ට ගත්තු වී කිෙලෝව අද රුපියල් 17යි; 18යි.  

අද ගෙම් ෙගොවිෙයක් බුලත් විටක් කන්න වී කිෙලෝ කීයක් 
ෙදන්න ඕනෑද? රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා 2001දී ෙගොවීන්ට 
බුලත් ෙවනුවට චුයිම්ගම් තමයි ෙදනවා කිව්ෙව්. අද බුලත් විට 
කන්න අහිංසක ෙගොවියා වී කිෙලෝ ෙදකක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද 
වී කිෙලෝ ෙදකක් දුන්නාම තමයි එක බුලත් විටක් කන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා බුලත් කන්න එපා; චුයිම්ගම් කන්න කියන 
පණිවුඩය තමයි ෙගොවියාට දැන් ෙදන්ෙන්. ෙගොවියාට දැන් 
ෙදන්ෙන් ඒ පණිවුඩයයි.  

අද ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න විධියක් නැහැ. අද මිනිස්සු 
උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. ජනතාව මහ පාරට වැටිලා. ඒ වුණාට 
ෙමතැනදී කථා කරපු මන්තීතුෙමක් කිව්වා, රටට අවශ්ය 

පමාණයට වඩා වීවල විශාල අතිරික්තයක් තිෙබනවා කියලා. පසු 
ගිය දවස්වල සහල් කිෙලෝ ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය 
කරලා වරාෙය් ගබඩාවල ටැංකි 1,600ක් නිසි ෙවලාවට නිදහස් 
ෙනොකිරීම නිසා නරක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට අපි 
ජීවත් ෙවන පෙද්ශෙය්, -ෙපතියාෙගොඩ, පෑලියෙගොඩ- ඒ වාෙග්ම 
බූස්ස ගබඩාවල විශාල හාල් ෙතොගයක් ගබඩා කරලා තිෙබනවා. 
ඒවා දැන් නරක් ෙවලා තිෙබනවා. අන්තිමට ෙම්වා සත්ව ආහාර 
විධියට තමයි ෙදන්න හදන්ෙන්. ෙම් ගබඩා කරපු වී ටිකවත් 
ජනතාවට අඩු මුදලට ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අද වී 
කිෙලෝවක් රුපියල් 18කට මිලදී ගනිද්දී, හාල් කිෙලෝවක් 
විකුණන්ෙන් රුපියල් 100කටයි. ෙම් මිල ෙදක අතර ෙවනස 
කාටද යන්ෙන්? පාරිෙභෝගිකයාටද? නිෂ්පාදකයාටද? ෙමහි මහා 
පරිමාණෙය් අතරමැදි ජාවාරමක් යනවා. ඒ ජාවාරම සඳහා  
කුමන්තණයක් විධියට තමයි අද ෙගොවියාට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය නිසි ෙවලාවට ලබාෙදන්ෙන් නැතිව වී නිෂ්පාදනය 
අඩාළ කරන්න  සැලසුම් කර තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ආණ්ඩුව පසු ගිය කාලෙය් කිව්වා ආෙයෝජකයන් විශාල 
පමාණයක් ෙගන්වනවා කියලා. ෙම් වන ෙතක් කිසිදු 
ආෙයෝජකෙයක් ෙගනාවාද? පටන් ෙගන තිෙබන ව්යාපෘති 
ෙමොනවාද? කී ෙදනකුට රක්ෂා දී තිෙබනවාද? මාස 60ක 
සැලැස්මක් ගැනයි කිව්ෙව්. දැන් මාස හතක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
තවම එක ෆැක්ටරියක්වත් ආරම්භ කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ. රක්ෂා ලක්ෂ 10 උත්පාදනය කරන්ෙන් කවදාද?  

අෙප් පසුගිය රජය විශාල ෙලස ණය ගත්තාලු. අපි ණය ගත්තා 
තමයි. අපි ණය අර ෙගන විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. 
හම්බන්ෙතොට වරාය, අධිෙව්ගී මාර්ග, උතුරු දුම්රිය මාර්ගය, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල්, විදුලි බලාගාර, ෙපෝට්සිටි ආදී වශෙයන් විශාල 
ව්යාපෘති කළා. ෙම් ආණ්ඩුව රුපියල් බිලියන ගණන් ණයට අර 
ෙගන කිසිදු ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා. අද 
ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ජනතාව තව තවත් බදු බරින් මිරිකන්න, 
පීඩාවට ලක් කරන්න තමයි සැලසුම් කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්               
මුදල් අමාත්යතුමාටවත්, ෙම් අගමැතිතුමාටවත් ආර්ථිකය 
කළමනාකරණය කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැයි කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව් පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 6.09] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මුලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 

දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මා පථමෙයන්ම  ස්තුතිය පළ කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 
මෙග් මවෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අවසාන ෙගෞරව දැක්වීම සඳහා  
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා, ගරු කථානායකතුමා 
පමුඛ මැති ඇමතිවරුන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලය 
සහභාගි වුණා. ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ සියලු ෙදනාටම මෙග් ස්තුතිය 
පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙශෝක පකාශ එවූ සියලු ෙදනාටත් මෙග් 
ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද කරනවා.  

අද දවෙසේ ෙම් විවාදය සම්බන්ධෙයන් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් 
ගරු මන්තීවරු රාශියක් එක් එක් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. 
වර්තමානෙය් අෙප් අලුත් ආණ්ඩුෙව් බදු ෙවනස් කිරීම්, මුදල් 
අණපනත්වල පුංචි පුංචි ෙවනස් කිරීම් සඳහා අද ඉදිරිපත් කළ 
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් තමයි ඒ අදහස් ඉදිරිපත් වුෙණ්. අපි හිතා 
ෙගන ඉන්න විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳ මන්තීවරු. ආගම 
දහමත් විකුණා ෙගන කනවා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ 
තත්ත්වයට පත් වන්ෙන් නැති අය තමයි වැඩිපුර ඉන්ෙන්. හැබැයි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරෙයක් ඉතාමත්ම පහත් විධිෙය් 
කථාවක් කළා.  ෙම් රෙට් අපි හැම ෙදනාම හිස නමා පිළිගන්නා, 
ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් යුතුව ආගමික නායකත්වය ලබා ෙදන 
අස්ගිරි පාර්ශ්වෙය් මහා නාහිමියන්ෙග් අභාවය නිසා අපි සියලු 
ෙදනාම සං ෙව්ගයට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. ශී ලංකාෙව් ෙබෞද්ධ 
දර්ශනය ගැන, ෙබෞද්ධාගම ගැන පමණක් ෙනොෙවයි, යම්කිසි 
පුරවැසිෙයක් රටක ජීවත් විය යුතු ආකාරය සම්බන්ධව ෙම් රටට 
පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකයටම පාඩම් කියා දුන් ඒ 
උත්තරීතර, ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ෙසේ  අවුරුදු 95ක් ආයු 
වළඳා අපවත් වුණා. ඒ අපවත්වීම පිළිබඳව ෙම් උත්තරීතර සභාව 
තුළින් සමස්ත රටටම වැරදි පණිවිඩයක් ෙගන ගියා. ඒ වැරදි 
පණිවිඩය ෙගන යන්න පාවිච්චි කෙළේ ෙද්ශපාලනයයි.  

ඒ නිසා ඉතාම කරුණාෙවන් මා ගරු සභාවට කියන්ෙන් ෙම් 
කාරණයයි.  ජනතාව මන්තීවරු හැටියට අපි ෙම් ගරු සභාවට පත් 
කරලා එවන්ෙන් ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළින් සමස්ත රටටම 
වැරදි පණිවුඩ  ෙදන්න ෙනොෙවයි. ෙම් ගරු සභාව තුළ ඉඳෙගන, 
ආගමික නායකත්වයට ගරු කරමින්, ආගමික නායකත්වය ෙම් 
රටට කරන ෙසේවය අගය කරමින්, ඒ ආගමික නායකත්වයට යටත් 
ෙවමින් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය සැපයීම තමයි අෙප් 
යුතුකම සහ වගකීම වන්ෙන්. ඒකට තමයි ජනතාව අප ෙමතැනට 
පත් කරලා එවන්ෙන්. හැබැයි, අෙප් යුතුකම සහ වගකීම අමතක 
කරලා අපි ඉතාම පහත් තත්ත්වයට වැටිලා, ආගමික නායකෙයක් 
අෙපන් ෙවන් වුණු ආකාරය ගැන පකාශ ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම නින්දිතයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 
උන්වහන්ෙසේ බිම ඇද වැටීම නිසා ෙරෝහලට ෙගන යෑෙමන් පසුව 
තමයි අපවත් වුෙණ්. ෙවනත් ස්වාමීන්වහන්ෙසේ නමක් හිර භාරයට 
ගත්තාද නැද්ද කියන එක උන්වහන්ෙසේ  දැනෙගන හිටියාද කියලා 
මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මා නැවත නැවතත් මතක් කරනවා, 
එවැනි පහත් තත්ත්වයට මන්තීවරු හැටියට අපි පත් ෙවන්න ඕනෑ 
නැහැ කියන එක. විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා අද කථා කෙළේ 
සියලු ෙද් අමතක වුණු අය හැටියටයි. ඒ අයට මතක නැහැ අවුරුදු 
20ක් ෙම් රට පාලනය කෙළේ ඒෙගොල්ෙලෝ කියලා.  

පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් ඉඳලා අද දක්වා වූ ෙම් පුංචි කාලය 
තුළ ෙම් රෙට් අලුත් වැඩසටහනක් පටන් ගත්තා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්න එපා රජෙය් අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළ අපි හරියටම ආරම්භ කෙළේ ජනවාරි මාසෙය් පටන් කියන 
එක. අලුත් අය වැයකින් තමයි අපි එය පටන් ගත්ෙත්. ඒ අය වැය 
ෙයෝජනා ෙවනස් කළාම, ඒකට සංෙශෝධන ෙගනාවාම 
තමුන්නාන්ෙසේලා සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ.  

ඒ සංෙශෝධන ෙගෙනන්ෙන් ෙවන කිසි ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි. 
රෙට් ජනතාවට හිතකර ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වන ෙකොටයි ඒ  
සංෙශෝධන ෙගෙනන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා 
අද ෙම් සංෙශෝධන ෙගනාෙව් ෙමොකද කියලා. ෙම් සංෙශෝධන 
ෙගනාෙව්, රෙට් පරිපාලනය නිවැරදිව කරන්ෙන් නැතුව, කමකට 
නැති විධියට එක පවුලක් එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් කරපු වංචා, දූෂණ 
හා ෙහොරකම් නිසා. ඒ සියල්ලෙග්ම පතිඵලයක් හැටියට රටට 
ගත්ත, හැංගිලා තිබුණු ණය පමාණයක් එළියට එන්න පටන් 
ගත්තා. ඒවා විසඳා ගන්න අවශ්ය කරන රෙට් උත්තරීතර ලියවිල්ල 
තමයි අය වැය. ඒ අය වැය ලියවිල්ල  සකස් කළ යුතු වනවා, ඒ 
ගත්ත ෙහොර ණය ටිකත් ෙකොෙහොමද ෙගවන්ෙන් කියන 
වැඩසටහන හදන්න. අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ රට පාලනය 
කරනෙකොට ෙහොඳ වැඩ කළා හා සමානවම, රෙට් ජනතාවෙග් 
ඉදිරි අනාගතය කාලකණ්ණි කරන වැඩසටහන් රාශියක් ඒ අස්ෙසේ  
තිබුණු නිසා ඒවා නිවැරදි කරන්න තමයි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය 
වැය ෙයෝජනාවලට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. අද 
ෙම් බදුවලට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න ෙහේතුව ඒකයි.  

අපි ෙකොෙහොමද වියදම් කරන්න අවශ්ය ආදායම ලබා 
ගන්ෙන්? අපි ආදායම් ලබා ගන්නා හා වියදම් කරන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙදසැම්බර් මාසය වන ෙකොට අය වැයක් හැටියට හදලා, එය 
නිශ්චිත විධියට ජනතාවට ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ, තවත් ණය 
තිෙබනවාය කියලා නැවත නැවතත් අපට ෙතොරතුරු හම්බ වනවා 
නම්  ඒවා ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කවුද ඒ සල්ලි ෙදන්ෙන්? ඒ 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් අපට තිෙබන්න ඕනෑ.  

එහා පැත්ෙත් ඉඳෙගන  අෙප් කැලණිෙය් ගරු මන්තීතුමා හැම 
දාම කෑ ගහනවා. එතුමා දන්ෙන් නැහැ රටක් පරිපාලනය කරද්දී 
රෙට් ආදායම හා වියදම සකස් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. හත් 
ෙදයියෙන්, රෙට් ආදායම තමයි බදු ආදායම. බදු ආදායම්වලින් 
තමයි රෙට් පරිපාලන කටයුතු කරන්ෙන්; පාලනය කරන්ෙන්. 
වියදම් ටික කරන්ෙන් ඒ බදු සල්ලි එකතු කරලා තමයි. හැබැයි, ඒ 
මන්තීතුමා කියනවා, ෙර්ල් පීල්ලක යන ෙකෝච්චිය වාෙග් බදු අය 
කරලා ලු ෙම් ආණ්ඩුව ඉස්සරහාට යන්ෙන්. එතුමා ෙකොෙහේද 
දන්ෙන් නැහැ ෙමච්චරකල් හිටිෙය්? ෙකොෙහොමද දන්ෙන් නැහැ 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්? ෙම්වා ගැන හරියට උගන්වන්න තමයි 
වැඩ මුළු තියන්ෙන්. ඒ නිසා විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් 
මා ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකර වැඩ මුළුවලට සහභාගි ෙවලා 
රෙට් ආදායම හා වියදම සකස් වන ආකාරය සම්බන්ධව 
අධ්යයනය කරන්න කියලා. ඒ අධ්යයනය කළාට පස්ෙසේ 
ඔබතුමන්ලාට දැන ගන්න හැකි ෙවයි, ෙකොෙහොමද රෙට් ආදායම් 
සකස් කර ගන්ෙන්, ෙකොෙහොමද රෙට් වියදම් සකස් කරන්ෙන් 
කියලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්  කෑ ගහන්ෙන් රෙට් මාස කීපයක් 
ඇතුළත වූ ෙම් ෙවනස්කම් ටික නිසා. නමුත් අතීතෙය් ඉඳලා ආපු 
කියාවලිය අරෙගන බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා හැරිලා බලන්න ඒ 
දිහා.  ෙමතැන විපක්ෂෙය් තරුණ මන්තීවරු ඉන්නවා. ෙම් රෙට් 
ඉදිරි අනාගතය භාර ගන්න ඉන්න කණ්ඩායම තමුන්නාන්ෙසේලා. 
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙශේෂ වග කීමක් තිෙබනවා. ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කරලා එවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව විසින්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා 
හරියට හඳුනා ෙගන ඒ වැඩ කටයුත්ත හරියට කරන්න. අවංකව ඒ 
වැඩ කටයුත්ත හරියට කරන්න. දැන් ෙම් රෙට් ෙහොරකම, දූෂණය, 
වංචාව කියන ඒවා නැති කරලායි තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් රෙට්  
සියලුෙදනාටම භය නැතිව වැඩ කරන්න පුළුවන්. සියලු ෙදනාටම 
වැඩ කටයුතු ටික හරියට කරන්න පුළුවන්- 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, බදු ආදායම කියන එක මම ෙබොෙහොම 

ෙහොඳට දන්නවා. හැබැයි, ඔබතුමා- 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමනි.  

455 456 

[ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි  මහතා] 
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ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මා ගැන කියපු නිසායි 

කියන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නමුත්, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන කරුණ රීති පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 

ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ වැඩ මුළුවට ඇවිත් අපට ෙද්ශනයක් 

කරන්න කියලා ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා. එතෙකොට ඔබතුමා 
ඇවිල්ලා ඒ ෙද්ශනය කරන්න.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
එන්නම්. මම එන්නම්. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
එතෙකොට  ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන් ෙවයි 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
එතෙනෝල් ගැන. කුඩු ගැන, ගංජා ගැන, කසිප්පු ගැන, රා ගැන, 
nightclubs ගැන. එතැනදී තමුන්නාන්ෙසේට 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙහොඳට ඒ ෙද්වල් ගැන කියන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] අපි 
තමුන්නාන්ෙසේට ඒ අවස්ථාව අරෙගන ෙදන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේට 
ඇවිල්ලා ඒ ෙද්ශනය කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉස්සර කරපු ෙකළි ටික අෙප් මන්තීතුමන්ලාට 
උගන්වන්නත් පුළුවන් ෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙහොරකම්, වංචා, දූෂණ, ඒ වාෙග්ම   කුඩු, එතෙනෝල් එක්ක කරපු 
ව්යපාර - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

[බාධා කිරීමක්] 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන් අෙප් මන්තීවරුන්ට ඒ ගැන කියලා 

ෙදන්න.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අතීතය ගැන කථා කරන්න එපා.  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඒ ගැන කථා කරන්න තමුන්නාන්ෙසේට අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] එදාට අෙප් අය ඒ ළඟම තිෙබන ෙපොල්ල 
අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඔළුවට තඩිබෑවාට පස්ෙසේ, 
තමුන්නාන්ෙසේ අතීතෙය් කරපු ෙසේවය ෙමොකක්ද කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේටම ෙත්ෙරයි. ඒ ගැන දැන ගන්න අපි 
තමුන්නාන්ෙසේට වැඩ මුළුවකට ආරාධනා කරන්නම්. එෙතක් 
 ෙබොෙහොම සාමකාමීව ෙම්වා අහෙගන ඉන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
 
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසන්න රණවීර මන්තීතුමා  

මට කථා කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නමුත් ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් 

අවසානයි.  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙමතුමා කථා කරද්දීත් ඒවා තමයි කියන්ෙන්.  තවත් 

ෙකෙනක් කථා කරද්දීත් ඒවා තමයි කියන්ෙන්. ෙම්ක උත්තරීතර 
සභාවක්. තමුන්නාන්ෙසේ  ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලලා 
ෙහොඳින් හැසිෙරන්න.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අසත්ය කියන්න එපා.   
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
නායකයා වාෙග් හැසිෙරන්න යන්න එපා. ෙහොඳින් 

හැසිෙරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම්  අවස්ථාව ලබා 
දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.19] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විවිධ මන්තීතුමන්ලා විවිධ 

කාරණා පිළිබඳව විවිධ ෙකෝණවලින් ෙම් සභාෙව් කථා කළා. 
ඉතිහාස කථා, වර්තමාන කථා, අනාගත කථා, ඥාන කථා, විහිළු 
කථා, රස කථා, කුණු කථා, ෙමෙලෝ චාරයක් නැති කථා, ජාතිවාදී 
කථා, ආගම් කථා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම් ෙශේෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ මට්ටමට 
පත්ෙවලා තිෙබන එක ගැන අපට බරපතළ කම්පාවක් තිෙබනවා. 
අෙනක් අතට එවැනි පුද්ගලයන්  "ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරු" කියලා ෙගෞරව නාමයක් සහිතව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත් කර එවලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවම නිසා, පජාතන්තවාදෙය්      
ශී ලාංකික ස්වරූපය ෙම්කයි කියලා හිත හදා ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
දැන් ෙම් සවස් වරුෙව්ම  ෙලොකුම ෙඝෝෂාව කරපු කැලණිය 
පැත්ෙත් මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වන්ෙන් එතුමා 
වාෙග්ම, එතුමාටත් වඩා දක්ෂ විධියට ඔය රාජකාරිය කරපු තවත් 
මන්තීවරෙයක් ෙගදර යවලායි. ඇත්තම කථා කෙළොත් ෙදන්නාම 
එකම කාසිෙය් ෙදපැත්ත. ෙමෙලෝ විචාරයක් නැහැ. VAT කිව්වාම 
එතුමා හිතන්ෙන්, "වරිපනම් බදු" කියලා. ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් 
බද්ද කිව්වාම එතුමා හිතන්ෙන් "වරිපනම් බද්ද" කියලා. එතුමාෙග් 
ෙලෝකෙය් ඒ තිෙබන වපසරිෙය් සීමාෙව් හැටියට වරිපනම් 
බදුවලින් එහාට බද්දක් ගැන එතුමාට ෙත්රුමක් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු දවස 
පුරාම ජනතාවට සජීවීව ෙපන්වනවා නම්, ෙම් චර්යාව පාලනය 
වනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු සීමිත ෙවලාවක් පමණක් 
සජීවීව ෙපන්වන නිසා තමන්ෙග් හිෙත් තිෙබන ආෙව්ග පිට කර 
ගන්න, අපහාස කරන්න, ද්ෙව්ෂය වපුරන්න, ජාති වාදය, ආගම් 
වාදය වපුරන්න ෙම් සභාව පාවිච්චි කරනවා. තමන්ෙග් සම්පූර්ණ 
කථාව රෙට් පුරවැසියන් දකිනවා නම් එක් එක් පුද්ගලයා පිළිබඳව 
සැබෑ මතයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මා ෙයෝජනා කරනවා 
කරුණාකරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සැසි වාරය සම්පූර්ණ දවසම 
සජීවීව ෙපන්වන්න කියලා. සඟවා සිටීෙමන් හරියන්ෙන් නැහැ. 
දැන් මතයක් තිෙබනවා, ෙම් ආකාරයට කථා කරන නිසා ඒවා 
සජීවීව ෙනොෙපන්වා සිටිය යුතුයි කියලා. මෙග් මතය නම්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන සියලුම කථා ෙම් රෙට් ජනතාවට බලා 
ගන්න පුළුවන් ආකෘතියකින් රූපවාහිනී චැනලයකින් සජීවීව 
ෙපන්වන්න ඕනෑ කියන එකයි. ශබ්දය විතරක් මදියි, හැසිෙරන 
විධියත් ෙපන්වන්නට ඕනෑ. එෙහම කළාම, එක් එක් මන්තීවරයා 
ගැන, එතුමන්ලාෙග් පක්ෂ ගැන, එතුමන්ලාෙග් නායකයන් ගැන 
ෙම් සමාජයට යම් ආකාරයකින් විනිශ්චයක් ඇති කර ගන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන ෙමොෙහොෙත් තමයි 
මට ෙම් අවස්ථාව ලැබුෙණ්. ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයයි 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙමොනවාද කෙළේ කියලා දැන් අහනවා. මා 
ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් ෙම් කාරණය කියනවා. විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් ඇමතිතුමා තමයි අෙප් 
රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා. එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙකෙනක්. මා එහි නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා. මා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්. තමන්ෙග් නිවසට ඉහළින් විදුලි වයරය යද්දී, තමන්ෙග් 
ෙගදරට විදුලිය ලබා ගන්න බැරි වුණු ෙම් ර ෙට් අහිංසක පවුල් 
ලක්ෂ එකහමාරකට වැඩි පමාණයකට අපි ෙම් වන ෙකොට විදුලි 

බලය ලබා දීලා තිෙබනවා. විදුලි බලය ලබා ගැනීමට අවශ්ය 
රුපියල් 20,500ක් වූ සබඳතා ගාස්තුව දැන් මූලිකව ෙගවන්න 
අවශ්ය නැහැ. ඒ වාෙග්ම අහිංසක, දුප්පත්, පුංචිම පුද්ගලයන්ට 
තමන්ෙග් නිවස වයරිං කර ගන්න සල්ලි නැහැ.  

අපි -ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය- ඒ නිවස වයරිං කරලා 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ඉඩෙම් අයිතිය පිළිබඳව අපි බලන්ෙන් නැහැ. 
පදිංචිය පමණයි බලන්ෙන්. කටු මැටි ෙගයක් වුණත්, වහලට 
ෙපොල් අතු ෙසවිලි කර තිබුණත් ඕනෑම නිවසකට අපි විදුලි බලය 
ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම දුප්පත්, ෙපොෙහොසත් ෙභ්ද අපි 
ෙසොයන්ෙන් නැහැ. සමෘද්ධි ආධාර ලබනවාද, නැද්ද කියලා 
ෙසොයන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් නිවසට විදුලිය නැත්නම්, අෙපන් 
විදුලිය ඉල්ලනවා නම් පක්ෂ, පාට, ආගම්, කුල ෙභ්ද බලන්ෙන් 
නැතිව අපි විදුලිය ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපෘතිෙය් 
තිෙබන විෙශේෂත්වය තමයි,  ෙම් රෙට් තිෙබන අන්තිම නිවසටත් 
ඊළඟ මාස ෙදක ඇතුළත අපි විදුලිය ලබා දීලා අවසන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර දිස්තික්කවලට විදුලි 
බලය තිෙබනවාය කියලා අපි හිතුවාට, ඒ ගමට විදුලි කණු 
තිබුණාට, ගෙම් ඉන්න අහිංසක, පුංචිම මිනිසුන්ට විදුලි බලය 
නැහැ. අෙප් රෙට් ඉන්න පුංචිම, දුප්පත්ම, අහිංසක මිනිසුන් ගැන 
අපි හිතනවා. මඩකළපුව දිස්තික්කෙය් නිවාස 40,000කින් 
1/3කටම විදුලිය නැහැ. ඊළඟ මාස ෙදක ඇතුළත මඩකළපුව 
දිස්තික්කෙය් සියලුම නිවාසවලට ශතයක්වත් අය කරන්ෙන් 
නැතිව විදුලිය ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අන්තිම කණුෙව් සිට නිවස 
දක්වා කණුවලට හා වයර්වලට උපරිම වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 
3ක් දක්වා වියදම් කරන්න අපට පුළුවන්. ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත්, 
ඕනෑම අයදුම් පතක් ෙවනුෙවන් අපි රුපියල් 3,40,000ක් වියදම් 
කරනවා. ඒ මුදලින් රුපියල් 40,000ක් පමණක් වසර 6කදී වාරික 
72ක් මඟින් බිල්පත සමඟ අය කර ගන්නවා. ඕනෑම අහිංසක 
පවුලකට ඒක කරන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් රෙට් ජනතාව යහ පාලනයට දුන්න ඡන්දයට ෙම් මාස 
කිහිපෙය්දී  යුක්තියක් ඉෂ්ට ෙවන්න ෙම් පිනම ඇති. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් විදුලිය උත්පාදනය පිළිබඳව අනාගතය  
සැලසුම් කරලා, අනාගතය ෙවනුෙවන් ඉදි කිරීමට ෙයෝජිතව 
තිබුණු වටිනා බලාගාර සියල්ෙල්ම කටයුතු ආරම්භ කරන්න, ඒ 
සැලසුම් ආරම්භ කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. 

අපි ඊළඟ මාස කිහිපය තුළ සාම්පූර් බලාගාරයට අදාළව 
ෙටන්ඩර් කටයුතු පටන් ගන්නවා. අපිට දැන් ඒ සඳහා පරිසර 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා.  සාම්පූර් බලාගාරෙයන් ෙමගා ෙවොට් 
500යි, ඒ වාෙග්ම  ෙමගා ෙවොට් 1,200ක තවත් ගල් අඟුරු 
බලාගාරයක් අපි  ජපන් ආධාර ඇතිව ඉදි කරනවා.  ෙම් ගල් අඟුරු 
බලාගාර සියල්ලටම ෙලෝකෙය් දියුණුම තාක්ෂණය අපි පාවිච්චි 
කරනවා. පරිසර දූෂණය අවම වන ආකාරයට අපි ඒ කටයුතු 
කරනවා. අද ෙම් ගල් අඟුරු බලාගාර පිළිබඳව පුහු විෙරෝධයක් 
සමාජෙය් මතු කරන්නට සමහරුන් උත්සාහ කරනවා. අර ඉස්සර 
තිබුණු දුම් දමන, අවට පළාතම දැලිවලින් වැසී යන, අළුවලින් 
වැසී යන බලාගාර අද නැහැ. අපි අලුතින් ඉදි කරන බලාගාර වායු 
ෙගෝලයට මුදා හරින්ෙන් කාබන්  ඩෙයොක්සයිඩ් පමණයි. කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් අෙප් අවට පරිසරෙය්ත් තිෙබනවා. අළු සියල්ලම 
අපි ආරක්ෂා සහිතව ඒ භූමිෙය්ම රඳවා ගන්නවා. සල්ෆර් 
ඩෙයොක්සයිඩ් සියයට 99.9ක මට්ටමට අපි රඳවා ගන්නවා. කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් පමණයි මුදා හරින්ෙන්. එෙසේ මුදා හරින කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ්වලට හිලව්වට ඊට අවශ්ය කරන පාරිසරික 
ආරක්ෂක පියවරක්  අපි කියාත්මක කරනවා.  

ෙම් රෙට් අනාගත සංවර්ධනය උෙදසා අවශ්ය කරන ඒ 
දැවැන්ත සංවර්ධන කියාදාමයට අවශ්ය කරන බලශක්තිය ලබා 

459 460 



2016 මාර්තු  10  

ෙදන්නට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශය 
පිහිටුවද්දී, "විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති" කියා ෙවනම 
සුවිෙශේෂ නාමයකින් හැඳින්වූෙය්, සුළං බලය, සූර්ය බලය වාෙග්ම 
biomass, ඒ කියන්ෙන් ජීව විද්යාත්මක ස්කන්ධ වැනි කාරණා 
ෙයොදා ෙගන - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
තවත් නවීන තාක්ෂණික කම තිෙබනවා. ෙම් විවිධ කමවලින් 

උත්පාදනය කරන විදුලිය තමයි පරිසරයට වඩාත්ම හිතකර, 
පරිසරය ආරක්ෂා කරන බලශක්ති පෙභ්දයන් වන්ෙන්. අපි ඒ 
සඳහා පමුඛත්වය දීලා කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 
අංශයටත් ආෙයෝජනය සඳහා අවස්ථාව ලබා දීලා අෙප් රට 
ෙලෝකෙය් නවීනතම බලශක්ති පභවයන් භාවිත කරන, 
විශ්වාසවන්ත බලශක්ති පද්ධතියක් ඇති රටක් බවට පත් 
කරනවාය කියන කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම  අෙප් රජෙය් කියාකාරිත්වය සහ අෙප් දුර දක්නා වැඩ 
පිළිෙවළත් තව ටික කාලයකින් ඒ අයට බලා ගන්න පුළුවන්ය 
කියන කාරණයත් ෙම් විෙව්චන එල්ල කරන විෙව්චකයන්ට  
මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 

නියමය 
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம்: 

கட்டைள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2011 අංක 17 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනතින් අවසන් 
වරට සංෙශෝධිත 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3ඇ වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 
1941/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 
නිෙයෝගය  

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம்: 
கட்டைள 

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER  

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2016 ජනවාරි 12 දිනැති අංක 1949/29 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

සුරාබදු ආඥාපනත : නියමය  
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம்: கட்டைள 

EXCISE ORDINANCE: ORDER 
 

I 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කලින් කලට සංෙශෝධන කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 22 වගන්තිෙය් (1) උප වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 
20 දිනැති අංක 1941/31 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 978, 979 සහ 980 දරන සුරාබදු නිෙව්දන) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

II 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කලින් කලට සංෙශෝධන කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 22 වගන්තිෙය් (1) උප වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු 

461 462 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 
04 දිනැති අංක 1943/16 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 981 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
III 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත් 
මත්පැන්වල සැර පමාණය සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 1945/8 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 982 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

IV 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත් 
වාර්ෂික බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 1945/17 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 983 සහ 984 දරන සුරාබදු නිෙව්දන) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

V 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"(52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු ආඥාපනෙතහි 4 සහ 13 වගන්ති යටෙත් 
විෙද්ශ මත්පැන් අෙලවිය හා පවාහනය සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 31 දිනැති අංක 
1947/41 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 985 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
VI 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"(52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු ආඥාපනෙත් 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 
25 වගන්තිය යටෙත් ෙහෝටල් තුළ මධ්යසාර භාවිතයට අදාළ ගාස්තු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 
31 දිනැති අංක 1947/42 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 986 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
VII 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කලින් කලට සංෙශෝධන කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 22 වගන්තිෙය් (1)  උප වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 
31 දිනැති අංක 1947/43 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 987 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

463 464 

[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත  මහතා] 
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මුදල් පනත : නිෙයෝගය 
நிதிச் சட்டம்: கட்டைள 

FINANCE ACT: ORDER 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2004 අංක 11 දරන මුදල් පනෙත් 22 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 26 
වගන්තිය යටෙත් ජාත්යන්තර විදුලි සංෙද්ශ කියාකරු බද්ද සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 14 දිනැති අංක 
1945/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

මුද්දර ගාසත්ු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 
නිෙයෝගය 

த்திைரக் கட்டணம் (விேசட ஏற்பா கள்) 
சட்டம்: கட்டைள 

STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 
ORDER  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය 
යටෙත් මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2016 ජනවාරි 01 දිනැති අංක 1947/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙර්ගු ආඥාපනත : ෙයෝජනාව 

சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம்: தீர்மானம் 
CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION  

 
I 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance,  I move,  

“That the Resolution under Section 10 of the Customs Ordinance 
(Chapter 235) relating to Import Duties, which was presented on 
25.02.2016, be approved. 

(Gazette Extraordinary No. 1941/42 of 20th November 2015) 

(Cabinet approval signified.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

II 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance,  I move,  

 “That the Resolution under Section 10 of the Customs Ordinance 
(Chapter 235) relating to Import Duties, which was presented on 
25.02.2016, be approved. 

(Gazette Extraordinary No. 1952/10 of 01st February 2016) 
 

(Cabinet approval signified.)" 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 මාර්තු 11 වන සිකුරාදා  පු. භා.10.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 

08ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 மார்ச் 11, 
ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 10.30 a.m. on Friday, 

11th March, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March, 2016.  

465 466 





  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
 

පෂළත් පළන මෆතිලරණය ප්රකළය  පත් ිරීමම :  

   ගරු අග්රහභහතයතුමභහේ  ්රකාහලඹ 

 

ශ්රී ාකළ නපනයන වාලර් න පනත :  
 නිේඹෝගඹ 
 

මවේලකයන්මේ ජළතික නලම මේතනය පනත් මකටුේපත: 

 ේදන ය  ව තුමන්න ය කිඹහ ංේලෝධිතහකාහයේඹන් 
  ම්භත කායන රදි. 

නන්තර්ගත ප්ර ළන කුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

DECLARATION OF LOCAL AUTHORITIES    

 ELECTION:  
   Statement by Hon. Prime Minister   

 

SRI LANKA EXPPORT DEVELOPMENT ACT:  

   Order 
 

NATIONAL MINIMUM WAGE OF WORKERS BILL: 

 Read a Second, and the Third time, and passed as 

  amended 

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்களுக்கு ரய்னேன றமடகள் 

 

உள்ளூர் அறகரசமதத் தர்ல்களுக்கரண     

   அநறறப்ன : 

 ரண்னறகு தற அமச்சரறணது கூற்ன் 

இனங்மக ற்ன்ற அதறறனோத்றச் சட்டம் : 

 கட்டமப 

 

தமனரபர்கபறன் தசற குமநந்தட்ச தண 

சட்டனேனம் :  

 இண்டரம், னேன்நரம் னெமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

 றனோத்ப்தட்டரன் றமநதற்நப்தட்டது 

මවේලකයන්මේ නය ලෆය වශන දීමනළල පනත් මකටුේපත: 

   ේදන ය  ව තුමන්න ය කිඹහ ංේලෝධිතහකාහයේඹන්  
  ම්භත කායන රදි. 

தமனரபர்கபறன் வு தசனவுத்றட்ட றரப்தடி 

 சட்டனேனம் :  

 இண்டரம், னேன்நரம் னெமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

 றனோத்ப்தட்டரன் றமநதற்நப்தட்டது 

BUDGETARY RELIEF ALLOWANCE OF WORKERS: 

    Read a Second, and the Third time, and passed as 
  amended 
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පූ. භළ. 10.30  පළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ ගගු තිාග සුමතිපළ මශතළ  
මූළවනළරූඪ විය. 

  

தரரளுன்நம்  னெ.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர் அர்கள்  [ரண்னறகு   றனங்க சுறதரன ] 

மனம கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  

DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 

the Chair. 

 
මපත්වේ 
னுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු චන්දිභ වීයක්ේකාොඩි භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 

ගරු විජඹකාරහ භේවේසයන් භවත්මිඹ  -  ඳළමිණ නළත. 

 
ගු  සුවන්ත පාිකනිමේ මශතළ (රළජය පිපපළන ශළ 
කෂමනළකරණ නිමයෝජය නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு சுசந் னஞ்சறறனத - ததரது றர்ரக ற்ன்ம் 

னெகரமத்து தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ ිළියඹන්දර  ිද්ධධමු්ලර  

7න භහත  අංකා 153 දයන සථහනේඹහි ඳදිංචි එච්.ඒ.ආර්.  
න්ත භවතහේගන් රළබුණු ේඳත්භක් ිළියගන්මි. 

 
ගු නුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ (වාාළරක වාලර් න ශළ 
ක්රිවහතියළනි මගක ක ක තුතු නිමයෝජය නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு அனோந்றக்க தர்ணரந்து - சுற்ன்னரத்துமந 

அதறறனோத்ற ற்ன்ம் கறநறஸ்  அலுல்கள் தறற 

அமச்சர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - Deputy Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ දංේකාොටු  වහ්ලදුවන  
ේකාොබ්ඵෆකාඩු භහත ඹන ලිිළනේඹහි ඳදිංචි ේක්.ඒ. ක්වින්ටන් 

ඩඹස අප්පුවහමි භවතහේගන් රළබුණු ේඳත්භක් ිළියගන්මි. 

 
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்னறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ ඹහඳනඹ  භීපඳහි  ඳහය  
අංකා 189 දයන සථහනේඹහි ඳදිංචි එස. ්රි ුඩඩි භවත්මිඹේගන් 
රළබුණු ේඳත්භක් ිළියගන්මි. 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඳහලිත ේතයප්ේඳරුභ භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 
 

ගු සීනිතේබි මයෝමශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்னறகு சலணறத்ம்தற தரதகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கதப, ட்டக்கபப்ன 

சறன்ண உப்ததரமட வீற, இன. 38 இல் றனம் றனோ. சற. 

சரம்தசறத்றடறனோந்து கறமடக்கப்ததற்ந னும 

இச்சமதக்குச் சர்ப்தறக்கறன்தநன்.  
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු නහරකා ්රහ්ධ ේකාොේරොන්ේන භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 
 

ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்னறகு னெயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Hon. Deputy Speaker, I present a petition from Mr. T. 
Ponnambalam of  No. 113/23, Jaya Mawatha, behind the 

Hospital, Kurunegala Road, Puttalam.     
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු එස. විඹහේ්ලන්දියන්  භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 
 

ඉදිිපපත් කරන ද මපත්වේ  මශජන මපත්වේ ිළිතබඳ කළරක 
වභළල  පෆලිපය තුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட னுக்கமபப் ததரதுனுக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
றணரக்களுக்கு ரய்னேன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රලසන අංකා 7 -392/'15- (1)  ගරු උදඹ ්රබහත් ගම්භන්ිළර 
භවතහ. 

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ (පළර්ලිමේන්තු 
ප්රතිවාවහකරණ ශළ ජනමළ ය නමළතය වශ මණ්ඩු ප්ෂම   

ප්ර ළන වාවි ළයකතුමළ)  
(ரண்னறகு கந்  கனோரறனக்க - தரரளுன்ந 

ன்சலமப்ன ற்ன்ம் தகுசண ஊடக அமச்சனோம் 

அசரங்கக் கட்சறறன்  னெற்தகரனரசரனும்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  මුද්ල අභහතයතුමභහ 

ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹට ිළියතුමය ීමභ වහ ි  ේදකාකා 
කාහරඹක් ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 
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ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ ේම් ්රලසනඹ ඉදිිපඳත් 
කාේශේ ඳුඩගිඹ ේනොළම්ඵර් භහේේ. ඒ නිහ ගරු අභහතයතුමභහ 
ඉක්භනින් ිළියතුමරු රඵහ ීමභට උත්හව කායනහ නම් අිළ ඒකා අගඹ 

කායනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිිපපත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரனோ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රලසන අංකා 10 - 410/'16- (1)  ගරු හුඩේ්ධ නහනහඹක්කාහය 
භවතහ. 

 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கனோரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  කාඳුයට න ගම්භහන  

ඹටිතර ඳවුඩකාම් වහ ්රජහ ංර්ධන අභහතයතුමභහ ේනුේන් භහ 
එභ ්රලසනඹට ිළියතුමය ීමභ වහ ි  ේදකාකා කාහරඹක් ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිිපපත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரனோ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 

නෆ මෙනහිර පෂළමත් දිවහත්රි්ෂක: ඉඩේ 
ගෆ ලු  

கறக்கு ரகர ரட்டங்கள் : கரறப் 

தறச்சறமணகள்  
DISTRICTS IN EASTERN PROVINCE: LAND 

PROBLEMS 

354/‟15 

13.ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்னறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ඉඩම් අභහතයතුමභහේගන් ඇූ  ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) උගත් ඳහඩම් වහ ්රි න්ධහන ේකාොමින් බහේ  
නිර්ේ්ධල ව 2011.05.04 දින අභහතය භ්ඩඩරඹ 
විිදන් ගනු රළබ ්රි ඳත්ි භඹ ීරයණ ්රිඹහත්භකා 
කිරීභක් ලේඹන් උතුමරු වහ නළ ේෙනහිය 
ඳශහත්ර ඳලසචහත් යුද ගළටුම් භේේ ඉඩම්රට 
අදහශ ගළටලු කාඩිනමින් විඳීභ වහ ඉඩම් 
ේකාොභහිපස විිදන් නිකුත් කායන රද අංකා 
2013/01 වහ 2013.01.03 දිනළි  චක්රේ්ලයඹ අනු  
2013 ව 2014 ර් තුමශ ත්රිකුණහභරඹ  
භඩකාරපු ව අම්ඳහය ඹන දිසත්රික්කාර 
වඳුනහගත් ඉඩම් ගළටලු ්රභහණඹ එක් එක් 
දිසත්රික්කාඹ අනු ේන් ේන් ලේඹන් කාේර්ද; 

 (ii) එභ චක්රේ්ලයේේ අංකා 2.2  2.2.1  2.2.1.1  2.2.1.2  
2.2.2  2.2.2.1  2.2.2.2  2.2.2.3  2.2.3.4 ව 2.2.3.5 
දයන ගන්ි ර වන් උඳේදස ්රිඹහත්භකා 
කායනු රළබුේ ද;  

 (iii) එේේ නම්  ඒ ිළියඵ විසතය කාේර්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් කායන්ේනහිද? 

(ආ) ේම් නවිටත් වඳුනහ ේනොගත් එළනි ගළටලු ව විඳුම් 
 ේනොරළබ පු්ධගරි න්ේගන් ඵහුතය ිළිපකාේ  ්රලසන 
භගවළරී ඇි  ඵළවින්  ේභේතක් විඳුම් ේනොරළබ 
පු්ධගරි න්ටද ඒ වහ විඳුම් රඵහීමභට අලය ිළඹය 
ගන්ේන්ද; 

 ඹන්නත් එතුමභහ වන් කායන්ේනහිද? 

(ඇ) ේනො එේේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

கரற அமச்சமக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) கற்ன்க்தகரண்ட தரடங்கள் ற்ன்ம் ல்லிக்க 

ஆமக்குளறன் றப்னமகள் ற்ன்ம் 

2011.05.04 ஆம் றகற அமச்சமறணரல் 

தற்தகரள்பப்தட்ட தகரள்மகத் 

லர்ரணங்கமப மடனெமநப்தடுத்தும் மகறல் 

டக்கு ற்ன்ம் கறக்கு ரகரங்கபறல் 

னத்த்றன் தறன்ணரண கரனகட்டத்றல் கரறகள் 

தற்நற தறச்சறமணகமபத் துரறரகத் 

லர்ப்தற்கரக கரற ஆமரபரல் 

தபறறடப்தட்டுள்ப 2013/01ஆம் இனக்க 

ற்ன்ம் 2013.01.03ஆம் றகற சுற்நநறக்மகக்கு 

ற்த, 2013 ற்ன்ம் 2014ஆம் ஆண்டுகபறல் 

றனோதகரமன, ட்டக்கபப்ன, அம்தரமந 

ஆகற ரட்டங்கபறல் இணங்கரப்தட்ட 

கரறப் தறச்சறமணகபறன் ண்றக்மக ரட்ட 

ரரறரக ணறத்ணறத வ்பதன்தமனம்; 

 (ii) தற்தடி சுற்நநறக்மகறன் 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 

2.2.1.2, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.4, 

2.2.3.5ஆம் இனக்க தறரறவுகபறல் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்ப அநறவுன்த்ல்கள் 

அனெல்தடுத்ப்தட்டுள்பணர ன்தமனம்; 

 (iii) ஆதணறன், இது தற்நற றதங்கள் ரம 

ன்தமனம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இதும இணங்கரப்தடர இவ்ரநரண 

தறச்சறமணகள் ற்ன்ம் லர்வுகள் 

கறமடக்கப்ததநரர்கபறல் ததனோம் ண்றக் 

மகரதணரரறன் தறச்சறமணகள் மகறடப் 

தட்டினோப்தரல், இற்மநம லர்வுகள் 

கறமடக்கப்ததநரர்களுக்கும் இற்கரண 

லர்வுகமபப் ததற்ன்க்தகரடுப்தற்குத் தமரண 

டடிக்மககமப தற்தகரள்ரர ன்தமனம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the  Minister of Lands:  

(a) Will  he state- 

 (i) separately, on district-wise, the number of 

identified land problems in the 

Trincomalee, Batticaloa and Ampara 
Districts in 2013 and 2014 as per the 

Circular dated 03.01.2013 and No. 2013/01 

issued by the Land Commissioner with a 

view to solve the land-related issues 
immediately in the Northern and the 
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Eastern Provinces in the post-war era in 

implementing the recommendations of the 
Lessons Learnt and Reconciliation 

Commission and the policy decision taken 

by the Cabinet of Ministers on 04.05.2011; 

 (ii) whether the instructions given in that 

Circular in Section Nos. 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 

2.2.1.2, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 
2.2.3.4 and 2.2.3.5 were implemented; and 

 (iii) if so, the details in this regard? 

(b) Will he state whether steps will be taken to solve 

the unsolved problems of the persons since the 
unidentified problems and the problems faced by 

the majority of persons remain unsolved? 

(c) If not, why?  

 
ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ (ඉඩේ රළජය නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு ரற. தற. க்கரக்க - கரற இரஜரங்க 

அமச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඉඩම් අභහතයතුමභහ 

ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹට ිළියතුමරු ේදනහ.   

(අ) (i) උගත් ඳහඩම් වහ ්රි න්ධහන ේකාොමින් බහේ  
නිර්ේ්ධල ්රිඹහත්භකා කිරීභ ඹටේත් 2013/01 
චක්රේ්ලයඹට අනු නළ ේෙනහිය ඳශහේත් 
දිසත්රික්කාර 2013  2014  2015 ඹන ර්ර 
ඉදිිපඳත් ව ගළටලු ්රභහණඹ ඳවත ඳිපදි ේ . 

 

 
 

 (ii) ඔ . 

 (iii) 2.2.1ට අනු  ඉඩම් ේනොභළි  වහ ඉඩම් අහිමි ව 
පු්ධගරි න් ේත ඉඩම් ේඵදහ ීමභ ිදදුකාය ඇත. 

  2.2.1.1ට අනු  ඉඩම් ේනොභළි  පු්ධගරි න්ට ඉඩම් 
ේඵදහ ීමභ ඹටේත් යුද ගළටුම් ඳළළි  ්රහේ්ධයඹ 
ේ්ලකාම් ේකාොට්ඨහර පීඩහට ඳත් පු්ධගරි න්ේ  
ේතොයතුමරු රඵහ ේගන එභ පු්ධගරි න්ටද ඉඩම් 
ේඵදහ ීමභ ිදදුකාය ඇත. එේභන්භ යජඹ අනුභත කාශ 
ංර්ධන යහඳිි  වහ ඉඩම් රඵහීමභට කාටයුතුම 
කාය ඇත. 

  2.2.1.2ට අදහශ  ඉඩම් අහිමි ව පු්ධගරඹන් ේත 
ඉඩම් ේඵදහ ීමභ ඹටේත් 2013/01 වහ 2008/04 
චක්රේ්ලයඹන්හි විධිවිධහනරට අනුකර ඉඩම් 
කාච්ේච්ිප භඟින් ඳභණක් ඉඩම් ේඵදහ ීමභ ිදදු ව 
අතය  එඹ ංයයහත්භකා ත්රිකුණහභරඹ 
දිසත්රික්කාේේ ඉඩම් කාච්ේච්ිප 89ක්ද  අම්ඳහය 
දිසත්රික්කාේේ 82ක්ද  භඩකාරපු දිසත්රික්කාේේ 
164ක්ද ේ .  

  ඒ අනු 2013 ිදට 2015 ර්ඹ දක්හ ේඵදහ ීම ඇි  
ඉඩම් ්රභහණඹන් ඳවත ඳිපදි ේ . 

දිසත්රික්කාඹ ඉදිිපඳත් ව ගළටලු 

ත්රිකුණහභරඹ   3 428 

අම්ඳහය   9 453 

භඩකාරපු   5 015 

එකතුල 17,896 

 
  2.2.1.2ට අදහශ  පු්ධගරි න් මුහුණ ීම ඇි  යජේේ 

ඉඩම්රට අදහශ ගළටලු විඳීභ වහ ගළටලු 
වඳුනහ ගළීපේම් ආකාිි ඹට අනු ේතොයතුමරු ග්රහභ 
 නිරධහිපන් භට්ටමින් වඳුනහ ේගන ්රහේ්ධයඹ 
ේ්ලකාම්රුන් භෙ ම්ඵන්ධවී විඳීභට කාටයුතුම 
කාය ඇත. 

  ේභේර ඉදිිපඳත් ව ගළටලු වහ 2013 ර්ේේ 
ිදට 2015 ර්ඹ න විට රඵහ ීම ඇි  විඳුම් 
්රභහණඹන් ඳවත ඳිපදි ේ . 

 
  2.2.2.2ට අනු  ේකාොට්ඨහ දින ඳළළත්වීභ ඹටේත් 

ර්ගීකායණඹ කායගත් ගළටලු විඳීභ වහ ග්රහභ 
නිරධහිප ේකාොට්ඨහ භට්ටමින් ේවෝ ේකාොට්ඨහ 
කිහිඳඹකාට එකාක් ඵළගින් ේකාොට්ඨහ දින 
ඳළළත්විණි. ේකාොට්ඨහ දිනරට කාලින් 
වඳුනහගත් ගළටලුරට අදහශ අලය කාහර්ඹහරීයඹ 
ේතොයතුමරු වහ අදහශ ඳහර්ලසකාරුන් කාළහ  
ගළටලු විඳීභ වහද කාඩිනම් ්රිඹහ භහර්ග ේගන 
ඇත. ඒ අනු ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්කාේේ 
ේකාොට්ඨහ දින 207ක්ද  අම්ඳහය දිසත්රික්කාේේ 
446ක්ද  භඩකාශපු දිසත්රික්කාේේ 178ක්ද 
ලේඹන් ඳත්හ ඇත. 

  2.2.2.3ට අනු  ේකාොට්ඨහ දින ළඩටවන් භඟින් 
විඳීභට ේනොවළකි ව ංකීර්ණ ගළටලු ්රහේ්ධයඹ 
ේ්ලකාම් ේකාොට්ඨහ භට්ටමින් ජංගභ ේේහ වහ 
ේඹොමු කාය විඳීභට කාටයුතුම කාය ඇත. ඒ අනු 
ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්කාේේ ජංගභ ේේහ 15ක්ද  
අම්ඳහය දිසත්රික්කාේේ ජංගභ ේේහ 64ක්ද  
භඩකාශපු දිසත්රික්කාේේ ජංගභ ේේහ 10ක්ද 
ලේඹන් ඳත්හ ඇත. ේම් අනු ේකාොට්ඨහ දින 
ව ජංගභ ේේහ ඳළළත්වීභ තුමියන් ගළටලු 
1 786ක් වහ විඳුම් රඵහ ීම ඇත.  

  2.2.3.4ට අදහශ  අය ඳත්ර විනහල ව ේවෝ 
අසථහනගත ව අසථහර එළනි ගළටලු විඳීභට 
වහ ලිඹවිලි ඹහත්කාහලීන කිරීභ වහ ඉඩම් 
කාච්ේච්ිප ක්රභේ දඹ භඟින් නළත ේතෝයහේගන 
ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභට වහ අසථහනගතව ඵරඳත්ර 
වහ වි කා කායන රද ිළටඳත් නිකුත් කිරීභට 
ිළඹය ේගන ඇත. 

දිවහත්රි්ෂකය මබදළ දී ඇති ඉඩේ කෆබලි 

ත්රිකුණහභරඹ   1 255 

අම්ඳහය      831 

භඩකාරපු   2 029 

එකතුල   4,115 

දිවහත්රි්ෂකය විවඳළ ඇති ඉඩේ ගෆ ලු 

ත්රිකුණහභරඹ      365 

අම්ඳහය      294 

භඩකාරපු   1 127 

එකතුල   1,786 

471 472 

දිවහත්රි්ෂකය ඉඩේ මල්ඛන යළලත්කළලීන ිරීමම 

ත්රිකුණහභරඹ    752 

අම්ඳහය 1 489 

භඩකාශපු 1 739 

එකතුල 3,980 



ඳහර්ලිේම්න්තුම 

  2.2.3.5ට අදහශ  හර්ෂිකා අයඳත්ර හිත 
ඉඩම්ර මු්ල අයඳත්රකාරුන් අි ි හිදකාම් 
ඉදිිපඳත්  කිරීේභන් ඳුඩ වහ නියවු්ල බුක්ි  
වි ඇි  පු්ධගරඹන් ඉඩම් කාච්ේච්ිප වහ ේඹොමු 
කාය අදහශ ඳිපදි ඉඩම් ංර්ධන ආඥහඳනත 
ඹටේත් අයඳත්ර වහ යජේේ ඉඩම් ආඥහඳනත 
ඹටේත් ීමර්ඝ කාහලීන  ඵදුකාය නිකුත් කිරීභට 
ිළඹය ේගන ඇත  

(ආ) තදුයටත් ඉදිිපඳත් න ගළටලු විඳීභ වහ 2016 ය 
වහද බහ්ඩඩහගහයේඹන් රුිළඹ්ල මිලිඹන 50ක් ේන් කාය 
ඇි  ඵළවින්  ඉි ිප ගළටලු විඳීභට එභ ක්රභේ දඹභ 
්රිඹහත්භකා කිරීභට ්රහේ්ධයඹ ේ්ලකාම්රුන්ට උඳේදස ීම 
ඇි  අතය  ඒ වහ අදහශ කාටයුතුම ේම් න විට ආයම්බ කාය 
ඇත. 

(ඈ) අදහශ ේනොේ . 
 

ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்னறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භහ එකා අතුමරු ්රලසනඹක් ගරු 
යහජය අභහතයතුමභහේගන් අවනහ.  

ේම් ්රලසනඹට අදහශ චක්රේ්ලයේඹන් ආයණඹ ේන්ේන් 
යජේේ ඉඩම් ඳභණි . ඳලසචහත් යුද භේේීම උතුමරු නළ ේෙනහිය 
ඳශහත් ව ේනත් ඳශහත්ර ේඳෞ්ධගලිකා ඉඩම් ම්ඵන්ධේඹනුත් 
ගළටලු විලහර ංයයහක් ි ේඵනහ. ඒ ඉඩම් ිළියඵ ඉඩම් 
අභහතයහංලඹට ඹම් භළදිවත්වීභක් කායන්න ඵළිපද? විේලේේඹන්භ 
අධිකායණ අභහතයහංලේඹන්  කාහරහේයෝධ (විේලේ විධිවිධහන) 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත ඉදිිපඳත් කිරීභට ූ දහනම් කාය ේගන ි ේඵන 
ඵත් ආයංචි ේරහ ි ේඵනහ. ඒ  නිහ ඉඩම් අභහතයහංලඹ  
භළදිවත් ේරහ  ේභභ ේඳෞ්ධගලිකා ඉඩම් ම්ඵන්ධේඹන් ඹම් 
භළදිවත්වීභක් ිදදු කායරහ  ඒ ජනතහට වනඹක් රන්න 
පුළුන්ද කිඹරහ ගරු යහජය අභහතයතුමභහේගන් භහ අවනහ. 

 

ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේම් ිළියඵ  අදහශ කාටයුතුම 
ේම් න විටත් ්රිඹහත්භකා කාය ේගන ඹනහ. ගරු භන්රීතුමභනි  ඒ 

අදහශ ේඳෞ්ධගලිකා ඉඩම් ිළියඵ විේලේ උනන්දුක් ඔඵතුමභහට 
ි ේඵනහ නම්  ව ඒ ්රහේ්ධයඹ ේ්ලකාම් ේකාොට්ඨහ දන්නහ 
නම් අඳට ඒ වහ ්රමුයත්ඹ රඵහ දිඹ වළකිි . 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රලසන අංකා 14 - 395/'15 - (1)  ගරු උදඹ ්රබහත් ගම්භන්ිළර 
භවතහ. 

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ ඒ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු මලි්ෂ වමරවික්රම මශතළ  (වාලර් න උපළය මළර්ග ශළ 

ජළතයන්තර මලමෂඳ නමළතයතුමළ)  
(ரண்னறகு லிக் சறக் - அதறறனோத்ற உதர னெமநகள் 

ற்ன்ம் சர்தச ர்த்க அமச்சர்) 

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

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි   භට ේම් ්රලසනඹ රළබුේ්ඩ 
ඊේේ. ේම් ්රලසනඹ භට අදහශද කිඹරහ ඵරන්නත් ඕනෆ. එභ නිහ 

ේභභ ්රලසනඹට ිළියතුමරු ීමභ වහ ි  ේදකාකා කාහරඹක් ඉ්ලරහ 

ිදටිනහ.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුමභහේ  අභහතයහංලඹට ේම් ්රලසනඹ අදහශද නළ්ධද කිඹරහ 
ඳළවළදිලි නළවළ කිඹරහද කිඹන්ේන්? 

 
ගු මලි්ෂ වමරවික්රම මශතළ   
(ரண்னறகு லிக் சறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඒකාත් ඵරන්න ඕනෆ. 

ේභොකාද  භට ්රලසනඹ රළබුේ්ඩ ඊේේ.  

 
ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ ේම් ්රලසනඹ ඉදිිපඳත් 
කාේශේ ඳුඩගිඹ ේදළම්ඵර් භහේේ. ඒ මුළුට කාලින් භභ ේම් 

්රලසනඹ ඉදිිපඳත් කාේශේ. දළන් ඒ මුළු ි ඹරහත් ඉයි .  

 
ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ (න්ළමළතයතුමළ වශ ජළතික 

ප්රතිපත්ති ශළ මර්ිකක ක තුතු නමළතයතුමළ) 

(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அமச்சனோம் தசற 

தகரள்மககள் ற்ன்ம் ததரனோபரர அலுல்கள் அமச்சனோம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

 

 

නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු අගභළි තුමභනි  ඔඵතුමභහ ිළියතුමයක් ේදන්න. ඒකා ේරොකු 

ේදඹක්. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  රංකාහට ඇවි්ලරහ ේම් 
ම්ේම්රනඹ ි බ්ේබ් එතුමභහි . අිළ ඒහට ේග ේ  නළවළ. භටත් 

ආයහධනහ කාශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ඳහර්ලිේම්න්තුමට කිඹනහ 
ේන්. [ඵහධහ කිරීභක්]   නිලසලබ්ද ේරහ ඉන්න  ගරු භන්රීතුමභහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] භභ ්රකාහලඹක් කායන එකා  ඵහය ගත්තහ නම් භට 

ඒකාට ඉඩ ේදන්න.  

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අගභළි තුමභහට බහ අභතන්න ේදන්න. 

 
ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු භලික් භයවික්රභ ඇභි තුමභහ කි  එකා විප. ඇත්ත 

ලේඹන්භ අිළ කාහටත් ආයහධනහ කාේශේ නළවළ. එතුමභහ රංකාහට 
ඇවි්ලරහ  එතුමභහ ම්ේම්රනඹ ි ඹරහ අඳට ආයහධනහ කාශහ ඒකාට 
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[ගරු ටී. බී. ඒකානහඹකා  භවතහ] 
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වබහගි ේන්න කිඹරහ. අිළ ඒ ේවෝට්ලරට මුද්ල ේග ේ ත් 

නළවළ. අිළ ඒ ේභොකුත් කාේශේ නළවළ. අිළට එන්න කි හ. ඒ ඳුඩබිභ 
භභ කිඹන්නම්. ේභතළන උහවිඹකාට ේගනිච්චහ කිඹරහ වනක් 
නළවළ. The Supreme Court of France does not convict. In 
France, there are civil courts, tax courts, administrative 

courts and criminal courts. That is all. All you can do is, you 
can appeal.  If you are convicted; if you appeal on a 
conviction and if the Supreme Court upholds the appeal, that 

is squashed. Otherwise the sentence stands. නඩු ේභොකාක්ද 
කි ේොත් ඒ අදහශ උහවිඹ ේභොකාක්ද කිඹරහ ඵරන්නම්. 
ේරේසඨහධිකායණඹ කාවුරුත් ළයදිකාරුන් කිඹරහ ීරයණඹ 

කායන්ේන් නළවළ. ේම්හ ේකාොේවන් අයගත්තහද දන්ේන් නළවළ. 
රංකාහේ  ඉන්න ේවොරු හේ  ේනොේි .  

තමුන්නහන්ේේරහ වේඹෝගඹ දුන් යහජඳක් ේයජිභේේ හේ  
ේවොරු දළන් ේම් යේට් නළවළ. දළන් ඵරන්න  බිලිඹන 1 000ක් අඳට 
ළඩිපුය ේගන්න ිදදු ේරහ ි ේඵනහ. ේම් භන්රීතුමභන්රහ කිඹන 
වළටිඹට මිනිසුඩන්ේ  ේ්ධේඳොශ ූ යහ කාෆහ;  ඉඩම් ූ යහ කාෆහ;  
්ලලි ූ යහ කාෆහ.  දළන් රජ්ජහ නළි   ඇවි්ලරහ ේභොකාක්ද ේම් 
අවන්ේන්? රංකාහේ  ි ේඵන-  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 
 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ගරු ෛභරීඳහර ිදිපේේන 

ජනහධිඳි තුමභහ ආයම්බ කායපු ආ්ඩඩු නිහ  අද ේම් යටට 
ේරෝකාේේ මිනිසුඩ එනහ.  ඒ කාහරේේ ේජෝර්ජ් ේෝේයොසරහ 
ේගන්න්න ේම් ේගෝලරන් ගිහි්ලරහ ළන්දහ; බුරත් දුන්නහ. 
එක්ේකාේනක්ත් ආේ  නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ේභතුමභන්රහ දළන්  
කාෆ ගවනහ.  ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඔන්න භභ 
්රලසනඹට ිළියතුමරු දුන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔ   එදහ බුරත් ේකාොශඹ 
අයේගනි  ගිේේ. අිළ දන්නහ ේන්. ේජෝර්ජ් ේෝේයොසට එන්නඹ 
කි හ; ටහන් ෆන් ට  එන්නඹ කි හ. ඒ අඹ ආහි න් ඳසේේ 
ේභොකාක්ද ේන්ේන්?  ිදඹඹට 5කා ේකාොමිස එකාක් ඉ්ලරනහ.  ඒ 
නිහ වළභ ේකානහභ එන්න බඹි .  ිදඹඹට ඳවකා   දවඹකා ේකාොමිස  
ගන්නහ නම් කාවුද ේම් යටට එන්ේන්? මිනිසුඩ එන්න බඹි . 
ඒකාි  ේරහ ි ේඵන්ේන්.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ේභභ ්රලසනඹට ිළියතුමරු ීමභ වහ අදහශ ඇභි තුමභහ කා්ල 
ඉ්ලරහ ිදටි අතය  ගරු අගභළි තුමභහ ්රලසනඹට අදහශ ඹම් ඳළවළදිලි 

කිරීභක් කාශහ.  ේභභ ්රලසනඹ නළත යක් නිිද ඳිපදි ේඹොමු 
කාේශොත් එඹට අදහශ ඇභි යඹහට ිළියතුමරු ේදන්න පුළුන්. 
ේභොකාද  එතුමභහට ්රලසනඹ ඇීමභට ි ේඵන අි ි ඹ -  

 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභි   ජනහධිඳි තුමභහි  ආයහධිත අමුත්තන් වළටිඹට එඹට 
වබහගී වුණහ.  ඒ නිහි  භහ කි ේ .  ඒ වහ අඳට  විඹදම් 
වුේණත් නළවළ.  

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  - [ඵහධහ කිරීභක්] 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු උදඹ ්රබහත් ගම්භන්ිළර භන්රීතුමභනි  - 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 ගරු අගභළි තුමභනි   ඔඵතුමභහ ේම් ගරු බහට දළනුම් දුන්නහ  

Economic Forum එකාක් ි ේඹනහ    අිළ  ඒකාට ේෝේයොස  
ේගන්නහ  කිඹරහ.  එේේ නම්  ඔඵතුමභහ කිඹන්ේන් ේම් බහට 
ඔඵතුමභහ  අතයක් ්රකාහලඹක් කාශහඹ කිඹරහද?  

 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Economic Forum එකාක් ි ේඹනහ.ේෝේයොස  එනහ. 
ේෝේයොස එක්කා  ේජෝලෂස සටි ලිට්ස   ආහ  -   

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ේගන්නහ  කිඹරහි  කි ේ . 
 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ිපකාහේඩෝ වවුසභන්  ආහ.  ේජෝලෂස සටි ලිට්ස   ිපකාහේඩෝ 
වවුසභන් එන්ේන් නළවළ ේන්  ේවොරුත් එක්කා. ේම් ේරෝකාඹ 
ිළියගත්  ්රධහන අඹ.   තමුන්නහන්ේේරහ ේවොයකාම් කායන කාහරේේ  
ේජෝලෂස සටි ලිට්ස  ආේ  නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]  ේවොයකාම් කායන 
කාහරේේ  ආේ  නළවළ   ඒකාි  ේරහ ි ේඹන්ේන්. [ඵහධහ කිරීම්]
ේවොයකාම් කායන කාහරේේ කාවුරුත් ආේ  නළවළ. ේජෝලෂස 
සටි ලිට්ස  ිපකාහේඩෝ වවුසභන්  ේභොන්ේටක්  ිදං අලුේ ලිඹහ ළනි   
ඉන්දිඹහේන්  යුේයෝඳේඹන්  ඇේභිපකාහේන්  ්රිද්ධධ අඹ එන්ේන් 
ේකාොේවොභද? ේම් අඹ කිඹන්ේන් දළන්  ධනහීම ක්රභේේ  අඩු 
ඳහඩුකාම් ි ේඵනහ  ඒහ වදන්න  ඕනෆ කිඹරහි . ේජෝලෂස 
සටි ලිට්ස  කිඹන්ේන් හභහංශිකා ේකාේනක්. දළන් ේම්ේගෝලරන් 
කාළභළි  නළවළ.  ේභොකාද  ේම්ේගෝලරන් ේවොයකාම් කායන ආර්ථිකාඹ 
ේන්. They are crony capitalists.  මුන්ට ඕනෆ ේරහ ි ේඵන්ේන්  
උන්ේ  ධනහදඹ. පුළුන්තයම් වම්ඵකාය ගන්නි . Stock market   
එේකාන්  වම්ඵ කාය ගත්තහ. දළන් Stock market  එකාට Capital 
Gains Tax   දළම්භහ කිඹරහ බඹ ේරහ ඉන්ේන්. ත භහ තුමන 
වතයකින් ේවොයකාම්  කායපු විධිඹ  ේම් යටට ේවිය ේනහ.  ඒ 
කාහර ඹ ේනේකාොට ේවො ීපි ඥඹන් ේොඹහ ගන්න.  ආර්ථිකා 
විේලේඥඹන් ේනොේි . [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ (උවවහ න යළපන ශළ 
මශළමළර්ග නමළතයතුමළ වශ පළර්ලිමේන්තුමේ  

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்ன்ம் 

தடுஞ்சரமனகள் அமச்சனோம் தரரளுன்நச்  

சமத னெல்னோம்) 

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

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  අගභළි තුමභහ ඒකාට ඳළවළදිලි 

උත්තයඹක් දුන්නහ.  ආේඹත් අවන්න අලය නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]
ආේඹත් අලය නළවළ.  
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු උදඹ ්රබහත් ගම්භන්ිළර භළි තුමභහ. 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  
භන්රීයඹකු ගරු අගභළි තුමභහේගන් ්රලසනඹක් ඇුඩහභ එතුමභහ 

"උන්ට ඕනෆ  මුන්ට ඕනෆ වම්ඵ කායන ආර්ථිකාඹක්" ඹනහීම 
ලේඹන් ්රකාහල කායනවිට  ේම් ගරු බහේ  අේනකුත් 
භන්රීරුන්ට එතුමභහ - 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුමභහ එේවභ කි ේ  ඔඵතුමභහටි  කිඹරහද ඔඵතුමභහ 
කිඹන්ේන්? 

 
ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்னறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භේ  ්රලසනඹට තභි  එතුමභහ 

එේවභ උත්තය දුන්ේන්. 

 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ කි ේ   "යහජඳක් ේයජිභඹි  මුන්ට ඕනෆ" කිඹරහි . 
යහජඳක් ේයජිභඹ ේභතුමභහ නම් ේභතුමභහට ේතොප්ිළඹ දභහ ගන්න 

කිඹන්න. භට කාභක් නළවළ. ිළට ඉන්නහ   හුෙහක් ේවොරු.  
මිීපභරුේෝ ඉන්නහ; උන් ඉන්නහ; මුන් ඉන්නහ.  යහජඳක් 
ේයජිභඹ ගළනි  කාථහ කාේශේ. ේභතුමභහත් ඒ ගණඹට ළේටනහ නම් 

භට කායන්න ේදඹක් නළවළ. ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  
එතුමභහ නළඟිටරහ කිඹනහ  "භභ ඒ ගණඹට අි ි ි " කිඹරහ. භභ 
කි ේ  නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගරු උදඹ ්රබහත් ගම්භන්ිළර භළි තුමභහ විිදන් 
ඉදිිපඳත් කායන රද ඳළනඹට ත ි  ේදකාක් ඇතුමශත ඒ ිළියඵ 
ේොඹහ ඵරහ ිළියතුමරු රඵහ ේදන්නම් කිඹහ ගරු භලික් භයවික්රභ 

ඇභි තුමභහ කි හ. එභ ිළියතුමය රඵහ ීමභට ේඹෝගය එතුමභහ ද කිඹන 
එකාත් එතුමභහට ඳළවළදිලි නළවළ කිඹහ එතුමභහ කි හ. ඒ අතයතුමය ගරු 
අගභළි තුමභහ විිදන් ඳළවළදිලි කිරීභක් කායනු රළබුහ. 

ගරු උදඹ ්රබහත් ගම්භන්ිළර භළි තුමභනි  ඒ නිහ  භන්රීයඹකු 

ලේඹන් ඔඵතුමභහට  ි ේඵන අි ි ඹක් වළටිඹට ඉදිිපඳත් කායන රද 
ේම් ්රලසනඹට ි  ේදකාකාට ඳුඩ අදහශ අභහතයහංලේඹන් ඳළවළදිලි 
ිළියතුමයක් රඵහ ීමභ අලයද  නළ්ධද කිඹන කාහයණඹ ඳදනම් කාය 

ේගන එභ  ්රලසනඹට  අද දින ි ේඵන අසථහ ේභතළනින් ඉත් 
ේනහ.  

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිිපපත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரனோ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

ගු බන්දු ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භේ  අංකා 15-408/'16 
දයන ්රලසනඹට-[ඵහධහ කිරීභක්]. 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கனோரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි   මුද්ල ඇභි තුමභහ එභ 

්රලසනඹට ිළියතුමරු ේදන්න ි  ේදකාක් කා්ල ඉ්ලරහ ි ේඵන නිහ 
එතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹට ිළියතුමරු ේදන්න ි  ේදකාකා 

කාහරඹක් ඉ්ලරහ ිදටිනහ.   
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිිපපත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரனோ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
මරෝග පළනය ශළ ප්රතිකළර : ලෆය කෂ ුදද 

தரய்க் கட்டுப்தரடு ற்ன்ம் சறகறச்மச: தசனறட்ட 

தம் 
DISEASE CONTROL AND TREATMENT: MONEY SPENT 

97/‟15 

1. ගු කී ජයලර් න මශතළ (ගු බුේධික පතිරණ මශතළ 
මලනුල ) 
(ரண்னறகு னக்கற ஜர்ண - ரண்னறகு னத்றக தற 

சரர்தரக) 

(The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana)   

ේෞයය  ේඳෝණ වහ ේ්ධයඹ ෛදය අභහතයතුමභහේගන් ඇූ  

්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) 2010.01.01 දින ිදට 2014.12.31 දින දක්හ ය 
ඳවකා කාහරඹ තුමශ හර්තහ ව ිළියකාහ  දිඹළඩිඹහ  
කුගඩු   ේයෝග  ඩවුන් වරක්ණඹ වහ චහරකා 
නියුේයෝන ේයෝගීන් ්රභහණඹ එක් එක් ර්ඹට 
ේන් ේන් ලේඹන් ේකාොඳභණද; 

 (ii) ේභභ ංයයහ භසත ජනගවනේේ ්රි ලතඹක් 
ලේඹන් එක් එක් ර්ඹ අනු ේන් ේන් 
ලේඹන් කාේර්ද; 

 (iii) ඉවත ේයෝග ළශඳීභට ඵරඳහන ්රධහන ේවේතුම 
හධකා එක් එක් ේයෝගඹට ේන් ේන් ලේඹන් 
කාේර්ද; 

  ඹන්න එතුමභහ වන් කායන්ේනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත (අ)(i) හි වන් ේයෝග ඳහරනඹට වහ 
්රි කාහය වහ ඳුඩගිඹ ය ඳව තුමශ යජඹ ළඹ 
කාශ මුදර එක් එක් ර්ඹට ේන් ේන් ලේඹන් 
කාේර්ද; 

 (ii) එභ මුද්ල ්රභහණඹන් එක් එක් ර්ේේ ජහි කා 
ආදහඹේභහි ්රි ලතඹක් ේර කාේර්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහට දන්න්ේනහිද? 

(ඇ) (i) ේභභ ේයෝග ඳහරනඹ කිරීභට ේගන ඇි  ිළඹය 
කාේර්ද; 

 (ii) ේභභ ේයෝග වහ ළඹ න මුද්ල ඳඹහ ගළීපභ 
වහ විකා්ලඳ ක්රභේ ද ේොඹහ ගළීපභට කාටයුතුම 
කාය ි ේබ්ද; 

 (iii) එේේ නම්  ඒ කාය ආකාහයේඹන්ද; ඹන්නත් එතුමභහ 
ේභභ බහට දන්න්ේනහිද? 

(ඈ) ේනො එේේ නම්  ඒ භන්ද? 
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சுகரரம், ததரசம ற்ன்ம் சுதச னோத்து 

அமச்சமக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2010.01.01ஆம் றகற னெல் 2014.12.31ஆம் 

றகற மறனரண ந்ரண்டு கரனத்றனுள் 

அநறக்மகறடப்தட்ட னற்ன்தரரபர்கள், 

லரறறவு தரரபர்கள், சறன்லக தரரபர்கள், 

ணலிவு தரரபர்கள் ற்ன்ம் இக்க 

ம்தணு தரரபர்கள் ண்றக்மக 

எவ்தரனோ ஆண்டுக்குதற்த தவ்தநரக 

வ்பதன்தமனம்; 

 (ii) இந் ண்றக்மக தரத் சணத்தரமகறன் 

சவீரக எவ்தரனோ ஆண்டுக்குதற்த 

தவ்தநரக வ்பதன்தமனம்; 

 (iii) தற்தடி தரய் ற்தடுற்கு துரண தறரண  

கரறகள் எவ்தரனோ தரய்க்தகற்த 

தவ்தநரக ரதன்தமனம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) தற்தடி (அ)(I )  இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

தரய்கமபக் கட்டுப்தடுத்துற்கும் 

சறகறச்மசபறப்தற்கும் கடந் ந்து 

ஆண்டுகபறல் அசரங்கம் தசனவுதசய் 

தத்தரமக எவ்தரனோ ஆண்டிலும் 

ணறத்ணறரக வ்பதன்தமனம், 

 (iii) தற்தடி தத்தரமக எவ்தரனோ ஆண்டிலும் 

தசற னோரணத்றன் சவீரக 

வ்பதன்தமனம், 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) இந் தரய்கமபக் கட்டுப்தடுத்துற்கு 

தற்தகரள்பப்தட்டுள்ப டடிக்மககள் 

ரமதன்தமனம்; 

 (ii) இந் தரய்களுக்குச் தசனரகறன்ந தத்மப் 

ததற்ன்க்தகரள்ற்கரண ரற்ன் 

னெமநமகமபக் கண்டநறற்கு டடிக்மக 

தற்தகரள்பப்தட்டுள்பர ன்தமனம்; 

 (iii) ஆதணறல், அது வ்ரன் ன்தமனம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Will he state - 

 (i) separately the number of patients of cancer, 

diabetes, renal diseases, down syndrome 
and motor neuron diseases reported during 

the five year period from 01.01.2010 to 

31.12.2014; 

 (ii) the above number as a percentage of the 

total population separately for each year; 

and 

 (iii) the major contributory factors for the above 

diseases separately for each disease? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) the amount of money spent by the 

Government for the control and treatment 

of the diseases mentioned in (a) (i) above 

during the last five years separately for 
each year; and 

 (ii) the aforesaid amounts of money as a 
percentage of the national income of each 

year? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the steps that have been taken to control 
these diseases;  

 (ii)  whether action has been taken to inquire 
about alternate methodologies to cover the 

expenses made in relation to these diseases; 

and 

 (iii)  if so, of the manner in which it will be 

done? 

(d) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கனோரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේෞයය  ේඳෝණ වහ 

ේ්ධයඹ ෛදය අභහතයතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹට ිළියතුමය 

වභළගත* කායනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரனடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)    
 

 
 

*   ඩවුන් වරක්ණඹ හිත ේයෝගීන් ංයයහ ේන් ේන් එකාතුම 
ේනොකායන අතය  ඔවුන්ද ඇතුමශත් ර්ණේ්ධව අභහනතහන් හිත 
ේයෝගීන් කාහ්ඩඩේේ දත්ත ඉවත දක්හ ඇත.  

**  චහරකා නියුේයෝන ේයෝගඹ හිත ේයෝගීන් ංයයහ ේන් එකාතුම 
ේනොකායන අතය  ඔවුන්ද ඇතුමශත් කාය ඇි  ේනත් සනහයු ඳ්ධධි  
ආඵහධ හිත ේයෝගීන් කාහ්ඩඩේේ දත්ත ඉවත දක්හ ඇත.  

 ර්ඹ   2010 2011 2012 2013 2014 

  ය භළද 
ජනගවනඹ 
(000) 

  20 675 20 869 20 424 20 579 20 771 

 ිළියකාහ 21 517 25 457 25 452 25 515 26 341 

   දිඹළඩිඹහ 73 774 NA 78 900 84 259 NA 

    කුගඩු ේයෝග 23 303 22 395 22 439 25 349 24 447 

ේයෝගීන් 
ගණන 

 ඩවුන් 
වරක්ණඹ 

ේන් 
ේ්ලයන 

ේන්  
ේනොභළ
ත. 

ලේඹන් ංයයහ දත්ත 

  *ඩවුන් 
වරක්ණඹ 
්රමුය 
ර්ණේ්ධව 
අභහනතහන්  
(Chromosoma
l Abnormali-
ties) 

211 166 187 283 249 

   චහරකා 
නියුේයෝන 
ේයෝගඹ 

ේන් 
ේ්ලයන 

ේන්  
ේනොභළ
ත. 

ලේඹන් ංයයහ දත්ත 

   ** ේනත් 
සනහයු ඳ්ධධි  
ආඵහධ (Other 
diseases of 
nervous sys-
tem) 

7 898 7 695 8 402 7 429 7 395 
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(ii) 

 

 
(iii) 

 

 

(ආ) (i) 

  ිළියකාහ  දිඹළඩිඹහ  කුගඩු ේයෝග  ශ්රී රංකාහේ  ේඵෝ 
ේනොන  ්රධහන ේයෝග න අතය  ෆභ යකාීමභ ේභභ 
ේයෝගීන් විලහර ගණනක් වහ යජේේ ේයෝව්ලර ඉවත 
දක්හ ඇි  ආකාහයඹට ්රි කාහය කායනු රළේබ්. නමුත්  
ේයෝව්ල වහ ේන් ේකාේයන අයමුද්ල ේන් ේන් ේයෝග 
ලේඹන් ේනො ිදඹලු ේයෝග ව වදිිද අසථහරට අලය 
න ්රි කාහය කිරීභට අලය න ේඵේවත් ව අේනකුත් 
ේේහ රඵහීමභට ේෞයය  ේඳෝණ වහ ේ්ධයඹ ෛදය 
අභහතයහංලඹ ේි න් හර්ෂිකා මුද්ල ේන් ේකාේර්.  

 ර්ඹ   2010 2011 2012 2013 2014 

  ය භළද 
ජනගවනඹ 
(000) 

  20 675 20 869 20 424 20 579 20 771 

 ිළියකාහ 0.104% 0.122% 0.125% 0.124% 0.127% 

  දිඹළඩිඹහ
 

0.357% NA 0.386% 0.409% NA 

  කුගඩු 
ේයෝග 

0.113% 0.107% 0.110% 0.123% 0.118% 

ේයෝගීන් 
ගණන 

ඩවුන් 
වරක්
ණඹ 

ේන් 
ේ්ලයන 

ේන්  
ේනොභළත. 

ලේඹන් ංයයහ දත්ත 

  ඩවුන් 
වරක්
ණඹ ්රමුය 
ර්ණේ්ධ
ව 
අභහන
තහන්  
(Chromo
somal 
Abnor-
malities) 

0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 

  චහරකා 
නියුේයෝන 
ේයෝගඹ 

ේන් 
ේ්ලයන 

ේන්  
ේනොභළත. 

ලේඹන් ංයයහ දත්ත 

  ේනත් 
සනහයු 
ඳ්ධධි  
ආඵහධ 
(Other 
diseases 
of nerv-
ous 
system) 

0.038% 0.037% 0.041% 0.036% 0.036% 

ේයෝගී තත්ත්ඹ ේයෝගඹ ළශඳීභට ඵරඳහන ්රධහන ේවේතුම 

හධකා 
ිළියකාහ දුම් ඳහනඹ  භදයහය බහවිතඹ  බුරත් විට 

බහවිතඹ  ේෞයය ම්ඳන්න ේනොන ආවහය 

යටහ  ලහරීිපකා යහඹහභ අඩු ඵ  සථුරතහ  

ඳිපය දූණඹ. 
දිඹළඩිඹහ දුම් ඳහනඹ  භදයහය බහවිතඹ  ේෞයය 

ම්ඳන්න ේනොන ආවහය යටහ  ලහරීිපකා 

යහඹහභ අඩු ඵ  සථුරතහ. 
කුගඩු ේයෝග දුම් ඳහනඹ  අධිකා රුධිය පීඩනඹ  දිඹළඩිඹහ  

ඵළය ේරෝව වි වීභ  සථුරතහ  විද ේයෝග 

අධිකා ේකාොේරසටේයෝ්ල  ේඹෝි්ධධබහඹ. 
ඩවුන් වරක්ණඹ භේ  ඹ අවුරුදු 35ට ළඩිවීභ  ඳවුේ්ල 

තත් ඩවුන් වරක්ණ දරුේක් ිදරීභ  භ 

වහ ිළඹහේ  ජහනර ේභභ ඩවුන් වරක්ණ 

වහ හවකා වීභ. 
චහරකා නියුේයෝන 

ේයෝගඹ 
දළනට ඳළවළදිලි ේවේතුම හධකා වඳුනහේගන 

නළත. නමුත්  ඳහිපිපකා ජීන යටහ ව 

ජහනභඹ ේවේතුමපර ංයුි ඹ ඵරඳහන ඵට 

ළකා ේකාේර්. 

 (ii) ිළියකාහ ්රි කාහය ව භර්දනඹ වහ යජඹ 2016 ය අඹ 
ළේඹන් දශ ජහි කා ආදහඹේභන් 007%ක් ේන් කාය ඇත.  

(ඇ) (i) 
 

 
 (ii) ශ්රී රංකාහේ  ේෞයය ේේහ ේයෝගීන් වට ේනොමිරේේ 

රඵහේදන ේේහක් න ඵළවින් මුද්ල රඵහීමභ ිදදු නුේේ 
එභ ර්ඹට අඹ ළේඹන් ේන් ේකාේයන ්රි ඳහදන 
වයවහඹ. ේභභ මුද්ල රඵහගළීපභ වහ විකා්ලඳ ක්රභේ ද 
ේෞයය  ේඳෝණ වහ ේ්ධයඹ ෛදය අභහතයහංලඹ විිදන් 
ේඹොදහ ඇත.  

 (iii) අදහශ ේනොේ . 

(ඈ) ඳළන ේනොනඟී. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රලසන අංකා 2-153/'15-(3)  ගරු එම්.එච්.එම්. ්ලභහන් භවතහ. 
 

ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்னறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ.  

ේයෝගී තත්ත්ඹ ේයෝගඹ ළශළක්වීභට ේගන ඇි  ්රිඹහභහර්ග 

ිළියකාහ 1.  ිළියකාහ භර්දනඹ කිිපභට ජහි කා ්රි ඳත්ි ඹක් 

2015 ේදළම්ඵර් භ ේෞයය අභහතයහංලේේ  ිළියකාහ 

භර්දන ඒකාකාේඹන් එිය දක්හ ඇත. 2. ඉවත වන් 

දුම් ඳහනඹ ්රමුය ිළියකාහ ජනකා ේවේතුම හධකා ගළන 
භවජනඹහ දළනුත් කිරීේම් යහඳහය ිදදු කිරීභ. 3. ෆභ 

දිස ත්රික්කාරභ ඇි  ුඩනහරී හඹන ව ුඩ දිවි 

භධයසථහන වයවහ ගළබ් ේගර ිළියකාහ  මුය ිළියකාහ ව 

ේනත් ිළියකාහ ේයෝගීන් වඳුනහ ගළීපභ ිදදු කිිපභ. 4. 

ගළබ් ේගර ිළියකාහ ළශළක්වීේම් HPV එන්නත් 2017 

ිදට ඳහ්ල ශමුන්ට වඳුන්හ ීමභට කාටයුතුම කිරීභ. 5. 
ිළියකාහ ජනකා වි යහඹනිකා ද්රය අඩංගු දුම්ළටි  

දුම්ේකාොශ අඩංගු ද්රය ඳහරනඹ කිරීභ. 6. න ිළියකාහ 

්රි කාහය භධයසථහන 3ක් සථහිළත කිරීභ. 7. ජහි කා 

ිළියකාහ ේයෝවේ්ල ඳවුඩකාම් ළඩිදියුණු කිරීභ. 

දිඹළඩිඹහ 1.  2016-2020 දක්හ ඳස අවුරුදු ළරළසභක් 

දිඹළඩිඹහ භර්දනඹට ඵහු-අංශිකා 

ම්ඵන්ධීකායණේඹන් ්රිඹහත්භකා කිරීභ. 2. දුම්ේකාොශ 

වහ භදයහය ඳනත ඹටේත් දුම් ඳහනඹ  භදයහය 
බහවිතඹ ීමභහ කිරීභට කාටයුතුම ිදදු කිරීභ. 3. ෆභ 

දිසත්රික්කාරභ ඇි  ුඩ දිවි භධයසථහන වයවහ 

දිඹළඩිඹහ ේයෝගීන් වඳුනහ ගළීපභට කාටයුතුම කිරීභ. 4. 

දිඹළඩිඹහ ඇි වීභට ඵරඳහන ේවේතුම හධකා ගළන 

භවජනඹහ දළනුත් කිරීේම් යහඳහය ිදදුකිිපභ. (උදහ : 

ේෞයය ම්ඳන්න ේනොන ආවහය යටහ  ලහරීිපකා 
යහඹහභ අඩු ඵ  සථුරතහ) 

කුගඩු ේයෝග 1. දුම්ඳහනඹ  අධිකා රුධිය පීඩනඹ  දිඹළඩිඹහ  

සථුරතහ  විද ේයෝග  අධිකා ේකාොේරසටේයෝ්ල ආීම 

ේවේතුම ඳහරනඹ කිරීභට කාටයුතුම කිරීභ. 2. කුගඩු 

ේයෝගීන්ට අලය න රුධිය කාහන්දු ේඳයණ ඹන්ත්ර 
එභ ේයෝගීන් ළඩි ලේඹන් ිදටින දිසත්රික්කාරට 

රඵහීමභ. 3. ජහි කා ික්කාේ ද රුධිය කාහන්දු ේඳයණ 

භහලිගහත්ත ේයෝවේරහි ඳවුඩකාම් ළඩිදියුණු කිරීභ. 

ඩවුන් 

වරක්ණඹ 
1.  ඩවුන් වරක්ණ ේයෝගීන් වහ ්රි කාහය නළි  

අතය  ඔවුන්ට ව ඔවුන්ේ  ේදභ ිළඹන්ට උඳේදස 

හඹන ඳළළත්වීභ. 2. රංකාහේ  ිදඹලු ඳවු්ලරට 

ඩවුන් වරක්ණ දරුේක් ඇි වීේම් අදහනභ අඩු 
කිරීභට අලය උඳේදස රඵහීමභ ඳවු්ල ේෞයය 

කාහර්ඹහංලේේ මලිකාත්ේඹන් ිදඹලු දිසත්රික්කාර 

 ේෞයය ෛදය නිරධහිප කාහර්ඹහරර ඳවු්ල ේෞයය 

ේේවිකාහන් වයවහ ිදදු කිරීභ. 

චහරකා නියුේයෝන 

ේයෝග 
1.  තිි ි කා ේයෝව්ලර සනහයු ේයෝග  හට්ටු වයවහ 

ඔවුනට ්රි කාහය රඵහේදනු රළේබ්. 

481 482 

[ගරු ගඹන්ත කාරුණහි රකා භවතහ] 
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ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கனோரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  අධයහඳන අභහතයතුමභහ 

ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹට ිළියතුමරු ීමභ වහ ි  ේදකාක් කා්ල 
ඉ්ලරහ ිදටිනහ.  

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිිපපත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரனோ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රලසන අංකා 3-240/'15-(3)  ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ.  

 

ගු බන්දු ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ.  

ගරු අග්රහභහතයතුමභහ එඹට ිළියතුමරු ේදන්න ූ දහනම් නිහත්  

ේභඹ ජහි කා ළදගත්කාභකින් යුතුම ්රලසනඹක් නිහත් එභ ිළියතුමය 
දුන්ේනොත් ේවොි  කිඹහ භහ හිතනහ. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අගභළි තුමභනි  ්රලසන අංකා 3.  

 

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේම් ම්ඵන්ධේඹන් 
විහදඹක් අඳ නිඹභ කාය ි ේඵනහ ේන්.  

 
ගු බන්දු ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු අගභළි තුමභහට ්රලසනඹට උත්තය ේදන්න ඉඩ ේදන්න. 

 
ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  23 ව 24 කිඹන දින 

ේදේක්භ ේම් ගළන අඳ විහදඹක් ඳත්නහ. 

 
ගු බන්දු ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු බහනහඹකාතුමභනි  ේම්කා ඳහර්ලිේම්න්තුමට මුද්ල ිළියඵ 
ි ේඵන අි ි ඹ.  ගරු අගභළි තුමභනි  ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  මුද්ල 

ිළියඵ ි ේඵන අි ි ඹට ඔඵතුමභහ ේකාියන්  උත්තයඹක් ේදන්න.   
 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේම් එහ ි ේඵන ිළියතුමේර් 
භවය ංයයහ ේ්ලයන ගළන භට ෆමකභකාට ඳත් න්න ඵළිප නිහ 

එභ ්රලසනඹට ිළියතුමරු ීමභ වහ භහ ි  ේදකාක් කා්ල ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ.  Let me check it up and answer. 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිිපපත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரனோ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රලසන අංකා 4-333/'15-(1)  ගරු ුඩනි්ල වඳුන්ේනත්ි  භවතහ. 
 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ගරු ුඩනි්ල වඳුන්ේනත්ි  
භන්රීතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, you can table it. 
 

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No.  There is a case pending with regard to this 
matter, Sir.  I need two weeks' time to answer that 

Question.. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිිපපත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரனோ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 

පෆරණි ගළලු පළමර් වාලර් න ක තුතු ප්රමළද ීමම : 
මශේතු  

 தம கரலி வீற அதறறனோத்ற டடிக்மககபறன்  

ரம் : கரங்கள் 
DELAY IN DEVELOPMENT OF OLD GALLE ROAD: REASONS  
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5. ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ (ගු (වලදය) නලින්ද 
ජයතිවහව මශතළ මලනුල ) 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க - ரண்னறகு (மத்ற 

கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம சரர்தரக) 

(The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. (Dr) 
Nalinda Jayathissa) 

උස  අධයහඳන වහ භවහභහර්ග  අභහතයතුමභහේගන් ඇූ  
්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) න ගහලු ඳහයට භහන්තය දිේන ඳළයණි ගහලු 
ඳහේර්  ේභොයටු-ඳහනදුය අතය ංර්ධන කාටයුතුම 
්රභහදවීභ නිහ  එභ භහර්ගඹ බහවිතහ කායන ජනතහ 
ව භහර්ගඹ ේදඳ ේශළ්ල හිමිඹන් ඵරත් 
අඳවුඩතහඹකාට රක්වී ඇි  ඵ දන්ේන්ද; 

 (ii) ේභභ භහර්ගේේ ංර්ධන කාටයුතුම ආයම්බ කායන 
රද දිනඹ කාේර්ද; 

 (iii) ඒ වහ ේන් කාය ඇි  මුද්ල ්රි ඳහදන 
ේකාොඳභණද; 

 (iv) ංර්ධන කාටයුතුම බහය ේකාොන්ත්රහත් භහගභ ේවෝ 
භහගම් කාේර්ද; 

 (v) ංර්ධන කාටයුතුම අන් කිරීභට තදුයටත් 
ගතවිඹ වළකි කාහරඹ ේකාොඳභණද; 

 (vi) භහර්ග ංර්ධන කාටයුතුම  ්රභහද වීභට ේවේතුම 
කාේර්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහට දන්න්ේනහිද? 

(ආ) ේනො එේේ නම්  ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

உர்கல்ற ற்ன்ம் தடுஞ்சரமனகள் அமச்சமக் தகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) னற கரலி வீறக்கு சரந்ரக அமந்துள்ப 

தம கரலி வீறறல், தரட்டும - 

தரந்துமநக்கு இமடறனரண தகுறறல் 

அதறறனோத்ற டடிக்மககள் 

ரமடந்துள்பரல், தற்தடி வீறமப் 

தன்தடுத்தும் ததரது க்களும் வீறறன் இனோ 

னோங்கறலும் அமந்துள்ப ர்த்க 

றமனங்கபறன் உரறமரபர்களும் ததனோம் 

சறங்கமப றர்தகரள்கறன்நரர்கள் ன்தம 

அநறரர ன்தமனம்; 

 (ii) இவ்வீறறன் அதறறனோத்ற டடிக்மககள் 

ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற ரதன்தமனம்; 

 (iii) இற்கரக எதுக்கப்தட்டுள்ப தத்தரமக 

வ்பதன்தமனம்; 

 (iv) அதறறனோத்ற டடிக்மககளுக்கு ததரன்ப்தரண 

எப்தந்க் கம்தணற அல்னது கம்தணறகள் ரம 

ன்தமனம்; 

 (v) அதறறனோத்ற டடிக்மககமப றமநவு 

தசய்ற்கு இன்னும் வ்பவு கரனம் டுக்கும் 

ன்தமனம்; 

 (vi) வீற அதறறனோத்ற டடிக்மககள் 

ரரற்கரண கரங்கள் ரம 

ன்தமனம்; 

 அர்  இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 

ask the Minister of Higher Education and Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that the 

delay in development work in the area 

between Moratuwa and Panadura on the 

Old Galle Road which runs parallel to the 
New Galle Road has caused immense 

difficulties to the people who use the said 

road and the owners of the shops by the 

sides of the said road; 

 (ii) the date on which the development work of 

the aforesaid road commenced; 

 (iii) the amount of monetary provisions 

allocated for this purpose; 

 (iv) the name of the contract company or 

companies in charge of the aforesaid 

development work; 

 (v) the period of time that will be required 
further in order to complete the 

development work; and 

 (vi) the reason for the delay in road 

development activities? 

(b) If not, why? 

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  එභ ්රලසනඹට ිළියතුමය භහ 

වභළගත* කායනහ.  

 
* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரனடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ේභභ භහර්ගඹ ංර්ධනඹ කිරීේම්ීම ඳවත වන් කාරුණුර 
ඵරඳෆභ භත භහ 08කා ඳභණ ්රභහදඹක් ිදදුේ  ඹළි  
අේප්ක්හ ේකාේර්. 

 ●   භහර්ගඹ ේදඳ ඇි  ජර නශ ඳ්ධධි ඹ අලුි න් එලීභ වහ 
ජරහඳවන භ්ඩඩරඹ විිදන් ්රි ඳහදන රඵහ ේනොීමේභන් 
ේභභ යහඳිි ඹට අි ේර්කා මුද්ල ළඹ ේකාොට එඹ ඉටු 
කිිපභට ිදදුවීභ. 

 ●   ේභභ භහර්ගේේ අධිකා හවන තදඵදඹක් ඳි න ඵළවින් 
ංර්ධන කාටයුතුම වහ යහරී කාහරඹ ේඹොදහ ගළීපභට ිදදු 
වීභ. 

 ●   ළිද දිනර ේභභ භහර්ගේේ ජරඹ ඵළසවීභ ඉතහ අීමරු වීභ. 

 ●   ේදඳ ඇි  ේේශ ළ්ල වහ නිහ ේවේතුමේන් ඹන්ත්ර 
ේඹදවීභට අඳවුඩ වී ඇි  අතය  එඵළවින් භහර්ග ජහරේේ ඇි  
නුුඩදුුඩ  ඳස තට්ටු ඉත් කිරීේම්ීම ්රහේඹෝගිකා ගළටලු ඇි  වී 
ඇත. 

  උක්ත ේනොළශළක්විඹ වළකි තත්ත් භත ඇි වී ඇි  භහ 
08ක් ඳභණ න අේප්ක්ෂිත ්රභහදඹ නිහ ජනතහ 
අඳවුඩතහට රක්වීභට ඉඩ ඇත. 

 (ii) 2014 ජලි 04. 

 (iii) රුිළඹ්ල 1 615 810 000.00. 

 (iv) R & J පු්ධගලිකා භහගභ 

 (v) භහ 09ක් ඳභණ 

  (28.10.2016 දින නිභ කිිපභට අේප්ක්ෂිත ේ .) 

 (vi) ඉවත (අ) (i)හි වන් හධකාරට අභතය ඳවත කාරුණුද 
ඵරඳහ ඇත.  

 ●  ජර නශ ඳ්ධධි ඹ භහර්ග ජහරේඹන් ඉතට ගළීපභට ිදදුවීභ. 

 ●  24න ව 25න කිේරෝමීටර්ර භහර්ග අබයන්තයේේ ඇි  
ේරෝභ ඳස තට්ටු නිහ භහර්ගේේ ඵය හවන 
ගභනහගභනේේීම ේරවීභට රක්න ඵළවින් විේලේෂිත 
ක්රභඹක් භඟින්    විභත් කිිපභ ේවේතුමේකාොට ේගන ඒ වහ 
ළඩි කාහරඹක් ගතවීභ. 

 ●  25න කිේරෝමීටයේේ භහර්ගඹ ඳශ්ල කිරීභට අලය ඉඩකාඩ 
රඵහගළීපභට ඳි න ගළටලු වගත තත්ත්ඹන්. 

(ආ) ඳළන ේනොනඟී. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රලසන අංකා 6-351/'15-(1)  ගරු එස.එම්. භිපක්කාහර් භවතහ. 

 
ගු එවහ.එේ. මිප්ෂකළර් මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கனோரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  යහජය යහඹ ංර්ධන 

අභහතයතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹට ිළියතුමරු ීමභ වහ 
භහඹක් කා්ල ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 

485 486 

[ගරු අනුය දිහනහඹකා  භවතහ] 



2016 භහර්තුම 11 

ගු එවහ.එේ. මිප්ෂකළර් මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  දළන් ේම් ්රලසනඹ ඉදිිපඳත් 
කායරහ භහ 4ක් ේනහ. ේවොයකාම් කායපු රළි සතුම භහ ශෙ 
ි ේඵනහ. රංකාහ පුත්ර ංර්ධන ඵළංකුට රුිළඹ්ල ේකාෝටි 2 000ක් 

ේඳොලු ි ඹපු විසතය ි ේඵනහ. භවහ බහ්ඩඩහගහය ේ්ලකාම්තුමභහේ  
නිර්ේ්ධලේඹන්  ඇඳ නළි  ණඹ දුන් විසතය ි ේඵනහ. ඒ 
්රලසනඹට උත්තය ේදන්න පුළුන් නම් භභ කාළභළි ි . එතේකාොට 

භට ේම් රළි සතුම බහගත කායන්නත් පුළුන්.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්රීතුමභහ  ්රලසනඹක් නම් උත්තය ේදනහ. 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கனோரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අනිහර්ඹේඹන්භ උත්තය ේදනහ. පුළුන්කාභක් ි බුේණොත් 

අිළ ි  ේදකාකින් ිළියතුමරු ේදන්න උත්හව කායන්නම්. 

 

ගු එවහ.එේ. මිප්ෂකළර් මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

එතේකාොට අඳට පුළුන් ේවොයකාම් කායපු රළි සතුම ඔක්ේකාෝභ 
ේඳන්න්න. අනික් ඵළංකුරටත් ේඳොලු තඵහ ි ේඵ්ධීම  කාහේ  
උඳේදස භත ද  කාහේ  නිර්ේ්ධල භත  ේවොයකාම් කායරහ  

ජනහධිඳි යණඹට ්ලලි දුන්නහ ද කිඹරහ අඳට කිඹන්න පුළුන්.  

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கனோரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු භන්රීතුමභහ අලය නම් ඒ ම්ඵන්ධේඹන් විහදඹක් 

ඉ්ලරන්න. 

 
ගු එවහ.එේ. මිප්ෂකළර් මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ විහදඹක් ඉ්ලරන්නම්. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිිපපත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரனோ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

මහින්දරත්න නලුත්ගමමේ මශතළ කෂ පෆක ණිලි: 
ගත් ක්රියළ මළර්ග 

றனோ. யறந்த்ண அலுத்கதகரல் தசய்ப்தட்ட 

னெமநப்தரடு: டடிக்மக 
COMPLAINTS LODGED BY MR.  MAHINDARATHNA 

ALUTHGAMAGE: ACTION TAKEN 

405/‟16 

8. ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ (ගු මහින්දළනන්ද 
නලුත්ගමමේ මශතළ මලනුල ) 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண- ரண்னறகு யறந்ரணந் 

அலுத்கதக சரர்தரக) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage) 

ීපි ඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන අභහතයතුමභහේගන් ඇූ  

්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ගෙ ඉවශ ්රහේ්ධයඹ බහේ  හිටපු බහඳි  
භහින්දයත්න අලුත්ගභේ  භවතහේ  නිට 
2015.12.13 ළනි දින ආයුධ න්න්ධධ ඳළමිණි 
ිළිපක් වහ ිදවි්ල ඇඳුමින් ළයුඩන ේඳොලිස 
නිරධහිපන් ේදේදේනකු හිටපු බහඳි යඹහට වහ 
ඔහුේ  භට ගිනිඅවි ේඳන්හ භයණ තර්ජනඹ 
කාශ ඵට හිටපු බහඳි යඹහ විිදන් න 
කුරුඳුත්ත ේඳොලිිදේේ ඳළමිණි්ලරක් කාය ඇි  
ඵත්; 

 (ii) තත් ේභළනිභ ඳළමිණි්ලරක් 2015.04.14 ළනි 
දින හිටපු බහඳි යඹහ විිදන් න කුරුඳුත්ත 
ේඳොලිස සථහනේේ කාය ඇි  ඵත්; 

 (iii) ේභභ ඳළමිණිලි ම්ඵන්ධේඹන් ේභේතක් න 
කුරුඳුත්ත ේඳොලිිදඹ විිදන් ්රිඹහභහර්ගඹක් ේගන 
ේනොභළි  ඵත්; 

  එතුමභහ දන්ේනහිද? 

(ආ) (i) 2015.12.13 ළනි දින හිටපු බහඳි යඹහට වහ 
ඔහුේ  භට ගිනිඅවි ේඳන්හ භයණ තර්ජනඹ 
කාශ පු්ධගරඹහ වහ ඔහුේ  ආයක්හට ිදටි 
ේඳොලිස නිරධහිපන්ේ  නම් කාේර්ද; 

 (ii) ේභේේ හිටපු බහඳි යඹහේ  නිට ේදයක් 
ඇතුමළු වී භයණ තර්ජනඹ කාශ පු්ධගරඹහ ව 
ේඳොලිස නිරධහිපන් ම්ඵන්ධේඹන් ීපතයහනුකර 
ිළඹයක් ගළීපභ වහ කාටයුතුම කායන්ේන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහට දන්න්ේනහිද? 

(ඇ) ේනො එේේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

சட்டம், எளங்கு ற்ன்ம் தன் அதறறனோத்ற அமச்சமக் 

தகட்ட றணர: 

(அ) (i) கங்க இயன தறதச சமதறன் னென்ணரள் 

மனர் றனோ. யறந்த்ண அலுத்கதகறன் 

வீட்டிற்கு 2015.12.13ஆம் றகற ஆனங்களுடன் 

தமந் கும்ததனரன்ன்ம் சறறல் உமடறல் 

இனோந் இண்டு ததரலிஸ் உத்றதரத்ர்களும் 

னென்ணரள் மனனோக்கும் அது ரரனோக்கும் 

துப்தரக்கறமக் கரட்டி  அச்சுன்த்ல் 

றடுத்ரக னென்ணரள் மனரறணரல் னற 

குனோந்துத் ததரலிஸ் றமனத்றல் 

னெமநப்தரடு தசய்ப்தட்டுள்பதன்தமனம்; 

 (ii) இவ்ரநரண ற்ன்தரனோ னெமநப்தரடு 

2015.04.14ஆம் றகற னென்ணரள் மனரறணரல் 

னற குனோந்துத் ததரலிஸ் றமனத்றல் 

தசய்ப்தட்டுள்பதன்தமனம்; 

 (iii) இந் னெமநப்தரடுகள் சம்தந்ரக னற 

குனோந்துத் ததரலிஸ் றமனத்றணரல் 

இற்மநம டடிக்மக துவும் 

தற்தகரள்பப்தடறல்மன ன்தமனம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) 2015.12.13ஆம் றகற னென்ணரள் மனனோக்கும் 

அனோமட ரரனோக்கும் துப்தரக்கறம க் 

கரட்டி  அச்சுன்த்ல் றடுத் ஆபறணதும் 

அரறன் தரதுகரப்னக்கரக இனோந் ததரலிஸ் 

உத்றதரகத்ர்கபறணதும் ததர்கள் 

ரமதன்தமனம்; 

 (ii) இவ்ரன் னென்ணரள் மனரறன் வீட்டிற்கு 

இண்டு டமகள் தமந்து  
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

அச்சுன்த்ல் றடுத் ஆள் ற்ன்ம் ததரலிஸ் 

உத்றதரகத்ர்கள் தரடர்தறல்  சட்ட ரலறரகச் 

தசனரற்ன்ற்கு டடிக்மக டுப்தரர 

ன்தமனம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Is he aware that -  

 (i) the former Chairman of the Ganga Ihala 

Pradeshiya Sabha, Mr. Mahindarathna 

Aluthgamage has lodged a complaint with 
the New Kurunduwatta Police that an 

armed group and two police officers in civil 

who stormed his residence on 13.12.2015 

brandished firearms and threatened him and 
his mother with death;  

 (ii) another similar complaint was lodged by the 
former Chairman at the New Kurunduwatta 

Police on 14.04.2015; and 

 (iii) no action has hitherto been taken by the 

New Kurunduwatta police in respect of 

these complaints?  

(b)  Will he inform this House - 

 (i) the names of the person who wielded 

firearms and threatened the former 

Chairman and his mother with death on 

13.12.2015 and the policemen who 
provided security to him; and 

 (ii) whether steps will be taken to initiate legal 
action against the individual and the two 

police officers who entered the residence of 

the former Chairman twice and made death 

threats; 

(c)  If not, why?    
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கனோரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ීපි ඹ වහ හභඹ ව 

දක්ෂිණ ංර්ධන අභහතයතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹට 

ිළියතුමය වභළගත* කායනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரனடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) නළත. 

  2015.12.13 න දින ඳළඹ 1815ට ඳභණ ගරු ඳහර්ලිේම්න්තුම 
භන්රී ආනන්ද අලුත්ගභේ  භවතහේ  භ ඵ ඳන රද 
තළනළත්ි ඹක් විිදන් දුයකාථනේඹන් අභතහ ඇේ  ළඩිභව්ල 
පුතහ න භහින්දයත්න අලුත්ගභේ  භවතහේ  නිට 
ආනන්ද අලුත්ගභේ  භවතහ ඳළමිණ කාරඵරඹක් ඇි  කායන 
ඵ න කුරුඳුත්ත ේඳොලිස සථහනඹට දළනුම් ීමභක් ිදදුකාය 
ඇත. 

 (ii) 2015.04.14 දින භහින්දයත්න අලුත්ගභේ  භවතහ විිදන් 
ඔහුේ  ඵහර ේවෝදයඹහ න ආනන්ද අලුත්ගභේ  භවතහ 
තභහට භයණ තර්ජනඹ කායන රද ඵට න කුරුඳුත්ත 
ේඳොලිස සථහනඹට ඳළමිණිලි කාය ඇත. 

 (iii) නළත. 

1. 2015.12.13 න දින රද දුයකාථන ඇභතුමභට අනු 
එදින ඳළඹ 1820ට ඳභණ න කුරුඳුත්ත ේඳොලිස 
නිරධහිපන් කා්ඩඩහඹභක් එභ ලිිළනඹට ේගොස 
නිරීක්ණ ටවන් ඇතුමශත් කාය  හක්ෂිකාරුන්ේ  
හක්ෂි ටවන් කාය අදහශ විභර්ලන කාටයුතුම ිදදුකාය ඇි  
අතය  ේභභ ිද්ධධඹ භඵන්ධේඹන් 2015.12.24 දින 
ගම්ේඳොර භ/උ නඩු අංකා 7585/15 ඹටේත් ගරු 
අධිකායණඹ ේත කාරුණු හර්තහ කාය අදහශ 
ඳහර්ලසඹන් භථ භ්ඩඩරඹ ේත ේඹොමු කාය එභ 
හර්තහ ගරු අධිකායණඹ ේත ඉදිිපඳත් කායන ේතක් 
නඩු ඵවහ තළබීභට භේවේසත්රහත්යඹහ විිදන් නිේඹෝග 
කාය ඇත. 

2. 2015.04.14 දින ඉදිිපඳත් කාය ි බ ඳළමිණි්ලර 
ම්ඵන්ධේඹන් විභර්ලනඹක් ිදදුකාය ගම්ේඳොර 
භේවේසත්රහත් උහවි නඩු අංකා 6971/15 ඹටේත් ගරු 
අධිකායණඹ ේත කාරුණු හර්තහ කිරීේභන් අනතුමරු 
ේභභ ඳහර්ලඹන් 2015.05.09 දින භථ භ්ඩඩරඹ 
ේත ේඹොමු කාය ඇි  අතය  2015.09.12 දින භථ 
භ්ඩඩරඹ ඉදිිපේේ ේදඳහර්ලසඹ භථඹට ඳත්වීභ 
ේවේතුමේන් භථ භ්ඩඩරඹ විිදන් නියවු්ල කිරීේම් 
වි කාඹක් රඵහ ීම ඇත. ඒ අනු  2015.09.17 දින ේම් 
ිළියඵ භේවේසත්රහත් අධිකායණඹ ේත ේභෝභක් 
ේගොනු කාය නඩු කාළහ ගරු අධිකායණේේීම එභ නඩු 
විභර්ලන කාටයුතුම අන් කාය ඇි  ඵට  C4 ේර 
අක්ය ගත කාය ඇත. 

(ආ) (i) භහින්දයත්න අලුත්ගභේ  භවතහ විිදන් ේඳොලිස සථහනඹට 
කායන රද ්රකාහලේේ කිිදභ සථහනඹකා 2015.12.13 දින තභහ 
ේත ව  තභ භට ගිනි අවි ේඳන්හ තර්ජනඹ කාශ 
ඵට වන් කාය ේනොභළි  අතය  එභ ිද්ධධඹ න 
අසථහේ  ආනන්ද අලුත්ගභේ  භවතහ භෙ වීයේකාෝන් 
නභළි  අඹ ද  තත් නභ ේනොදන්නහ එක් අේඹකු වහ මුසලිම් 
ිපඹදුේයකු ඇතුමළු 06 ේදේනකු ඳළමිණි ඵත්  ේඳොලිස 
නිරධහිපේඹකු ඳළමිණ ඇි  ඵට වනක් කාය ේනොභළත. 

 (ii) ේභභ හිටපු බහඳි ට තර්ජනඹ කිරීභ ම්ඵන්ධේඹන් න 
ඳශමු ිද්ධධිඹ ේම් න විටත් භථඹට ඳත් වී එභ නඩු 
අන් වී ඇි  අතය  ේදන ිද්ධධඹ ිළියඵ ේම් න විට 
ගරු අධිකායණඹ ේත කාරුණු හර්තහ කාය ඇත. එභ ිද්ධධිඹ 
ිළියඵ විභර්ලනඹ අන් කාය ඉදිිපඳත් න හක්ෂි අනු 
අදහශ චූදිතඹන්ට විරු්ධධ නිතයහනුකර ිළඹය ගළීපභ 
වහ කාටයුතුම කායන අතය  හක්ෂිරට අනු කිිදඹම් 
ේඳොලිස නිරධහිපේඹකු ේභභ ිද්ධධිඹට ම්ඵන්ධ ඵට 
කාරුණු අනහයණඹ වුේවොත් එභ ේඳොලිස නිරධහිපන්ට 
විරු්ධධ විනඹහනුකර ්රිඹහකිරීභට කාටයුතුම කායනු ඇත. 

(ඇ) ඳළන ේනොනඟී. 
 

ීමරකෆටිය ප්රළමේය ය මල්කේ බප්රමේය වතු මපොෂ: 
ඉදිිරීමම 

வீதகட்டி தறதச தசனகப் தறரறறலுள்ப சந்ம:  

றர்ரம் 
FAIR IN WEERAKETIYA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: 

CONSTRUCTION  

407/‟16 

9. ගු බන්දු ගුණලර් න මශතළ(නළමල් රළජප්ෂ මශතළ 

මලනුල ) 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண- ரண்னறகு ரல் ரஜதக்ஷ 

சரர்தரக) 

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Namal Rajapaksa ) 

භවහනගය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයතුමභහේගන් ඇූ  
්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) වීයකාළටිඹ ්රහේ්ධයඹ ේ්ලකාම් ඵර ්රේ්ධලේේ  
ඳසභන් වන්දිඹ  මි්ධේදනිඹ ්රධහන භහර්ගඹ අර 
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ිළහිටි වීයකාළටිඹ ්රහේ්ධයඹ බහ තුම ේඳොශ යකා 
ඳභණ කාහරඹකා ිදට ේඳොශ භූමිේඹන් ිළටත 
තහකාහලිකා ඳත්හේගන ඹන ඵළවින් ේශ 
්රජහ වහ ඳහිපේබෝගිකා ජනතහ විවිධ 
දුසකායතහන්ට ඳත් ඇි  ඵත්; 

 (ii) එභ ේඳොශ අලුි න් ඉදිකිරීේම් කාටයුතුම නහගිපකා 
ංර්ධන අධිකාහිපේේ වම්ඵන්ේතොට කාහර්ඹහරඹට 
ඳයහ ඇි  ඵත්; එතුමභහ දන්ේනහිද? 

(ආ) (i) අදහශ ළරළසභට අනු ේඳොශ ඉදිකිරීේම් ිදඹලුභ 
කාටයුතුම ේම් නවිට අන්කාය ි ේබ්ද; 

 (ii) එේේ නම්  එභ ේගොඩනළගිලි ව භූමිඹ වීයකාළටිඹ 
්රහේ්ධයඹ බහට බහයීමභට කාටයුතුම කායන්ේන්ද; 

 (iii) ඒ වහ ේකාොඳභණ කාහරඹක් ගතේ ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහට දන්න්ේනහිද?  

(ඇ) ේනො එේේ නම්  ඒ භන්ද? 

 

ரக ற்ன்ம் தல் ரகர அதறறனோத்ற அமச்சமக் 

தகட்ட றணர: 

(அ) (i) வீதகட்டி தறதச தசனரபர் ஆளுமகப் 

தறரறறல் தஸ்ன் சந்ற றத்தணற தறரண 

வீறக்கு அனோகறல் உள்ப வீதகட்டி தறதச 

சமதக்குரற சந்ம எனோ னோட கரனரக 

சந்மக்குரற றனப்தப்னக்கு தபறத 

ற்கரலிகரக ததறப்தடுன் கரரக 

ர்த்க சனேகத்றணனோம் தகர்தரனோம் தல்தன் 

கஷ்டங்களுக்கு ஆபரகறனள்பணர் ன்தமனம்; 

 (ii) தற்தடி சந்மம னறரக றர்ரறக்கும் 

தறகள் க அதறறனோத்ற அறகரசமதறன் 

அம்தரந்தரட்மட அலுனகத்றற்கு 

மகபறக்கப்தட்டுள்பதன்தமனம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) குநறப்தறட்ட றட்டத்துக்கம சந்மம 

றர்ரறப்தற்கரண சகன தறகளும் ற்ததரது 

றமநவு தசய்ப்தட்டுள்பர ன்தமனம்; 

 (ii) ஆதணறல், அந் கட்டிடங்கமபனம் 

கரறமனம் வீதகட்டி தறதச சமதக்கு 

எப்தமடக்க டடிக்மக டுப்தரர 

ன்தமனம்; 

 (iii) அற்கு வ்பவு கரனம் டுக்கும் ன்தமனம் 

 அர் இச்சமதறல் அநறறப்தரர? 

( இ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a)  Is he aware that - 

 (i) business community and consumers have 
undergone numerous difficulties due to the 

fact that the weekly fair at Pasmanhandiya 

near Middeniya main road in  Weeraketiya 

Divisional Secretary's Division  managed  
by Weeraketiya Pradeshiya Sabha has been 

conducted temporarily in a place outside the 

premises of the fair for about one year; and 

 (ii) the task of constructing the aforesaid  fair 

anew has been assigned to the Urban 
Development Authority Office of 

Hambanthota? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i) whether the construction work of the fair 
has been completed by now as per the 

relevant plan; and 

 (ii) if so, whether action will be taken to hand 

over the aforesaid land and the buildings to 

Weeraketiya Pradeshiya Sabha; and 

 (iii) the period of time that will be taken for it ? 

(c)  If not , why? 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கனோரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භවහනගය වහ ඵසනහහිය 

ංර්ධන අභහතයතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹට ිළියතුමය 

වභළගත* කායනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரனடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) අලුි න්  ඉදිකාශ ේඳොශට නළත තහකාහලිකා ේඳොශ 
රැේගනඹහභ නිහ දුසකායතහ භෙවළරී ඇත. 

 (ii) න ේඳොේශහි ඉදිකිරීම් කාටයුතුම නහගිපකා ංර්ධන 
අධිකාහිපේේ අධීක්ණඹ ඹටේත් ශ්රී රංකාහ නහවිකා වමුදහ 
භඟින් ඉදිේකාොට නළත ්රහේ්ධයඹ බහට බහය ීම ඇත. 

(ආ) (i) අදහශ ළරළුඩම්රට අනුකර ිදඹලු ඉදිකිරීම් අන් කාය 
ි ේබ්. 

 (ii) 2016.02.05 න දින ේඳොශ භූමිඹ ව ේගොඩනළගිලි 
වීයකාළටිඹ ්රහේ්ධයඹ බහට බහය ීම ඇත. ේම් න විට එභ 
සථහනේේ ේඳොශ ඳළළත්ේ . 

 (iii) දළනටභත් එභ කාහර්ඹඹ ිදදු කාය ඇත. 

(ඇ) අදහශ ේනොේ . 
 

ශ්රී ාගම මවේලක නර්ාවළ ක නරුදදල් නය කර 
ගෆනීම: විවහතර 

இததரச ஊறர் தசனரத றற தங்கபறப்னகள் : 

றதம் 
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS OF SLTB: 

DETAILS 

98/‟15 

11. ගු කී ජයලර් න මශතළ(ගු බුේධික පතිරණ මශතළ 

මලනුල ) 
    (ரண்னறகு னக்கற ஜர்ண- ரண்னறகு னத்றக தற 

சரர்தரக) 

      (The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 

්රහවන  වහ  ිදවි්ල ගුන් ේේහ අභහතයතුමභහේගන් ඇූ  
්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ශ්රී රංගභ ේේකාඹන්ේගන් 2010 ජලි භ 01 දින 
ිදට 2014 ජුනි භ 30 දින දක්හ අඹ කායගත් 
අර්ථහධකා අයමුද්ල ඵළංකුගත කාය ේනොභළි  
ඵත්; 

 (ii) එේවි න් විල රහභ ඹෆේම්ීම රළබිඹ යුතුම අර්ථහධකා 
මුද්ල ේනොරළබී ඹෆේම් අදහනභක් ඇි  ඵත්; 

 එතුමභහ දන්ේනහිද? 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

(ආ) (i) උක්ත ය වතය තුමශ ේේකාි න්ේගන් අඹ කාය 
ේගන ඇි  අර්ථහධකා මුද්ල ්රභහණඹ 
ේකාොඳභණද; 

 (ii) එභ මුද්ල ඵළංකුගත කාය ේනොභළි  වීභ ිළියඵ 
ඳරීක්ෂණඹක් ිදදු කාය ි ේබ්ද; 

 (iii) එේේ නම්  එභ ඳරීක්ෂණඹ ිදදු කාේශේ කාවුරුන් 
විිදන්ද; කාය දිනඹකාීමද; 

 (iv) එභ ඳරීක්ෂණඹට අනු අර්ථහධකා මුද්ල ඵළංකුගත 
ේනොකිරීභට ේවේතුම කාේර්ද; 

 (v) (අ)(i)හි වන් කාහයණඹ ම්ඵන්ධේඹන් 
ගකියුතුම පු්ධගරි න්ට එේයහි ේගන ඇි  
්රිඹහභහර්ග කාේර්ද; 

 (vi) ඳරීක්ෂණඹක් ිදදු ේනොකාේ්ල නම්  ඳරීක්ණඹක් 
ිදදු කිරීභට කාටයුතුම කායන්ේන්ද; 

 (vii) එේේනම්  ඒ කාය ආකාහයේඹන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහට දන්න්ේනහිද? 

(ඇ) (i) ශ්රී රංගභ රහබ රඵන ආඹතනඹක් ඵට ඳත් 
කිරීභට කාටයුතුම කාය ි ේබ්ද; 

  (ii) එේේ නම්  ඒ කාය ආකාහයේඹන්ද;  

 ඹන්නත් එතුමභහ ේභභ බහට දන්න්ේනහිද? 

(ඈ) ේනො එේේ නම්  ඒ භන්ද?  
 

ததரக்குத்து ற்ன்ம் சறறல் றரணச் தசமகள் 

அமச்சமக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i) இ.ததர.ச ஊறர்கபறடறனோந்து 2010 னொமன 

ரம் 01ஆம் றகற னெல் 2014 னொன் ரம் 

30ஆம் றகற ம அநறடப்தட்ட ஊறர் 

தசனரத றறம் ங்கறறல் இடப்தடறல்மன 

ன்தமனம்; 

 (ii) ஆமகரல், ஏய்வு ததன்ம்ததரது கறமடக்க 

தண்டி ஊறர் தசனரத றறம் 

கறமடக்கரற்ததரகக்கூடி ஆதத்து 

உள்பதன்தமனம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) தற்தடி ரன்கு ஆண்டுகபறனுள் 

ஊறர்கபறடறனோந்து அநறடப்தட்டுள்ப 

ஊறர் தசனரத றறத்றன் அபவு 

வ்பதன்தமனம்; 

 (ii) தற்தடி தம் ங்கறறல் இடப்தடரம 

சம்தந்ரக றசரம தற்தகரள்பப் 

தட்டுள்பர ன்தமனம்; 

 (iii) ஆதணறல், அவ்றசரம ரரல், ந்த் 

றகறறல் தற்தகரள்பப்தட்டது ன்தமனம்; 

 (iv) தற்தடி றசரமறன் தறகரம் தசனரத 

றறம் ங்கறறல் இடப்தடரமக்கரண 

கரங்கள் ரமதன்தமனம்; 

 (v) ததன (அ) (i) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றடம் 

தரடர்தரக ததரன்ப்னக்கூந தண்டிர் 

களுக்கு றரக டுக்கப்தட்டுள்ப டடிக்மக 

கள் ரமதன்தமனம்;  

 (vi) றசரம தற்தகரள்பப்தடறல்மனதணறல், 

றசரம டத் டடிக்மக டுப்தரர 

ன்தமனம்; 

 (vii) ஆதணறல், அது வ்ரதநன்தமனம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) இ.ததர.ச.ம இனரதம் ஈட்டுகறன்ந றன்ணரக 

ரற்ன்ற்கு டடிக்மக டுக்கப்தட்டுள்பர 

ன்தமனம்; 

 (ii) ஆதணறல், அது வ்ரதநன்தமனம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 
 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a)  Is he aware that - 

 (i) the contributions to the provident fund 
deducted from the salaries of the employees 

of  SLTB during the period from 01st July 

2010 to 30th June 2014 have not been 

deposited in the bank; and 

 (ii) there is a risk of not receiving the due 
provident fund money at retirement as a 

result? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i) the amount deducted from the salaries of 
the employees as contributions to the 

provident fund during the said period of  

four years; 

 (ii) whether an investigation has been 

conducted regarding the failure to deposit 

that money in the bank; 

 (iii)  if so, by whom and on what date such 

investigation has been conducted; 

 (iv)  the reasons for the failure to deposit that 

money in the bank, according to that 
investigation; 

 (v) the action taken against the individuals 
responsible for the matter mentioned in (a) 

(i)  above; 

 (vi)  if no investigation has been conducted, 

whether action will be taken to conduct an 

investigation; 

 (vii) if so, the manner in which it will be done?   

(c)  Will he also inform this House - 

 (i) whether measures have been taken to 
convert SLTB into a profit making 

institution; and 

 (ii) if so, of  the manner in which it will be 

done?   

(d)  If not, why? 

 
ගු නිමල් සිිපපළ ද සිල්ලළ මශතළ (ප්රලළශන  ශළ සිවිල් 

ගුලන් මවේලළ නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர - ததரக்குத்து ற்ன்ம் 

சறறல் றரணச் தசமகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  එභ ්රලසනඹට ිළියතුමය භහ 

වභළගත* කායනහ. 

493 494 

[ගරු රකී ජඹර්ධන භවතහ] 
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 වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரனடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ව (ii) ඔ . 

(ආ) (i)  

 
 

  මීට අභතය ේේහ ේඹෝජකාඹහේගන් ේගවිඹ යුතුම ිදඹඹට 12 
දහඹකා  මුදර ද ඵළංකුගත කාය ේනොභළි  ඵ ඳරීක්ණලින් 
ේවිය වී ඇත. ඒ අනු එක් එක් ර් වහ ේගවිඹ යුතුම මුදර 
ඳවත වන් ඳිපදි ේ . ේම් අනු  2014 ජුනි භ දක්හ 
ේගවිඹ යුතුම හිෙ මුදර 

 

 
 

  තද ේභභ මුද්ල වහ ිදඹඹට 5 ිදට ිදඹඹට 50 දක්හ 
අධිබහයඹක් ද ේගවිඹ යුතුම ඇත. ේභභ තත්ත්ඹ 2015 
අ  ේගෝසතුම භ දක්හ ි බ අතය  2015 අේගෝසතුම භ භවහ 
භළි යණේඹන් ඳුඩ භහ ්රහවන වහ ගුන් ේේහ අභහතය 
ධුයඹ බහය ගළීපේභන් අනතුමරු 2015 ළප්තළම්ඵර් භ ිදට 
ේම් දක්හ භහිදකා ේගවිඹ යුතුම අර්ථහධකා අයමුද්ල 
නිිදඹහකාහය භව ඵළංකු ේත ේ්රේණඹ කාය ඇත. 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ේේකාි න් වහ ිත්ීරඹ මිි  භඟින් ේම් ිළියඵ කායන රද 
ඳළමිණිලි අනු අදහශ ්රේ්ධලර කාම්කාරු නිරධහිපන් විිදන් 
ඳරීක්ණ ඳත්හ ේේකාි න්ට ේගවිඹ යුතුම අර්ථහධකා 
අයමුද්ල අඹ කාය ගළීපභ වහ දළනට භේවේසත්රහත් 
අධිකායණේේ නඩු 358ක් ඳයහ ඇත. අදහශ ්රේ්ධලර 
කාම්කාරු නිරධහිපන් ඳරීක්ණඹන් ඳළළත්වීභ වහ ීරයණඹ 
කාර දින රීම. 

ර්ඹ ේේකාඹහේ  ේකාොට 8% (රු) 

2010 22 829 533.94 

2011 484 118 875.28 

2012 681 944 656.54 

2013 731 841 069.22 

2014 ජුනි 389 046 639.17 

   2 309 780 774.15 (ේදබිලිඹන තුමන්ිදඹ න මිලිඹන 
වත්ිදඹ අූ  දවස වත්ිදඹ වළත්තෆ වතයි  ලත 
ඳවශි ) 

ර් ේේකාඹහ
ේ  ේකාොට 
8% (රු) 

ේේයඹහේ  
ේකාොට 
12% (රු) 

අධිබහයඹ 
(රු) 

මුළු මුදර 
(රු) 

2010 22 829 533
.94 

34 244 300.
90 

28 536 917
.42 

85 610 75
2.25 

2011 484 118 87
5.28 

726 178 312
.92 

605 148 59
4.10 

1 815 445
 782.30 

2012 681 944 65
6.54 

1 022 916 9
84.81 

852 430 82
0.67 

2 557 292
 462.02 

2013 731 841 06
9.22 

1 097 761 6
03.82 

914 801 33
6.52 

2 744 404
 009.56 

2014  
ජුනි 

 
389 046 63
9.17 

 
583 569 958
.76 

 
486 308 29
8.96 

 
1 458 924
 896.89 

   
2 309 780 
774.15 
(ේදබිලිඹන 
තුමන්ිදඹ න 
මිලිඹන 
වත්ිදඹ අූ  
දවස වත්ිදඹ 
වළත්තෆ 
වතයි  ලත 
ඳවශි ) 

 
3 464 671 1
61.21 (තුමන් 
බිලිඹන 
වහයිදඹ 
වළටවතය 
මිලිඹන 
වඹිදඹ 
වළත්තෆ එක් 
දවස එකාිදඹ 
වළට එකාි  
ලත විිද 
එකාි ) 

 
2 887 225 
967.67 
(ේදබිලිඹන 
අටිදඹ අූ  
වත් මිලිඹන 
ේදිදඹ 
විිදඳන් 
දවස 
නිදඹ වළට 
වති  ලත 
වළට වති ) 

 
8 661 677
 903.02 
(අට 
බිලිඹන 
වඹිදඹ 
වළට එක් 
මිලිඹන 
වඹිදඹ 
වළත්තෆ 
වත් දවස 
නිදඹ 
තුමනි  ලත 
ේදකාි ) 

 (iv) කාම්කාරු ේදඳහර්තේම්න්තුම භඟින් කායන රද 
ඳරීක්ණඹන්හි අර්ථහධකා අයමුද්ල ඵළංකුගත ේනොකිරීේම් 
ේවේතුම අනහයණඹ කායේගන ේනොභළි  අතය  අදහශ ීපි  
යහමු ඹටේත් ේේකාඹන් ේත රළබිඹ යුතුම අර්ථහධකා 
අයමුද්ල අඹ කායේගන ඔවුනට අධිබහයඹ ද භෙ ේගවීභට 
ඉවත කී නඩු ඳයහ ඇත. 

  ේම් ිළියඵ ඳරීක්හ කිරීේම් ීම ශ්රී රංකාහ ගභනහ ගභන 
භ්ඩඩරඹ මුහුණ ඳහ ි බ දළඩි මරය අර්බුදඹ නිහ ේභභ 
අර්ථහධකා අයමුද්ල ේගවීභට වළකිඹහ ේනොි බුණ ඵ 
හර්තහ කාය ි ේබ්. 

 (v) (අ) (i) අර්ථහධකා අයමුද්ල ඳනත ඹටේත් යසථහිළත 
ගකීභ ඳළේයන ශ්රී රංකාහ ගභනහගභන භ්ඩඩරේේ 
අධයක්කා භ්ඩඩරේේ හභහජිකා භවත්භ/භවත්මීන්ට 
එේයහි නඩු ඳයහ ඇත. 

 (vi) ඳළන ේනොනඟී. 

 (vii) අදහශ නඩු වහ හිපකා ඳදනභ භත ේගවීම් කායනු රළේබ්. 

(ඇ) (i) ශ්රී රංකාහ ගභනහගභන භ්ඩඩරඹ සථහිළත කායන ර්ධේ්ධ 
ජනතහට ඹවඳත් ්රහවන ේේඹක් ඳත්හේගන ඹහභ 
වහ න අතය  ේඳෞ්ධගලිකා ඵස යථ ේේඹ ඉටු 
ේනොකායන අනහර්ථිකා භහර්ග වහ ඵස ධහනඹ කිරීභට වහ 
ඳහ්ල ශමුන්ේ  ්රහවන කාටයුතුම කිරීභ ද  අලුඹම් වහ යහරී 
ේේඹ වහ රහබඹ ඳදනම් ේනොකාය ේේඹ ළරීමේම් 
අයමුණින් ඵස ධහනඹ ිදදු කිරීභද කායනු රඵන අතය  ේම් 
වහ මරය ්රි ඳහදන රහ ීමභ භවහ බහ්ඩඩහගහයේඹන් 
කායේගන ඹනු රඵි . තද  කිිදදු අසථහකා ශ්රී රංගභ රහබ 
රඵන තත්ත්ඹකාට ඳත්වී ේනොභළත. 

 (ii) ශ්රී රංකාහ ගභනහ ගභන භ්ඩඩරේේ ඳහඩු අභ කාය ගළීපභ 
වහ ්රි යුවගත කිරීභට වහ දළනට ඵහ ේගන ඇි  
අි ිපක්ත ේේකාි න් සේ ච්ඡහේන් විරහභ ඹන න්දි 
ක්රභඹක් කාස කිරීේම් කාටයුතුම ද භවහ බහ්ඩඩහගහයඹ භෙ 
හකාච්ඡහ කාය ්රිඹහත්භකා කිරීභට කාටයුතුම කායේගන ඹනු 
රළේබ්. තද  හිෙ අර්ථහධකා අයමුද්ල ේගවීභ වහ ද 
ක්රභේ දඹක් කාස කායමින් ඳීර. 

(ඈ) ඳළන ේනොනඟී. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රලසන අංකා 12 -352/'15- (1) ගරු එස.එම්. භිපක්කාහර් භවතහ. 
Hon. Chief Government Whip, do you need time to answer 

that Question? 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கனோரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඒ ්රලසනඹ ඇහුේ  නළවළ. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Is there anybody to ask that Question?  ඒ ්රලසනඹ අන්න 
ේකාේනක් නළවළ. 

මීශෙට  සථහය නිේඹෝග 23(2) ඹටේත් ්රලසන. ගරු දිේන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ. 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ගරු ඇභි තුමභහ භට කි හ  
එතුමභහට ්රලසනඹ රළබුේ්ඩ නළි  නිහ ේනත් දිනඹකා අවන්න 

කිඹරහ.  
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුමභහේ  ්රලසනඹ අද ඉදිිපඳත් කාේශොත්  ගරු ඇභි තුමභහට - 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I will take it up on another day, because the Hon. 

Prime Minister is going to reply the Question that I have 

asked on the 26th of February, 2016 under Standing 

Order No. 23 (2).       

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අගභළි තුමභනි  ේභතුමභහට අද ්රලසනඹ ඉදිිපඳත් කායන්න 
කිඹරහ ඔඵතුමභහ ේනත් දිනඹකා උත්තය ේදනහද? නළත්නම් 
්රලසනඹත් ේනත් දිනඹකා ඉදිිපඳත් කාශහට ඳුඩ උත්තය ේදනහද? 

 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  සථහය නිේඹෝග 23(2) 
ඹටේත් ගරු දිේන්ස ගුණර්ධන භන්රීතුමභහ කාලින් -2016.02.26 
දින-  අන රද ්රලසනඹක් ි ේඵනහ. එඹට ිළියතුමරු ේදන්න ්රභහද 

වුණහ. ඒ වහ භහ දළන් ිළියතුමරු රඵහ ේදනහ.   
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ේවොි . 

 

පෂළත් පළන මෆතිලරණය ප්රකළය  පත් 

ිරීමම : ගු න්ළමළතයතුමළමේ ප්රකළය 
உள்ளூர் அறகரசமதத் தர்ல்களுக்கரண 

அநறறப்ன : ரண்னறகு தற 

அமச்சரறணது கூற்ன் 

DECLARATION OF LOCAL AUTHORITIES 

ELECTION : STATEMENT BY HON. PRIME 
MINISTER     

 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ (න්ළමළතයතුමළ වශ ජළතික 

ප්රතිපත්ති ශළ මර්ිකක ක තුතු නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அமச்சனோம் தசற 

தகரள்மககள் ற்ன்ம் ததரனோபரர அலுல்கள் அமச்சனோம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

යට තුමශ ්රජහතන්ත්රහදඹ ඇි  කිරීභට අඳ යජඹ රද ජනයභ 
තදුයටත් තවවුරු කිරීභට කාටයුතුම කායමින් ිදටින අතය  එභ 

සථහයේේ කිිදදු ේනක් ිදදු ේනොභළත. තද  ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතන වහ භළි යණ ේනොඳළළත්වීභට ේවෝ භළි යණ 
ඳළළත්වීභ නිකාරුේ්ඩ කා්ල දළමීභට ේවෝ කිිදදු වුභනහක් යජඹට 

ේනොභළි  ඵද අධහයණඹ කාය ිදටිමි. එේේභ  ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනර නිේඹෝජනඹ ළඩි කායමින් ිදඹඹට විිදඳවකා කාහන්තහ 
නිේඹෝජනඹක් වි කා කාය ඳශහත් ඳහරන ක්රභඹ තදුයටත් 
ලක්ි භත් කිරීභ වහ ිදඹලු ිළඹය යජඹ විිදන් ගනු රළඵ ඇි  ඵ 

ිදහිඳත් කායමි. 

ේකාොට්ඨහ ීමභහ නිර්ණඹ කිරීේම් ජහි කා කාමිටු විිදන් කාස 
කායන රද ීමභහ නිර්ණඹ ිළියඵ හර්තහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

ඡන්ද විභීමම් ආඥහ ඳනේත් 3 (ඇ) ගන්ි ඹ ඹටේත් අංකා 
1928/26 වහ 2015.08.21 දිනළි  ගළට් ඳත්රඹ භඟින් ්රකාහලඹට ඳත් 
කායන රීම.  

ේකාේේ වුද  ේභභ ීමභහ නිර්ණඹ කිරීේම් කාමිටු විිදන් කායනු 

රළබ නිර්ේ්ධල ම්ඵන්ධේඹන් දළළන්ත භවජන විේයෝධතහක් 
එ්ලර ව අතය  එභඟින් ජහි කා ංහිඳිඹහ බි ළේටන ඵටද 
ේචෝදනහ එ්ලර විඹ.  

ඒ අනු ේකාොට්ඨහ ීමභහ නිර්ණඹ කිරීභ ිළියඵ ඉදිිපඳත් වී 

ඇි  අභිඹහචනහ විභර්ලනඹ කාය හර්තහ කිරීභ වහ ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතන ඡන්ද විභීමේම් ආඥහඳනේත් 3(ඇ) ගන්ි ඹ ඹටේත් 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ේකාොට්ඨහ ීමභහ නිර්ණඹ විභර්ලන 

කාමිටුක් ඳත් කායන රීම.  

ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  ්රධහන ේ්ධලඳහරන ඳක් නිේඹෝජනඹ න 
ඳිපදි ේභභ කාමිටු ඳත් කායනු රළබ අතය  එඹට අලය තහක්ණිකා 

වහඹ රඵහීමභ වහ නිරධහරී කාමිටුක්ද ඳත් කායන රීම. එභ 
කාමිටු විිදන් ේම් ිළියඵ උනන්දුක් දක්න ේ්ධලඳහරන ඳක්  
ිදවි්ල ංවිධහන වහ භව ජනතහ ේත ිදඹ නිේඹෝජනඹ ඉදිිපඳත් 

කිරීභ වහ 2015 ේනොළම්ඵර් 30 න දින දක්හ භහඹකා 
කාහරඹක් රඵහ ේදන රීම. එේවත් ේභේර රඵහ ේදන රද භහඹකා 
කාහරඹ ්රභහණත් ේනොන ඵ ගරු අභහතයතුමභහ වහ විභර්ලන 
කාමිටු විිදන් ීරයණඹ කායනු රළබ අතය  ඒ අනු කාහරඹ තත් 

භකින් ීමර්ඝ කායන රීම. එේවත් මීට ඳුඩද තදුයටත් ඳළමිණිලි 
වහ ේඹෝජනහ රළේඵමින් ඳළි   ඵළවින් 2016 ේඳඵයහිප 20ේනි 
දින ඳළමිණිලි වහ ේඹෝජනහ බහය ගළීපභ අන් ඵට අහන 

නිේ දනඹ නිකුත් කායන රීම. එේවත් ේභභ දිනේඹන් ඳුඩද 
තදුයටත් ඳළමිණිලි වහ ේඹෝජනහ රළේඵමින් ඳීර. ේම් නිහ ීමභහ 
නිර්ණඹ ිළියඵ ඳළමිණිලි වහ ේඹෝජනහ විභර්ලනඹ කිරීේම් කාහර්ඹ 

අේප්ක්ෂිත තත්ත්ඹට ඩහ ංකීර්ණ තත්ත්ඹකාට ඳත් ඇත. 
ේභභ අභිඹහචනහ රකාහ ඵළලීේම් ්රිඹහලිඹ තුමියන් ේකාොට්ඨහ 
ීමභහ භහි ම් නළත රකාහ ඵළලීේභන් අනතුමරු ීමභහ නිර්ණඹ 

කිරීභ ිළියඵ අන් ීරයණඹට එශළඹිඹ යුතුම ඇි  අතය  ේභභ 
කාමිටුේ  කාටයුතුම අන් ව වහභ ඳශහත් ඳහරන භළි යණඹ 
්රකාහලඹට ඳත් කිරීභට කාටයුතුම කායනු ඇත.  

ඒ ආකාහයඹට ීමභහ නිර්ණඹ ිළියඵ අන් ීරයණඹකාට 
එශළේමන ේතක් ඳශහත් ඳහරන භළි යණඹක් ඳළළත්වීේම් කිිදදු 
ෛනි කා වළකිඹහක් ේනොභළි  ඵත්  කිිදදු ජනතහ 
නිේඹෝජනඹක් වි කා කිරීේම් වළකිඹහක් ේනොභළි  ේකාොට්ඨහ 

ීමභහ නිර්ණඹක් තුමශ භළි යණඹක් ඳළළත්වීභ ඹව ඳහරන යජේේ 
ජන යභට වහ ්රජහතන්ත්රහීම මරධර්භරටද ඳටවළනි ඵ 
අධහයණඹ කායමි.  

එේේභ දළනට ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ඳිපඳහරනඹ බි ළටී 
ඇි  ඵට විවිධ ඳහර්ලස විිදන් ිදදු කායනු රඵන ්රකාහල තයේේ 
්රි ක්ේේඳ කායන අතය යජඹ විිදන් ීමභහ නිර්ණඹ කිරීේම් කාටයුතුම 

කා්ල භයමින් ිදටින ඵට එ්ලර කායනු රඵන ේචෝදනහත් තයේේ 
්රි ක්ේේඳ කායමි.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අග්රහභහතයතුමභහ විිදන් අභහතයහංල නිේ දනඹක් ඹටේත්ි   එඹ 

්රකාහලඹට ඳත් කාේශේ.  
 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභක් 
අගභළි තුමභහේගන් කාය ගන්න කාළභළි ි . අගභළි තුමභහේ  ිළියතුමරු 

්රකාහලඹ අනු ේනොළම්ඵර් භහේේ විභර්ලන ේකාොමිටිඹකා කාහරඹ 
වභහය වුණහ. ඒකා ඹියත් දික් කාශහ. ඊට ඳසේේ ජනහිප භහේේ 
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වභහය වුණහ. ඹියත් දික් කාශහ. ඒකා ේඳඵයහිප භහේේ වභහය 

වුණහ. ඹියත් දික් කායනහ කිඹන ේම් ේනොනි න දිගු කිරීභ ඉතහ 
ළරුඩම් වගත  ේම් ඡන්දඹ ේනොඳළළත්වීේම් ්රිඹහ භහර්ගඹකා 
වළිදරීභක් ඵ අද යේට්භ හකාච්ඡහ ේනහ. ඒ හකාච්ඡහ ේන්ේන් 
එක්ත් ජහි කා ඳක්ේේ තයග කායන්න ඉන්න අඹ හේ භ 

එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ වහ අේනක් ඳක්ර තයග 
කායන්න ඉන්න ිදඹලු ේදනහභි . ේම් ගළන ඒ අඹේ  විේයෝධඹක්  
කාරකිරීභක් ඇි  වී ි ේඵනහ. ේම් කාහයණඹ ගළන අගභළි තුමභහ 

අිළත් එක්කා හකාච්ඡහ කායපු අසථහේ ීම ඉතහ ඳළවළදිලි ේම් 
ේකාොමිටිඹට කි හ  "ජනහිප භහේේ ඒ කාටයුතුම ඉය කායන්න." 
කිඹරහ. ඒ අඹ ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඳළමිණ එකාෙ ේරහි  ගිේේ. 

ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඳළමිණි යජේේ නිරධහිපන් ඔඵතුමභහ ඉදිිපේේ 
එකාෙ ේරහ ගිහි්ලරහ දළන් ේන ේදඹක් කිඹන්න ඳටන් ේගන 
ි ේඵනහ නම් ඒකා අඳට ්රලසනඹක්. ඳශහත් ඳහරන භළි යණ 

ීපි ඹ ඹටේත් ගිඹ අවුරු්ධේ්ධ වභහය වුණහ  ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනර කාහරඹ.  

එතේකාොට ළඩිභ වුේණොත් එඹ විුඩරුහ වළරීේභන් ඳුඩ 
අවුරු්ධදක් ඇතුමශත භළි යණඹ ඳත්න්න ඕනෆ.  භළි යණ 

ේකාොභහිපසයඹහ ඳත් වුණු  අලුත් තනතුමය  තුමටින් බහය ේගන  
භළි යණ ේකාොමිභ කිඹරහ එකාක් වදහ ේගන එතළන කාටයුතුම බහය 
ගත් දේේ  කි හ  "කාවුරු කි ත්  ේරහට ඡන්ද ි ඹනහ." 

කිඹරහ.   

ඡන්දඹ ඳළළත්විඹ යුතුම කාහරඹ භහර්තුම 31 ළනිදහ ිදට ි ේඵන 
ඵ ආ්ඩඩුත් භළි යණ ේකාොභහිපසතුමභහත් මීට කාලින් ්රකාහල 

කාශහ. භහර්තුම 31ළනිදහ ්රකාහලඹට ඳත් කාශ යුතුම භළි යණඹ 
ේභේර ඹටඳත් කිරීභ ්රජහතන්ත්රහීම ේනොන නමුත් 
අගභළි තුමභහේ  කාථහේ  වළටිඹට එඹ ඹවඳහරනඹ ඵත් ේඳන්නුම් 

කායන්න වදනහ. අගභළි තුමභහ එේවභ ්රකාහලඹක් කිරීභ ගළන භභ 
ඉතහ කානගහටු  ේනහ. ේම් යේට් ව ේරෝකාඹ පුයහ ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනඹ තභි  ්රජහතන්ත්රහදේේ ඳදනභ වළටිඹට රකාන්ේන්. ඒ 

අඹ තභි  එදිේනදහ ජනතහ එක්කා ඉන්ේන්. අගභළි තුමභහට අිළ 
කාරුණු ඉදිිපඳත් කාශහභ  ජනහධිඳි තුමභහට කාරුණු ඉදිිපඳත් කාශහභ  
ිළියගත්තහ  යේට් එදිේනදහ - 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 
  

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Speaker, I am not going to make a 

speech. I want to get this clarified because it is a very 
important issue. By now, 300 Local Government 

institutions have been dissolved and they are under the 

rule of some officers. Those officers are helpless. They 

cannot do the day-to-day work that is essential for the 
ratepayers.      

ඒ නිහ ගරු අගභළි තුමභනි  ීපි ඹ අනු භහර්තුම 31ළනිදහට 

ඡන්දඹ ඳළළත්වීභ ිළියඵ කායන්නට ි ේඵන ්රකාහලඹ භළි යණ 
ේකාොමිභට කායන්න ඉඩ ීමරහ; එඹට සහධීන ේකාොමිභක් වළටිඹට 
ළඩ කායන්න ඉඩ ීමරහ; ඔඵතුමභන්රහ  නිරධහිපන් කිහිඳ ේදේනක් 

ඳත් කාය ේගන ේම් කා්ල දභන ේ්ලරභ නත්න්න  ගරු 
අග්රහභහතයතුමභනි. ඹවඳහරනේේ නහභේඹන් අද කාශ යුතුම එකාභ 
්රජහතන්ත්රහීම ්රිඹහ ඒකාි . ඒ නිහ ඡන්දඹ ි ඹන්න කිඹරහ භභ 

ඔඵතුමභහේගන් ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹකා භන්රීතුමභහ. 

 
ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඳුඩගිඹ අවුරු්ධේ්ධ භහර්තුම 

භහේේ 30 ඳශහත් ඳහරන ආඹතන විලහර ්රභහණඹකා කාහරඹ 
අන් වුණහ. ේම් භහර්තුම 30 න ේකාොට කාහරඹ අන් ේරහ 
අවුරු්ධදකා කාහරඹක් නහ. නමුත්  භහර්තුම 30 ිදට භළි  භහේේ 

අග දක්හ ඒකා ීමර්ඝ කිිපභක් කායපු නිහ  ආන්න ලේඹන් 
ගත්ේතොත් භහ 10කාට ඩහ ළඩි කාහරඹක් ේඵොේවෝ ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතන ්රිඹහත්භකා ේමින් ි ේඵන්ේන් නිලසචිත ජනතහ 

නිේඹෝජිතඹන් නළතුම නිරධහිප කා්ඩඩහඹභක් භඟින්. ඒ නිහ 
ග්රහමීඹ ලේඹන් ි ේඵන විලහර ගළටලු ්රභහණඹක් වින්න ඵළිප 
තත්ත්ඹක් භතුම ේරහ ි ේඵනහ.  

කාශ එකාතුම කිරීේම් ්රලසනඹ   ඳහේර් කාණුකා ඵ්ලබ් එකාක් 

ගිේඹොත් ඒකා දභහ ගළීපේම් ්රලසනඹ  අතුමරු ඳහය්ල ිළියඵ ්රලසනඹ 
ළනි ්රලසන භතුම ේරහ ි ේඵනහ. ගේම් ඉන්න භවජන 
නිේඹෝජිතඹහ උේ්ධ ඉන් ඇවිද ඇවිද ේම්හ ේවොඹපු අඹ. ඒ අඹේ  

ේන අඩු ඳහඩු ි ේඵන එකා ඇත්ත. නමුත්  ගේම් හභහනය ේ්ධ 
ඳත්හ ේගන ඹෆේම්ීම  ේභොන ේ්ධලඳහරන ඳක්ඹකා වුණත් ඒ 
ආඹතනර නිේඹෝජිතඹන් විලහර කාහර්ඹ බහයඹක් කාය ි ේඵනහ. 

වළඵළි   දළන් ළරකිඹ යුතුම කාහරඹක් ි සේේ එභ ආඹතන ්රිඹ 
ේනොවීභ ේවේතුම ේකාොටේගන ඒ මුළු කාහර්ඹඹභ අඩ ඳණ ේරහ 
ි ේඵනහ. ඒ නිහ නිලසචිත ලේඹන්භ ජනතහ නිේඹෝජිතඹන් 

ේතෝයහ ඳත් කායේගන එභ ආඹතන ඳහරනඹ කාශ යුතුම ි ේඵනහ. 
ඒ නිහ ඳශහත් ඳහරන භළි යණඹ ඉක්භනින් ඳත්න්න ඕනෆ. ඒ 
ඳශමුළනි කාහයණඹ. 

ේදළනි කාරුණ  දළන් ේම් කාස ේකාොට ි ේඵන ඳනත. ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභීමම් (ංේලෝධන) ඳනත් ේකාටුම්ඳත ේම් 
ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කායපු ේරහේ ීම -ඒ.එ්ල.එම්. 
අතහවු්ලරහ තභි  ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයයඹහ. -  

අිළ ඒ ඳනත් ේකාටුම්ඳතට විරු්ධධ අේප් විේයෝධඹ ටවන් කාය 
ගන්න කිඹරහ ි ේඵනහ. වළන්හඩ් හර්තහේ  ඒකා වන් 
ි ේඵනහ. ඒ ඳනත් ේකාටුම්ඳත 'ඒකාභි කා' ම්භත වුණහ කිඹරහ 

කි හට  එේේ නළවළ.  අිළ ඳළවළදිලි අේප් විේයෝධඹ ටවන් කාය 
ි ේඵනහ. ඒකා වළන්හඩ් හර්තහේ  වන් ි ේඵනහ.  

ඒ විතයක් ේනොේි   ඒ ඳනත් ේකාටුම්ඳතට ංේලෝධන 

ගණනහක් අිළ ඉදිිපඳත් කාශහ. භට භතකාි   ඒ ේරහේ ීම 
අතහවු්ලරහ අභහතයයඹහ කි හ  "ීමභහ නිර්ණඹ කිරීේම් ේකාොමින් 
බහ ඳත් කාය ගළීපේම් අයමුණින් දළනට ේම්  ඳනත් ේකාටුම්ඳත 

ම්භත කාය ගනිමු. අේනක් ංේලෝධන අිළ ේ න්නම්" කිඹරහ. ඊට 
ඳුඩ අසථහකාීම නළත ංේලෝධන ආත් ේම් ඳනතට අතයලය 
ංේලෝධන ේගනළ්ලරහ නළවළ. ඒ නිහ ේම් ඳනත එකා ඳළත්තකින් 
ඡන්ද ක්රභඹක් වළටිඹට ජනතහේ  ්රජහතන්ත්රහදඹ නිේඹෝජනඹ 

කායන ඡන්ද ක්රභඹක් ේනොේි . ඒකා විකාිි  ඡන්ද ක්රභඹක්. 

499 500 



ඳහර්ලිේම්න්තුම 

අේනක් එකා තභි   ඒ ඡන්ද ක්රභඹ ්රිඹහත්භකා වීේම්ීම විලහර 
ේර ඵරඳහන ගළටලු ව ඵහධකා ගණනහක් ි බීභ. එභ නිහ 
භහර්තුම භ 30ට කාලින් භළි යණඹ ඳත්නහ නම් ේම් ඳනත 

ේනස කාශ යුතුම ි ේඵනහ.  

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  තුමන්න කාරුණ ේභඹි . 
භළි යණඹක් ඳත්න්න ඔඵතුමභන්රහ අලුත් යසථහක් ගළන 

හකාච්ඡහ කායමින් ඳි නහ. ඒ යසථහට න ඡන්ද ක්රභඹක් 
ිළියඵ ඇතුමශත් කායරහ ි ේඵනහ. ඳශහත් ඳහරන ඡන්ද ක්රභඹ 
ඳත්න්න අිළ අලුේතන් වදපු ක්රභඹකාට ඹනහ. වළඵළි   

යසථහේන් ත ක්රභඹක් එන්න පුළුන්. එතේකාොට ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතනරට එකා ඡන්ද ක්රභඹක් අනුගභනඹ කායනහ  
ඳහර්ලිේම්න්තුමට තත් ඡන්ද ක්රභඹක් අනුගභනඹ කායනහ. එවිට  

විකාිි ඹක් ඇි  ේනහ.  

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  එභ නිහ අඳේ  ේඹෝජනහ 
න්ේන්  ඳළළි  ඳයණ ඡන්ද ක්රභඹට අනු ේභභ ඳශහත් ඳහරන 
භළි යණඹ ඉක්භනින්භ ඳත්න්න කිඹරහි . ේම්කා ත දුයටත් 

අදින්න එඳහ. ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට  ඳශහත් බහරට  
ඳහර්ලිේම්න්තුමට එකා ඡන්ද ක්රභඹක් එභ අලුත් යසථහට 
ඇතුමශත් කායන්න. එේවභ නළි  ේභතළන ේ්ධලඳහරන ූ දු  ේගන 

ඹන්න එඳහ. භවය අඹ කා්ලඳනහ කායනහ  තභන්ේ  ඳක්ඹ 
ඇතුමේශේ  ඇි  වී ි ේඵන අර්බුදඹ කාහරඹ විිදන් විහ ගළීපේම් 
අයමුණින් ේම් ඳශහත් ඳහරන භළි යණඹ කා්ල දභන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. ේම්කා තභි  තය අයමුණ. ඳක්ඹ තුමශ අර්බුදඹක් 
ි ේඵනහ. ඳශහත් ඳහරන භළි යණඹ නිලසචිතභ ආහභ ඒ 
අර්බුදඹ භහජේේ ්රකාහලඹට ඳත් ේනහ. එක්ේකාෝ එකාට 

ඉ්ලරන්න ඕනෆ  නළි නම් ේඵදිරහ ඉ්ලරන්න ඕනෆ. ඉි න්  ඒකා 
ශක්හ ගළීපේම් අයමුණින් ේම් භළි යණඹ ඳළළත්වීභ කා්ල 
දළමීේම් තත්ත්ඹක් ඇි  වී ි ේඵනහ. ඒකා තභි  ඳශහත් ඳහරන 

අභහතයතුමභහ නිේඹෝජනඹ කායන භතඹ. භහ ේම් ගරු බහේ ීම 
විිති  කිඹන්ේන්.  ඒකා තභි  එතුමභහේ  භතඹ. ඒ අඹට 
ඳක්ඹකුත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] විප ඒකා ේනභ ේදඹක්. [ඵහධහ 
කිරීභක්] ේඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භභ කිඹන්නම්.  
 

ගු සයිවර් ුදවහතළපළ මශතළ (පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන 
නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு மதசர் னெஸ்தர - ரகர சமதகள் ற்ன்ம் 

உள்ளூரட்சற அமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ඔඵතුමභහ කිඹන විධිඹට-  
 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ. භභ භේ  කාථහ කි හට ඳුඩ කිඹන්න.[ඵහධහ 
කිරීභක්] නළවළ. නළවළ. ඊශෙට ඔඵතුමභහ උත්තය රඵහ ේදන්න.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹකා භන්රීතුමභහට කාථහ කායන්න ේදන්න. 
 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඒ නිහ ඒ ගළන එකා 

කාරුණක් කිඹන්න ි ේඵනහ. ඳක්ඹ තුමශ අර්බුද විහ ගළීපභ 

ේනුේන් භළි යණඹ කා්ල දළමීේම් උඳක්රභඹක් ි ේඵනහ. දළන් 

ඉතහ ේවො තත්ත්ඹක් ේනොේි  ි ේඵන්ේන්. ත ේභොනහ විප 
ළරුඩම් ටිකාක් ි ේඵනහ ේන්න පුළුන්. ඒ ළරුඩම් ටිකා අනු 
ේනොළම්ඵර් භහේේ න විට කාරහ ුඩඵ ේි  කිඹරහ එක්ත් 
ජහි කා ඳක්ඹට උඳක්රභඹක් ි ේඵන්න පුළුන්. ඒ දක්හ 

භළි යණඹ ඳළළත්වීභ කා්ල දළමීේම් වුභනහක් ඔවුන්ට 
ි ේඵනහ. එභ නිහ ේභභ වුභනහන් ඹම් ේ්ධලඳහරන අයමුණු 
ේනුේන් නිලසචිත ේර ගළට ගළහිරහ ි ේඵන තත්ත්ඹක් 

ි ේඵනහ.  

අිළ කිඹන්ේන් ේ්ධලඳහරන අයමුණු ඳේකාරහ එභ 
ආඹතනරට ජනතහ නිේඹෝජිතඹන් ේතෝයහ ඳත් කාය ගළීපභට 

අසථහ රඵහ ේදන්න කිඹරහි . භහර්තුම 30න් එවහ ේනොළම්ඵර් 
භහේේ දක්හ ේභභ භළි යණඹ ඳළළත්වීභ කා්ල ඹනහ නම්  
අවුරුදු එකාවහභහයකාට අධිකා කාහරඹක් ි සේේ ේම් ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන අ්රිඹ ේනහ. ඒ නිහ ගම්ර ඇි  ේරහ ි ේඵන 
තත්ත්ඹ ගළන ේම් වළභ භන්රී ේකාේනක්භ ිළියගන්නහ.  ඒ නිහ 
ඳශහත් ඳහරන භළි යණඹ තදුයටත් කා්ල දභන්න ඉඩ ේනොීම 
වහභ ඳළළත් වීභ වහ ආ්ඩඩු කාටයුතුම කාශ යුතුමි  කිඹන එකා 

තභි  අඳේ  සථහයඹ. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹකා භන්රීතුමභනි  ඔඵතුමභහේ  ඳළවළදිලි කිරීභ 

ේවොි . ගරු ෂි ර් මුසතහඳහ ඇභි තුමභනි  ඔඵතුමභහේ  අදව 
ඉදිිපඳත් කායන්න. 

 

ගු සයිවර් ුදවහතළපළ මශතළ 
(ரண்னறகு மதசர் னெஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු අනුය දිහනහඹකා භන්රීතුමභහ කි හ  ඳක්ේේ ්රලසනඹක් 

උඩ ේම් භළි යණඹ කා්ල දභන එකා භේ  භතඹි  කිඹරහ. 
කිිදේේත්භ එේවභ ේනොේි   ගරු භන්රීතුමභනි. ීමභහ නිර්ණඹ 
කාටයුත්ත යතර කාහභයඹකින් කායරහ ි ේඵන්ේන්. නිරධහිපන් 

කායපු ීමභහ නිර්ණඹක් - [ඵහධහ කිරීම්] භට කාථහ කායන්න 
අසථහක් ේදන්න. [ඵහධහ කිරීම්]  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! Allow the Hon. Minister to speak. 
 

ගු සයිවර් ුදවහතළපළ මශතළ 
(ரண்னறகு மதசர் னெஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භහ ග කීේභන් කිඹනහ  ්රහේ්ධයඹ ේ්ධලඳහරන නහඹකාත්ඹ - 
[ඵහධහ කිරීම්] භට කාථහ කායන්න අසථහක් ේදන්න. [ඵහධහ 

කිරීම්] නිරධහිප හදඹට ඹටත් ව - [ඵහධහ කිරීම්] Let me speak. 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භට කාථහ කායන්න අසථහක් 
ේදන්න.[ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගරු ෂි ර් මුසතහඳහ ඇභි තුමභහ. [ඵහධහ 
කිරීම්] 
 

ගු සයිවර් ුදවහතළපළ මශතළ 
(ரண்னறகு மதசர் னெஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේම් ීමභහ නිර්ණඹ කාටයුතුම 
විපඹකාහය කායරහ ි බුේ්ඩ නළි  නිහ අභිඹහචන 2 000ක් විතය 

501 502 

[ගරු අනුය දිහනහඹකා භවතහ] 
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රළබී ි බුණහ. ේකාොට්ඨහ 6 000න් ේකාොට්ඨහ 2 000කා ීමභහ 

නිර්ණඹ ේනස කායන්න ිදදු ේරහ ි ේඵනහ. ්රහේ්ධයඹ 
ේ්ධලඳහරන නහඹකාත් භතඹට අිළ ගරු කායන්න ඕනෆ. ඒ නිහ භහ 
අභිඹහචනහ කාමිටුක් ඳත් කාය ි ේඵනහ. භවය ේකාොට්ඨහර 
භහි ම් ි ේඵන්ේන් අබඹ භූමි භළ්ධේදන්. ඒ හේ භ භවය තහප්ඳ 

ඳහවිච්චි කායරහ ි ේඵනහ  භහි ම් නිර්ණඹ කිරීේම්ීම. ඒ නිහ ේම් 
්රලසනඹ නියහකායණඹ කිරීභට භට නිිද කාහර ඳිපච්ේදදඹක් අලයි . 
භේ  යහජකාහිපඹ කායන්න භට කාහර ඳිපච්ේදදඹක් අලයි . ඒ නිහ 

ේම් අභිඹහචනහ කාටයුතුම අන් කායරහ තභි  භළි යණඹ 
ඳත්න්ේන් කිඹන එකා භහ ග කීේභන් ්රකාහල කායනහ. ේභතළන 
ි ේඵන්ේන් ඳක්ඹක් ම්ඵන්ධේඹන් ්රලසනඹක් ේනොේි . [ඵහධහ 

කිරීම්] 
 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 
නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  ගරු අගභළි තුමභහ. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භට ිළියතුමරු ේදන්න අසථහ ේදන්න. ඳශමුේන්භ කිඹන්න 

ඕනෆ   ේම් ඳශහත් ඳහරන  භළි යණඹ ඳළළත්වීභට අඳ වළභ 
ේකානකුටභ විලහර වුභනහක් ි ේඵනහ කිඹන එකා.  

එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹ ගළන භට කිඹන්න පුළුන්. 

ඉසේ්ලරහභ ේම් ඳහරනඹ ගළන ඵරන්න. ේම් ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතන විුඩරුහ වළිපඹහට ඳසේේ ඒහ ඳහරනඹ කායන්ේන් ඳශහත් 
බහලිනුි . උතුමය වළය අනික් ඔක්ේකාොභ ි ේඵන්ේන් න්ධහනඹ 

ඹටේත්ි . ේභොකාක් ේවෝ අඩු ඳහඩුක් ි ේඵනහ නම් ඒ ඳශහත්ර 
භව ඇභි රුන්ට කිඹන්න. ේභොකාද  ේම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
විුඩරුහ වළිපඹත් භව ඇභි රු හිටපු ්රහේ්ධයඹ බහ 
භන්රීරුන්ට මුද්ල රඵහ ේදනහ. ඒ නිහ ම්ඵන්ධඹක් 

ි ේඵනහ. තභන් දන්නහ භව ඇභි රු තභි  ඒහේේ ඉන්ේන්.  

ජනතහ විමුක්ි  ේඳයමුේ්ඩ අඹට  යූඑන්පී එකාට කිඹන්න 
පුළුන්  අඳ දන්ේන් නළවළ කිඹරහ. එේවත් න්ධහනේේ  අඹට 

එේවභ කිඹන්න ඵළවළ. ළඩක් කායගන්න ි ේඵනහ නම් 
කාරුණහකායරහ දන්න භව ඇභි තුමභහට කාථහ කායරහ ඒ ළේඩ් කායහ 
ගන්න පුළුන්. එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹ ඳහරනඹ කායන  බහ වළය 

අනික් වළභ බහේ භ බහඳි රු එක්කා භව ඇභි තුමභන්රහ ළඩ 
කායනහ. ේභතළනීම අඳට වළය ේන කිිදේකුට ඒ ගළන ේදොස 
කිඹන්න පුළුන් කිඹරහ භහ හිතන්ේන් නළවළ. ඕනෆ නම් එක්ත් 

ජනතහ නිදවස න්ධහනේේ රැසවීභකාට ගිහි්ලරහ ෛභරීඳහර 
ිදිපේේන ජනහධිඳි තුමභහට කිඹන්න  "ේම් භව ඇභි තුමභහ ේම් 
ළේඩ් කායන්ේන් නළවළ" කිඹරහ. එච්චයි  කායන්න ි ේඵන්ේන්. 

භට ේම් ගළන කිඹරහ ළඩක් නළවළ. ඔඵතුමභන්රහ හේ භ භව 
ඇභි තුමභන්රහ භේ  ඳක්ඹට ආේොත් භහ කිඹන්නම්.  

අනික් කාහයණඹ ේභඹි . අඳ ඳශහත් බහක්ත් ඳහරනඹ 
කායන්ේන් නළවළ. ඳශහත් ඳහරන භළි යණ ි බුේණොත් අඩු 

ගණේන් ඔඹ ්රහේ්ධයඹ බහලින් බහගඹක්ත් එක්ත් ජහි කා 
ඳක්ඹ ඳහරනඹ කායනහ. අඳට තභි  විලහරභ කාළක්කුභ 

ි ේඵන්ේන් ේම් ඡන්දඹ ඳළළත්වීභ ම්ඵන්ධේඹන්. [ඵහධහ කිරීම්] 

භහ කිඹන ේ්ධ ේඳොඩ්ඩක් අවගන්නේකාෝ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 
 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භට ේඳොඩ්ඩක් කාථහ කායන්න ඉඩ ේදන්න. ේභතළන ්රලසන 
ගණනහක් ි ේඵනහ. භහ නළ ේෙනහිය ඳශහත ගළන කිඹන්නම්. 
ේම්හ එක්ත් ජහි කා ඳක්ේඹන් භතුම කායපු ඒහ ේනොේි . 

හධහයණ විධිඹටි  ේම් ේකාොටස ේඵේදන්න ඕනෆ.  

භන්තුමේර් භිකා ංයයහ 10ි ; මුළු ඡන්ද ංයයහ 42 519ි ; 
එකා භිකාේඹකු රඵහ ගත යුතුම ඡන්ද ංයයහ  4 251ි . 
ේදහිඅත්තකා්ඩඩිේේ භිකා ංයයහ 21ි ; මුළු ඡන්ද ංයයහ 

45 831ි ; එකා භිකාේඹකු රඵහ ගත යුතුම ඡන්ද ංයයහ 2 161ි . 
ත්රිකුණහභේ්ල කුච්ච  ේ ලි භිකා ංයයහ 10ි ; මුළු ඡන්ද ංයයහ 
21 931ි ; එකා භිකාේඹකු රඵහ ගත යුතුම ඡන්ද ංයයහ 2 193ි . 

ේභොයළ භිකා ංයයහ 8ි ; මුළු ඡන්ද ංයයහ 5 948ි ; එකා 
භිකාේඹකු රඵහ ගත යුතුම ඡන්ද ංයයහ 743ි . 

භහ ේකාොශම ගළන කිඹන්නම්. ේභේතක්  කා්ල ේකාොශම නගය 

බහ ේ  ඵහු ආන ි බුේ්ඩ නළවළ. ේකාොේවේත් ි බුේ්ඩ නළවළ. 
දළන් එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹ ඵරේේ ඉන්නහ කිඹරහ ඒ වළභ 
තළනභ ඵහුආන දහරහ ි ේඵනහ. භවය තළන්ර තුමන් ේදේනකු 

ඉන්නහ. මුජිබර් යහුභහන් භන්රීතුමභහ ේම් ගළන කිඹහවි. 
බ්ලුභළන්ඩ්ලලින් එකා කාෆ්ලරක්  ේභෝදිපන් ත කාෆ්ලරක් 
අයේගන ි ේඵනහ. ේම් තත්ත්ඹ වදහ ගන්ේන් ේකාොේවොභද? 

කාෆලිරට කාඩරහ ි ේඵන්ේන් ේකාොේවොභද කිඹරහ මුජිබර් යහුභහන් 
භන්රීතුමභහ කිඹහවි. කාෆලි කාඩරහ  අමයරහ -මිංචි කායනහ හේ - 
ේභෝහ වදනහ හේ  තභි  ේකාොශම ඒහ ටිකා කායරහ 
ි ේඵන්ේන්.  

ේම්කා ළරළසභක් අනු තභන්ට ඕනෆ විධිඹට වළීමභ තභි  
ේරහ ි ේඵන්ේන්. අිළ ඇහුහභ කි හ  නිරධහිපන් ගිේේ නළවළ; 
අඳට ඇභි තුමභහ කි හ; ඵළිද්ල ඇභි තුමභහ කි හ කිඹරහ. 

කාහභයරට ේගනළ්ලරහ ේම්හ වදරහ ි ේඵන්ේන්. ේරොේයන්ේෝද 
අ්ලේම්දහට දුන්නත් මීට ඩහ ේවොට ේකාොශම නගයේේ ීමභහ ටිකා 
ේඵදරහ ේදි . ඇත්ත ලේඹන්භ ඇභි තුමභහ ේම් ළඩ කාටයුතුම 

කායන ගභන්  ේම්හ කායපු නිරධහිපන් ගළන ේොඹහ ඵරහ  ඒ අඹට 
විරු්ධධ ඳරීක්ණ ඳත්රහ ේම් ගහසතුම ඒ අඹේගන් අයගන්න 
කිඹරහ භභ ේඹෝජනහ කායන්නි  ඉන්ේන්. පුළුන් නම් දළන් 

නළවළි  කිඹන්න.  

ඵළිද්ල ඇභි තුමභහ එක්කා හකාච්ඡහ කායරහ තභි  ේම්හ වළදුේ . 
ඔඵතුමභන්රහේ  භවය භන්රීතුමභන්රහත් විරු්ධධි  ේම් කායපු 

එකාට. අන්න එතළනි  ඔඹ ්රලසනඹ ි ේඵන්ේන්. [ඵහධහ කිරීභක්]
භභ කි හේන්. එතළනට ේගනළ්ලරහ කාහභයඹට දහරහ තභි  ඒකා 
කායරහ ි ේඵන්ේන්. කාභක් නළවළ  ඒකා අඳට ්රලසනඹක් නළවළ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ  ේම් ්රලසනඹ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

ේභතුමභන්රහට ේම් ්රලසනඹ ේරේවිදේඹන් විහගන්න පුළුන්. 
ේභතුමභන්රහ එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනේඹන් එනහ නම් 
ෛභරීඳහර ිදිපේේන නහඹකාතුමභහ වමුේරහ රැසේරහ කාථහ කාය 

ගන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ේනභ ඳක්ඹකින් එනහ නම් තභි  ේම් 
්රලසනඹ ඇි  ේන්ේන්. ේකාොි  ඳක්ේඹන්ද එන්ේන්?  අලුත් 
ඳක්ඹකින් එනහද? එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනේඹන් 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

එනහද? අඳට ඒකා කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ  අඳට ්රලසනඹක් 
නළවළ. එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනේඹන් එනහද? කාට්ටිඹක් 
කාෆ ගළහුහේන්  ෛභරීඳහර ිදිපේේනට නහඹකාත්ඹ ගන්න ඵළවළ 

කිඹරහ. දළන් ඒ ේගෝලේරෝ ේකාොට උඩ. ඒ අඹ දළන් අඳට කිඹනහ  
"අිළ දළන් ේභොනහ කායන්නද  අිළ දළන් යූඑන්පී එේකාන් තයග 
කායන්නද  අිළ අනහථ කාශහ" කිඹරහ. ේම් ්රලසනඹ ඇතුමේශේ ි ේඵන 

්රලසනඹක්; අේප් ්රලසනඹක් ේනොේි . ඉසේ්ලරහ ඒ ්රලසනඹ 
විහේගන එන්න. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු හුඩේ්ධ නහනහඹක්කාහය භන්රීතුමභහ. 
 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේම් යේට් දළනට රංගු 
ීපි ඹක් ි ේඵනහ. ඒ රංගු ීපි ඹට අභිේඹෝග කායනහ නම් අඳට 

ේම් යට අයහජිකාත්ඹට ඹන එකා ශක්න්න ඵළවළ. ීමභහ නිර්ණඹ 
ිළියඵ කාථහ ේනස කායන්න ඕනෆ නම්  ඒකා කාහභයඹ ඇතුමේශේ 
දභහේගන කාශහ නම්  කාහභයේඹන් එියඹට ඇවි්ලරහ ඒකා කායන 

එකාට භේ  විරු්ධධත්ඹක් නළවළ. නමුත් ේම් කාථහ උඩ ේම් යේට් 
ජනතහේ  ඳයභහධිඳතය ඵරඹ ව ර්ජන ඡන්දඹ දින නිඹභඹක් 
නළතුම කා්ල ඹන්න පුළුන්ද? අිළ භළි යණ ේකාොමිභක් ඳත් 
කාේ්ල සහධීන ්රිඹහ කායන්නි . අිළ ගිහි්ලරහ භළි යණ 

ේකාොමිේම් බහඳි තුමභහ වමු වුණහ. "භට ේභන්න ේම් කාරුණු ටිකා 
ඳහර්ලිේම්න්තුමේන් ේනස කායගන්න ඕනෆ" කිඹරහ එතුමභහ කි හ. 
අිළ කි හ  "වහභ ඳහර්ලිේම්න්තුමට දන්න්න  ඕකා එකා දකා 

ළඩක්" කිඹරහ. ඒ හේ භ ේම් ීමභහ නිර්ණ ේකාොමිේම් කාටයුතුම 
දිගටභ දි ගසමින් ඹන්න පුළුන්ද? එතුමභහත් ිළියගත්තහ  එේවභ 
කායන්න ඵළවළ කිඹරහ. එතේකාොට ර්ජන ඡන්ද ඵරඹ ඒකාට ඹට 

ේනහ. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්රීතුමභහ  දළන් කාථහ අන් කායන්න. 
 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ කාථහ අන් කායන්නි  වදන්ේන්  ගරු නිේඹෝජය 
කාථහනහඹකාතුමභනි. 

දළන් ේභොනහ විප ්රේ්ධලර ට ේම් ආ්ඩඩු ිළියගන්නහ ීමභහ 

නිර්ණඹ කායරහ ි ේඵනහ ේන්. ඒ ්රේ්ධලලින් ේම් භළි යණ 
ඳළළත්වීේම් ළේඩ් ආයම්බ කායන්න පුළුන් ේන්.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අඩුභ ගණේන් ඒහේඹන් ඳටන් ගන්න කිඹරහ ේන් ඔඵතුමභහ 

කිඹන්ේන්. 

 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒකාි  භභ කිඹන්ේන්. 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අගභළි තුමභහ. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ ේඹෝජනහක් කායන්නම්. එක්ත් ජහි කා ඳක්ේඹන් 

ේවොට ීමභහ නිර්ණඹ කායරහ ි ේඵනහ. ඒකා ිළියේගන ංේලෝධන 
ි ේඵනහ නම්  ඒහත් ඇතුමළු කාය අිළ ේම් කාටයුත්ත කාය ේගන 
ඹමු.  එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹ ඉදිිපඳත් කායපු එකා ිළියගන්න ඵළිප 
ඇි ? [ඵහධහ කිරීභක්] රළවළසි ද? 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අගභළි තුමභහ ඕනෆ එකාක් ඉදිිපඳත් කායන්න. අිළ ඕනෆ එකාක් 
ිළියගන්නම්. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඕනෆ එකාක් ිළියගන්නහ. විප  එේවභ නම් ඒකා අඳට ලිඹරහ 
ේදන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹකා භළි තුමභහ. 
 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඉසේ්ලරහ ගරු අග්රහභහතයතුමභහ කි ේ  ේරොේයන්ේෝ ද 
අ්ලේම්දහ ේගනළ්ලරහ ේම්කා ේඵදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. දළන් එතුමභහ 

අවනහ  එක්ත් ජහි කා ඳක්ේඹන් ේඵදන එකා ිළියගන්නහද 
කිඹරහ. එේවභ නම් ේදකාභ එකාි  හේ . 

 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ේරොේයන්ේෝ ද අ්ලේම්දහ දළම්භහ නම්  ඵළිද්ල ඇභි තුමභහට 

ඩහ ේවොට ේකාොශම ේඵදි . ඒත් ේවොභ එකා වළටිඹට 
ි ේඵන්ේන් එක්ත් ජහි කා ඳක්ේේ එකා. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ෂි ර් මුසතහඳහ ඇභි තුමභහ ඳුඩ ේම් ිළියඵ ඳළවළදිලි 

කිරීභක් කායන්න ඵරහේඳොේයොත්තුම නහ. ගරු අනුය දිහනහඹකා 
භළි තුමභහ. 

 
ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු අග්රහභහතයතුමභනි  දළන් ේභතළන ි ේඵන්ේන් ීමභහ නිර්ණඹ 

ිළියඵ ්රලසනඹ විතයක් ේනොේි . ීමභහ නිර්ණඹ එකා ්රලසනඹක්. 
ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳතට ංේලෝධන 44කාට අධිකා ්රභහණඹක් කාශ 
යුතුමි  කිඹරහ භළි යණ ේකාොභහිපසතුමභහ විිදන්භ ේඳන්හ ීම 

ි ේඵනහ. එේවභ නම්  දළන් අඩුභ තයමින් ඳනත් ේකාටුම්ඳත 
ංේලෝධනඹ කායන්න ඳටන් ගන්න ඕනෆ.  

505 506 

[ගරු යනි්ල වික්රභිදංව  භවතහ] 



2016 භහර්තුම 11 

ගරු අග්රහභහතයතුමභනි  ඒ හේ භ ඔඵතුමභහ ේඹෝජනහ කායපු 
කාහන්තහ නිේඹෝජනඹ ළඩි කිරීභ ිළියඵ ේඹෝජනහ ේම් වදරහ 
ි ේඵන භළි යණ ක්රභඹට ඇතුමළු කිරීේම්ීම විලහර ගළටලු 
්රභහණඹක් භතුම වී ඡන්ද ක්රභේේ විකාිි ඹක් ඇි  නහ. ඒ නිහ 
දළන් ේම් ේගොඩ නෙහ ි ේඵන ඡන්ද ක්රභඹ විකාිි  ව ඡන්ද ක්රභඹක් 
වළටිඹටි  ි ේඵන්ේන්. ීමභහ නිර්ණඹ ඒ ේකාොමින් බහ කායන 
අතය  ේම් ඡන්ද ක්රභේේ ඇි  වී ි ේඵන විකාිි බහඹ අන් කිරීභ 
වහ හකාච්ඡහකුත් ඕනෆ කායනහ. ඒ ිළියඵ හකාච්ඡහක් 
කායන්න ූ දහනම් කිඹරහ ඳශහත් ඳහරන ඇභි යඹහ භට අසථහ 
කීඳඹකාීම කි හ . නමුත්  තභත් ඒ ිළියඵ හකාච්ඡහක් නළවළ. 
ේභො කාද  ේගොඩ නෙහ ඇි  ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් අඩු ඳහඩු විලහර 
්රභහණඹක් ි ේඵනහ.  

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ ඔඵතුමභහට ඒහ 
කිඹන්නම්. ආන්න ලේඹන් ගත්ේතොත් ෆභ අේප්ක්කාේඹකුභ 
රුිළඹ්ල 5 000ක් ඇඳ ඵඳින්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] සහධීන 
කා්ඩඩහඹම්ර විතයක් ේනොේි . හභහනය අේප්ක්කාේඹකුත් 
රුිළඹ්ල 5 000ක් ඇඳ ඵඳින්න ඕනෆ. එතේකාොට ගරු නිේඹෝජය 
කාථහනහඹකාතුමභනි  අේප්ක්කාේඹෝ 5 000ක් ිදටිේඹොත් ඒ 
ේ්ධලඳහරන යහඳහයඹට ඇඳ ඵඳින්න විතයක් රුිළඹ්ල මිලිඹන 
25ක් ඕනෆ. ඒ වහ ඒ ේ්ධලඳහරන යහඳහයඹ කුඩු විකුණන්න 
ඕනෆ. 

ලිඹහඳදිංචි ඳක්ඹකා වළභ අේප්ක්කාඹකුටභ ඇඳ ඵඳින්න 
රුිළඹ්ල 5 000ක් ඕනෆ නම්  ආන්න ලේඹන් අේප්ක්කාඹන් 
5 000ක් ඉදිිපඳත් නහ නම්  රුිළඹ්ල මිලිඹන 25ක් ඕනෆ ඇඳ 
ඵඳින්න. ඉි න් ේ්ධලඳහරන යහඳහයරට මිලිඹන 25ක් 
ආ්ඩඩුේන් ේදනහද ඇඳ ඵඳින්න? ඒ නිහ ේභඹ විකාිි  ඡන්ද 
ක්රභඹක්. භහ ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  වළන්හඩ්ගත කාය ි ේඵනහ ේභහි 
ි ේඵන අඩු ඳහඩුකාම් ටිකා; ේභහි ි ේඵන ළරැදි කාරුණු ටිකා. ඒ 
ිළියඵ තමුන්නහන්ේේරහේ  අධහනඹ ේඹොමු කාශ යුතුම 
ි ේඵනහ.  

 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු භන්රීතුමභනි  එතුමභන්රහ ේභඹ වළදුේ  ආ්ඩඩු ඵරේේ 
ිදටින විට ේන්. දළන් ඒකා වදපු අඹටභ ්රලසනඹක් ඇි  ේරහ 
ි ේඵනහ  ේභොකාක්ද කායන්ේන් කිඹරහ. ඒකාි  ිද්ධධ ේරහ 
ි ේඵන්ේන්. ඔඵතුමභහ කිඹන කාහයණහත් අිළ ළරකි්ලරට ගනිමු. 
ගරු භන්රීතුමභනි  ඔඵතුමභහ කිඹපු ඒ ංේලෝධන 44ත් ි ේඵනහ; 
කාහන්තහ නිේඹෝජනඹ ිළියඵ කාහයණඹ ඇතුමළු කායන්න ි ේඵනහ. 
ඒ ගළන හකාච්ඡහක් ආයම්බ කායන්න කිඹරහ අේප් ඇභි තුමභහට 
කිඹමු.  

 

ගු සයිවර් ුදවහතළපළ මශතළ 
(ரண்னறகு மதசர் னெஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  හුඩේ්ධ නහනහඹක්කාහය 
භන්රීතුමභහ කිඹපු-  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇභි තුමභනි  දළන් ේම්කා විහදඹක් ඵට ඳත් නහ 
හේගි . ගරු ඇභි තුමභනි  ඔඵතුමභහ ේකාටිේඹන් අදවස දක්න්න. 
ේභොකාද  අඳට අද ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  ්රධහන කාටයුතුමරට ඹන්න 
ි ේඵනහ. 

 

ගු සයිවර් ුදවහතළපළ මශතළ 
(ரண்னறகு மதசர் னெஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  හුඩේ්ධ නහනහඹක්කාහය 
භන්රීතුමභහ කි හ  ීමභහ නිර්ණඹ කාටයුතුම නිහ ඡන්දදහඹකාඹන්ට 

විලහර ඳහඩුක් ිද්ධධ ේනහ කිඹරහ. වළඵළි   මීට අදහශ ෛනි කා 

යහමු ේභොකාක්ද? ඒ යහමු තුමශ ීමභහ නිර්ණඹ කාටයුතුමරට 
අභිඹහචනහ කාමිටුක් ඳත් කිරීේම් අි ි ඹ ි ේඵනහ. ඒ ්රිඹහදහභඹ 
ඹන ේකාොට කිිදේේත්භ භළි යණඹක් ඳත්න්න ඵළවළ. ඒ නිහ 
ඒ ්රිඹහදහභඹ අන් ව වහභ තභි  භළි යණ ේකාොභහිපස 

භහර්ගේඹන් භළි යණඹක් ඳත්න්න පුළුන් න්ේන්.  

 
ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒකා අන් ේනොන ්රිඹහදහභඹක්.  

 
ගු සයිවර් ුදවහතළපළ මශතළ 
(ரண்னறகு மதசர் னெஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ේභඹ ෛනි කා ්රිඹහදහභඹක්.  

 
ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ආ්ඩඩුට පුළුන් එඹ අන් ේනොන ්රිඹහදහභඹක් 
කායගන්න.  

 
ගු සයිවර් ුදවහතළපළ මශතළ 
(ரண்னறகு மதசர் னெஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

හුඩේ්ධ නහනහඹක්කාහය භන්රීතුමභනි  හර්තහ බහය දුන්නහට 

ඳසේේ ජනතහ විේයෝධඹක් ව ේ්ධලඳහරන ඳක්ර 
විේයෝධතහක් ි බුණහ නම් අභිඹහචනහ කාමිටුක් ඳත් කිරීභ යට 
ේනුේන් කාශ යුතුම භේ  යුතුමකාභක්.  

 
ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ්රිඹහදහභඹ අන් න්ේන් නළවළ.  

 
ගු සයිවර් ුදවහතළපළ මශතළ 
(ரண்னறகு மதசர் னெஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඒ ්රිඹහදහභඹ කායේගන ඹන ේකාොට භළි යණඹක් ඳත්න්න 
ෛනි කා ඳදනභක් කිිදේේත් නළවළ කිඹන එකා භභ ගකීේභන් 

්රකාහල කායනහ.  

 
ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒකාට ංේලෝධනඹක් ේගන එන්න.  

 
ගු සයිවර් ුදවහතළපළ මශතළ 
(ரண்னறகு மதசர் னெஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භළි යණඹක් ඳත්න්න ඵළවළ  ීමභහ නිර්ණ කාටයුතුම කාටයුතුම 
කායනේකාොට.  

 
ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒකාට ංේලෝධනඹක් ේගන එන්න.  
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

පළර්ලිමේන්තුමේ ක තුතු 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

"That the Government Business do have precedence this day."  

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පළර්ලිමේන්තුමේ රැවහීමේ 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 

on Wednesday, 23rd March 2016." 

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඳනත් 
ේකාටුම්ඳතක් ඉදිිපඳත් කාශහභ ඒ ඳනත් ේකාටුම්ඳත ිළියඵ 

දළනගන්න යේට් පුයළිදේඹකුට ේරේසඨහධිකායණඹට ඹන්න 
අි ි ඹක් ි ේඵනහ. ඒ අි ි ඹ ඹටේත් ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් 
ිළියඵ ේරේසඨහධිකායණඹට ේඳත්භක් ඉදිිපඳත් වුණහ. නමුත්  අද 
දින හකාච්ඡහ කායන  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත්  ිළියඵ 

ේරේසඨහධිකායණඹ එළනි විබහගඹක් කාේශේ නළවළ. ''ීපි භඹ 
ලේඹන් ඒ තළනළත්තන්ට අි ි ඹක් නළවළ'' කිඹරහ අඳට ආඳුඩ 
එහ ි ේඵනහ.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අදට නිඹමිත ේරහ ි ේඵන්ේන් ඒ ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදළනි 
ය කිඹළවීභ ේන්ද? 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළන් අඳ වමුේ  ි ේඵන ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා- 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුමභහේ  ්රලසනඹ ඳළවළදිලිි . 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භේ  කාරුණු දළක්වීභ භහ 
අන් කායනහ. ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත ිළියඵ 
ේරේසඨහධිකායණඹ නිගභනඹක් රඵහ ීමරහ නළවළ.  

 
ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් 

ිළියඵ දළනගන්න ේරේසඨහධිකායණඹ වමුට ගිඹහ. ේම් ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත් ේදකාභ ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුමශත් 
කායරහ  ේරේසඨහධිකායණඹ ඉදිිපේේ නඩුක් ි ේඵන නිහ අිළ එඹ 

විහද කිරීභ කා්ල දළම්භහ. නමුත් ේරේසඨහධිකායණඹ ඒ නඩු 
්රි ක්ේේඳ කාශහ  ඒ නඩු විපඹහකාහය ඉදිිපඳත් කාය නළවළ කිඹරහ. 
   

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඒ නඩු ිළටඳත භහ ශෙ 
ි ේඵනහ. ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ආ්ඩඩුක්රභ යසථහ 

උ්ලරංඝනඹ කායනහ කිඹරහ  තභි   ේරේසඨහධිකායණේේ නඩු 
ේගොනු කායරහ ි ේඵන්ේන්. ිත්ීරඹ මිි  විිදන් තභි  නඩු 
ේගොනු කාේශේ. වළඵළි   නඩු ේගොනු කිරීේම්ීම ිදදු වුණු තහක්ණිකා 

්රලසනඹක් භත නඩු ඳේකා තඵහ ි ේඵනහ.  ''ිත්ීරඹ මිි  
පු්ධගරේඹක් ේර ිළියගන්න ඵළවළ  පු්ධගරේඹක් ේම් නඩු 
ේගොනු කාය නළවළ  ිත්ීරඹ මිි  විිදන් ේභභ නඩු ේගොනු කාශහ'' 

කිඹන ඳදනභ භත තභි  ේරේසඨහධිකායණඹ ේභභ නඩු 
ඳළත්තකින් ි ඹරහ ි ේඹන්ේන්. එේේ නළි   ේභහි ඇතුමශත් 
කාරුණු ිළියඵ භහේරෝචනඹට රක් කායරහ ේනොේි  නඩු 

ඳළත්තකින් තළබුේ . ඔඵතුමභන්රහේ  ඳළත්ේතන් ේගේනන තර්කාඹ 
විප. ේරේසඨහධිකායණඹ නඩු ඳේකින් ි ඹන්ේන් technical 
්රලසන භතද  එහි ි ේඵන කාරුණු විබහගඹට රක් කායරහද කිඹන 
කාහයණඹ විප. ේකාේේ ේතත්  දළනට ේරේසඨහධිකායණේේ  ඒ නඩු  

විබහග ේන්ේන් නළවළ. ේරේසඨහධිකායණේඹන් නඩු ඳේකා තඵහ 
ි ේඵනහ.  

ේම් වහ අඳට ඕනෆ නම් ත අසථහක් ි ේඵනහ. 
ජනහධිඳි යඹහට පුළුන්කාභක් ි ේඵනහ ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත 

ිළියඵ ේරේසඨහධිකායණේඹන් අදවක් විභහ ිදටින්නට.  
යසථහේන් ඳළරී ි ේඵන ඵරතර අනු  ජනහධිඳි යඹහට 
පුළුන්කාභ ි ේඵනහ ඒ ඳනත් ේකාටුම්ඳත ිළියඵ 
ේරේසඨහධිකායණේඹන්  නිර්චනඹක් ඉ්ලරහ ිදටින්නට.  

අිළ  ජනහධිඳි තුමභහ ේගන් ඉ්ලරහ ිදටින්ේන්  එේේ ඉ්ලරන්න 
කිඹරහි . ේභොකාද  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් ආ්ඩඩුක්රභ යසථහ 
උ්ලරංඝනඹ ේන කාරුණු කිහිඳඹක් ි ේඵනහ.  ජනහධිඳි තුමභහ 
ේරේසඨහධිකායණේඹන් ඉ්ලරහ ිදටිේඹොත් ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත්  

ආ්ඩඩුක්රභ යසථහත් එක්කා ඝට්ටනඹක් ි ේඵනහද කිඹරහ 
දන්හ ිදටින්න කිඹරහ  එතුමභහට ඒ ිළියඵ නිර්ේ්ධලඹක් ගන්න 
පුළුන්කාභ ි ේඵනහ.  ේභොකාද  ිත්ීරඹ මිි ලින් ේම් නඩු 
ේගොනු කිරීේම්ීම ඇි  වුණු තහක්ණිකා ේවේතුම භත නඩු ්රි ක්ේේඳ 

කාය ි ේඵන නිහ. 

එේවභ නළි නම් ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ිත්ීරඹ 
මිි  යහඳහයඹ විිදන් ඉදිිපඳත් කාය ි ේඵන ංේලෝධන  අඳට ේම් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳතට ඇතුමශත් කායන්න පුළුන් නම් ්රලසනඹක් ඳළන 
නඟින්ේන් නළවළ. ිත්ීරඹ මිි  යහඳහයඹ ේරේසඨහධිකායණඹට 

ඹන විට ඹම් ඹම් කාරුණු ේගනවළය දක්රහ ි ේඵනහ.  
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අිළ ඒ කාරුණු  ළරකි්ලරට රක් කායරහ ඒ ංේලෝධන ේභඹට 

ඇතුමළු ේනහ නම්   ේරේසඨහධිකායණඹට ඹෆේම් අලයතහකුත් 
නළවළ  ජනහධිඳි යඹහ ේරේසඨහධිකායණේඹන් විභීමේම් 
අලයතහකුත් නළවළ. ගරු ඇභි තුමභහ එකාෙතහක් ඳශ කායනහ 
නම්  ේම් ි ේඵන ංේලෝධන  ඳනත් ේකාටුම්ඳතට ඇතුමළු කායන්න 

පුළුන්.  
 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් 

ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කාශහභ ි ේඵන කාහර්ඹඹ ක්රභඹ අනු 
පුයළිදේඹකුට ඒ ගළන විභන්න අධිකායණඹට ඹෆේම් අි ි ඹ 
ි ේඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු කාම්කාරු ඇභි තුමභනි  භභ කාථහ 

කාශහට ඳසේේ ඔඵතුමභහ උත්තය ේදන්න. එේවභ වුේණොත් ේ්ලිදි .  

කාහර්මිකා ආයවු්ල ඳනත ඹටේත්  නඩු දභන්නත් ිත්ීරඹ 
මිි ඹකාට පුළුන්. ිත්ීරඹ මිි ඹකාට විරු්ධධ නඩු ඳයනු 

රඵන්නත් පුළුන්. ඒ නිහ ඔවුන්ටත් ඒ හිමිකාභ රළේඵනහ. ඒ අඹ 
අධිකායණඹට ගිහින් කිඹන්ේන්  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් 
ආ්ඩඩුක්රභ යසථහත් එක්කා ගළේටන  අනනුකර ඹම් ඹම් ළයදි 

ි ේඵනහ කිඹරහි . දළන් ේම්  ගළන Determination එකාක් 
අධිකායණඹ  ේදන්න ඕනෆ. අධිකායණඹ Determination එකාක් 
ේදන්න ඕනෆ  විනිලසචේේ ීරන්දුක් ේදන්න ඕනෆ ඳනත් ේකාටුම්ඳත 

ආ්ඩඩුක්රභ යසථහට අනනුකරද  නළ්ධද කිඹරහ. ඒ අනනුකරද  
නළ්ධද කිඹන Determination එකා ේදන්ේන් නළි    ේම් නඩු 
ේගොනු කිරීභ ගළන මලිකා විේයෝධඹක් ආ්ඩඩුේ භ ේොලිසටර් 
ජනයහ්ලයඹහ විිදන් භතුම කාශහභ  එඹ ිළියේගන අධිකායණඹ ේම් 

නඩු ඉදිිපඹට ේගන ඹෆභ රකාහ ඵරන්න ඵළිපඹ කි හ. නමුත් 
මලිකා ්රි විේයෝධඹ භතුම කායපු ේ රහේ  අධිකායණඹ එේවභ 
කි ේ  නළවළ. අධිකායණඹ කි ේ   මලිකා විේයෝධඹ භතුම කාශත්  

ේඳත්ම්කාරුන්ේ  මිි රට කි හ කිඹන්න ි ේඵන කාරුණු  
ඉදිිපඳත් කායන්න කිඹරහ. ඒ අනු ීමර්ඝ ේර කාරුණු ඉදිිපඳත් 
කාශහ. ඳුඩ මලිකා විේයෝධඹ භත අධිකායණඹ කි හ  ේම් නඩු 

ඉදිිපඳත් කාශ ේනොවළකිි  කිඹරහ.  

දළන් එතේකාොට ඳනත් ේකාටුම්ඳත අනනුකරද  නළ්ධද කිඹරහ 
Determination එකාක් නළවළ. ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත අනහගතේේීම 

ඳනතක් වුණහට ඳසේේ රංකාහේ  ීපි ඹ අනු කිිදභ ආකාහයඹකාට 
එහි ීපතයනුකරබහඹ අභිේඹෝගඹකාට රක් කායන්න ඵළවළ.  එේවභ 
නම් ේම් බහ ේකාොේවොභද දන්ේන්  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත 

අනනුකරද  නළ්ධද කිඹරහ? අිළ අධිකායණේඹන් ඵරහේඳොේයොත්තුම 
ේන්ේන්  අනනුකරබහඹක්  ඳයසඳයබහඹක් ි ේඵනහද නළ්ධද  
ඳනත් ේකාටුම්ඳත ම්භත කායන්න විේලේ ඵහුතයඹක් ඕනෆද නළ්ධද  
කිඹන  ීරන්දුි . නමුත් අධිකායණඹ ඒ ීරන්දු ීමරහ නළවළ. ඒ නිහ   

ඔඵතුමභහ අි ගරු ජනහධිඳි තුමභහට නිේ දනඹක් කායන්න  ේම් 
ිළියඵ විනිලසචඹ ීරන්දුක් ගන්න ේභඹ අධිකායණඹට ේඹොමු කායන 
ේරට.   

 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  අේප් ආ්ඩඩුක්රභ යසථහ 
අනු  ඳහර්ලිේම්න්තුම ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් ම්භත කායන්න ේඳය 
අසථහක් ි ේඵනහ  ඒ ේකාටුම්ඳත ආ්ඩඩුක්රභ යසථහට 

අනුකරද  නළ්ධද කිඹරහ ීරයණඹක් ේරේසඨහධිකායණේඹන් රඵහ 
ගන්න. ේම් ක්රභේේ අඩු ඳහඩුකාම් ි ේඵන්න පුළුන්. භභ 
කිඹන්ේන්  ේම් ක්රභේේ අඩු ඳහඩුකාම් ි ේඵනහ නම්  ඊශෙ 

ආ්ඩඩුක්රභ යසථහ ංේලෝධනේේීම   අිළ ඒකා ේනස කායන්න 
ඕනෆ කිඹරහි . ඒත් දළනට ේම්කා තභි  යේට් ි ේඵන ීපි ඹ. ඉතහ 
ුඩළු කාහරඹි  අිළට ි ේඵන්ේන්. ි ඹක් ළනි කාහරඹක් තුමශීම  

නඩු ඉදිිපඳත් කාශහට ඳසේේ   ඊශෙට තත් ේකාටි කාහරඹක් 

ි ේඵනහ.  

අන්න එේවභ අසථහකාදි මලිකා විේයෝධතහත් අේනක් ඒහත් 
එකාට අවන්න ිදදු ේනහ. ඊට ඳුඩි  ීරයණඹක් ේදන්ේන්.  
ීරයණඹ දුන්නහි න් ඳුඩ ඒ කාහර්ඹ අහනි .  තභන්ට නඩුක් 

දභන්න සථහයඹක් ි බුේ්ඩ නළත්නම්   ඳදනභක් ි බුේ්ඩ 
නළත්නම් ඒකා එතළනින් ඉයි . ඒ අනු  ේම් බහට පුළුන් 
ඉදිිපඹට ඹන්න.  

එේවභ ීරන්දුක් දුන්නහි න් ඳුඩ ජනහධිඳි තුමභහට ඵළවළ   
ආඳුඩ ේරේසඨහධිකායණේඹන්  භතඹක් විභන්න. ේභොකාද  ේම්කා 
ේම් බහට අි ි  ේදඹක්. දළන් ේම්කා ේම් බහට ඇවි්ලරි  

ි ේඵන්ේන්.  ේම් බහට ීරයණඹ කායන්න පුළුන් ම්භත 
කායනහද  නළ්ධද කිඹරහ. ඒ ීරයණඹ  බහට ආහට ඳසේේ 
ජනහධිඳි තුමභහට ගිහි්ලරහ කිඹන්න ඵළවළ  ත භතඹක් ේදන්න 

කිඹරහ. විේලේේඹන්භ ේරේසඨහධිකායණඹ අන්ි භ ීරයණඹ දුන්නහට 
ඳුඩ.  ඒකා බහ තුමශ අිළ ීරයණඹ කායන්නට ඕනෆ. ඒ ගළන අේප් 
ගරු ඇභි තුමභහ ළඩිදුය කාරුණු ඉදිිපඳත් කායහවි. 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ (කේකු ශළ 

ලෘත්තීය වක ති වබඳතළ නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண - தரறல் ற்ன்ம் 

தரறற்சங்க உநவுகள் அமச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි   ගරු අගභළි තුමභහ ඉදිිපඳත් 
කාශ කාරුණුරට අභතය භහ කාරුණු කිහිඳඹක් ඉදිිපඳත් 
කායන්නට කාළභළි ි .  ඇත්ත ලේඹන්භ ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් 

ේදකා ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කාේශේ ඳුඩගිඹ 18ළනිදහි . ඊට ඳුඩ 
දස 14ක් ගත ේරහ  ඳුඩගිඹ 05ළනිදහ ේම්කා ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  
ේදළනිය කිඹළවීභ වහ ඉදිිපඳත් කිරීභට ඵරහේඳොේයොත්තුම 

වුණත්  ුඩප්රීම් උහවිඹ විිදන් තභන්ේ  නිගභනඹ ඉදිිපඳත් 
ේනොකායපු නිහ තභි  ේම්කා කා්ල ගිේේ.  එභ කාහරඹ තුමශීම  ුඩප්රිම් 
උහවිඹට ේම් ම්ඵන්ධේඹන් ේඳත්ම් කිහිඳඹක් ඉදිිපඳත් වුණහ.  

එභ  ේඳත්ම් විබහගඹට ගත් ේරහේ   ගරු හුඩේ්ධ 
නහනහඹක්කාහය භන්රීතුමභහත්  කිඹපු විධිඹට යජේේ ේොලිිදටර් 
ජනයහ්ලයඹහ විිදන් මලිකා විේයෝධතහක් නෙනු රළබුහ.   ේම් 

ම්ඵන්ධ දින ේදකාක් ි සේේ  ේදඳහර්ලසඹ විිදන් කාරුණු 
ඉදිිපඳත් කාශහ.  දින ේදකාක් කාරුණු ඉදිිපඳත් කිරීේභන් ඳුඩ  එභ 
ේඳත්ම් නිස්රබහ කායන ඵට ේරේසඨහධිකායණඹ ීරන්දුක් ීමරහ 
ි ේඵනහ.  නමුත් ේභතළනදි ඉදිිපඳත් වුණු ඹම් ඹම් කාරුණු ගළන 

ුඩප්රීම් උහවිේේ ේභේවඹ වීභ උඩ  අිළ ංේලෝධන කිහිඳඹක් 
ේගේනනහ.  ඒ නිහ ේම්ේකාදි අහධහයණඹක් ේන්ේන් නළවළ.  

අේනක් කාහයණඹ  ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් ඉදිිපඳත් කාශහට ඳුඩ 
එඹ  ුඩප්රීම් උහවිේේ අභිේඹෝගඹට රක් කායරහ ුඩප්රීම් උහවිඹ 

විිදන් ීරන්දුක් දුන්නහභ ේනත් අඹ ගිහි්ලරහ එතළන canvass 
කායන්ේන් නළවළ. අි ගරු ජනහධිඳි තුමභහ ේම් ිළියඵ නළත 
යක්  ුඩප්රීම් උහවිේඹන්  භතඹක් අවන්නට ඉදිිපඳත් න්ේන් 
නළවළ. ඒකා අඳට ඳළවළදිලිි .   ේම් යේට් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ළඩ 

කායන ජනතහට අි විලහර ්රේඹෝජනඹක් රඵහ ේදන විධිවිධහන 
ඇතුමශත් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකාක්   නිහ ේම් ිළියඵ විහදඹට 
ගත යුතුමි  කිඹහ භහ ේඹෝජනහ කායනහ. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ේවොි   කාරුණු ඳළවළදිලිි .  
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  Supreme Court 
Determination එකාක් නළවළ. එතේකාොට ේකාොේවොභද  ඔඵතුමභහ ේම් 

ඳනත් ේකාටුම්ඳත් විහදඹට ගන්ේන්? Where is the Supreme 
Court Determination which says that these Bills are 
inconsistent with the Constitution? Nothing is there - 

[Interruption.] 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

As far as the Parliament is concerned there is no 
Determination against these Bills by the Supreme Court. 

This has been referred to the Supreme Court. They have 

looked into it. According to the Hon. Minister, the 

Supreme Court has examined them- [Interruption.] ගරු 
හුඩේ්ධ භන්රීතුමභනි  ේභතළන දළන් ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත 
විහදඹට ගන්න පුළුන්ද ඵළිපද කිඹන කාහයණඹ ේනොේි   
ඔඵතුමභන්රහ භතුම කායන්ේන්. විහදඹට ගත්තහ වුත්  ේන්න 
පුළුන් අගි ඹක්  ඇත්නම් එභ අගි ඹට උත්තයඹක්   ීමභට 
ේනොවළකිඹහ ක් ිදදු ේි  කිඹන අදවි  ඔඵතුමභහ ඔඹ  ඉදිිපඳත් 
කායන්ේන්.  
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි   ේභතුමභන්රහ  ඉදිිපඳත් කාශ  

කාරුණු අනු ේරේසඨහධිකායණඹ විිදන් ංේලෝධනඹ  කාශ යුතුම ඹම් 
ඹම් නිගභන ීමරහ ි ේඵනහ. ඒ ංේලෝධන අිළ  ේගේනනහ.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ංේලෝධන අද ඉදිිපඳත් කායනහද   ගරු ඇභි තුමභහ? [ඵහධහ 

කිරීභක්] ේවොි .                                                           

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

There have been some indications given by the 
Supreme Court that certain provisions must be amended.  

So, we are bringing in those Amendments. There is no 

question about it.  Now, there is no petition challenging 

these Bills. The petition has been disposed of.  

 
ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Hon. Minister, if you propose to bring in some 
Amendments, it is good. But, then, let us have the 

Amendments before you bring them in.  We cannot 

debate it today unless we come to a conclusion. 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 Sir, what I say is that this must be taken up for 
discussion because this is already late. This will affect 

millions of employees of the private sector. Sir, this is not 

a matter that can be delayed, because this is completely in 
order.                                                        

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The proposed Amendments or the recommendations 

by the Supreme Court have already been circulated. Now, 

those are there on your tables.  
 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇභි තුමභහ කි හ   ේරේසඨහධිකායණේඹන්  ඹම් නිර්ේ්ධල 
ගඹක්  එහ ි ේඵනහ කිඹරහ. ේරේසඨහධිකායණේඹන්  එභ 

නිර්ේ්ධල එන ර්ධේ්ධ කාය  ඳළමිණි්ලරක් ඳදනම් කාය ේගනද? 
එේේ  නළත්නම්  ඔඵතුමභහේ  අභහතයහංලේඹන් ඳනත් ේකාටුම්ඳත 
ඹළ හට ඳුඩ  එන රද ංේලෝධනඹක්ද? එේේ නළත්නම් ේන 
නඩුක් ි බුේ්ඩ නළවළ. නඩු ්රි ක්ේේඳ කාශහ ේන්.   

ඔඵතුමභහේගන් භහ දළනගන්නට කාළභි ි   ේරේසඨහධිකායණේඹන්  
එභ නිර්ේ්ධල  රඵහ ීම ි  බුේ්ඩ  ඔඵතුමභහේ  අභහතයහංලේඹන් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත ඹළ හට ඳුඩද?  

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

භහ ඳළවළදිලි කායන්නම්. ඹම් කිිද ආඹතනඹක් ඳහඩු ිළට 
ඳත්හේගන  ඹනහ නම්  ඒ ඳහඩු ිළට ඳත්හේගන ඹන 
ආඹතනඹ ම්ඵන්ධේඹන් ේම් ීපි ඹ ්රිඹහත්භකා කිරීභ 

අවුරු්ධදකාට කා්ල දභන්නට  ඇභි යඹහට ඵරතර ි ේඵනහ.  ඒ 
ඵරතර ීමභහ කායන්නටඹ කිඹරහ ුඩප්රිම් උහවිඹ  ීරන්දු කාශහ. 

 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුමභහේ  අභහතයහංලේඹන්ද? 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

අේප් අභහතයහංලේඹන් ේනොේි . ුඩප්රිම් උහවිඹ ේම් ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත කිඹවීේභන් ඳුඩ  වඳුනහගත් අඩුක්.  

 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කාළබිනට් භ්ඩඩරේඹන් ේරේසඨහධිකායණඹට ේඹොමු කාශහද?  

කාළබිනට් භ්ඩඩරේඹන් අනුභත කායරහ ේරේසඨහධිකායණඹට 
ගිහි්ලරහ  ඊශෙට ඳනත් ේකාටුම්ඳත  ඳහර්ලිේම්න්තුමේන් අනුභත 
කාය ගළීපභ වහ  එනහ ේන්.   ේරේසඨහධිකායණේඹන්  ේම් 

නිර්ේ්ධල ආේ   කුභන අසථහේ ද? ිත්ි ඹ මිි  විිදන් නඩු 
ඳළර අසථහේ ද  එේවභ නළත්නම් ඔඵතුමභන්රහ ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත ේරේසඨහධිකායණඹට ඹපු අසථහේ ද? භට දළන 
ගන්නට අලය ි ේඵන්ේන් එඳභණි . 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ේම්කා ුඩප්රීම් උහවිඹ විිදන් වඳුනහ ගත් එකාක්. භභ දන්ේන් 
නළවළ  ඒකා ිත්ි ඹ මිි  විිදන් ඉදිිපඳත් කාශහද කිඹරහ. ිත්ි ඹ 
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මිි  ඉදිිපඳත් කාශ විේයෝධඹන් ්රි ක්ේේඳ කාය ි ේඵනහ. අඳට 

කායන්න ි ේඵන්ේන් එඳභණි . මුළු ේඳත්භභ ්රි ක්ේේඳ කායරහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] ිපන් ය ඳළන නඟින ්රලසන ම්ඵන්ධ ිපන් ය 
ුඩප්රීම් උහවිඹට ේඳත්ම් ේඹොමු කායනහ නම්  ුඩප්රීම් උහවිඹට  
නඩුක් අහ ීරන්දු ේදන්න පුළුන්කාභක් නළවළ. ඔඵතුමභන්රහ 

ඉදිිපඳත් කායපු ඒ ේඳත්ම්  එේවභ නළත්නම් ඔඵතුමභන්රහේ  
ිත්ි ඹ මිි  විිදන් ඉදිිපඳත් කායපු ේඳත්ම් ම්ඵන්ධ ුඩප්රීම් 
උහවිඹ දුන් ීරන්දු තභි  අඳට ි ේඵන්ේන්. ේම්කා ආ්ඩඩුක්රභ 

යසථහට අනුකරද  නළ්ධද කිඹන කාහයණඹ විපඹහකාහය 
ඉදිිපඳත් කායරහ නළවළ. 

 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒකා විප. භභ ඒකා ිළියගන්නහ. නමුත් භභ අවන්ේන් ේම්කාි . 
දළන් ඔඵතුමභහ කි හේන්  ේරේසඨහධිකායණඹ නිර්ේ්ධල ගඹක් එහ 
ි ේඵනහඹ කිඹහ. ඒ නිර්ේ්ධල එ ේ  ිත්ි ඹ මිි  විිදන් නඩු 
ඳළර අසථහේ ද  එේවභ නළත්නම් ඔඵතුමභන්රහ ඳනත් 

ේකාටුම්ඳත ේරේසඨහධිකායණඹට ඹපු අසථහේ ද කිඹන එකාි  
දළන ගන්න ඕනෆ කායන්ේන්. යර කාථහක් අවන්ේන්. ේම් 
ංේලෝධන ේරේසඨහධිකායණේඹන් එ හ නම්  එේේ එ ේ  

ේභොකාක් ඳදනම් කාය ේගනද?  ඳහේර් ඵස එකාකා ඹනේකාොට ඳනත්  
ේකාටුම්ඳතක් වම්ඵේරහ හේ  ේන්න ඵළවළේන්  
ේරේසඨහධිකායණඹට. එේේ එහ ි ේඵන්ේන් අභහතයහංලේඹන් 

ේඹොමු කාශහට ඳුඩද  එේවභ නළත්නම් අය නඩු ඹටේත්ද? භට 
ඒකාි  දළන ගන්න ඕනෆ කායන්ේන්. 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

Sir, I will read from the Determination. That is about 

the objection that has been raised by the Solicitor General 
to say that this is not in accordance with the Constitution.   

[ඵහධහ කිරීභක්] ගරු අනුය දිහනහඹකා භන්රීතුමභනි  ේඳොඩ්ඩක් 

ඉන්න. ේඳත්භක් ්රි ක්ේේඳ කායපු ආකාහයඹ ගළනි  භභ ේම් 
කිඹන්ේන්. It states, I quote: 
  

“This being so, this Court has no jurisdiction to proceed further with 

the Petition  as the jurisdiction of the Court has not been duly 

invoked. We accordingly, reject the Petition. Upon being pointed 

out to the Learned Deputy Solicitor General, that Clause 3(9) gives 

wide powers to the Minister with regard to the operation of the 

provisions of the Section in relation to any industry or service, the 

learned Deputy Solicitor General acting in the best traditions of the 

Attorney General’s Department, informed that appropriate 

guidelines would be formulated for the Minister to exercise his 

discretion and same would be moved at the Committee Stage 

amendment.” 

ඒ කිඹන්ේන් ඇභි යඹහට ි ේඵන ඵරතර ීමභහ කිරීභට ඹම් 
විධි විධහනඹක්  වහ ංේලෝධන ේගන එන අසථහේ ීම ඉදිිපඳත් 
කායන්නඹ කිඹන කාහයණඹි . ඒකා අිළ අද කායනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ේවොි . 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ගරු ඇභි තුමභහ quote 
කාේශේ  Determination එේකාන්ද  - [ඵහධහ කිරීභක්]  

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  අිළ විහදඹ ආයම්බ කායමු. 
[ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  - [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කායපු Order එකා ි  ේඵනහ. ඇභි තුමභහ 
ේභොන Order එේකාන්ද quote කාේශේ? 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ගළන තභි  දළන් ඳළවළදිලි කිරීභක් කාේශේ. It is in the 

Determination. 
 

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We will start the Debate, Sir. අිළ විහදඹ ආයම්බ කායමු. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay. 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ේම්කා ඵයඳතශ ්රලසනඹක්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු දි ේන්ස ගුණර්ධන භන්රීතුමභනි  -  [ඵහධහ කිරීභක්]   

Order, please! 
 

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  අඳ විඳක්ඹට න් 
දුන්ේන් ේම් ගළන ඹම්කිිද භතඹක් ඇි  කායන්නි . වළඵළි   ඇත්ත 
ලේඹන්භ ේභඹ ්රි ක්ේේඳ කායරහි  ි ේඵන්ේන්. අිළ විහදඹ 

ආයම්බ කායමු.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔ   ගරු බහනහඹකාතුමභනි. ඔඵතුමභහේ  අදව විප.  

ගරු ඇභි තුමභනි  විඳක්ේඹන් ඳළන නළඟුේ  ේඵොේවොභ 
ඳළවළදිලි ්රලසනඹක්. ඔඵතුමභන්රහ ඉදිිපඳත් කාය ි ේඵන ේභභ 
කාරුණු උහවිඹට ඉදිිපඳත් වුණහ. උහවිේඹන් එඹ ්රි ක්ේේඳ 

කාශහ. වළඵළි   උහවිේඹන් ්රි ක්ේේඳ කාශ ේරහේ   ඒ දුන්න 
Order එේක් ඹම් කාරුණු  කිහිඳඹක් දක්හ ි ේඵනහ.  ඇභි තුමභහ 
වළටිඹට  ඔඵතුමභහට එහි ඹම් නිර්ේ්ධල කීඳඹක් කාය ි ේඵනහ; 

guidelines ගඹක් ීමරහ ි ේඵනහ. ඒකා ගළනි  ගරු භන්රීතුමභහ 
ඇහුේ . ුඩප්රිම් උහවිේේීම ඉදිිපඳත් කාශ කාරුණු භත එඹ 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

්රි ක්ේේඳ කාශහ වුද  එහිීම රකාන රද කාරුණු ඳදනම් කායේගන 
ඇභි තුමභහට ීමරහ ි ේඵන නිර්ේ්ධල භති  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් 
ඉදිිපඳත් කායන්ේන් කිඹහ ඔඵතුමභහ කි හ. භහ හිතන විධිඹට 

එතේකාොට ඒ ්රලසනඹ වි  ේනහ.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඉදිිපඳත් කායන රද 
ේඳත්ම්ර ිදඹලු කාරුණු අඳට ිළියගන්න ඵළවළ. ඒ නිහ තභි  

අඳ උහවිඹට ගිහින් කාරුණු ඉදිිපඳත් කාේශේ. භවය ඉ්ලලීම් අඳ 
්රි ක්ේේඳ කාශහ. ඒ හේ භ ඒහ ිළියගන්නට ඵළිප ඵ අඳ 
උහවිඹට ්රකාහල කාශහ. ේකාේේ නමුත්  උහවිඹ විිදන් ්රිඹහත්භකා 

කාශ යුතුමි  කිඹරහ ීමපු උඳේදස අනු කාස කාශ ංේලෝධන 
ේදකාක් ි ේඵනහ. ඒ ංේලෝධන ේදකා අඳ ඉදිිපඳත් කායනහ.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay, now it is very clear.  
 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේම් නඩු ීරන්දු ගරු 
කාථහනහඹකාතුමභහ  ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  වළභ භන්රීයඹකුටභ දළනට 
දස ේදකාකාට කාලින් රඵහදුන්නහ. ේම් නඩු ීරන්දුේ  කිිද තළනකා 
කාම්කාරු ඇභි තුමභහට ේවෝ කාම්කාරු ේකාොභහිපසතුමභහට එළනි 
උඳේදක් දුන් ඵට ටවනක් නළවළ. ේභභ ීරන්දුේ  ි ේඵන 
එකාභ ටවන අඳ කාලින් ිළියගත්තහ. ේම් "citizen" කිඹන අර්ථ 
නිරඳණඹ ඹටේත් ිත්ීරඹ මිි ඹට ඒ අි ි ඹ නළත කිඹහ 
්රි ක්ේේඳ කායනහ කිඹන එකා. ේභි න් එකා ිත්ීරඹ මිි ඹක් 
තභි  ශ්රී රංකාහ නිදවස ේේකා මිි ඹ. එහි බහඳි තුමභහ                        
ශ්රී රංකාහේ  ජනහධිඳි  ගරු ෛභරීඳහර ිදිපේේන භළි තුමභහි . 
එතුමභහ පුයළිදේඹක් ේනොන ඵ ්රකාහල කායරහ ේම්කා ්රි ක්ේේඳ 
කාය ි ේඵනහ. ගරු කාම්කාරු ඇභි තුමභනි  ඉතහභ ේගෞයේඹන් 
භභ ඔඵතුමභහට කිඹනහ  ේභහි ඔඵතුමභහට ේන කිිද නිර්ේ්ධලඹක් 
කාය නළි  ඵ. If you can quote the relevant section -
[Interruption.] There is no such reference in that manner. 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

5න ිළටුේ  තභි  එඹ වන් න්ේන්. එඹ කිඹහ ඵරන්න 
කිඹහ භභ ගරු දිේන්ස ගුණර්ධන භන්රීතුමභහේගන් කාරුණහේන් 
ඉ්ලරහ ිදටිනහ.  

 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ේභොකාක්ද නඩු ීරන්දු? අඳට රඵහ දුන් නඩු ීරන්දු ේන්.  
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

එභ නඩු ීරන්දුේ  5ළනි ිළටුේ  ේදළනි ේදදේේ  ඳුඩගහමී 
ි ේඵන ේකාොටේේ ේභේේ වන් ේනහ:   

 
“-the learned Deputy Solicitor General acting in the best traditions 

of the Attorney General’s Department, informed that appropriate 

guidelines would be formulated for the Minister to exercise his 

discretion and same would be moved at the Committee Stage 

amendment.”    

 

 So, what else? 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 එේවභ කිඹනහ නම්   ේම් නඩු  ීරන්දුේ   ි ේඵන්ේන්  ිළටු 
4ි . භට ේම් ීරන්දුේ  ිළටඳත රඵහ දුන්ේන් ඳහර්ලිේම්න්තුමේන්.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

එේවභ නම් ේන නඩු ීරන්දුකා ිළටඳතක් ීමරහ ි ේඵන්ේන්. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. නළවළ. ේභතළන ඳනත් ේදකාක්. ඔඵතුමභහ දන්නහ ඳනත් 

ේදකාක් කිඹරහ; ඒ නිහ ය්ධදහ ගන්න එඳහ; the National 
Minimum Wage of Workers Bill is one Bill, Hon. Deputy 
Speaker.  

 

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  අිළ විහදඹ ආයම්බ කායමු. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. නළවළ. ඔඵතුමභහට කාරඵර ි බුණහට  විහදඹ ආයම්බ 

කායන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] විප උත්තයඹක් ේදන්න. නිකාම් 
කාරඵර ේන්න එඳහ. අිළ ඇභි තුමභහට විරු්ධධ කාථහ කායනහ 
ේනොේි . අිළ ේම් වේඹෝගේඹන් ්රලසනඹ විහ ේගන 

ක්රභහනුකර වහඹ ේදන්නි  වදන්ේන්. ගරු 
බහනහඹකාතුමභහේගන් අනුකාම්ඳහක් ඕනෆ නළවළ. ේම් රක් 
ගණනකා ළඩ කායන ජනතහේ  ්රලසනඹක්. [ඵහධහ කිරීම්] ධනඳි  

ආ්ඩඩුක්. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The Hon. Leader of the House, please. - 
[Interruption.]   

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

අිළ ළඩ කායන ජනතහේ  නහඹකාේඹෝ. [ඵහධහ කිරීම්] අද 

කාම්කාරුහට ්රේඹෝජනත් න ේම් ඳනත්  ේකාටුම්ඳත් ේදකාක් 
ේගන එන ේභොේවොේත්  ඒ ම්ඵන්ධේඹන් රීි  ්රලසන නගහ  ේම් 
කාටයුතුම කාඩහකාප්ඳ්ල කායන්න එඳහ.  

 
ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We will start the Debate, Sir.  
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ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇභි තුමභහ  ේභතළන උහවි ීරන්දු ේදකාක් ි ේඵනහ. එකා 
ීරන්දුක් ගරු දිේන්ස ගුණර්ධන භළි තුමභහ ්රකාහලඹට ඳත් කාශහ. 
එඹ ිළටු  4ක් කිඹහ වන් කාශහ. තත් ීරන්දුක් ි ේඵනහ එහි 

ිළටු 6කා ්රකාහලඹක් ි ේඵනහ. ගරු  ේජෝන් ේේනවියත්න 
ඇභි තුමභහ විිදන් කිඹන ර්ධේ්ධ ුඩප්රීම් උහවිේඹන්- 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ කිඹන ර්ධේ්ධ අංකා 

19/2016 කිඹන නඩුේ  ීරන්දුේ  ි ේඵන කාහයණහි . 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුමභහ කිඹන ේ්ධ විප.[ඵහධහ කිරීභක්]  ගරු ඇභි තුමභහ  ඒ 
ීරන්දුේ  ේම් විධිඹට ඳළවළදිලි කාය ි ේඵනහ.  

 

I quote: 
 

“This being so, this Court has no jurisdiction to proceed further with 

the Petition as the jurisdiction of the Court has not been duly 

invoked. We accordingly, reject the Petition. Upon being pointed 

out to the Learned Deputy Solicitor General, that Clause 3(9) gives 

wide powers to the Minister with regard to the operation of the 

provisions of the Section in relation to any industry or service, the 

learned Deputy Solicitor General acting in the best traditions of the 

Attorney General’s Department, informed that appropriate 

guidelines would be formulated for the Minister to exercise his 

discretion and same would be moved at the Committee Stage 

amendment.” 

That is what the Hon. Minister has to do now. 

Therefore, the matter is very clear. You have to move the 

amendments as per the Determination of the Supreme 
Court.  

So, let us now proceed with the Orders of the Day: 

Item No. 1, 2 and 3. 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

Sir, that is exactly what I read out. - [Interruption.]  I 
do not know what is being quoted by Hon. Dinesh 

Gunawardena.  

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රධහන කාටයුතුම. අද දින විහදඹට ගළීපභ වහ  Items 
කිහිඳඹක් ි ේඵනහ.  

 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹකා භන්රීතුමභහ. 
 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  බහනහඹකාතුමභහ කි හ  
අනුකාම්ඳහ කායරහ තභි  අඳට ේම් ඉඩකාඩ  රඵහ ේදන්ේන් කිඹරහ.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුමභන්රහ දළන් ේම් විහදඹ කාය ේගන ඹන්න ඉඩ ේදන්න. 
 

ගු නනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු බහනහඹකාතුමභනි  ඔඵතුමභහ අනුකාම්ඳහ කායරහ තභි  
විලසවිදයහර ආචහර්ඹරු ඵහ ගන්න කිඹරහ ලියුම් ඹළ ේ . ඒකා 

තභි  අනුකාම්ඳහ. අඳට ි ේඵන අි ි ඹ අනුි  අිළ ේම් කාථහ 
කායන්ේන්. ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කායන 
විට අභහතයයඹහ ඒ ඳනත් ේකාටුම්ඳත ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් 

කායන්ේන් ේකාොේවොභද කිඹරහ දළන ගන්න එකා අේප් අි ි ඹක්. 
ඒකා අනුකාම්ඳහ කාශ යුතුම ේදඹක් ේනොේි . අනුකාම්ඳහට නම් 
ලියුම් ඹරහ ි ේඵනහ  කාථිකාහචහර්ඹරු ඵහ ගන්න කිඹරහ.  

 

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේරේසඨහධිකායණේඹන් reject 
කාශහ නම් ඒකා reject ේනහ. එතළනින් එවහට ඒ ගළන තර්කා 
කායන්න ඵළවළ. අනුකාම්ඳහ කායරහ තභි  ගරු ඇභි තුමභහ කි ේ   - 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දිනට නිඹමිත කාටයුතුම; ංර්ධන උඳහඹ භහර්ග වහ ජහතයන්තය 
ේේශ අභහතයතුමභහ to move the Item Nos. 1, 2 and 3.  
 

ශ්රී ාකළ නපනයන වාලර් න පනත : 

නිමයෝගය 

  இனங்மக ற்ன்ற அதறறனோத்றச் சட்டம்: 

கட்டமப 

SRI LANKA EXPPORT DEVELOPMENT ACT : 

ORDER 
 

I 
[11.39a.m.] 

 

ගු මලි්ෂ වමරවික්රම මශතළ  (වාලර් න උපළය මළර්ග ශළ 

ජළතයන්තර මලමෂඳ නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு லிக் சறக் - அதறறனோத்ற உதர னெமநகள் 

ற்ன்ம் சர்தச ர்த்க அமச்சர்) 

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

Hon. Deputy Speaker, I move,  
 

“That the Order made by the Minister of Development 

Strategies and International Trade under Section 14(1) of the 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

Sri Lanka Export Development Act, No. 40 of 1979, relating 

to Cess and published in the Gazette Extraordinary No. 

1941/32 of 20th November 2015, which was presented on 

10.02.2016, be approved. 

 

(Cabinet approval signified.)" 

Sir, Item No. 1 was published to remove the 

applicable Cess rates for the export of spices such as 
pepper, vanilla, cinnamon, cloves, nutmeg, maize, 

cardamom and so on in order to encourage the exporters 

of such products.  However, this will be revisited after 

making an assessment as to how this will impact on the 
value-added exports of these items and we will make the 

revisions accordingly in the future.  

Item No. 2 is to revise the imports Cess rates on 

imported garments and footwear to protect the local 
industries. Furthermore, a 10 per cent Cess is imposed on 

imported jewellery  to protect the local  jewellery 

craftsmen.  

Then, Item No. 3 is to revise imports Cess rates on 
beedi leaves, fishing nets, cabinets for refrigerators and 

lubricants, to avoid price fluctuations and to ensure 

competitiveness in the market.   

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Then, Item Nos. 4 and 5 are to be moved by Hon. 
W.D.J. Senewiratne.  

 
[ප.බහ. 11.41] 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ (කේකු ශළ 
ලෘත්තීය වක ති වබඳතළ නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண - தரறல் ற்ன்ம் 

தரறற்சங்க உநவுகள் அமச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  අද දින භභ ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත් ේදකාක් ේභභ බහට ඉදිිපඳත් කායනහ. එභ ඳනත් 

ේකාටුම්ඳත් ේදකා න්ේන්  ''ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත'' ව ''ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ වන ීමභනහ 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත''ි . ේභභ ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකාභ ඳුඩගිඹ 

දිේනකා ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කිරීේභන් අනතුමරු අද දින ේද 
න ය කිඹවීේම් විහදඹ ඳළළත්ේනහ.   

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ 

ේ තනඹ ඳනත් ේකාටුම්ඳත ම්ඵන්ධේඹන් කාරුණු කිහිඳඹක් භභ 
ඳශමුේන්භ ඉදිිපඳත් කායන්න ඵරහේඳොේයොත්තුම ේනහ. අිළ 
දන්නහ  ේම් යේට් ිදටින ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන් 

තමුන්ේ  ළටුප් ළඩි කායන්න කිඹරහ ීමර්ඝ කාහරඹක් ි සේේ 
ඳළළි  වළභ යජඹකින්භ ඉ්ලරහ ිදට ඵ. ේභොකාද  යජේේ 
ේේකාඹන්ේ  ළටුප් ේනොේඹක් ආකාහයේඹන් ළඩි වුණහ. ඍජු 
ළටුප් ළඩිවීම් ිදදු වුණහ. ජීන විඹදම් ීමභනහ ලේඹන් ඒ 

ේගෝලරන්ේ  ළටුප් ළඩි වුණහ. ඒ හේ භ විේලේ ජීන විඹදම් 

ීමභනහ ලේඹන් ළටුප් ළඩි වුණහ. නමුත් ේම් කාහරඹ තුමශ 

ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන්ේ  ළටුප් ළඩි කිරීභ වහ 
විේලේ ිළඹයක් ගත්ේත් නළවළ.  

 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 ගරු  ඇභි තුමභහේගන් ඳළවළදිලි කාය ගළීපභක් ි ේඵනහ. ේම් 
ම්ඵන්ධේඹන් ජහි කා කාම්කාරු උඳේ්ධලකා බහ විිදන් ඉදිිපඳත් 
කාශ ඒ ේඹෝජනහ ේකාොඳභණ ්රභහණඹක් බහය ගන්නට ඵළිප වුණහද  
එේේ බහය ගළීපභට ේනොවළකි වුේ්ඩ කුභක් නිහද කිඹරහත්  

ඔඵතුමභහේ  කාථහේන් ඳළවළදිලි කායන්න පුළුන්ද? 
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ේම් ේරහේ  ඒ ගළන අදවක් ඉදිිපඳත් කිරීභට අඳවුඩි . ගරු 
නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේකාේේ නමුත් ේම් ම්ඵන්ධ 

ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන් තුමශ ි බුණු ේනොන්ුඩන්තහ 
දිගින් දිගටභ ඳි ්ධීම ඳුඩගිඹ යජඹ අඹ ළඹ ඉදිිපඳත් කායන විටත් 
හිටපු ජනහධිඳි යඹහ මුද්ල ඇභි යඹහ ලේඹන් ේඳෞ්ධගලිකා 

අංලේේ ේේය ඳක්ේඹන් ඉ්ලරහ ිදටිඹහ  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 
ේේකාි න්ට ඹම්කිිද ඳඩි ළඩිවීභක් ේදන්න කිඹරහ. නමුත් 
්රි ඳත්ි ඹක් ලේඹන් ඒ අඹ ඒ ඉ්ලලීභ ිළියගත්ේත් නළවළ. 

භවය අඹ ුඩළු ලේඹන් ඳඩි ළඩිවීම් කාශහ. නමුත් පුළු්ල ේම් 
ඳඩි ළඩිවීභ කාේශේ නළවළ.  

ඊශෙට  2015ීම  ේභභ යජඹ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳුඩ  ''ිදඹ 

දින විප්රඹ'' ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කායමින්  මුද්ල අභහතය 
යවි කාරුණහනහඹකා භළි තුමභහත් යජේේ ේේකාි න්ේ  ඳඩි ළඩි 
කායමින්  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාි න්ටත් අභ ලේඹන් 

රුිළඹ්ල 2 500කා ඳඩි ළඩිවීභක් රඵහ ේදන්න කිඹරහ ඉ්ලරහ 
ිදටිඹහ. ේම් අනුත් භවය අඹ රුිළඹ්ල 500ක් ළඩි කාශහ  රුිළඹ්ල 
1 000ක් ළඩි කාශහ. නමුත් භසතඹක් ලේඹන් ේඳෞ්ධගලිකා 
අංලේේ ේේකාි න් ආයණඹ න විධිඹට ජහි කා ලේඹන් ඳඩි 

ළඩිවීභක් ිද්ධධ වුේ්ඩ නළවළ.  

ේම් කාහයණඹ ම්ඵන්ධේඹන් ඇත්ත ලේඹන්භ ිත්ීරඹ 
මිි  විලහර වඬක් නළඟුහ. ේභොකාද  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 

ේේකාි න් ේනුේන් ඳඩි ළඩිවීභක් ේදන්නට ඕනෆ  ඒ හේ භ 
අභ ළටුඳක් නිඹභ කායන්නට ඕනෆ කිඹරහ. ේම් ගළන දිගින් 
දිගටභ රකාහ ඵළලු යජඹ  විේලේේඹන්භ ගරු අගභළි තුමභහ  

්රකාහලඹක් කාශහ 2015 භළි  භහ ේේ  01ේනි දහ ිදට ේඳෞ්ධගලිකා 
අංලේේ ිදඹලුේදනහටභ රුිළඹ්ල 2 500කා ඳඩි ළඩිවීභක් ේදනහ 
කිඹරහ. ේම් ්රකාහලඹ කිරීේභන් ඳුඩ භේ  පර්ගහමී අභහතය 

එස.බී. නහවින්න ඇභි තුමභහ කාළබිනට් ඳත්රිකාහක් ඉදිිපඳත් කායරහ 
ේම් ම්ඵන්ධ කාළබිනට් අනුභළි ඹ අයේගන අලය කායන ීපි  
ේකාටුම්ඳත් කාස කායන්නට කාටයුතුම කාශහ.  

ගරු හුඩේ්ධ නහනහඹක්කාහය භන්රීතුමභහත් අදවක් ඉදිිපඳත්  

කාශහ   ජහි කා කාම්කාරු උඳේ්ධලකා බහත් ේම් ම්ඵන්ධේඹන් 
උනන්දුක් දළක්වහ කිඹරහ. භභ ඒකා ිළියගන්නහ. ඇත්ත 
ලේඹන්භ ේම් ේකාටුම්ඳත  ජහි කා කාම්කාරු උඳේ්ධලකා බහට - 

NLAC එකාට - ඉදිිපඳත් කායරහ  දිගින් දිගටභ හකාච්ඡහ කායරහ 
අලය ංේලෝධනඹන් ේඹෝජනහ කායරහ නළත ඒ ංේලෝධනඹන් 
ඇතුමශත් ේකාටුම්ඳත කාස කායරහ  කාළබිනට් භ්ඩඩරඹට ඉදිිපඳත් 

කායරහ කාළබිනට් අනුභළි ඹ අයේගන තභි  අද ේම් ආකාහයඹට 
ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කායරහ ි ේඵන්ේන්. 

භභ ේම් කාහයණඹත් ේභතළනීම ඳළවළදිලි කායන්න ඕනෆ  ගරු 
නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි. ේම් ඳනත් ේදේකාන් එකාක්  

521 522 

[ගරු භලික් භයවික්රභ භවතහ] 
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ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ වන ීමභනහ ඹටේත් රුිළඹ්ල 2 500කා 
ළටුප් ළඩි වීභක් රඵහ ීමභ වහද  ේේකාඹන්ේ  අභ ේ තනඹ 
ේනුේන් රුිළඹ්ල දහවකා අභ ළටුඳක් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 
ේේකාඹන්ට රඵහ ීමභ වහද ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකාභ 
ඳුඩගිඹ දිනකා අිළ ඉදිිපඳත් කාශහ.  

ේම් කාටයුත්ේත්ීම ිදදු ේන ේ්ධ ගළන භභ ඳළවළදිලි ඹභක් 
කිඹන්න ඕනෆ. ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ම්භත වීභ වයවහ ීමර්ඝ 
කාහරඹක් ේම් යේට් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකා ඳක්ඹට 
ේනොරළබුණු විලහර වනඹක්  රඵහ ේදන්න කාටයුතුම කායනහ. අඳ 
ඉදිිපේේ ඇි  ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ වන ීමභනහ ිළියඵ ඳනත් 
ේකාටුම්ඳතට අනු ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ළටුප් ළඩි වීභ අදිඹය 
ේදකාක් ඹටේත් ිදදු නහ. 

ඳශමුන අදිඹයට අනු උඳඹන භහිදකා ළටුඳ රුිළඹ්ල 40 000 
ීමභහට ඹටත් ේේකාේඹකු රුිළඹ්ල 1 500කා ළටුප් ළඩි වීභකාට 
හිමිකාම් රඵනහ. ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  රුිළඹ්ල 
40 000 කාඩඉභක් ේඹොදරහ ි ේඵනහ. රුිළඹ්ල 40 000කා කාඩඉභ 
ේම් විධිඹට ේඹොදහ ගන්න ේවේතුම වුේ්ඩ ේභොකාද කිඹරහ භභ භතක් 
කායන්න ඕනෆ. 2005ීම ේම් හේ භ ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් 
ඳහර්ලිේම්න්තුමට ේගනළ්ලරහ එදහ ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 
ේේකාඹන්ට රුිළඹ්ල දහවකා ළටුප් ළඩි වීභක් දුන්නහ. 

එදහ ඒ රුිළඹ්ල දහවකා ළටුප් ළඩිවීභ දුන්ේන් රුිළඹ්ල 

20 000කා ළටුප් රඵන අඹේ  ළටුඳ කාඩඉඩභක් ලේඹන් 
රකාරහ. ත විධිඹකින් කිඹනහ නම්  රුිළඹ්ල 20 000ට අඩුේන් 
ළටුප් රඵන අඹට තභි  ඒ රුිළඹ්ල දහවකා ඳඩි ළඩිවීභ දුන්ේන්. අද 

ේම් රුිළඹ්ල 20 000 ීමභහ රුිළඹ්ල 40 000 දක්හ ළඩි කායරහ 
ි ේඵනහ. ඒ රුිළඹ්ල 40 000 ීමභහ නිඹභ කායරහ ඒ රුිළඹ්ල 
40 000ට අඩුේන් ඳඩි රඵන අඹට තභි  ේම් ළටුඳ අද ේගන්න 

ඵරහේඳොේයොත්තුම ේන්ේන්.   

ඳශමු අදිඹයට අනු  භහිදකා උඳඹන රුිළඹ්ල 40 000 ීමභහට 
ඹටත් ේේකාේඹකු රුිළඹ්ල 1 500කා ළටුප් ළඩි වීභකාට හිමිකාම් 

රඵි . ඒකා තභි  ඳශමුළනි අදිඹය. ේභභ ඳශමු අදිඹේර් ළටුප් 
ළඩි වීභ 2015 භළි  1ළනි දින ිදට ්රිඹහත්භකා ේ . ේම් අනු 
ෛදනිකා ළටුප් රඵන්ේනකු රුිළඹ්ල 1 600කාට ඩහ අඩුේන් 
දිනකා ළටුප් රඵන්ේන් නම් - ඒ කිඹන්ේන් භවය අඹ භහස ඳඩි 

ේනොේි   රඵන්ේන්. ඒ ේගෝලරන්ට ඳඩි ේගන්ේන් 
ෛදනිකාි .- ඒ ෛදනිකා ඳඩි රඵන අඹට රුිළඹ්ල 60කා 
හිමිකාභක් රළේඵනහ. ඒ රුිළඹ්ල 60 ේගන්ේන් රුිළඹ්ල 1 500 

ඳදනභට. ඒ ඳශමු ළනි අදිඹයට.  

කාෆලි ක්රභඹට -piece rate එකාට- ළටුප් රඵන ේේකාේඹකුට 

කාෆ්ලරකාට ඹම් නිලසචිත ේඳොදු මිරක් නිඹභ කාශ ේනොවළකි නිහ 

එළන්ේනකුට ේභේතක් කාෆලි ක්රභඹට  රළබ ළටුඳට ඩහ ිදඹඹට 

15කා ළටුප් ළඩි වීභක් 2015 භළි  භ 1ළනි දින ිදට හිමි ේ .  

ඹම් ේේකාඹක් රුිළඹ්ල 40 000කා කාඩඉම් ීමභහේ  ිදටින්ේන් 

නම් ේවෝ ඔහු රුිළඹ්ල 41 500ට ඩහ අඩුේන් ළටුප් රඵන්ේන් 

නම් ඔහුට රුිළඹ්ල 1 500කා ේවෝ රුිළඹ්ල 1 500 ේනොඉක්භන 

මුදරක් අනුග්රහවකා ළඩිවීභක් ේර හිමි න අතය  එභඟින් ඔහු 

රුිළඹ්ල 41 500කා භහිදකා ළටුඳකාට හිමිකාම් රඵි . ඒ කිඹන්ේන් 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි   කාවුරු විප රුිළඹ්ල 40 000කා 

ළටුඳක් රඵනහ නම් ඔහුට රුිළඹ්ල 1 500ක් රළේඵනහ. ඹම් 

විධිඹකින් ඔහුට රුිළඹ්ල 41 500ට භහන න ළටුඳක් 

ේනොරඵනහ නම් - අිළ හිතමු ඔහු රඵන්ේන් රුිළඹ්ල 40 500ි  

කිඹරහ   ඔහුට රළේඵනහ රුිළඹ්ල 1 000කා ළටුප් ළඩි වීභක්.- ඒ 

අනු රුිළඹ්ල 41 500කා ීමභහට ඔහු ඳළමිේණනහ. ඒ අනු 

රුිළඹ්ල 40 000 ඇතුමළු  රුිළඹ්ල 40 000ට අඩුේන් ළටුප් රඵන 

අඹට තභි  ේම් රුිළඹ්ල 1 500 රළේඵන්ේන්. ේකාේේ නමුත් ඹම් 

ේේකාඹකු රුිළඹ්ල 41 500කා භහිදකා ළටුඳක් රඵන්ේන් නම් 

ඔහුට තදුයටත් ළටුප් ළඩිවීභක් හිමි ේනොේ .  

ේදන අදිඹේර් ළටුප් ළඩිවීභ ඹටේත් ේේකාඹකුට රුිළඹ්ල 
1 000කා අඹ ළඹ වන ීමභනහක් 2016 ජනහිප 01 න දින ිදට   
හිමි ේ . ඒ කිඹන්ේන් ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  රුිළඹ්ල 
1 500ක් ේගන්ේන් 2015 භළි  භහේේ 01ළනිදහ ඉරහි . ේදන 
අදිඹය රුිළඹ්ල 1 000 ේගන්ේන් 2016 ජනහිප 01ළනිදහ 
ඉරහි . ේම් අනු ේදන අදිඹේර් ෛදනිකා ළටුප් රඵන්ේනක් 
රුිළඹ්ල 40කා ළටුප් ළඩිවීභකාටද  කාෆලි ක්රභඹට ළටුප් රඵන්නකු 
ිදඹඹට 10කා ළටුප් ළඩිවීභකාටද හිමිකාම් රඵි . ඹම් ේේකාේඹක් 
රුිළඹ්ල 41 500ට ඩහ අඩුේන් ළටුප් රඵන්ේන් නම් ේදන 
අදිඹේර් ළටුප් ළඩි වීභ ඹටේත් ඔහුට රුිළඹ්ල 41 500 
ේනොඉක්භන ඳිපදි රුිළඹ්ල 1 000 දක්හ ළටුප් ළඩිවීභකාට 
හිමිකාම් රළේබ්.  

ේදන අදිඹය ඹටේත් න ළටුප් ළඩි කිරීේම් ීපි ඹ 
්රිඹහත්භකා වීභ අීරතඹටද ඵරඳහන ආකාහයඹට ිදදු ේ . ේභොකාද  
2015 භළි  භහේේ 1ළනිදහ ඉරහ ේම් ේඹෝජනහ ්රිඹහත්භකා න 
විට අනිහර්ඹේඹන්භ අීරතඹට ඵරඳහන කාහරඹක් එනහ. අීරතඹට 
ඵරඳහන විධිඹට හිෙ ළටුප් ේගන්න ිද්ධධ ේනහ. ේදන අදිඹය  
ඹටේත් න ළටුප් ළඩි කිරීේම් ීපි ඹ ්රිඹහත්භකා වීභ අීරතඹටද 
ඵරඳහන ආකාහයඹට ිදදු ේ . ේම් අනු ඹම් ේේහ ේඹෝජකාඹකුට 1 
න ව 2න අදිඹය ළටුප් ළඩි කිරීභ ඹටේත් න හිෙ ළටුප් 
ේගවීභට ිදදු  ේ . අදිඹය ේදකාභ ඹටේත් ඹම් හිෙ ළටුප් ේගවීභට 
ඇත්ේත් නම් ේේහ ේඹෝජකාඹහට භහන හිපකා 12කින් එකී හිෙ 
ළටුප් ේගවිඹ වළකිඹ. හිෙ ළටුප් ේගවීේම් අඳවුඩක් ඹම් ේේහ 
ේඹෝජකාඹකුට ි ේඵනහ නම් ඔහුට පුළුන් ඉදිිප අවුරු්ධද තුමශ ඒ 
හිෙ ළටුප් ේකාොටස ලේඹන් ේගන්න.   

2015 භළි  01ළනි දින එනම් භළි  දිනඹ දහ යජඹ ්රකාහලඹට 
ඳත් කාේශේ ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාි න්ේ  ළටුප් ළඩි කිරීභට 
කාටයුතුම කායන ඵි . එභ ්රකාහලඹ අනු තභි  ගරු නිේඹෝජය 
කාථහනහඹකාතුමභනි  2015 ජනහිප 01ළනි දහ එහි ඳදනභ ලේඹන් 
අිළ ේම්කා ්රිඹහත්භකා කායන්න ඵරහේඳොේයොත්තුම න්ේන්. 

ඳනේත් දක්හ ඇි  අඹ ළඹ වන ීමභනහද ඇතුමශත් කාය 
ේුඩ ීපි  ඹටේත් දිඹ යුතුම ේගවීම් ගණන් ඵළලිඹ යුතුමඹ. ේම් අනු 
අඹ ළඹ වන ීමභනහද ගණන් ඵරහ ේේකා අර්ථ හධකා 
අයමුදර  ඳහිපේතෝෂිකා ේගවීභ  ්රූ ි කාහධහය ේගවීම් ව අි කාහර 
ේගවීම් කාශ යුතුම නහ. ඒ කිඹන්ේන්  ඒ ිදඹලුභ ේගවීම්රට 
අලුි න් එකාතුමන රුිළඹ්ල 2 500 ඳදනම් නහ.  

2014 ඔක්ේතෝඵර් අඹ ළඹ ේඹෝජනහ ව 2015 ේඳඵයහිප 
අතුමරු අඹ ළඹ ේඹෝජනහරට අනු ්ධබහේඹන් කාටයුතුම කාශ 
භවය ේේහ ේඹෝජකාි න් තභ ේේකාි න්ේ  ළටුප් ළඩි කාය 
ඇත. ඊට අනුග්රවඹ දළක්වීභක් ලේඹන් 2014 ර්ේේ ඔක්ේතෝඵර් 
01 දින ිදට 2015 අේ්රේ්ල 30 දක්හ එේේ ළඩි කායන රද ළටුප් 
්රභහණඹ 2015 භළි  01 දින ිදට ේගවිඹ යුතුම අඹ ළඹ වන ීමභනහ 
්රභහණඹට හිර  කායගත වළකා. ඒ කිඹන්ේන් -  

 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඳුඩගිඹ භළි යණ ්රකාහලඹත් එක්කා 2015 ජනහිප භහේේ 

තභි  එඹ ්රකාහලඹට ඳත් කායන්ේන්. ඒකා ගණන් ගන්න ඕනෆ 
භළි යණේඹන් ඳසේේ ේගනහපු අතුමරු අඹ ළේේ ඉරහ ේන්.  

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු භන්රීතුමභනි  භභ ඔඵතුමභහට එකා කාහයණඹක් භතක් 

කායන්න ඕනෆ. විේලේේඹන් ඇෙලුම් කාර්භහන්තලහරහර ඉදිිප 

523 524 



ඳහර්ලිේම්න්තුම 

අවුරු්ධද වහ ේගවිඹ යුතුම දිිපගළන්වීම්  ඒ හේ භ ළඩිේඹන් ේදන 
ඳහිපේතෝෂිකා මුද්ල ේදන්ේන් ඔක්ේතෝඵර් 01ළනි දහ. ඒ හේ භ  
භභ තමුන්නහන්ේේට භතක් කායන්න ඕනෆ 2015 යට අඹ ළඹ 

ඉදිිපඳත් කාය්ධීම එේේ්ල හිටපු ජනහධිඳි යඹහත් ේඳෞ්ධගලිකා 
අංලේේ ේේකාි න්ට ඳඩි ළඩි කායන්නඹ කිඹන ඉ්ලලීභ කාශහ. ඒ 
ඉ්ලලීභ අනුත් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ භවය ආඹතන රුිළඹ්ල 

500කින්  රුිළඹ්ල 1 000කින් ඳඩි ළඩි වීම් කාශහ. ඒ අඹ 
ලිඹකිඹවිලි ේගනළ්ලරහ අඳට ඒහ ඉදිිපඳත් කාශහ. නළත යක් ඒ 
මුද්ල ේගන්න කිඹන්නට ඵළවළ. ඒ නිහ තභි  අිළ කි ේ   "2014 

ඔක්ේතෝඵර් 01ළනි දහි න් ඳුඩ කාහරඹ ඒේකාන් ආයණඹ 
නහ" කිඹරහ. 2015 භළි  භහේේ 01ළනි දහ ඉරහ තභි  ේම් 
ේඹෝජනහ ්රිඹහත්භකා ේන්ේන්. ේඹෝජනහ ්රිඹහත්භකා කිරීේම්ීම 

ේගවිඹ යුතුම රුිළඹ්ල 1 500ට ඊට ේඳය ේගපු මුද්ල ඇතුමශත් කාය 
ගන්නට පුළුන්; හිර  කාය ගන්න පුළුන්. 

එේේභ ළටුප් ළඩි කිරීභ ිළියඵ විධිවිධහනද ඇතුමශත් ඹම් 
රංගු හමුහිකා ගිවිුඩභකාට ඇතුමශත් න ේේහ ේඹෝජකාේඹක් 
ිදටින්ේන් නම් ඔහු අඹ ළඹ වන ීමභනහ ේගවීේභන් නිදවස ේ . 
එභ වනඹ රසන්ේන් ිත්ීරඹ මිි  ව ේේහ ේඹෝජකාඹහ 
අතය ඳත්නහ හමුහිකා ේක්්ල කිරීභ ව භහගේම් නිදව අඳ 
යජඹ විිදන් ිළියගත් ජහතයන්තය කාම්කාරු ංවිධහනේේ මර 
ධර්භඹන්ට - ILO Conventions  Collective Bargaining and 
Freedom of Association -ගරු කිරීභක් ලේඹනි.   

2006 අංකා 10 දයන ේ්ධයඹ ආදහඹම් ඳනේත් විධිවිධහනර 
අර්ථහනුකර පුණය ආඹතන ව ළඳුම් ිළදුම් ිළණි ේවෝ ළඳුම් 
ිළදුම් ම්ඵන්ධේඹන් ඳත්හේගන ඹනු රඵන ආගමිකා 
ආඹතනරට අනුග්රවඹ දළක්වීභ වහ ේභභ ඳනේත් 
විධිවිධහනලින් ඒහ නිදවස කාය ඇත. 

ේභොකාද  භවය ඳන්්ලර ඉන්නහ  ේගෝර ඵහරේඹෝ. ඒ 
හේ භ භවය පුණය ආඹතන ි ේඵනහ   ඹම් ඹම් අඹ ඉන්න. ඒ 
අඹටත් ේභභ රුිළඹ්ල 2 500කා මුදර ේගවීභ අලය න්ේන් නළවළ.  

යහජය ේේකාි න්ේ  ළටුප් ළඩි කිරීභට භහන්තය යහජය 
ංසථහර ේේකාි න්ේ ද -[ඵහධහ කිරීභක්] ඇි   2006 අංකා 10 
දයන ේ්ධයඹ ආදහඹම් ඳනේත් විධිවිධහනරට අනු කාස ේරහ 
ි ේඵන රළි සතුමක් ි ේඵනහ.[ඵහධහ කිරීභක්] ඔ . ඒකා තභි  
ේභහි වන් කායන්ේන්.  

 
ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

What about the declared charities?    

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

In the Act, that particular section refers to this.   
 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Yes, I know, "inland revenue recognition".  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

I am referring to the Inland Revenue Act, No. 10 of 

2006.  

යහජය ේේකාි න්ේ  ළටුප් ළඩි කිරීභට භහන්තය යහජය 

ංසථහර ේේකාි න්ේ ද ළටුප් දළනටභත් ළඩි කාය ඇි  
ේවි න්  යහජය ංසථහර ේේකාි න්ට ේභභ ඳනේත් විධිවිධහන 
අදහශ ේනොේ . 

ඹම් කාර්භහන්තඹක් මකනන ආර්ථිකා තත්ත්ේඹන් ඳුඩ 

න්ේන් නම්  ඒ කිඹන්ේන් ඳහඩු රඵන ආර්ථිකා තත්ත්ඹක් ඹම් 
කිිද කාර්භහන්තඹකා ි ේඵනහ නම්  කාර්භහන්ත ව ආර්ථිකා 
කාටයුතුම ිළියඵ අභහතයරුන්ේ  අදවස විභහ  කාම්කාරු 

අභහතයයඹහේ  අනුභළි ඹ භත එඵඳු කාර්භහන්තඹකා 
ේේකාඹන්ට අදහශ ේභභ ඳනේත් විධි විධහන ්රිඹහත්භකා වීභ 
අවුරු්ධදකාට ේනොළඩි කාහරඹකාට ඹටත් ඳභහ කාශ වළකිඹ.  

ඒ කිඹන්ේන් ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භවය විට 
ඳහඩු රඵන ආඹතන- 

 
ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
It was said that there will be guidelines suggested by 

the Solicitor General on how to exercise the discretion of 

the Minister. "There will be guidelines." කිඹරහ කි හ ේන්.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

Yes.   
 
ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)  
What are those guidelines? 
 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

The guideline is, the Minister alone cannot decide. 

His discretion has been restricted so that he will have to 
do it in consultation with the Minister in charge of 

industries and services. That is the restriction that has 

been suggested by the Solicitor General.  

අඹ ළඹ වන ීමභනහ ඹටේත් ළඩි කායන රද ළටුප් ිළියඵ 
විසතය ඇතුමශත් ේ්ලයනඹක් ේේහ ේඹෝජකාඹහ විිදන් අවුරුදු 6ක් 
තඵහ ගත යුතුම ඵ ීපි ඹ භඟින් නිඹභ කාය ඇත. ේභභ ීපි ඹ 
්රිඹහත්භකා කිරීේම් නිිද ඵරධහිපඹහ න්ේන් කාම්කාරු ේකාොභහිපස 

ජනයහ්ලයඹහ ව ඔහුේ  ේවෝ ඇඹේ  ේේකා භ්ඩඩරඹි .  

The Competent Authority is the Commissioner General 

of Labour.  He or she and the officials under him or her 

are entitled to implement the provisions of this law.   

ඳනේත් ඳයභහර්ථ හර්ථකා ්රිඹහත්භකා කිරීේම් ඳවුඩ වහ 

'ේේහ ේඹෝජකාඹහ'  'ේේකාඹහ'  'ේ තන ේවෝ ළටුඳ' ව 

'කාර්භහන්තඹ' ඹන දන් පුළු්ල අයුිපන් අර්ථ නිරඳණඹ කාය ඇත.  

අඹ ළඹ වන ීමභනහ ඳනත් ව වදිිද නිේඹෝග ඹටේත් 

පු්ධගලිකා අංලේේ ළටුප් ළඩි කිරීභ අීරතේේීම ද අසථහ 

කිහිඳඹකාීමභ ිදදු කාය ඇත. 1978 ර්ේේීම ඳනත් 2ක් භඟින් අඹ 

ළඹ වන ීමභනහ රඵහ ීම ඇි  අතය  නළත 2005 ර්ේේීම 

ඳනතක් භඟින් අඹ ළඹ ව ීමභනහ රඵහ ීම ඇත.  
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භහ දළන් ේභභ ගරු බහට ඉදිිපඳත් කායන රද ේේකාඹන්ේ  

අඹ ළඹ වන ීමභනහ ඳනත් ේකාටුම්ඳත ර් 10ක් ඉකුත් 

වීේභන් ඳුඩ ඉදිිපඳත් කායනු රඵන්නකි. That is, the last Bill 

was brought to Parliament ten years back and during that 

period of time, no increase of wages was effected  for the 

workers of the private sector.  ේභභ ීපි ඹ භඟින් යේට් 

ංර්ධන ්රිඹහලිඹට ඍජු දහඹකා න ේේකා ඳහර්ලසඹට 

විවිධහකාහය ්රි රහබ හිමිකාය ීම ඇත.  

 භහ  දළන් ගරු බහට ඉදිිපඳත් කායන්ේන්  ේේකාි න් 

ම්ඵන්ධ තත් ඉතහභ ළදගත් කාහයණඹක්. ඒ තභි   
ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ ඳනත් ේකාටුම්ඳත 
ම්ඵන්ධේඹන් අදවස කිහිඳඹක්. ේභභ ේේකාඹන්ේ  ජහි කා 

අභ ේ තනඹ ඳනත් ේකාටුම්ඳත ිළියඵ වඳුන්හ ේදන ේම් 
අසථහ ඓි වහිදකා අසථහක්. ේභොකාද  ඇත්ත ලේඹන්භ 
ේභළනි ීපි ඹක් මීට ේඳය ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කායරහ 
නළවළ. ේේකාඹන්ේ  ේ තනඹන් ේඵොේවෝ විට ීරන්දු න්ේන් 

ඳඩිඳහරකා බහ ආඥහ ඳනත ඹටේත් ඳඩි ඳහරකා බහලිනුි . 
භවය ආඹතන හප්පු ව කාහර්ඹහර ේේකා ඳනත - Shop and 
Office Employees Act - වහ ඳඩිඳහරකා බහ ආඥහ ඳනත ඹන ේම් 

ඳනත් ේදකා ඹටේත් තභි  ේ තනඹන් ීරන්දු කායන්ේන්. ේම් 
ඳනත්ර භවය විධිවිධහන දළන් ්රිඹහත්භකා න්ේන් නළවළ.  

ේකාේේ නමුත් ර් ගණනහකා ිදටභ ිත්ීරඹ මිි  විිදන් 

ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන් වහ න ජහි කා අභ ළටුඳක් 
වඳුන්හ ීමභට භළදිවත් න ේර යජඹට ඉ්ලලීම් ඉදිිපඳත් කායන 
රීම. ේභඹ ුඩවිේලේෂී ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් න්ේන්  ේභඹ ම්ඳහදනඹ 

කිරීභ වහ ේේකාඹන්ේ  ිත්ීරඹ මිි  ව ේේහේඹෝජකා 
ංවිධහන ඹන ේදඳහර්ලසඹභ එක් ඊට එකාෙතහ ඳශ කිරීභ 
නිහි . ේභඹ ඉතහ ළදගත් කාහයණඹක්. ේභඹ ළදගත් 

න්ධිසථහනඹක්. ජහි කා කාම්කාරු උඳේ්ධලකා බහට ේම් 
කාහයණඹ ඉදිිපඳත් කායරහ හකාච්ඡහ කායන අසථහේ ීම අිළ දළකාපු 
විේලේ රක්ණඹක් තභි  ේේය ඳක්ඹත්  ේේකා ඳක්ඹත් 
ජහි කා අභ ළටුඳක් නිඹභ කිරීේම් ංකා්ලඳඹට එකාෙ වීභ  ඒ 

අදවට එකාෙ වීභ. ඒ නිහ ඳවුඩේන් ේභඹ කාය ගන්නට අඳට 
පුළුන්කාභ රළබුණහ. 

ජහි කා අභ ේ තනඹක් ඇි  කිරීේම් විේලේත්ඹ රකාහ ඵරහ 

භහ අදවස කාේශේ ේභඹ ේනභ ීපි ඹක් භඟින් යටට වඳුන්හ ීමභ 
ඩහත් ේඹෝගය ඵි . ේභඹ "ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ වන 
ීමභනහ" ඳනත් ේකාටුම්ඳතට ඇතුමශත් කායපු විධිවිධහනඹක් 

ලේඹන් ේගේනන්ේන් නළතුම ේභඹ ේනභ ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් 
භඟින් ේගේනන්න අදවස කාේශේ ේභහි ි ේඵන ළදගත්කාභත්  
ේභඹ ්රිඹහත්භකා කිරීේම් ඳවුඩත් රකාහ ඵළලීේභන් ඳුඩි . 

එේර ේනභ ීපි ඹක් ම්ඳහදනඹ කිරීේභන් අනතුමරු 
අනහගතේේීම ේ තනඹ ිළියඵ ඉවශ ්රමිීරන් තදුයටත් උදහ කාය 
ගත වළකි නු ඇත. That means, if we want to reach higher 
standards of wages, we would be able to do so by amending 

the provisions of this Bill.  ේභළනි ඳුඩ බිභකා ආයම්බකා 
අසථහේ  ජහි කා අභ ළටුඳක් නිඹභ කිරීේම්ීම අනිහර්ඹේඹන්භ 
එඹ තුමරනහත්භකා අඩු භට්ටභකා ඳීර.  "ජහි කා අභ ළටුඳ 

රුිළඹ්ල 10 000ක් නිඹභ කායරහ ඇි  ළේඩ් ේභොකාක්ද  ඊට ඩහ 
ළඩිේඹන් නිඹභ කායන්න ඕනෆ" කිඹරහ භවය අඹ කිඹනහ. 
ේම්කා ඳටන් ගළන්භ ඳභණි .  

ඇත්ත ලේඹන්භ යේට් ආර්ථිකාඹ දියුණු නේකාොට  යේට් 
ආඹතනර ආර්ථිකා ලක්ි ඹ දියුණු නේකාොට ේම් අභ ළටුේප් 
ඳදනභ  - ඒ භට්ටභ -  ළඩි කාය ගන්න අඳට පුළුන්.  

එේර ජහි කා අභ ළටුඳ අඩු භට්ටභකා ඳළීරේභන් ේනත් 
කාය ආකාහයඹකා  ේ තන යුවඹක් වුද ජහි කා අභ ළටුඳට 

ගශඳහ ඊට ඉවශ භට්ටභකාට තළබීභට ිදදු  ේ . ේභභ ඳනත් 
ේකාටුම්ඳි න් නිඹභ කාය ඇි  විධිවිධහනරට අනු ජහි කා අභ 
භහිදකා ේ තනඹ රුිළඹ්ල ද දවක් න අතය  ඊට භහනුඳහි කා 
ජහි කා අභ ෛදනිකා ේ තනඹ රුිළඹ්ල වහයිදඹඹක් ේ . 
ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ ඳනත ඹටේත් න 
විධිවිධහන ්රිඹහත්භකා කිරීේම් නිිද ඵරධහිපඹහ කාම්කාරු 
ේකාොභහිපස ජනයහ්ලයඹහ ව ඔහුේ  ේවෝ ඇඹේ  ේේකා 
භ්ඩඩරඹි . 

 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ෛදනිකා ඳඩි රඵන තුම කාම්කාරුන්ට ේම් රුිළඹ්ල 2 500 
ළටුප් ළඩි වීභ අදහශ ේනහද? 
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

අනිහර්ඹේඹන්භ ේම් රුිළඹ්ල 2 500 ළටුප් ළඩි වීභ තුම 

කාම්කාරුන්ටත් අදහශ ේනහ. ේභොකාද  ඒේගෝලරන්ට 
Collective Agreement එකාක් ි බුණහට  ේ තන ම්ඵන්ධ 
විධිවිධහනඹක් ඒේක් නළවළ.  ේ තනඹ ම්ඵන්ධේඹන් න 

විධිවිධහනඹ අවුරුදු ේදකාකාට තහක් ඒේගෝලරන් අලුත් කාශහ. 
නමුත් ඳුඩගිඹ ය එඹ අන් වුණහට ඳසේේ ඒකා අලුත් කාේශේ 
නළවළ. 

 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Daily wage එකා අනු තුම කාම්කාරුන්ට ේම් රුිළඹ්ල 2 500 
ේඵීම ඹන්ේන් ේකාොේවොභද කිඹන කාහයණඹ ම්ඵන්ධේඹන් භභ 

ඔඵතුමභහේ  අදව දළන ගන්න කාළභළි ි .  ෛදනිකා ළටුඳ ේන් 
ඔවුන්ට රළේඵන්ේන්. එතේකාොට රුිළඹ්ල 2 500  ළටුප් ළඩි වීභ 
 ඔවුන්ට ේඵීම ඹන්ේන් ේකාොේවොභද? 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

භහ  දළන් ඳළවළදිලි කාශහ හේ භ ඇත්ත ලේඹන් ෛදනිකා 
ලේඹන් ඳඩිඹ ළඩි ේනහ නම් 2 500 දස ගණනින් 
ේඵේදනහ. ෛදනිකා ලේඹන් ළඩි ේනහ නම් දිනකාට රුිළඹ්ල 

100කා ඳභණ ළඩිවීභක් ිදදු නහ. නමුත් භභ ඔඵතුමභහට භතක් 
කායන්න ඕනෆ  ඇත්ත ලේඹන්භ හමහිකා ගිවිුඩම් හකාච්ඡහ කායන 
ේරහේ ීම ඒ අඹේ  ඳඩිඹ ඊට ඩහ ළඩිේඹන් ි බුණහ. වළභ 
ේේ්ලභ  ළඩිේඹන් රළබුණහ.  ේම්කා ඹටතට ේගේනන්ේන් 

නළි   හමහිකා ගිවිුඩභ ම්ඵන්ධේඹන්  ේදඳහර්ලසඹ එකාතුම 
කායරහ එකාෙතහට එන්න  භභත්  හුෙක්  භවන්ිද වුණහ. ඒ අනු 
භහ රුිළඹ්ල 140කා  ෛදනිකා ඳඩි ළඩි කිරීභක් කායන්න ේඹෝජනහ 

කාශහ. නමුත් ඒකාට එකාෙ වුේ්ඩ නළවළ. ඊට ඳුඩ තභි   ේ තන 
ම්ඵන්ධ විධිවිධහන ඇතුමශත් හමහිකා ගිවිුඩභක්  නළත්නම් ඒ 
අඹටත් ේම් රුිළඹ්ල 2 500 ළටුප් ළඩි වීභ ඵරඳහනහඹ කිඹන 

විධිවිධහනඹ අඳට ේඹොදන්න ිදදු වුේ්ඩ. ේම් ම්ඵන්ධේඹන් භහ 
ීමර්ඝ කාථහ කායන්ේන් නළවළ. ේභඹ ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ වන 
ීමභනහ ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් වන් කාරුණුරට හුෙක් දුයට 

භහනි . ඒ නිහ භහ නළත යක් ේම් කාහයණඹ ම්ඵන්ධේඹන් 
කිඹන්ේන් නළවළ. 

ේභභ ඳනත් ේකාටුම්ඳත භඟින් නිඹභ කාය ඇි  ේ තන ේගවීභ 
ිළියඵ විධිවිධහන කාඩ කායනු රඵන ඹම් ේේහ ේඹෝජකාේඹක් 

 භේවසත්රහත්යේඹකු විිදන් යදකාරු කායනු රළබීේම්ීම රුිළඹ්ල 
විිදඳන් දවක් ේනොඉක්භන දඩඹකාට ේවෝ භහ වඹකාට 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

ේනොළඩි කාහරඹක් වහ ේදඹහකාහයේඹන් එක් ආකාහයඹකා 
ඵන්ධනහගහයගත කිරීභට ේවෝ ඒ දඩඹ ව ඵන්ධනහගහයගත කිරීභ 
ඹන දුවම් ේදකාටභ ේවෝ ඔහු ඹටත් කාශ වළකිඹ. 

ේම් ඳනේත් විධිවිධහන  ේනත් ීපි ර විධිවිධහනරට අභතය 
ලේඹන් න අතය  ේභභ ඳනේත් විධිවිධහන භඟින් එඵඳු ලිඛිත 

ීපි ඹකා විධිවිධහනර  අගි ඹක් ේවෝ වහනිඹක් ිදදු ේනොේ . 

'ේකාොභහිපස ජනයහ්ලයඹහ'  'ේේහේඹෝජකාඹහ'  'කාර්භහන්තඹ ේවෝ 
ේේහ'  'ජහි කා අභ ේ තනඹ' ඹන මලිකා දන් ේම් ඳනේතහි 
පුළු්ල අයුිපන් අර්ථ නිරඳණඹ කාය ඇත. 

'ජහි කා අභ ේ තනඹ' ඹන දනින් අර්ථත් න්ේන් -  

(අ) ේේකාඹහේ  ගිවි ගත් ේ තනඹ ේවෝ ළටුඳ  නළතේවොත්  
ේේකාඹහ අඹත් න කාර්භහන්තඹ ේවෝ  ේේහ වහ 
(136 න අධිකාහයඹ ව) ඳඩිඳහරකා බහ ආඥහඳනත ඹටේත් 
නිඹභ කාය ඇි   ේ තනඹ; 

(ආ) ජීන විඹදම් ීමභනහ   විේලේ ජීන විඹදම් ීමභනහ ේවෝ ඊට 
භහන ේනත් ඹම් ීමභනහක්ද ඇතුමළු ේ තන ේවෝ මලිකා 
ළටුඳ ඹන්නි . 

ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ වහ  ව ේභභ ඳනත් 
ේකාටුම්ඳේත් විධිවිධහන 2016 ජනහිප භ 1 න දින ිදට 
ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ිදඹලුභ ේේකාඹන්ට අදහශ  ේ . 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  එඹ ්රිඹහත්භකා ේන්ේන්   

2016 ජනහිප භහේේ 01 ළනිදහ ිදටි . 

එේභන්භ  ඹම් ේේකාේඹකුේ  හිෙ   ේ තන භහන 
හිපකාලින් ේගවීභ වහ භහ වඹකා වන කාහරඹක් ේේහ 
ේඹෝජකාඹහට ේදනු රළේබ්. 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ 
ේ තනඹ ඳනත   විේලේේඹන්භ අඳ යේට් අඩු ළටුප් රඵන 
ේේකාඹන් විිදන් ීමර්ඝ කාහරඹකා ිදට ඉ්ලරහ ිදටි  එේභන්භ ඔවුහු 

අේප්ක්හ කාශ ීපි ඹක් ේ . ේභොකාද  ංවිධහනඹ ේනොවුණු අංලර 
-  informal sector එේක් - හුෙක් ේේකාි න්ට තභත් රුිළඹ්ල 
10 000ක් රළේඵන්ේන් නළි  ඵ අඳ දන්නහ. රුිළඹ්ල 7 000ක්  

රුිළඹ්ල 7 500ක් තභි  භවය තළන්ර රළේඵන්ේන්. ේම් ගළන 
අඳ ඇත්ත ලේඹන් කාරුණු විභීමේම් ළඩ ිළියේශක් ේගන ගිඹහ . 
තභත්  රුිළඹ්ල 10 000ට අඩුේන් ළටුප් රඵන භවය ේකාොටස 

ංවිධහනඹ ේනොවුණු ක්ේේත්රර ඉන්නහ. 

ළටුප් ේවෝ ේනත් ේේකා අි ි හිදකාම් වහ ේක්්ල 

කිරීේම් ඵරඹක් නළි  ව ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන්ට විවිධ 

භට්ටම්ර අඩු ළටුප් ේගන රීම. ේම් අනු අඳ යේට් අභ 

ළටුේප් දළඩි විභතහක් ේඳේන්.                                                                                                                                              

එේවත් ේභභ ීපි ඹ භඟින් අනහයක්ෂිත  එේභන්භ ඉතහ අභ 

ළටුප් රඵන ේේකාඹන්ේ  තත්ත්ඹ ඉවශ නංන අතය  ඔවුහු 
ේභභ ළටුප් යුවඹ තුමශ මලිකා ආයම්බකා අභ ළටුඳ න රුිළඹ්ල 
10 000/-කා ේ තන භට්ටේම් ිළහිටුනු ඇත. ේකාොි  ආකාහයේඹන් 

ේවෝ තභන්ේ  ේ තනඹ ම්ඵන්ධ ේක්්ල කිරීභට ලක්ි ඹක් 
නළි  ේකාොටස ඉන්නහ. විේලේේඹන්භ service sector එේක්  -  
කාඩර  හප්පුර- එළනි ේකාොටස ඉන්නහ. අිළ ේවොඹරහ 

ඵළලුහභ භවය ේයදි කාඩර ශභි න්ට භහඹකාට රුිළඹ්ල 
5 000ත් ේගනහ. ඒ අඹ ේනත් රැකිඹහක් නළි කාභ නිහ ඒකා 
කායනහ මික්  ේග්ලර ඉන්න ඵළිපකාභ නිහ එනහ මික්  ඒ 

ඳඩිඹ ඒ අඹ ළඹ කායන රභඹට ිපරන ඳඩිඹක් ේනොේි . 

එේවත් ේභභ ීපි ඹ භඟින් අනහයක්ෂිත  එේභන්භ ඉතහ අභ 

ළටුප් රඵන ේේකාඹන්ේ  තත්ත්ඹ ඉවශ නංන අතය  ඔවුහු 
ේභභ ළටුප් යුවඹ තුමශ මලිකා ආයම්බකා අභ ළටුඳ න රුිළඹ්ල 
10 000/-කා ේ තන භට්ටේම් ිළහිටුනු ඇත. එඹ ඳහදකා කායේගන 
අේනකුත් ීමභනහ ේවෝ ේගවීම් කාස ේ . EPF, ETF, ඒ ිදඹ්ලරභ 

රුිළඹ්ල 10 000 ඳහදකා කායේගන ේගනහ. 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ඇභි තුමභනි  රුිළඹ්ල 400කා ෛදනිකා ළටුඳක් ේඹෝජනහ 

කායරහ ි ේඵනහ. Rs. 400, minimum. 
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

That is the daily wage. 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Yes, that is the daily wage. භභ අවන්ේන් ඒකාි . ඔඵතුමභහ 
ඳළවළදිලි කායන ේකාොට ඒකාත් ඳළවළදිලි කායන්න. රුිළඹ්ල 400කාට 

අද කිිදභ තළනකා කිිදභ ේේඹක් ගන්න ඵළවළ. ඔඵතුමභහ ඒකා 
දන්නහ. 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඔ   ඒකා ඇත්ත  ඒකා ඇත්ත. 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නමුත් daily wage එකා රුිළඹ්ල 400ි  කිඹරහ දළමීේභන් ඒකා 
අේනකුත් තළන්රට ඵරඳහි ද? 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නළවළ  එේවභ ේි  කිඹරහ භභ හිතන්ේන් නළවළ. ේභොකාද  

ේවේතුම ඒහ දළනට තවවුරු වුණු ඳඩි. අිළ හිතමු  ඊට ඩහ ළඩි 
ඳඩිඹක් ේගන සථහනඹක් ි ේඵනහ නම්  ේකාොි භ 
ආකාහයඹකින්ත් එතළන ේේකාේඹකුේ  ඳඩිඹ අඩු කායන්න 

ඵළවළ. දළනට ේභි න් ඵරහේඳොේයොත්තුම ේන්ේන් අභ ලේඹන් 
රුිළඹ්ල 400ක් ේගන්නට ඕනෆ කිඹන එකාි . ේභේතක් රුිළඹ්ල 
400කා ළටුඳක් ේනොේගන ආඹතන  ෛදනිකා ළටුඳ රුිළඹ්ල 

400 දක්හත් ළඩි කායන්න ඕනෆ. 

එඹ ඳහදකා කායේගන අේනකුත් ීමභනහ ේගන්න ඕනෆ. ඹවඳත් 
දිවි ේඳේතක් ගත කිරීභ වහ ්රභහණත් ේ තනඹක් රඵහ 

ගළීපේම් ආඹහඹකා ේඹේදන අයණ ේේකාඹන් ේත ්රදහනඹ 
කායන්නහ ව ේභභ ඳනත් ේකාටුම්ඳත වහ ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  ගරු 
භන්රීරුන් ිදඹලුභ ේදනහේ  ඒකාභි කා වේඹෝගඹ රළේබ්ඹ 
ඹන්න භහේ  අංකා විලසහඹි . භහ ේම් අසථහේ ීම යේට් 

ිදඹලුභ ේේහ ේඹෝජකාි න්ේගන් ඉ්ලරහ ිදටින්ේන්  යජඹ භෙ 
වේඹෝගී කාටයුතුම කායමින්  තභන්ට ඳළේයන ීපි භඹ ගකීම් 
ඉටු කායමින් තභ ේේකාි න් භෙ ඹවඳත් කාහර්මිකා 

ම්ඵන්ධතහක් ඳත්හගන්නහ ේරි . 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  එතයම් රහබදහීය ේනොන 

යහඳහයර නියුතුම ේේහ ේඹෝජකාි න්ද ළටුප් ළඩි කිරීේම්ීම 

529 530 
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මුහුණ ඳහන මරය දුකායතහන් ිළියඵ අේඵෝධ කායේගන එඵඳු 

ේේහ ේඹෝජකාඹන් භෙ ඹවඳත් ේේකා ේේය ම්ඵන්ධතහක් 

ඳත්හගනිමින් යේට් කාහර්මිකා හභඹ ව භඟිඹ හක්හත් 

කායගළීපභට කාටයුතුම කායන ේර භභ අේප් යේට් ිත්ීරඹ 

මිි ලින් ේභන්භ ේේකාඹන්ේගන්ද කාරුණහේන් ඉ්ලරහ 

ිදටිනහ. 

ේභභ ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ගළට් කිරීේභන් අනතුමරු 
ඳළළත්ව හකාච්ඡහරීම ඉදිිපඳත් ව ිළියගත වළකි ේඹෝජනහ 
කිහිඳඹක් වහ ඹම් ඹම් ංේලෝධන කාහයකා බහ අසථහේ ීම 
ඉදිිපඳත් කිරීභට භභ ඵරහේඳොේයොත්තුම ේනහ. එකී ංේලෝධන 
දළනටභත් ගරු භන්රීරු අතේර් ේඵදහවළරීභට කාටයුතුම කායරහ 
ි ේඵනහ. 

අඹ ළඹ වන ීමභනහ ඳනත ේභන්භ ජහි කා අභ ේ තනඹ 
ිළියඵ ඳනත අඳ යටට ඉතහ ළඩදහීය ීපි  ඵට ඳත් කිරීභ වහ 
ේභභ ගරු බහේ  ිදටින ිදඹලුභ ගරු භන්රීරුන්ේ  පර්ණ 
වේඹෝගඹ රළේබ්වි ඹළි  භභ විලසහ කායනහ. 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ේභතළනීම භභ ත 
කාහයණඹක් කිඹන්නට ඕනෆ. ගිව ේේවිකාහනුත් අභ ඳඩි ක්රභඹට  
ඒ හේ භ ේම් විධිවිධහනරට ඇතුමශත් කායන්න කිඹරහ භවය 
ිත්ීරඹ මිි  ඉ්ලලීම් ඉදිිපඳත් කාශහ. ඇත්ත ලේඹන්භ ඒකා 
්රහේඹෝගිකා ඉතහභත්භ අඳවුඩ ේදඹක්. ීපි ඹක්  ්රිඹහත්භකා 
කායන්න ඵළිප නම් අිළ ඒ ීපි ඹ ේඳොතට ඳභණක් ඇතුමශත් කායරහ 
ළඩක් නළවළ. ේභොකාද  ේභේතක් කාම්කාරුන් ේනුේන් ඳනහ 
ි ේඵන EPF එේක්ත්  - ේේකා අර්ථ හධකා අයමුද්ල ඳනේත්ත්
- ETF ඳනේත්ත්  ඒ හේ භ ඳහිපේතෝෂිකා ේගවීම් ිළියඵ 
ඳනේත්ත්  එළනි කාම්කාරු අනඳනත්රත්  ඒ ේකාොේවේත් ගිව 
ේේවිකාහන් ම්ඵන්ධේඹන් ේවෝ ඒ අඹේ  අි ි හිදකාම් 
ආයණඹ කිරීභ ම්ඵන්ධේඹන් ේභේතක් විධිවිධින ළරිදරහ 
නළවළ. ේම්කා ේකාොච්චය ේවො කාහයණඹක් වුත්  ්රලසත 
කාහයණඹක් වුත් එඹ ්රිඹහත්භකා කිරීේම් අඳවුඩක් ි ේඵනහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] ගිව ේේවිකාහන් හුෙක් ේරහට ේග්ලර 
ඉන්න ේකාොට  කාවුරුත් ඒ ඵ ේවිය කායන්ේන් නළවළ. එේවභ 
නම් අිළ ඳශමුේන් ීපි ඹක් ේ න්න ඕනෆ. භේ  ේගදය ේභේවභ 
ේේවිකාහක් ඉන්නහ  නළත්නම් ේේකාේඹන් ඉන්නහ  එේවභ 
නළත්නම්  ේභඳභණ ේේකාි න් ිළිපක් ඉන්නහ කිඹරහ වහම්පුතහ 
විිදන් ඔවුන් ලිඹහ ඳදිංචි කායන ක්රභඹක් ි ේඵන්න ඕනෆ. 

එේවභ නළත්නම් ේන්ේන් ේභොකාක්ද? ේම් ේේකා 
ේේවිකාහන් ඉන්නහද කිඹරහ ේවොඹහ ඵරන්න කාම්කාරු 
නිරධහිපන්ට වළභ ේගඹකාටභ ඹන්න ේනහ. භවය විට ේම් 
නිරධහිපන්ට කුසිදඹ දක්හභ ඹන්න නහ. ේේකා ේේවිකාහන් 
ඉන්නහද කිඹරහ කාවුරුත්  කිඹන්ේන් නළවළ ේන්. ඒ කාරුණ 
කාවුරුත් ේවිය කාේශේ නළත්නම්  ේේවිකාහන් ඉන්නහද කිඹරහ 
කුසිදඹටභ ගිහි්ලරහ ඵරන්න නහ. දළනට ේම්කා අභහරු ළඩක්. 
අිළ ඳශමුේන් ේම් වහ ීපි ඹක් ේ න්න ඕනෆ. 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර් න මශතළ 
(ரண்னறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගිව ේේවිකාහන් ඳඹන පුංචි ආඹතන ි ේඵනහ. එතේකාොට 

ඒ ේගෝලරන්ත් ඕේකාන් නිදවස නහද? ඔඵතුමභහ කිඹන එකා 
ිළියගන්නහ. Manpower supply කායනහ  ගිව ේේඹට. 
එතේකාොට ඔඹ ඔඵතුමභහ කිඹපු අර්ථ නිරඳණඹ අනු ඒ ේගෝලරන් 
නිදවස නහද? 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒකා යහඳහයඹක් ලේඹන් නළත්නම්  ේේහ සථහනඹක් 
ලේඹන් ඳත්හේගන ඹනහ නම්  EPF ව ETF ේගන්න 

ේනහ. නමුත්  manpower ක්රභඹ ගළන භභ භතක් කායන්න ඕනෆ. 

භභ දළනට manpower  ක්රභඹ ගළන හකාච්ඡහ ට කීඳඹක් ඳත්හ 
ි ේඵනහ. 

 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ගිව ේේකා ේේවිකාහන් ඵළවළය කායන්න කිඹන්ේන් නළි  
- If you remain silent, the interpretation of the Industrial 

Disputes Act will cover even the domestic servants.  
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

I think it is still premature as far as our legislation is 

concerned. Secondly, the same legislation covers the 

domestic servants. The environment has to be prepared 
for it because there are some initial legislations that are 

still being implemented in regard to workers or 

employees of this country. But, those do not cover them.  

Then, as regards to manpower, I feel it is something 

that we have to pay our serious attention. ේභොකාද  
manpower ක්රභඹ ඹටේත් ේඵොේවෝ ේරහට ඒ  ේගෝලරන් 
කිිදභ අි ි හිදකාභක් නළි  ඒ ේේහර ේඹේදනහ. ඔවුන් 
ඕනෆභ ේරහකා එියඹට දභන්න පුළුන්. ඒ අඹට න්දි 

ේගවීභක් නළවළ. EPF, ETF ේගන්ේන් නළි  තළනුත් 
ි ේඵනහ. ුඩදුුඩකාම් ි ේඵන  manpower  ක්රභඹ ඹටේත් දළනට 
රැකිඹහ කායන ිදඹලුභ අඹ සථිය කිරීේම් ේඹෝජනහක් ඉදිිපේේීම 
අිළ ේ න්න ඵරහේඳොේයොත්තුම නහ.  

ඒ හේ භ manpower ක්රභේඹන් ඹම් කිිද ්රේඹෝජනඹක් තත් 
අඹටත් ිද්ධධ නහ. දළන් යජේේ රැකිඹහක් ගන්න අභ ලේඹන් 
අේඳො (හ.ේඳශ) විබහගේඹන් වඹි  ේදකාක් ඕනෆ. අතුමගහන්න  

ේන කාම්කාරුේක් න්න  නළත්නම් කාහර්ඹහර කාහර්ඹ 
වහඹකාේඹක් ේන්න වඹි  ේදකාක් ඕනෆ. වඹි  ේදකාක් නළි  
අඹට යජේේ ේේඹට ඇතුමළු න්න ඵළිප තත්ත්ඹක් අද උදහ 

ේරහ ි ේඵනහ.    

ඳුඩගිඹ කාහරේේ නි  නටන්නත්  අලි ඵරන්නත් වඹි  
ේදකාක් ඕනෆඹ කිඹරහ ගළට් කායරහ ි බුණහ. එළනි ඳිපයඹකාි  

අිළ ජීත් න්ේන්. ඒ නිහ එළනි ුඩදුුඩකාම් නළි  අඹට  එේවභ 
නළත්නම් ඹ අවුරුදු 55 ඉක්භහ ගිහි්ලරහ ේඳෞ්ධගලිකා 
ේේේඹන් විරහභ ගිඹ අඹට ජීත් න්න ක්රභඹක් නළවළ. ඒ අඹ ේම් 

manpower ක්රභඹ ඹටේත් ේකාොේවේ විප ආඹතනඹකාට ඵළඳිරහ 
ේේඹ කායනහ. ඒ නිහ ඒ අඹේ  ඒ අසථහත් අිළ ආයක්හ 
කායන්න ඕනෆ. ුඩදුුඩකාම් ි ේඵන  නමුත් රැකිඹහක් නළි කාභට 

manpower ක්රභඹ ඹටේත් ඒ තළන්ර ළඩ කායන අඹ ූ යහකාෆභ 
ශක්න්න  ඒ හේ භ ේන රැකිඹහක් රඵහ ගන්න ුඩදුුඩකාම් 
නළි කාභට ඒ තළන්රට ගිහි්ලරහ රැකිඹහ කායන අඹේ  ඒ 
අසථහත් ආයක්හ කායන්න පුළුන් න විධිඹට භළද ිළියේතක් 

අනුගභනඹ කායන ීපි  ඳ්ධධි ඹක් ේ න්න අිළ ඵරහේඳොේයොත්තුම 
නහ.  

 

ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

භවය භෆන්ඳර් ආඹතන එකා පු්ධගරේඹකුට රුිළඹ්ල 

1 500ක් ගන්නහ. නමුත්  ඒ ළඩ කායන කාම්කාරුහට රුිළඹ්ල 
600කා ේවෝ 700කා අඩු ඳඩිඹක් ේගන්ේන්. නමුත්  ඔවුන් ළඩි 
කාහරඹක් ේේේේ ේඹොදහ ගන්නහ. ඒ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ 

කායන්න ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් ේභොකුත් ීපි ඹක් නළ්ධද? 
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ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ ිදඹලුභ කාරුණු රකාහ ඵරහ ේම් ක්රභේේ අහනඹක් 
කායන්න ඕනෆඹ  ඇත්ත ලේඹන්භ ේම් ක්රභඹ ීපි  - රීි   ේයගුරහිද 
ඹටතට ේ න්න ඕනෆඹ කිඹන අදව අිළ ඇි  කාය ේගන 

ි ේඵනහ. ඒ අනු කාටයුතුම කායන්න අිළ ඵරහේඳොේයොත්තුම නහ.  

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ ඔඵතුමභහට සතුමි න්ත 
නහ. ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ම්ඵන්ධේඹන් භේ  කාරුණු  

ඉදිිපඳත් කිරීභ අහන කායමින්  බහේ  ිදඹලු ේදනහේ භ 
අධහනඹට ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ේඹොමු කායනහ.  

 

ප්රහනය වභළිමුදඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 

 
ගු ලජිර නමබ්ලර් න මශතළ (වහලමේ ක තුතු 

නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு ஜற அததர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 

I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 
now take the Chair.  

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නනතුුල ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්, ගු මේ.එේ. මනන්ද කුමළරසිිප මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ன் அகனத, ரண்னறகு தஜ.ம். ஆணந் 

குரசறநற அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Sumanthiran,  please. 

 
[12.13p.m.] 

 
ගු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்னறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Presiding Member for the 
opportunity given to speak on the Orders and the Bills 

that have been  presented  today. I wish to say a few 

words on the two Bills that have now been  presented by 
the Hon. Minister of Labour. Initially, I would like to 

welcome this move, particularly, the budgetary relief 

allowance of workers and the consideration of the 

Government for workers who draw less than Rs. 14,000 

mensem and some relief through this process. I am sure, 

although the amounts are low, since those are persons, in 
any case who draw fairly low salaries, they will find 

some relief through the enactment of this legislation.   

Secondly, I would also like to congratulate the 

Government and welcome the National Minimum Wage 
of Workers Bill, setting out very clearly the minimum 

wage of workers per day and per month. As the Hon. 

Dinesh Gunawardena asked the Hon. Minister a moment 

ago, Rs. 400 per day is not the actual market wage of any 
workman, but we are conscious of the fact that you are 

prescribing a minimum wage, not the market wage. So, to 

that extent, I would welcome it; although I would have 

preferred if it was Rs. 600 and  Rs. 15,000 per month. 
Nevertheless, the very idea of introducing this Bill is 

most welcome and the implementation of this, the 

supervision and action against errant employers is the key 

if the workers are to actually reap the benefits of these 
legislative measures that you are bringing in.  

Now, that brings me to a crucial issue addressed by 

the Hon. Minister right at the end of his speech of the non

-inclusion of domestic workers in the definition of the 
law. It is only the Industrial Disputes Act, under which 

domestic workers actually can make a complaint, but 

most of the other legal regimes covering work excludes 

domestic workers. I heard the Hon. Minister say that 
whilst he appreciated that it would be a good thing to 

include the domestic workers, the supervision of this is 

not possible or is difficult. Now, that difficulty, I think 

would go to any sector of employment; any trade for that 
matter.  Labour Inspectors have to go in to the kitchens of 

various shops to detect employees who are not registered 

for statutory payments and so on.  There is a law, an 

ancient law, Registration of Domestic Servants 
Ordinance that is still in our Statute books which requires 

the registration of domestic workers with the police 

station. Failure to do so and non-production of pocket 

register and so on and so forth, makes the employer liable 
for certain punishments.  This law may have fallen into 

disuse. The objective of that law may have been very 

different and may not suit modern times, but it is not 

impossible; if in 1827 or somewhere they provided for 
registration, it is not impossible to contemplate a 

registration mechanism and, surely, the workers 

themselves can register. This is a sector - whilst they 

have their own limitations and I will come to all those 
now - but this is also a sector that can wield bargaining 

power.  Because of the limitations of law now they are 

unable to wield that bargaining power. And, anybody 

who wants to engage the services of a domestic worker 
also knows how difficult that is. So, the point I am 

making to the Hon. Minister is that registration is 

something that the worker himself or herself can also take 

an initiative of, and if there is provision for that, then that 
can be included. If that is the only difficulty that the 

Department of Labour envisages, I think, that is 

something that is easily surmountable and it will bring an 
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enormous amount of relief to domestic workers.  We are 

signatories to the ILO Convention C189, but we have not 
ratified it. But if we do ratify it, we will be bound to 

implement several provisions relating to domestic 

workers’ rights.      

There have been some surveys done with regard to 
domestic workers in Sri Lanka. There are supposed to be 

around 90,000 domestic workers and more than two-

thirds of them are women. Now, therein lies a lot of 

issues. It has also been found that in our country out of 
the women labour force, one in three are domestic 

workers: one in three of our female labour force are 

actually domestic workers. The reason for this is because 

of various pressures that women in employment face - 
like tending for families, child birth, various other factors 

- continuity in employment for women, as we all know, is 

a difficult exercise. Therefore, at some point or the other, 

they choose to do domestic work and then we find that 
there is no legal protection for domestic workers. So, we 

have a situation where this is not their preferred choice. 

This is something that they fall back on. Even for people 

who go abroad as housemaids, we have various 
regulations governing their protection. Once they return, 

they then become domestic workers, not for anything else, 

but because that is the only work that they seem to be able 

to fit into and earn some living. But, when they do that 
they are outside the protection of the law- there is no 

minimum wage; there are no prescribed hours of work 

and various other issues arise. The basic minimum 

protection that any workman should have is denied to this 
"one sector"; it is only to this "one sector" and that is my 

appeal to the Hon. Minister, today. Earlier, I remember 

we excluded private chauffeurs or personal drivers and 

domestic workers. Now, they have been included. It is 
only the domestic workers who are excluded from the 

definition of “workman” in all of the legislation that we 

have.  Today, if the Minister is informing us that the 

reason for that is the difficulty faced by the Department in 
actually locating these workers, I say with all humility, 

that that cannot be the case. There have been surveys 

done and they have found all these details. It is easier to 

locate them than to find people in various wayside shops.  

This affects women. So, as I said, that raises another 

very important issue of equality in our social institutions, 

particularly when women are actually bringing in the 

money to keep the home fires burning, and they are 
denied that protection; whilst although there are men also 

who are caught up in this category, they are very small in 

number.  

As you yourself said, for the last ten years, there has 
not been legislation with regard to minimum wage. 

Therefore, at the time when you are making progressive 

legislation that should have been made long ago, you are 

doing that leaving out a significant section of our labour 
force - the most marginalized section of our labour force - 

the sector of employment that women are able to choose 

from the provision of law that you are introducing is 

something that we would like to highlight.  So, I would 

urge, even before the end of the day, the Minister to take 

steps to leave out that exclusion. All that needs to be done 
is, under the definition of "worker" the words “does not 

include a domestic servant” to be left out. As the Hon. 

Vasudeva Nanayakkara says, that is all that we have to 

do. Leave that open and then it is caught up. Then further 
steps can be taken with regard to registration and other 

measures of supervision, EPF, ETF, gratuity and period 

of employment and so on. This is a sector in which period 

of employment may not extend long periods - not for five 
years or more, much less. It is very few who work in 

homes for their lifetime. There are others who work in 

multiple homes. So, it is a unique situation and legislation 

and other supervisory measures have to be taken, taking 
into account the peculiarity of this particular sector of 

employment.  

Therefore, I would urge the Hon. Minister to take the 

first step today in recognizing this important sector as part 

of the progressive legislation that you have presented to 

the House. In both these pieces of legislation, they are 
being specifically excluded.  So, I would urge the Hon. 

Minister to remove that exclusion, include them as the 

first necessary step. Then there are some other pieces of 

legislation which also have excluded them and those 
amendments can be brought in.  

Maybe you can ratify the ILO Convention C189 and 
bring in the provisions of C189 into the legislative 

framework of this country, because we stand on the 

principle that any work has dignity. If we are today 

excluding this sector, it is a slur on their dignity and that 
has been the culture also in the way we treat this sector of 

employees. But, that is not right and I do not think this 

House would agree that that should continue any longer. 

If we have made that mistake all these years, I would 

urge the Hon. Minister to take the necessary steps 

between now and the end of the day, and consult with the 
officials and bring in one small Amendment to this Bill at 

the Committee Stage. I am sure the whole House will 

agree with you and applaud you for that. 

Thank you very much.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Sitting is suspended till 1.30 p.m.  
 

රැවහීමම ඊ  නනුකල තළලකළලිකල නත් හිටුලන දින්, න.භළ. 
1.30  නෆලත පලත්ලන දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 130 றம இமடறன்த்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்ன்.  

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 
 

කළර්ය මණ්ඩ ප්ර ළනී වශ පළර්ලිමේන්තුමේ නිමයෝජය මශ 
මල්කේ 
(தறறத் மனம அறகரரறனம் தரரளுன்ந தறறச் 

தசனரபர் ரகனெம்) 

(Chief of Staff and Deputy Secretary-General of Parliament) 

කාවුරුන් ේවෝ ගරු භන්රීයේඹක් මරහනඹ වහ ගරු 
භන්රීයඹකුේ  නභක් ේඹෝජනහ කායන්න.  
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

ගු මේ.එේ. මනන්ද කුමළරසිිප මශතළ 
(ரண்னறகு தஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

"ගරු එඩ්ඩ් ගුණේේකාය භවතහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුම ඹ" ි  
භහ ේඹෝජනහ කායනහ.  

 

ගු වනත් නිළන්ත මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்னறகு சணத் றசரந் தததர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

 
විසින් වහිකර කරන දී. 
ஆதரறத்ரர். 

Seconded. 

 
නනතුුල ගු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
அன்தடி, ரண்னறகு ட்ட் குதசக  அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the 

Chair. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හුඩේ්ධ නහනහඹක්කාහය භන්රීතුමභහ. 

 
[අ.බහ. 1.30] 

 
ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  සතුමි ි  ඔඵතුමභහට. භහ 
ඳශමුේන්භ කාරුණක් කිඹන්න කාළභළි ි   ේරේසඨහධිකායණඹට 
ඉදිිපඳත් ේකාරුණු ේඳත්භ ිළියඵ. ඒ ගළන උේ්ධ අිළ හකාච්ඡහ 
කා ශහ. මලිකා විේයෝධඹ නළඟ අසථහේ  නිේඹෝජය ේොලිිදටර් 

ජනයහ්ලයඹහ  ආ්ඩඩුක්රභ යසථහේ  120න ව 121න 
යසථහ ඹටේත්  ිත්ීරඹ මිි ඹක් න්ේන් නම්  එහි 
පුයළිදඹන් වතේයන් තුමනකාට ඩහ ිදටිඹ යුතුම ඵ දිවුරුම් 

ේඳත්ම්ර කිඹහ ි බිඹ යුතුම ි බුණහඹ  එේවභ නළි  
ේරේසඨහධිකායණේේ ඵරඹ ්රිඹහත්භකා කායන්න ඵළවළ කිඹහ කි හ. 
ඒ මලිකා විේයෝධඹට ්රභහණත් ේර ිළියතුමරු දුන්නහ  ඒ ිත්ීරඹ 

මිි  ේනුේන් ේඳීප ිදටි ීපි ඥරු. ඒ අතයතුමය කිඹහ ිදටිඹහ  
එකා ිත්ීරඹ මිි ඹකා බහඳි   ේම් යේට් ්රථභ පුයළිදඹහඹ කිඹහ.  

ේම් කාරුණුරට ඳුඩ නළඟ මුළු ්රලසනගත කාරුණු 

ම්ඵන්ධේඹන් ේදඳහර්ලසේඹන්භ ීමර්ඝ කාරුණු දළක්වීම් වුණහ. 
ඳුඩ ලිඛිත කාරුණු දළක්වීම්ද වුණහ. ඒ ිදඹ්ලේරන්භ ඳුඩ 
අධිකායණඹ මලිකා විේයෝධඹ අනු ේම් ේඳත්ම් ්රි ක්ේේඳඹට 

ඹටත් කාශහ. එේේ ේනොවිඹ යුතුම ි බුණහ. මලිකා විේයෝධඹ 
ිළියගන්ේන් නම් අධිකායණඹ ඊශෙට කාශ යුතුම ි බුේ්ඩ කුභක්ද? 
ේභඹ භව ජන ඹවඳත වහ ේගේනන නඩුක්. ේභභ මලිකා 
අි ි හිදකාම් නඩු ේඳොදු භව ජන ඹවඳත වහ ේගන ආ වළකි නඩු 

වළටිඹටත් පු්ධගරඹන්ට ඉදිිපඳත් කායන්න පුළුන්ඹ  ංවිධහනරට 
ඉදිිපඳත් කායන්න පුළුන්ඹ කිඹහ අේප් ීපි ේේ ි ේඵනහ.  

එළනි අසථහකා ේඳත්ම් ඉදිිපඳත් කිරීේම් කාහර්ඹ ක්රභේේ 

අඩු ලුහුුවකාභක් වුණහ නම් ඒ අඩු ලුහුුවකාභ ංේලෝධනඹ 
කායගළීපභට අසථහක් ේඳත්ම්කාරුන්ට දිඹ යුතුම ි බුණහ. භභ 
ේඳත්ම්කාරු වළටිඹට ිදටි නඩුකා එළනි අසථහක් 

ේරේසඨහධිකායණේඹන් අඳට රළබුණහ. කාහර්ඹ ක්රභේේ අඩු ලුහුුවකාම් 
නිළරැදි කායගන්න  නිඹභහනුකර කායගන්න අසථහක් ේදනහ. 

ඒහ අය හයහනුගත කාරුණුරට ඩහ ේනස. ේභහිීම අධිකායණඹ 

ේඹොමු විඹ යුතුම ි බුේ්ඩ ේභි න් භතුම කායන රද හයහනුගත 
කාරුණුරටි . ඒහ නම්  එඹ ේකාොි  තයම් දුයට ේම් යේට් 
ආ්ඩඩුක්රභ යසථහට අනනුකරද  නළ්ධද  ඳයසඳයද ආදි 
කාරුණුි . ඒ කාරුණුරට ඹෆභට ඉඩ රහ ේනොගත් නිහ අද ිදදු 

වී ි ේඵන්ේන් ේභොකාක්ද?  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ේම් බහට භතුම කායන රද 
කාරුණු ආ්ඩඩුක්රභ යසථහට ළඵළවින්භ අනනුකරද නළ්ධද 

කිඹන කාහයණඹ ිළියඵ විනිලසචඹක් ේනොභළි  තභි  අද ේම් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත ඉදිිපඳත් න්ේන් කිඹහ ඔඵතුමභහ දන්නහ. ේම් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත එේේ ඉදිිපඳත් වීභ නිහ ඇි  න්න පුළුන් 

වහනිඹ ේකාොඳභණද? රක් ගණනක් කාම්කාරුන්ට ේභඹ 
ඵරඳහනහ. අඳට රළේඵන ේතොයතුමරු අනු ේම් යේට් ේඳෞ්ධගලිකා 
අංලේේ ේේකාේඹෝ රක් 80ක් ඉන්නහ.  

අේනක් අතට  ේම් යේට් ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් ේම් ගරු බහට 
ඉදිිපඳත් ේනහ  එහි ි ේඵන  ආ්ඩඩුක්රභ යසථහට 
අනනුකරබහඹන් ිළියඵ විනිලසචඹක් ේනොභළි . ඒහ භතුම කාය 
ි ේඵනහ. නමුත් අධිකායණේේ ඵරඹ ්රිඹහත්භකා කායහගන්න 

ඵළිප වුණහ  අය ේදන රද ේඳත්ම්ර ඹම් ඹම් ්රකාහලඹන් නිිද 
ඳිපදි කාය ේනොි බ නිහ. ංේලෝධනඹ කායරහ එභ ේඳත්ම් 
නිඹභහනුකර කායගන්නත් ඒ අඹට ඉඩ ීමරහ හයහනුගත ්රලසනරට 

අධිකායණඹ ේඹොමු ේරහ විනිලසචඹක් දිඹ යුතුම ි බුණහ කිඹන 
එකාි  භහ කිඹන්ේන්. ේභොකාද  එේේ ේනො න්ේන් නම් ඇි  න 
විකාහයඹ ඵරන්න. ඇත්තටභ ආ්ඩඩුක්රභ යසථහට අනනුකර 

ව  ඳයසඳය ව ගන්ි  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් ි බුණත් එඹ ේම් 
බහේ  අද ඉදිිපඳත් ේනහ. ළඩි ඡන්ද ්රභහණඹක් ි ේඵන නිහ 
එඹ භවය විට ම්භත ේ වි. එි න් ේම් යේට් ඇි  න්න පුළුන් 

ම්පර්ණ විකාිි ඹ දිවහ ඵරන්න. ේභොකාද  අේප් යේට් ීපි ඹක් 
ම්භත වුණහට ඳසේේ එහි ි ේඵන නිඹභහනුකරබහඹ ්රලසන 
කායන්න අඳට ඵළවළ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ඒ කාහයණඹ එතළනින් 
නත්හ  මීශෙට තුම කාම්කාරුන්ේ   ්රලසනඹ ගළන කිඹන්න භහ 
කාළභළි ි . අේප් ඇභි තුමභහ කි හ  රුිළඹ්ල 100 ඵළගින් ඒ අඹට 
රළේඵනහ කිඹරහ. රුිළඹ්ල 100 ඵළගින් රළේඵනහ  අය දස 25ට 

ගණන් වදරහ.  

නමුත් ඒ දස 25 ළඩ ේදන්ේන් නළි නම්  ඒ අඹට ඔඵතුමභහ 
කිඹන රුිළඹ්ල 2 500 රළේඵන්ේන් නළවළ. ''දස 25ක් ළඩ දිඹ 

යුතුමි '' කිඹරහ එක්දවස නිදඹ වළත්තෆ ගණන්ර අේප් භගි 
ේඳයමුණු ආ්ඩඩු ි බුණු කාහරේේ ේගනහ ීපි ඹක් ි ේඵනහ. ඒ 
ීපි ඹ අද ්රිඹහත්භකා කායන්ේන් නළවළ. ේම් තුමර ි ේඵන රහබ 

අරහබ තත්ත්ඹ ේකාොේවොභද? ඒ කිඹන කාරුණු ඳේකා තඵහ  
අඳට ඵරන්න ි ේඵන්ේන්  දස 25ක්ත් ළඩ කායන්ේන් නළි  
ේම් කාම්කාරුන් ේකාොේවොභද ජීත් ේන්ේන් කිඹන එකාි . 

රුිළඹ්ල වහයිදඹ ගණනි  රළේඵන ළටුඳ. අේප් ඇභි තුමභහභ 
කි හ  ෛදනිකා ළටුඳ රුිළඹ්ල 400ි  කිඹහ. එතේකාොට අභ 
භහිදකා ළටුඳ රුිළඹ්ල 10 000ි . ේම් ළටුප්ලින් ජීත් ේන්න 
පුළුන්ද? ඵළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  භභ කිඹහේගන ආේ  තුම 

කාම්කාරුන්ට රුිළඹ්ල100 ඵළගින් එකාතුම ේනහ කිඹන කාහයණඹ 

ිළියඵි . නමුත් එේවභ රළේඵන්ේන් දස 25 ළඩ ේදනහ නම්. 

දස 25 ළඩ ේදන්ේන් නළි නම්  ගරු ඇභි තුමභහ අය රුිළඹ්ල100 

ළඩි කායනහද? දස 10ක් නම් ළඩ ේදන්ේන්  එතේකාොට අය 

රුිළඹ්ල 2 500 දස 10 අනු ගණන් ඵරහ ගරු ඇභි තුමභහ 

ෛදනිකා ළටුඳ ළඩි කායනහද? නළවළ.  
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ඊශෙට  භභ එන්ේන් ේම් ක්රභඹ ්රිඹහත්භකා කිරීේම් ්රලසනඹට. 

භභ ඔඵතුමභහේ  නිරධහිපන්ේගන් රඵහ ගත්තහ ේතොයතුමයක්. එඹට 

අනු  ේේකා අර්ථ හධකා අයමුදරට ඉන්ේන් රක් 24ි . 
ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකා ංයයහ රක් 80කාට ආන්නි . 

මිි  භහගම්රට ඵළඳිරහ ංවිධහන ගත වුණු කාම්කාරු ංයයහ 
ිදඹඹට 10ි . භහ ේම් කිඹන්ේන් ඔඵතුමභහේ භ ේදඳහර්තේම්න්තුමේ  
ඉරක්කාම් අනුි . ඉි න් ේකාොේවොභද ේභඹ ්රිඹහත්භකා 
කායන්ේන්? ිදඹඹට 10ක් කාම්කාරුන් අතයි  ිත්ීරඹ මිි  

ි ේඵන්ේන්. ඒ අඹ අතේර් ේභඹ ඹම්තහක් දුයකාට ්රිඹහත්භකා ේි . 
ිත්ීරඹ මිි රට අි ි  නළි  අඹ ිදඹඹට 90ක් ඉන්නහ.  

ඊශෙට ඵරන්න  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන් රක් 80ක් 

ඳභණ ඉන්නහ. විපඹටභ ගණනක් ේනොකි ත්  රක් 50ත් - 
80ත් අතය ්රභහණඹක් ඉන්නහ. නමුත්  ේේකා අර්ථ හධකා 
අයමුදරට ඉන්ේන් මිලිඹන 2.4ි . ඒ කිඹන්ේන්  රක් 50 කිඹන 

්රභහණඹටත් ේේකා අර්ථ හධකා අයමුදර ්රිඹහත්භකා කායන්න 
ඔඵතුමභන්රහේ  ේදඳහර්තේම්න්තුමට තභ ඵළිප ේරහ ි ේඵනහ.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු භන්රීතුමභනි  භහ එඹ ිළියගන්නහ. එඹ ේඵොේවොභ 

අතුමටුදහඹකා තත්ත්ඹක්. ේම් තත්ත්ඹ අඳ ේත්රුම් ගත්තහ. ේම් 
අවුරු්ධද අහන ේන විට අඩු ලේඹන්  රක් 30 දක්හ ේම්කා 
ළඩි කාය ගන්නට අඳ දළන් ීරන්දු කායරහ ි ේඵනහ. 

 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵතුමභහ දයන ්රඹත්නඹ භහ ිළියගන්නහ. ඒකාි  භහ කිඹන්ේන් 
ේේකා අර්ථ හධකා අයමුදර ්රිඹහත්භකා කාය ගන්න- 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ වහ අිළ දළන් නිරධහිපන් උනන්දු කායමින්  නිරධහිප හිෙඹ 

අඩු කායමින්  ඒ හේ භ කාහර්ඹහර අංග ම්පර්ණ කායමින් ඹනහ. 
භහ ිළියගන්නහ   රක් 60ක්   රක් 70ක්ත් ඉන්න  ේඳෞ්ධගලිකා 
අංලඹට-   

 
ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භේ  කාහරඹි  ේගවී ඹන්ේන්. ඔඵතුමභහට හේ  ීමර්ඝ කාහරඹක් 
භට නළවළ. 

භහ අවන්ේන් ේභඹි . ේේකා අර්ථ හධකා අයමුදර කිඹන එකා 
යජේේ බහයඹට එන මුදරක්; එඹ යජඹ ්රේඹෝජනඹට ගන්නහ 
මුදරක්. ඒ මුදර ළඩි කාය ගන්න ඵළිප නම්  ඔඵතුමභන්රහ 
ේකාොේවොභද ේම් ළටුප් ළඩි කිරීභ ්රිඹහත්භකා කායන්ේන්? ේභඹ 

්රිඹහත්භකා කිරීභට ඹහන්ත්රණඹක් නළවළ. ඔඵතුමභහට ිදටින 
නිරධහිපන්ේ  ංයයහ අනු  ඒ අඹට පුළුන්ද ේම් ිදඹලුභ 
ආඹතනරට ගිහි්ලරහ ඵරන්න? එේවභ කායන්න ඵළවළ.  

ඒ හේ භ  manpower ේේකාි න්ට ේම් තත්ත්ඹ ඵරඳහන 
ආකාහයඹ ගළන කිිදභ ඳළවළදිලි ්රකාහලඹක් ඔඵතුමභහ කාේශේ නළවළ. 
ඔඵතුමභහ කි ේ   ''manpower ේේකාි න් ඹම් කාහරඹකා නිඹභ 

විධිඹට  ංවිධහනහත්භකා ඇතුමශත් කාය ගන්න ්රිඹහ කායනහ'' 
කිඹහ. අද ඒ manpower ේේකාඹන් ද දවස ගණනක් ිදටිනහ. ඒ 
අඹ අතේර් ේම් රුිළඹ්ල 2 500 රළබීභට ි ේඵන්නහ ව හිමිකාභ රඵහ 

ේදන්ේන් ේකාොේවොභද? ඒකා ගළන ඔඵතුමභහේ  ේඹෝජනහක් 

ි ේඵනහද? එඹි  ්රලසනඹ ේරහ ි ේඵන්ේන්. ''ේකාොකාහට තළටිේේ 
දභරහ කිිප දුන්නහ'' වහ භහන ේදඹක් ේනොේි ද  
ඔඵතුමභන්රහේගන් ේම් ිදදු ේන්ේන්? ේභඹ ්රිඹහත්භකා කිරීභට 
ළඩ ිළියේශක්  නිරධහිපන්ේ  ංයයහත්භකා ඵරඹක්  එේවභ 

නළි නම් ඹහන්ත්රණඹක් නළවළ. ග්රහභ නිරධහිපරු ඉන්නහ. ඒ 
හේ භ අේප් ්රහේ්ධයඹ ේ්ලකාම් කාහර්ඹහරර ඉන්නහ  එකා 
භකාට තත් නිරධහිපන් වතය ඳස ේදනහ ඵළගින්.  ේම් අඹේ ත් 

වේඹෝගඹ රඵහ ේගන ේභඹ ්රිඹහත්භකා කායන්න කිඹහ භහ 
ඔඵතුමභහට ේඹෝජනහ කායනහ. එේේ  ේභඹ ්රිඹහත්භකා කායනහ 
විනහ  ේන ආකාහයඹක් නළවළ ේභඹ ්රිඹහත්භකා කායන්න.  

 ගිව ේේකාි න් ේභි න් ඵළවළය කිරීභ භඟින් ඔඵතුමභහ කාේශේ 
ඵයඳතශ යදක්. ේම් අි ි ඹ ගිව ේේකාි න්ට ි ේඵනහද නළ්ධද 
කිඹරහ විිත ි බුණහ නම්  ඒ ිළියඵ ඔඵතුමභහේ  

ේදඳහර්තේම්න්තුමට ඇවි්ලරහ කාරුණු ේඳන්න්න පුළුන් නම්   
ගිව ේේවිකාහට ඒ මුදර ේගන්න කාළභළි  අඹ ඉන්නහ නම්  ඒ 
ගිව ේේවිකාහ ේේඹ කායන සථහනේේ ේේයඹහ ඒකා 
ිළියගන්නහ නම්  එහි ගළටලුක් නළවළ.  ීපි ඹක් ි ේඵන විට ඒකා 

ඒ අඹ ිළියගන්නහ. 

ේභඹ ්රිඹහත්භකා කිරීභට ඔඵතුමභහ ඵහධකාඹක් දහරහ ි ේඵනහ. 
ගිව ේේකාඹන් ඵළවළය කිරීභ තුමියන්  ඔඵතුමභහ ේම් ිළිපසරට 

කාේශේ විලහර අගි ඹක්. එේේ ේනොන්නට විලහර ගිව ේේකා 
ංයයහකාට එඹ රළේඵන්න ි බුණහ.  

අේනක් කාහයණඹ තභි   ඔඵතුමභහ නිඹභ කාය ි ේඵන අභ 

ළටුඳත් එක්කාි  ේම්කා ඵළඳිරහ ි ේඵන්ේන්. අභ ළටුඳ රුිළඹ්ල 
10 000ි . අභ ළටුඳ කිඹන්ේන් ිදඹලු ේ්ධ ඉත් කාශහට ඳසේේ  
විවිධ අඩු කිරීම් කාශහට ඳසේේ ඔවුන්ට රළේඵන්න ඕනෆ ළටුඳ 

කිඹරහ ඔඵතුමභහ කි හ. ඒ අනු ඵළලුහභ ිදඹලු ේදනහටභ රුිළඹ්ල 
10 000කා ළටුඳට ඩහ ළඩි ළටුඳක් අද රළේඵන ඵත් ඔඵතුමභහ 
දන්නහ. ෛදනිකා ළටුඳ රුිළඹ්ල 400ට ඩහ ළඩිේඹන් රළේඵන 

ඵත් ඔඵතුමභහ දන්නහ. ඒ ඵ දළන දළනත් ඔඵතුමභහ ඇි  ේම්කා 
ඳවශ අඩිඹකා රැ ේවුේ ? ඔඵතුමභහභ කි  ඳිපදි ඔඵතුමභහ දන්නහ 
නම්  රුිළඹ්ල 10 000කාට ඩහ ළඩි ළටුඳක් භහිදකා වළභ 
ේකාේනකුටභ රළේඵනහ කිඹරහ  ඔඵතුමභහ දන්නහ නම්  රුිළඹ්ල 

400ට ඩහ ළඩි මුදරක් ෛදනිකා රළේඵනහ කිඹරහ  එේවභ 
නම්  ඇි  ඔඵතුමභහ ේම්කා අඩිේේ රැ ේවුේ ? ේම්කා ඹථහර්ථහීම 
අද යේට් ි ේඵන්නහව ළටුප් තරඹන් අනු හභහනය ළටුප් 

තරඹන්ට ගළශේඳන ේර නිඹභ කාශහ නම්  නිඹභ කායපු මිර 
ේගන්න  ේඵොේවෝ ේදේනක් ූ දහනම් ේනහ.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රුිළඹ්ල 10 000ට ඩහ ෆභ ේකාේනකුටභ රළේඵනහ කිඹන 

එකා ඳදනභක් නළවළ. 

 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඳදනභක් ි ේඵනහ. ඔඵතුමභහ කි හ  "භවය අඹට භහිදකා 

ළටුඳ රුිළඹ්ල 7 000ක් රළේඵනහ" කිඹරහ. 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ංවිධහනඹ ේනොේච්ච අංලර ත ේගොඩහක් අඹ ඉන්නහ  
රුිළඹ්ල 10 000ට ඩහ අඩුේන් භහිදකා ළටුප් රඵන. 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රුිළඹ්ල 10 000ට ඩහ අඩුේන් ළටුඳ රඵන අඹ ේගොඩහක් 
ඉන්නහ කි හට ඔඵතුමභහ ංයයහක් කි ේ  නළවළ. භභ දන්න 

වළටිඹට කිිදභ ේේකාේඹක් රුිළඹ්ල 10 000කා ළටුඳකාට ේේඹට 
ඹන්ේන් නළවළ. ේභොකාද  අද ඕනෆභ ේකාේනකුට රැකිඹහක් ේොඹහ 
ගන්න පුළුන්. අත්ළඩ ීමරහ දකාට රුිළඹ්ල 1 000ක් ේොඹහ 

ගන්න පුළුන්. ඔඵතුමභහ කි හට ඒ හේ  අඹ විලහර ංයයහක් 
ඉන්නහ කිඹරහ  කාවුරුත් අද රුිළඹ්ල 10 000 කිඹන ඵහර 
ළටුඳට ේකාොේවේත් ේේඹ කායන්ේන් නළවළ. ඔඵතුමභහ එේවභ 
කිඹන්ේන්  ඔඵතුමභහ ේම් කිඹන අභ ළටුේප් ීපි ේඹන් විලහර 

ංයයහකාට ිළහිටක් රළේඵනහ කිඹරහ ේඳන්වීභට ඳභණි . නමුත් 
ඹථහර්ථඹක් ලේඹන් ේම්කා ඇත්ත කාථහක් ේනොේි . ඔඵතුමභහ 
දන්නහ  කාම්කාරු රභ ේේශ ේඳොශට අද ි ේඵන ්රලසනඹ තභි  

ඉවශ ළටුප් ඉ්ලරනහ ළඩිි  කිඹන එකා.  

ඔඵතුමභහේ භ ේ්ධලඳහරන ආර්ථිකා දර්ලනඹ අනු 
ඔඵතුමභන්රහේ  අගභළි තුමභහ ්රකාහල කායපු ආකාහයඹට අිළට 
වුභනහි  රභ ේශ ේඳොශට විලහර ංයයහක් ේගන්හ ගන්න. 
ිළට යටිනුත් ේගන්හ ගන්න වුභනහි . ේම් ඔඵතුමභන්රහේ  දළක්භ. 

ඒේක් ඇත්ත කාථහක් ි ේඵනහ. අද රභ ේේශ ේඳොශ 
තත්ත්ඹ ේම්කාි . ේභොකාද  අේප් යේට් විලහර ංයයහක් ිළට යට 
ේේඹට ඹනහ. ඒ නිහ ේ්ධයඹ රභ ේේශ ේඳොේශේ ේරොකු 

තයගකාහරීත්ඹක් නළවළ. ඒ නිහ තභි   අද රුිළඹ්ල 20 000ට  
30 000ට ේප් කාර්භහන්තර  ඇෙලුම්ර ේේඹට ඳහ අද  
ඹන්ේන්. ඒ අඹ දිනඳතහ ළටුප් ළඩි කායනහ. ේම් ඹථහර්ථඹ 

ඔඵතුමභහ ළරකි්ලරට ගත්ේත් නළි  ඵි  භභ ේම් කිඹන්ේන්.  

අේනක් අතට  ේම් රුිළඹ්ල 2 500 රඵහීමභට වුභනහ 
ඹහන්ත්රණඹ  ්රිඹහත්භකා කිරීේම් ඹහන්ත්රණඹ ඔඵතුමභහ අේත් නළවළ. 
ඒ නිහ ේම්කා කාවුරුත් කාළභි  අඹ ේදන  අකාභළි  නම් ේනොේදන 
ඵට ීරන්දුක් ගළේනන්නට නිඹමිති . අිළ දන්නහ  දළනට අර්ථ 

හධකා අයමුද්ල රළේඵන්ේන් 2 000 000කාට ඳභණක් ඵ. නමුත්  
ේනොරළබුණු 5 000 000කාට ඩහ ඉන්නහ. ඒේකාන් ේත්ේයන්ේන් 
ඔඵතුමභහේ  අභහතයහංලඹට අර්ථ හධකා අයමුදරත් එකාතුම කාය 

ගන්න ඵළවළ කිඹන එකාි . තත්ත්ඹ එේේ ි බිඹීම තමුන්නහන්ේේ 
ේකාොේවොභද ේම් රුිළඹ්ල 2 500 රඵහ ීමේම් ළඩ ිළියේශ 
්රිඹහත්භකා කායන්ේන්?  

මීශෙට  ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  ඳුඩගිඹ අඹ ළේඹන් ීරයණඹ කාශහ  
ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ිදඹලුභ ේේකාඹන්ට රුිළඹ්ල 2 500ක් 

ේදනහ කිඹරහ. අතුමරු අඹ ළේඹන් කි හ. ඊශෙට ේගනහපු ඊශෙ 
අඹ ළේඹන් කි හ. අගභළි තුමභහේ  ්රකාහලනලින් කි හ. 
භළි යණ ේඳොේයොන්දුලින් කි හ. ඒ නිහ ේම් යේට් ජනතහේ  

අි ි ඹ ේනුේන් තමුන්නහන්ේේරහ අඹ ළඹ ම්භත කායමින් ේම් 
ඳහර්ලිේම්න්තුමට ේගනහපු ඒ ීරයණඹ  ඒ විධිඹට ්රිඹහත්භකා 
කායන්න.  

ේභොකාක්ද ේම් Collective Agreements කාථහ?   Collective 
Agreements ි ේඵනහ.  Collective Agreement එේක් ිදඹලු ේ්ධ 
ීරන්දු ේන්ේන් ේදඳළත්ේත් ඵරඹ අනුි . ේදඳළත්ේත් ඵරඹ අනු 

ීරන්දු ේන එකාට ගරු ඇභි තුමභනි  ඔඵතුමභහේ  උද ක් ඕනෆ ද? 
ඔඵතුමභහේ  උද ක් නළි ි  ඒ ගණන ීරන්දු ේන්ේන්.  ඉි න් 

ඔඵතුමභහ ේභොකාට ද  ේම් ගණනින් අය ගණන අඩු කායන්ේන්.  ඒ 

නිහ ඔඵතුමභහ කායන්ේන් ඇත්තටභ ේේකාි න් තභන්ේ  වි ඹ 
උඩ ඉේගන රඵහ ගන්නහ ව ළටුඳ ඔඵතුමභහේ  ගණනට රකුණු 

කාය ගන්නහ එකාි .  

ේම් රුිළඹ්ල 2 500 ේගවිඹ යුතුම ි බුේ්ඩ ඔඹ හමහිකා ගිවිුඩම් 
- Collective Agreements -   ේවෝ නිඹභඹන්ට අි ේර්කාි . එේේ 
ේනොේන්න ඔඵතුමභන්රහට ේම්ේක් භළදිවත් වීභක් නළවළ. ේම් 

ීපි ේේ අලයතහක් නළවළ. ඒහ Collective Agreement එේකාන් 

රඵහ ේගන ි ේඵනහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ේේරහ   වහම්පුතුමන්ේ  
ඳළත්ේත් ඉේගනි  ේම්කාට අීරර්ණ ේරහ ි ේඵන්ේන්. 
තමුන්නහන්ේේරහේ  Deputy Solicitor-General   එතළනට 
ගිහි්ලරහ මලිකා විේයෝධඹක් ේගනහේ  ඇි ?   එතුමභහට ි බුණහ  

ේම්ේක් හයහනුගත කාරුණුරට ඹන්න ඉඩ රඵහ ේදන්න.  මලිකා 
අි ි හිදකාම් ිළියඵ නඩුකාදි එතුමභහට කායන්න ි බුේ්ඩ මිත්රඹකු 
වළටිඹට  amicus curiae වළටිඹට අධිකායණඹට ඇවි්ලරහ  උද  

ේන්නි . ඒ ේනුට ඔහු කාේශේ ේභොකාක්ද? මලිකා විේයෝධඹක් 
නළඟුහ  ේම් ේඳත්ම් නිස්රබහ කායන්න. මලිකා විේයෝධඹ නළඟුේ  
කාවුරු ේනුේන් ද? එතළනීම අහු වුණහ කාථහ. අන්න  

භළදිවත්කාරුකු ආහ වහම්පුතුමන්ේ  ම්ේම්රනේඹන්. ඒ 
ේකානහත් එ්ලලුේන් ේභොකාකා ද? ේම් මලිකා විේයෝධේේ.  

අන්ි භට වහම්පුතුමන්ේ  නිේඹෝජිතඹහි   තමුන්නහන්ේේරහේ  
නිේඹෝජය ේොලිිදටර් ජනයහ්ලයඹහි   එකා ේජෝඩුක් වළටිඹට 
ේම් ේඳත්ම්රට මලිකා විේයෝධඹ ඳෆහ. ඒකා තභි  අේනක් 

හක්ෂිඹ තමුන්නහන්ේේරහේ  ආ්ඩඩු ේම්කා ේදන්ේන් අඩහශ 
කායරහඹ කිඹන එකාට.   එදහ දුන්නු ේඳොේයොන්දුර ේවේතුම කාහයණහ 
උඩ   ඒ නිහ ඇි  වුණු විලහර ඵරඳෆම් උඩ   ේම් ිළියඵ ිත්ීරඹ 

මිි  අය්ඩඩ ේගන ඹන ඉ්ලලීම් නිහ තමුන්නහන්ේේරහේ  
ආ්ඩඩු ේම්කා ේගනහහට  ේගනහේ  අඩහශ විධිඹටි . 
වහම්පුතුමන්ේ  ඳළත්ේතන් තමුන්නහන්ේේරහට ආපු ඵරඳෆභ ඒකාට 

එකා ේවේතුමක්.  

අේනක් අතට දළන් තමුන්නහන්ේේ ීරයණඹක් අයේගන 
ි ේඵනහ  ඹම් ආඹතනඹකා ආර්ථිකා තත්ත්ඹ ඒ තයම් ේවො 
නළත්නම්  ඒ ේගෝලරන්ට  අවුරු්ධදකා කාහරඹක් ේදන්න.  ඔඵතුමභහ 
ේම් ීරන්දු ගන්ේන් තත් ඇභි රු එක්කා කාථහ කායරි  කි හ. 

නමුත්  ඔඵතුමභහ ේම්කා ගළන ිත්ීරඹ මිි   එක්කා කාථහ කායන්ේන් 
නළ්ධද. ඒ ආඹතනේේ ේවෝ ඒ ක්ේේත්රේේ ිත්ීරඹ මිි රට ඒ 
ක්ේේත්රේේ අද ි ේඵන ිළිපළටුභ ගළන රහබඹ ගළන භනහ දළනුභක් 

ි ේඵනහ.  ඉි න්  ඒ අඹට ේම් ගළන ි ේඵන දළනුභ 
තමුන්නහන්ේේේ  භෙ ේඳන්වීභ වළටිඹට ගන්ේන් නළ්ධද? ඒකාි  
අිළ අවන ්රලසනඹ. එේවභ වළය ආර්ථිකා ලේඹන් අඩහශි  කිඹරහ 
තමුන්නහන්ේේ ඔඹ තමුන්නහන්ේේේ  නිේඹෝජය ේොලිිදටර් 

ජනයහ්ලයඹහ - [ඵහධහ කිරීභක්] අේන්! තමුන්නහන්ේේට 
ේඳෞ්ධගලිකා ේනොේි   භහ ේම්හ කිඹන්ේන්.  

ගරු ේජෝන් ේේනවියත්න භළි තුමභනි  ඔඵතුමභහ අේප් 
මිත්රේඹක්. ඒ හේ භ අිළ දන්නහ ඔඵතුමභහේ  හිේත් ි ේඵන්නහ ව 

අයමුණු වහ අදවස. ඒ අි න් අිළ ඔඵතුමභහ එක්කා ගළටුභක් නළවළ. 

නමුත් ගරු ඇභි තුමභනි  තමුන්නහන්ේේ ේම් යූඑන්පී වවු්ල 
ආ්ඩඩුේ  කාම්කාරු ඇභි යඹහි . ඒකාි  ඇත්ත කාථහ. 

තමුන්නහන්ේේට ේනභ අදවස   ි ේඵන්න පුළුන්. නමුත්  
තමුන්නහන්ේේට  ්රිඹහත්භකා ේන්න ේරහ ි ේඵන්ේන්  යූඑන්පී 

වවු්ල ආ්ඩඩුේ  වුභනහ අනුි .  යූඑන්පී වවු්ල ආ්ඩඩුේ  

වුභනහ වළකි තහක් දුයට ේම් කාම්කාරු ඳන්ි ේඹන් එන 
ඵරඳෆභි   වහම්පුතුමන්ේගන් තභන්ට රළේඵන අනුග්රවඹි  අතේර් 

තුමරනඹක් ඳත්හ ගන්නි .  [ඵහධහ කිරීභක්]   
 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்னறகு உன்ப்தறணர் எனோர்) 

(An Hon. Member) 
ජනහධිඳි තුමභහත් ඉන්නහ එතළන. 

 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔ   ඉන්නහ.  යූඑන්පී වවු්ල ආ්ඩඩු කිඹරහ කි ේ  

ෛභරීඳහර ිදිපේේන භළි තුමභහත් ඇතුමශත් තභි .  එේවභ 

නළත්නම් ඒකා යූඑන්පී ආ්ඩඩුක්ේන්.  යූඑන්පී වවු්ල ආ්ඩඩු 
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කිඹරහ භහ කිඹන්ේන්   අේප් ගරු ේජෝන් ේේනවියත්න 

භළි තුමභහත් ඉන්න  ගරු ෛභරීඳහර ිදිපේේන ජනහධිඳි තුමභහත් 

ඉන්න ේම් ආ්ඩඩුටි . ේම් වවු්ල ආ්ඩඩු අද වහම්පුතුමන්ේ  

ඵරඳෆභට වුඩ ේරහ ්රිඹහත්භකා න ඵි  අිළ කිඹන්ේන්.  ේම්කා 

ේනොේගනත් ඵළවළ. එේවභ වුේණොත් ඳුඩගිඹ ඡන්දේේීම 

තමුන්නහන්ේේරහට වේඹෝගඹ ීමපු  මුළු ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේභ 

ිත්ීරඹ මිි  අද තමුන්නහන්ේේරහේ  ේඵ්ලර ශඟින් අ්ලරහ 

ගන්නහ. ඒකාි  ඇත්ත කාථහ.  ේම්කා ීමරහ ි ේඵනහ. නමුත්  ීමරහ 

ි ේඵන්ේන් අඩහශ කායරි . ඒකාි  අේප් ේචෝදනහ න්ේන්.  

ේම් ේගවීම් කායන්න තමුන්නහන්ේේරහ හිපකා12ක් ේදනහ. ඒ 
ේරහේ ීම ඵරන්ේන් නළවළ  ඒ ආඹතනර ආර්ථිකා තත්ත්ඹ 
ගළන. ආර්ථිකා තත්ත්ඹ ේවො නම්  එකාය ේගන්න කිඹහ ඇි  ඒ 

අඹට නිඹභ කායන්ේන් නළත්ේත්? ඒ හිෙ මුද්ල ේගන්න 
තමුන්නහන්ේේරහ අනිහර්ඹේඹන්භ  ඒ හිපකා ේදොශව ේදන්ේන් 
ඇි ? අනිහර්ඹේඹන් ේදන්ේන් ඇි ? ේම්හි න් තභි  අිළ 

ේඳන්න්ේන්    තමුන්නහන්ේේරහ ේම් කාම්කාරුන්ේ  ඳළත්ේත් 
ඉේගන ේනොේි   ේම් ්රලසනඹට අීරර්ණ ේරහ ි ේඵන්ේන් 
කිඹන එකා. 

අභ ේ තනඹ රුිළඹ්ල දවදහවට දළමීභ විහිළුක්. ඒ වුණත් 

ි බුණහට ඩහ ඉවශ එක්තයහ තරඹකාට අභ ළටුඳ ේගනළවිත් 
ි ේඵනහ. ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත ේම් විධිඹටත් ේගනහපු එකා 
ගළන අිළ තුමටුි . නමුත් තමුන්නහන්ේේරහ අභ ළටුඳ රුිළඹ්ල 

දවදහවට ේගේනන්ේන්  ේම් යේට් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ හභහනය 
ේේකා ළටුඳ රුිළඹ්ල විිදදහවක් ි ේඵ්ධීමි .  

අද ි ේඵන manpower  ේේේේ තත්ත්ඹ නිඹභහනුකර 
කායන්න ඹනහ කිඹහ ඇභි තුමභහ කි හ. Manpower ේේේේ අද 
ඉන්නහ ව අඹ ිළියඵ ඳඩි ඳහරකා බහ ඳනත ඹටේත් භ ේේහ 

ේඹෝජකාි න් ඉන්න පුළුන් කිඹහ ඇභි තුමභහට ීරන්දු කායන්න 
පුළුන් ඵ ඔඵතුමභහ දන්නහ. ේේහ ේඹෝජකාේඹෝ ේදන්ේනක් 
ඉන්න අසථහකා ඇභි තුමභහට කිඹන්න පුළුන්  "ේම් ේදන්නහභ 

ේභඹහේ  ේේහේඹෝජකාේඹෝ. එභ නිහ ේම් ේේකාඹහේ  
අි ි හිදකාම් රඵහ ේදන්න  ේම්  ේදන්නහභ  හමුහිකා ඵළ ේනහ" 
කිඹරහ. ඒ ්රකාහලඹ ඇභි තුමභහට කායන්නට පුළුන්. ඒකාට  ඵරඹක් 

ි ේඵනහ. ඳඩි ඳහරකා බහ ි ේඵන්ේන් ෛත්රඳහර්ලසවීඹි . 
ෛත්රඳහර්ලසවීඹ ි ේඵන ඳඩි ඳහරකා බහරට අි ේර්කා 
ඔඵතුමභහට ඵරඹක් ි ේඵනහ  ඳඩි ඳහරකා බහරට ඹම් 

නිේඹෝගඹක් කායන්න.  

දළන් ේම්  manpower ේේකාි න් ම්ඵන්ධේඹන් විලහර ළඩ 

ිළියේශක් ේගනඹනහට ඩහ  ඔඵතුමභහට කායන්නට පුළුන් ේදඹ 

ේභඹි . වහභ ඵරන්න පුළුන්  ේම් ආඹතනර ේේකාේඹෝ  

ේකාොච්චය කාහරඹක් ේේඹ කාය ේගන ිදටිඹහද කිඹන එකා. භහ 

වඹකාට ඩහ දිගටභ ේේඹ කාය ි ේඵනහ; අවුරු්ධදකාට ඩහ 

දිගටභ ේේඹ කාය ි ේඵනහ; ඔහු ේේඹ කාය ි ේඵන්ේන් ඒ 

කාර්භහන්තේේ  ඒ යහඳහයේේ   ආඹතනේේ ්රධහන කාටයුතුමර 

නිඹළේරමින් කිඹන එකා ඔඵතුමභහට ඵරන්න පුළුන්. එතේකාොට 

ඔඵතුමභහට නිගභනඹ කායන්නට පුළුන්  ේම් අඹ කුභන ගිවිුඩභක් 

අනු  කාවුරුන් විිදන් ආඹතනඹට එ ත් ේම් ආඹතනේේ 

ේේකාේඹෝඹ කිඹන එකා. ඒ විධිඹට කාම්කාරු උහවි ීරන්දු කාය 

ි ේඵනහ කිඹන එකා ඔඵතුමභහ දන්නහ.  

ේේකාි න් තභන්ේ  ේේකාේඹෝ ේනොවුණත්  ඒ ේගෝලරන් 
එ ේ  ේන ේේහ ගිවිුඩභක් භත වුත්  කාම්කාරු උහවි කිඹහ 

ි ේඵනහ  "ේභච්චය කාහරඹක් මලිකා කාටයුතුමර නිඹළලුණහ නම්  

ඒ අඹ තභ ේේකාි න් ේර ළරකිඹ යුතුමඹ" කිඹහ.  කාම්කාරු 

උහවිලින් ිළියගත් ීපි ඹ ිදඹලුභ manpower  ේේකාඹන් 

ේනුේන් අද ඔඵතුමභහන්රහ ට රඵහ ේදන්නට ඵළිප ඇි ?  

Manpower ේේේේභ ඉන්න කාළභි  ඹම් manpower   

ේේකාේඹක් ඉන්නහ නම්  ඔහු කිඹනහ නම්  "භට ඕනෆ 

ේරහට ළඩට ඹන්න  භට ළඩ කායන්නට ඵළිප දේේ නිකාම් 

ඉන්න භභ කාළභි ි . එභ නිහ ේම් manpower pool  එේක්භ 

ඉන්න භභ කාළභළි ි " කිඹහ. ඒ අඹට ඒ අි ි ඹ ේදනහ. නමුත් ේම් 
ේේකාඹන් ිදඹඹට 90ක්භ ඉන්ේන්  තභන්ේ  ේේඹ සථීය 

ේේඹක් ඵට ඳත් කාය ගළීපේම් ඵරහේඳොේයොත්තුම ේන්. ඒ 

හේ භ manpower ේේකාි න් ඳඹන ඒ ආඹතනර 

ගහකාෆම්රට වුඩ ේරහ  ඉතහ අඩු ළටුප්රට  ඒ මිනිසුඩ අද ළඩ 

කායන්න ඕනෆ. ඒ කාර්භහන්තඹ ේනුේන්  තභන්ේ  ේ තනඹ 

ේනුේන් වහ ඳඹන්නහ ේනුේන් ඒ අඹ ළඩ කායන්නට ඕනෆ. 

ේදේදේනක් ේනුේන් කායන්නට ඕනෆ ේේඹ දළන් තුමන් ේදේනක් 
ේනුේන්  කායන්නට ඔවුන්ට ිදදු ේරහ ි ේඵනහ. එභ නිහ 

භවය කාර්භහන්ත ආඹතනර ඔවුන්ට රළේඵන්ේන් රළබිඹ යුතුම 

ළටුේඳන් තුමේනන් ඳංගුි .  

ේම්හ ගළන ඔඵතුමභහ ීමර්ඝ ේඹෝජනහ කායන්නට ළරුඩම් 
කායන්ේන් නළි  ඒ දිඹ යුතුම ීමභනහ ේදන්න; ආඹතනේඹන් 

ආඹතනඹ කාම්කාරු ේකාොභහිපස ජනයහ්ලයඹහ භඟින් ඒහේේ 
ේේකාි න් අි ි  ේන්ේන් එතළනටද  ේභතළනටද  නළත්නම් 
ේදඳශටභද  නළත්නම් ඒ දිඹ යුතුම විවිධ ීමභනහ ීමභ ම්ඵන්ධේඹන් 
ේදේගෝලේරෝභ ග කිඹන්න ඕනෆද කිඹන එකා ීරයණඹ කායන්නට 

ේනහ. අර්ථහධකා අයමුදර  ඒ ේ භ බහයකාහය අයමුදර  ඒ 
ේ භ අේනකුත් ිදඹලු ීමභනහ ීමම් ඒ ේදන්නහේ භ ගකීභද?  
එතේකාොට  ඒහ උ්ලරංඝනඹ කිරීම් ගළන ඒ ේදන්නහභ එකාට භහංචු 

දහරහ  උහවිඹට  ේගනිඹන්න පුළුන් ේන්ද? කිඹහ භභ 
ඔඵතුමභහේගන් අවන්න කාළභළි ි . ඔඵතුමභහේ   නිරධහිපන් ේම් 
ගළන කුභක් කිඹහවිද කිඹහ භභ දන්ේන් නළවළ.  

භභ ඔඵතුමභහ  වුණහ නම් ේම්කා අඩු ගණේන් Consultative 
Committee එකාටත් දහනහ.  ේම්කා Consultative Committee  

එකාට ගිේේ නළවළ ේන්. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. ේභොන 
Consultative Committee  එකාටද? Consultative Committees  
නළවළ ේන්. ආංශිකා අධීක්ණ ේකාොමිටිඹට ඹහ එතළන  ේම් 

ම්ඵන්ධේඹන් හකාච්ඡහ කායරහ ේ න්න ේන් අේප් සථහය 
නිේඹෝගර ි ේඵන්ේන්.  

තමුන්නහන්ේේට දළන්ත් කිඹන්න පුළුන් ේන්  "ේම් ඳනත් 

ේකාටුම්ඳත් අද ම්භත කායන්න ඕනෆ නළවළ. අිළ ේම්කා අේප් 

ආංශිකා අධීක්ණ කාමිටුට ඹමු. එේේ ඹහ එතළනීම ේම් ගළන 
හකාච්ඡහ කාය ීරයණඹක් ගනිමු" කිඹහ. අිළට අලය න්ේන් 

ේවොභ ඳනතක් ේගේනන්න ේන්. එභ කාහයකා බහේ  ඉන්නහ  
ආ්ඩඩු ඳක්ඹ වහ විඳක්ඹ නිේඹෝජනඹ කායන භන්රීරුන්. අිළ 

එභ කාහයකා බහේ ීම හකාච්ඡහ කායරහ  ේම්හේේ ි ේඵන අඩු 
ඳහඩුත් ේඳන්රහ ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් වදරහ ේගේනන්ේන් 

නළත්ේත් ඇි ? අද තමුන්නහන්ේේ Solicitor-Generalේ  ඹම් ඹම් 

දළක්වීම් අනු එහ ි ේඵන්නහ ව ඹම් උඳේ්ධලන කිහිඳඹක් ේම් 
ංේලෝධනරට ඇතුමශත් කාය ි ේඵනහ. නමුත් තමුන්නහන්ේේ 

මීට ඩහ ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුම විලසහඹට අයේගන  ේම් 
ඳහර්ලිේම්න්තුම ේම් ිළියඵ ඳත් කාය ි ේඵන කාමිටුර 

උඳේ්ධලන බහය අයේගන ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් - ේේකාඹන්ේ  
ජහි කා අභ ේ තනඹ ඳනත් ේකාටුම්ඳත වහ ේේකාඹන්ේ  අඹ 

ළඹ වන ීමභනහ ඳනත් ේකාටුම්ඳත කිඹන්ේන් ඉතහ ළදගත්  

ඓි වහිදකා ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකාක්. ේභේේ ළදගත් ව ේම් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත්- තමුන්නහන්ේේරහ ේම් විධිඹට දඩිබිඩිේේ 

ම්භත කායන එකා ේම් යේට් වහම්පුතුමන් ේනුේන් කායන 
ේේඹක් ඵ භතක් කායන්න ඕනෆ. 

ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ගළන හේ භ අහන ලේඹන් 

කාම්කාරුන්ේ  ඉයණභ ගළනත් වන් කායන්න ඕනෆ. ගරු 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

ඇභි තුමභනි  කාම්කාරුන්ේ  ඉයණභ ගළන ඵරනේකාොට අද ේම් 

යේට් ිදටින කාම්කාරුන්ට වුභනහ කායන ේෞයය ආයක්ණඹ 

රඵහ ීමභට ඔඵතුමභහ ේකාොි  තයම් දුයට ේඳොේවොත් ේරහ 

ි ේඵනහද කිඹහ කාරුණහකාය විභහ ඵරන්න. කාම්කාරුේෝ 

භළේයන්ේන්  ඳරංචිලින් උඩ ිදට බිභට ළටිරහ විතයක් ේනොේි . 

ලසන ඳ්ධධි ේේ ේනොේඹකුත් දුර්රතහ ඇි වීේභනුත් ඒ අඹ මිඹ 

ඹනහ. ේම් කාර්භහන්තලහරහරට ෛදයරුන් ේගන්න්න 

ඕනෆඹ කිඹහ නිේඹෝගඹක් ි ේඵනහ. ෛදයරුන් ේගන්හ 

කාහරේඹන් කාහරඹට ේම් ේේකාඹන් ඳරීක්ණඹට රක් කායන්න 

ඕනෆ. එේේ ඳරීක්ණඹට රක් කායරහ ඔවුන්ට ි ේඵන ේරඩ 

ේයෝගරට වුභනහ ්රි කාහය රඵහ ේදන්න ඕනෆ. ඒකා ේේහ 

ේඹෝජකාඹහේ  ගකීභ. ේභඹ කාර්භහන්තලහරහ කීඹකා ්රිඹහත්භකා 

ේනහද කිඹහ ඔඵතුමභහට අංකා කිඹන්න පුළුන්ද? ි ේඵන 

කාර්භහන්තලහරහලින් ිදඹඹට 10කාත් ේභඹ ්රිඹහත්භකා ේනහ 

නම්  ඒකා භවහ පුදුභඹක්. ේම්හ ි ේඵන ීපි ; භළරුණු ීපි . 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්රීතුමභනි  දළන් ඔඵතුමභහේ  කාථහ අන් කායන්න. 
 

ගු ලළසුමේල නළනළය්ෂකළර මශතළ 
(ரண்னறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ේම්හ ිදඹ්ලරක්භ භළරුණු ීපි . මරහනහරඪ ගරු 
භන්රීතුමභනි  භභ කාථහ අන් කායන්නම්.  

ගරු ඇභි තුමභනි  තමුන්නහන්ේේ අද ඔඹ ඇභි  ධුයඹ දයහ 
ේගන ිදටින්ේන්  මිඹ ගිඹ කාම්කාරු ීපි  ඳ්ධධි ඹකා මරහනේේ 
හඩි වී ිදටිනහ පු්ධගරඹහ වළටිඹටි . කායන්න ේදඹක් නළවළ. 
තමුන්නහන්ේේ ේම් UNP වවු්ල ආ්ඩඩුේ  කාම්කාරු වහ ිත්ීරඹ 
මිි  ඵතහ ඇභි . ේම් UNP වවු්ල ආ්ඩඩු වළභ දහභ ේේහ 
ේඹෝජකාඹහේ  ඳළත්ේත් ිදටිේේ. ේම්කා  අවම්ේඵන් හේ  ේගන 
එන කාහයණඹක්. ේම්කා  ඡන්ද ගු්ඩඩුක් වළටිඹට ගවපු ගළහි්ලරක් 
අන්ි භට කාේර් තඵහ ේගන ඹන්න ිද්ධධවීභක්. එඳභණි   
ඔඵතුමභන්රහ ේම් කායන්ේන්. ඒ නිහ ේභභ ඳනත් ්රිඹහත්භකාවීභ 
ගළන අිළට ේරොකු ළකාඹක් ි ේඵනහ. අිළ අි ි ඹක් ඉ්ලරනහ  
කාම්කාරු ේදඳහර්තේම්න්තුම වයවහ වළය  ේම් ීපි ඹ ිළියඳදින්ේන් 
නළි  ේේහ ේඹෝජකාඹන් උහවිඹට ේගේනන්නට ඵරඹක් අඳට 
ේදන්නඹ; කාම්කාරුහට ේදන්නඹ; කාම්කාරු මිි රට ේදන්නඹ 
කිඹහ.  

එේවභ ේදනහ නම්  අන්න තමුන්නහන්ේේරහේ  අංකාකාභ 
ඔප්පු ේි . ඒ අි ි ඹ තමුන්නහන්ේේරහේ   අේත් -කාම්කාරු 
ේදඳහර්තේම්න්තුමේ - තඵහ ේගන ඉන්නහ. කාම්කාරු 
ේදඳහර්තේම්න්තුම ඒ ම්ඵන්ධේඹන් ්රිඹහත්භකා නළත්නම් ේම් 
අි ි හිදකාම් කාම්කාරුන්ට රළේඵන්ේන් නළවළ. ගරු ඇභි තුමභනි  
ඒ නිහ තමුන්නහන්ේේ ේම්හට උත්තය රඵහ ේදන්නඹ කිඹහ 
අභිේඹෝග කායමින් භභ නිවඬ ේනහ. 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 

නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  ඩබ්ලි .ඩී.ේජ්. ේේනවියත්න ඇභි තුමභහ. 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ගරු හුඩේ්ධ නහනහඹක්කාහය 
භළි තුමභහ කි හ  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් උඳේ්ධලකා කාහයකා 
බහරට ඉදිිපඳත් කායන්නඹ  ඒහ නළත්නම් ආංශිකා අධීක්ණ 

කාමිටුරට ඉදිිපඳත් කාය හකාච්ඡහ කායන්නඹ කිඹහ. ේභභ ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත් ආංශිකා අධීක්ණ කාමිටුරට ඉදිිපඳත් කාශහ. එභ 
කාමිටු විිදන් ේභභ ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකාභ හකාච්ඡහට 

අයේගන අනුභත කාය ි ේඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] දළන් නවිට 
උඳේ්ධලකා කාහයකා බහ ඳළළත්ේන්ේන් නළවළ. ඒ නිහ ආංශිකා 
අධීක්ණ කාහයකා බහලින් තභි   ේම්හ ීරන්දු ේන්ේන්. 

 

ගු (මශළාළර්ය) මශු මළරසිාශ මශතළ 
(ரண்னறகு (ததரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ආශු භහයිදංව භන්රීතුමභහේ  point of Order 
එකා ේභොකාක්ද? 

 

ගු (මශළාළර්ය) මශු මළරසිාශ මශතළ 
(ரண்னறகு (ததரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ේම් ම්ඵන්ධේඹන් අදහශ 

ආංශිකා අධීක්ණ කාහයකා බහ ේඳේර්දහ රැසවුණහ. එේේ රැස වී 
අිළ ේම් ගළන හකාච්ඡහ කාශහ. එේේ හකාච්ඡහ කාය තභි  - 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේවොි . ඒ ගළන ගරු ඇභි තුමභහත් දළනුම් දුන්නහ.  

 
ගු ාන්ද්රසිිප ගජදීර මශතළ 
(ரண்னறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගු ාන්ද්රසිිප ගජදීර මශතළ 
(ரண்னறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇභි තුමභනි  අද ඉදිිපඳත් කාය ි ේඵන ඳනත් ේකාටුම්ඳත් 

ේදේකාන් එකාක් න ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ වන ීමභනහ ඳනත් 
ේකාටුම්ඳේත් 10. (2) උඳගන්ි ඹ අනු නම් ඒ ේගන ද්ඩඩනඹ 
-දඩය- ඒ ස ේලකයාට බාසදන්න පුළුලන්. නමුත්, ස ේලකයන්සේ 

ජහි කා අභ ේ තනඹ ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් ේදඹහකාහය ද්ඩඩනඹක් 
ගළන කිඹනහ. ඒකා තභි   රුිළඹ්ල 25 000ක් ේනොඉක්භන 
දඩඹක් ේවෝ භහ වඹකාට ේනොළඩි කාහරඹකා ිදය දුවභක්. නමුත්  
ඒේකාදි ඒ ද්ඩඩනඹ ඒ ේේකාඹහට රඵහගන්න අසථහක් නළවළ. 

ඒ ේදේක් ේනක් ි ේඵනහ. ඒකාට කිිදඹම් ේවේතුමක් 
ි ේඵනහද කිඹහ ඔඵතුමභහ ඳළවළදිලි කායන්න. එකාභ විධිවිධහන  ේම් 
ඳනත් ේදකාටභ අන්තර්ගත වුේණොත් ේවොි  ේන්ද? ේභොකාද  

එතේකාොට ඳළන ඹන්න ි ේඵන අසථහ අඩු ේනහ.  
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ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභි තුමභනි  විහදඹ අතයතුමයීම  -ඊශෙ කාථහේන් ඳුඩ- 
ඕනෆ නම් ඔඵතුමභහට ඒ ගළන ඳළවළදිලි කිරීභක් කායන්න පුළුන්. 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

එකා ේේකාේඹකුට නම් භවය විට ඒ හේ  විධිවිධහනඹක් 

ේඹොදන්න පුළුන්. නමුත්  ේේකා ංයයහ ළඩි වුණහභ ේභොකාද 
කායන්ේන්? ඹම්  ේේහ සථහනඹකා ේේකාඹන් 10ක්  15ක් 
නළත්නම් 50ක්  100ක් ඉන්නහ කිඹහ අිළ හිතමු. ඔහු විිදන් ේම් 

ලිිළේගොනු විපඹහකාහය ඳත්හ ේගන ගිහින් නළවළ. අලය විසතය 
ඔවුන් ඳඹහ නළවළ. ඒ අසථහේ ීම ඔහු ේම් ද්ඩඩනඹට ඹටත් 
ේනහ. එකා ේේකාේඹකු නම් විිදඳන්දවේේ ීපි ඹට ඹටත් 

කායන්න පුළුන්. නළත්නම් ේදන්ේනකුට පුළුන් ේි . නමුත්  
ඒකා ්රිඹහත්භකා කිරීේම්ීම ්රහේඹෝගිකා න්ේන් නළවළ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙට  ගරු ආනන්ද අලුත්ගභේ  භන්රීතුමභහේ  කාථහ. 

 
[අ.බහ. 2.01] 
 

ගු මනන්ද නලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ඉතහ ළදගත් ව ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත් ේදකාක් ගළන විහද කායන ේම් ේභොේවොේත්  ඒහ ගළන 

කාථහ කායන්න භටත් අසථහක් රළබීභ ගළන තුමටු ේනහ. ඊට 
අසථහ රඵහීමභ ම්ඵන්ධේඹන් ඔඵතුමභහට සතුමි න්ත ේනහ.  

අද දිනේේ ේම් දක්හ ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  කායන රද කාථහ 

ේද ඵළලුහභ  ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුම නිේඹෝජනඹ කායන භවය 
ේජයසඨඹන් කාථහ කාේශේ විපඹට  භළිපරහ ඉඳදිරහ හේගි  කිඹහ භට 
හිතුමණහ.       

ඹව ඳහරන ආ්ඩඩුට කාම්කාරු වහ ිත්ීරඹ මිි  ඵතහ 
ඇභි තුමභහ වළටිඹට  අේප් ගරු ේජෝන් ේේනවියත්න භළි තුමභහ 
එකාතුම ේරහ  ඉතහ ්ධබහේඹන් ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා 

ඉදිිපඳත් කායරහ ි ේඵනහ. කාම්කාරු ජනතහ ේනුේන්  
ඔවුන්ේ  හිත ුඩ ිළණි  කායන ේම් කාටයුත්තට අද ගරු භන්රීරු 
ේනොේඹකුත් ේචෝදනහ එ්ලර කායනහ. ේම් ඇභි රු බුරත් 
ේකාොශඹ ඹටේත් ඡන්දඹ ඉ්ලරරහ  අි ගරු ෛභරීඳහර ිදිපේේන 

භළි තුමභහේ  ඒ ඹව ඳහරන ්රි ඳත්ි ඹ ිළියඅයේගන  අිළත් එක්කා 
එකාතුමේරහ කායන කාහයණහ ඹම් අඹේ  ඇසරට කාටු අනින්නහ 
හේ ි . ේභොකාද  භහින්ද යහජඳක් ේයජිභඹ තුමශ ඉේගන ඔවුන්ට 

කායන්න ඵළිප වුණ ේ්ධ්ල  ඵරඹ ි බුණ කාහරේේ ඒ ේගෝලරන් 
ේනොකායපු ේ්ධ්ල අද ඹව ඳහරන ආ්ඩඩු තුමියන් ිද්ධධ ේනහ 
දකින්න ේම් ේගෝලරන්ේ  කාළභළත්තක් නළවළ. ේම්කාි  ඇත්ත 

කාහයණඹ මරහනහරඪ ගරු  භන්රීතුමභනි.  

භභ නිේඹෝජනඹ කායන නහරිළටිඹ ආනඹ ගත්තහභ  එහි 

විලහර කාම්කාරු ජනතහක් ඉන්නහ. විේලේේඹන්භ ුඩදු 
ඳහරකාි න්ේ  භේේ ිදට ේම් දක්හ ේකාොි  ආ්ඩඩු ඵරඹට 

ඳත්වුණත්  ෆභ ආ්ඩඩුක්භ ිදටි ඒ කාහරඳිපච්ේදද පුයහට  ේම් 
කාම්කාරු ජනතහට ිද්ධධ වුේ්ඩ අකාටයුතුමකාම් ව කුඩම්භහේ  

ළරකිලිි .  

භභ එේවභ කිඹන්නට ේවේතුම  තුමකායේේ භවය ජනතහ 

ගත්තහභ   අඩුභ ගණේන් ඔවුන්ේ  විහව කාටයුත්තකාීම  භශ 
ේගදයකාීම තභන්ේ  නිට එන   ඥහි යේඹකුට නිදහ ගන්න  
කාහභයඹක් ඉදි කාය ගන්න ඒ ේගෝලරන්ට අසථහ රළබිරහ නළවළ. 
ඒකාි  ඇත්ත කාථහ. ේම් යේට්  ිදඹලු අි ි හිදකාම් හිමිවිඹ යුතුම 

පුයළිදඹන් වළටිඹට   තුම කාම්කාරු ජනතහට ඒ ිදඹලු 
අි ි හිදකාම් අිළ රඵහ දිඹ යුතුම ි ේඵනහ. අද ෛභරීඳහර 
ිදිපේේන භළි තුමභහේ  ඒ ඹව ඳහරන ්රි ඳත්ි ඹ තුමශ ගරු 

අග්රහභහතය යනි්ල වික්රභිදංව භළි තුමභහේ   භෙ ේඳන්වීභ ඹටේත් 
ේම් කාටයුතුම ිදදු නහ. ේම් යේට් ්රධහන ඳක් ේදකා -ශ්රී රංකාහ 
නිදවස ඳක්ඹ ව එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹ- එකාතුමේරහ  

ආ්ඩඩුක් ිළහිටුි  කිඹරහ අඳ කිිදභ දකා හිතුමේ  නළවළ. 

 අද "ේඳොදු විඳක්ඹ" කිඹහ විඳක්ඹක් වදහ ේගන ඉන්නහ. 
ේම් ේභොන විඳක්ඹද? ගරු ම්ඳන්දන් භළි තුමභහ තභි  විඳක් 

නහඹකාඹහ. ජනතහ විමුක්ි  ේඳයමුණ විඳක්ේේ ඉන්නහ. නමුත් 
ේම් ේගෝලරන් කා්ඩඩහඹභක්  කා්ලලිඹක් වදහ ේගන කිඹනහ "අිළ 
තභි  ේඳොදු විඳක්ඹ" කිඹරහ. ේම්කා දළන් "ේඳොඩි විඳක්ඹ" ේරහ 
ි ේඵන්ේන්; ේඳොඩි ඳට්ටම් ේච්ච විඳක්ඹ ේරහ ි ේඵන්ේන්.  

 

[මූළවනම  නණ පිපදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ටිකාක් එකාතුමේරහ වදපු විඳක්ඹක් ේම්කා. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
[මූළවනම  නණ පිපදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටිකාක් එකාතුමේරහ වදපු විඳක්ඹක් ේම්කා. [ඵහධහ කිරීම්] 
තමුන්නහන්ේේ -[ඵහධහ කිරීම්] 

     
ගු ාන්ද්රසිිප ගජදීර මශතළ 
(ரண்னறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

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

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

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

by the Hon. Chandrasiri Gajadeera. - [Interruption.]  

 

ගු ාන්ද්රසිිප ගජදීර මශතළ 
(ரண்னறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Point එකාට කීකාරු නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්රීතුමභහ  ේඳොඩ්ඩක් න්ුඩන් ේන්න. There is a point 
of Order. 

 

ගු ාන්ද්රසිිප ගජදීර මශතළ 
(ரண்னறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රීි  ්රලසනඹකාටත් කීකාරු නළවළ. ඇත්ත ලේඹන්භ ේම් යේට් 

කාම්කාරු ඳන්ි ඹ ේනුේන් ළදගත් ඳනත් ේදකාක් හකාච්ඡහ 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

කායන ේරහ ේම්. ේභොකාද  මරය ්රහ ධනඹ ි බුණහට රභ 

වබහගිත්ඹ නළි  ේම් යේට් ධනඳි  ංර්ධනඹ ේගන ඹන්න 
ඵළවළ.  ේභතුමභහ ඒකාහඵ්ධධ විඳක්ඹ -[ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේවොි . ගරු ආනන්ද අලුත්ගභේ  භන්රීතුමභහ කාථහ 

කායේගන ඹන්න. 
 

ගු මනන්ද නලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ඕහ රීි  ්රලසනද? [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්ේේ ේකාොච්චය 

කාරක් ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  හිටිඹහද? තමුන්නහන්ේේ භට ඵහධහ 
කායන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඹ ේභොන රීි  ්රලසනද? ේකාොච්චය 
කාහරඹක් ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  හිටිඹහද? රීි  ්රලසනඹක් කිඹන්ේන් 

ේභොකාක්ද කිඹහ තභ ඉේගන ේගන නළවළ.  
 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்னறகு உன்ப்தறணர் எனோர்) 

(An Hon. Member) 

ේවොයකාම් ේකාරුහ විතය ේන්.  
 

ගු මනන්ද නලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ේභතුමභන්රහේ  නහඹකාතුමභහ 
භෙ ේභතුමභන්රහට ළඩිඹ අංකා ළඩ කායපු  ේකාේනක් භභ. 

2005 භළි යණේේීම ඳයදිනහ කිඹරහ  තමුන්නහන්ේේරහ 
ේග්ලර ඉන්නේකාොට එතුමභහ භව යජ්ජුරුේෝ කායන්න ේ්ල 
දවඩිඹ වරහේගන ළඩ කායපු ේකාේනක් භභ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  එතුමභහ ේම් යේට් යු්ධධඹ 
අන් කාශ ඵ ඇත්ත. ඒ කාර්තයඹට එතුමභහට යහජය ේගෞය 

රඵන්න ි බුණහ. නමුත් තමුන්නහන්ේේරහේ  ඳ  ේෝදහ ගන්න  
තමුන්නහන්ේේරහ කායපු දව ජයහ ේෝදහ ගන්න එතුමභහ ඉත්තහට 
තඵහ ේගන කාටයුතුම කාශහ. ඒ ඳහඳ කාර්භේේ ්රි පර තභි  අද 

තමුන්නහන්ේේරහත්  එතුමභහත් බුක්ි  විඳින්ේන්. එතුමභහ ඉි වහඹට 
එක් වුණහ විතයි   අනහගතඹක් නළවළ. අඳයහේ්ධ  එතුමභහට ත 
අවුරුදු ේදකාක් ඵරේේ ඉන්න ි බුණහ. තමුන්නහන්ේේරහේ  

අදූයදර්ය ්රිඹහභහර්ග නිහ  කාට්ටයනඹන්ට ඉඩ ීමපු නිහ තභි  එතුමභහ 
ඳයහජඹ වුේ්ඩ. දව ජයහ මිනිසුඩ ශං කාය ේගන  ට කාය ේගන 
එතුමභහ ජනහධිඳි යණඹට ඉදිිපඳත් වුණහ. ජනහධිඳි  ධුයේේ 

ිදටිඹීම ේම් යේට් ජනහධිඳි යණඹකින් ඳළයදුණු ඳශමුන 
ජනහධිඳි යඹහ තභි  තමුන්නහන්ේේරහේ  භහින්ද යහජඳක් 
භළි තුමභහ. තමුන්නහන්ේේරහ එකාතුම ේරහ තභි  එතුමභහ ඳයහජඹ 
කාේශේ. ත අවුරුදු ේදකාක් යට ඳහරනඹ කායරහ ේගෞය ඇතුම 

එතුමභහට ේගදය ඹන්න ි බුණහ. එේවභ කායන්න ඉඩ දුන්ේන් නළවළ. 
තමුන්නහන්ේේරහ ිදඹලු ේදනහභ එකාතුම ේරහ එතුමභහ දව ජයහ භඩ 
ේගොේවොරුකා දළම්භහ.  

අද "ේඳොදු විඳක්ඹ" කිඹහ කිඹනහ. අද එකා ද්රවිඩ කාම්කාරු 

නහඹකාේඹක් ේඳොදු විඳක්ේේ තමුන්නහන්ේේරහ එක්කා හිට 

ගන්නහද? එකා මුසලිම් නහඹකාේඹක් තමුන්නහන්ේේරහ එක්කා හිට 

ගන්නහද? ිදංව ේ්ල  අය ේ්ල  ේම් ේ්ල කිඹරහ ගව ේගන 

තමුන්නහන්ේේරහ ේම් යේට් ජහි හදඹ ඳතුමරුනහ.  

අද ශ්රී රංකාහ නිදවස ඳක්ඹ  එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹ භෙ 
කාම්කාරු නහඹකාඹන් එකාට එකාතුම ේරහ ඉන්නහ. අද කාම්කාරු 

නහඹකාඹන් ිදඹලු ේදනහභ ඉන්ේන් අි ගරු ෛභරීඳහර ිදිපේේන 

ජනහධිඳි තුමභහ ව ගරු අගභළි තුමභහ භෙ ඵ 
තමුන්නහන්ේේරහභ ිළියේගන වභහයි . ඔඹ නළගිටින එක් 
ේකාේනකුටත් කාම්කාරුන් නිේඹෝජනඹ කායන කාම්කාරු 
ඳක්ඹක් ඇත්ේත් නළවළ. නභ ගව ේගන  ේඵෝඩ් ගව ේගන ඉරහ  

ඒ කාහරේේ කායන්න ි බුණු ඒහ ේනොකාය ඉරහ  දළන් අිළ කායන 
ේකාොට කාෆ ගවනහ.  

ේජෝන් ේේනවියත්න ඇභි තුමභහ එදහ තමුන්නහන්ේේරහ 
එක්කා බුරත් ේකාොශේඹන් ඡන්දඹ ඉ්ලරරහ  තමුන්නහන්ේේරහත් 
එක්කා ේම් ළේඩ් කායන්න ඵළවළ කිඹරහ ීරන්දු කායරහ  ඹව ඳහරන 
්රි ඳත්ි ඹ  ිළියේගන  අද ේම් ඳළත්තට ඇවි්ලරහ ේඵොේවොභ 
ේගෞයීපඹ කාටයුත්තක් කායන ේකාොට  තමුන්නහන්ේේරහට ඒකා 
ඉහ ේගන ඉන්න ඵළවළ. ේම් හේ  භඟිේඹන් කාටයුතුම කායන 
ආ්ඩඩුක් ේභොන ේරෝකාේේද ි ේඵන්ේන්? මීට කාලින් ේම් යේට් 
ි බුණහද? වළභදහභ ේදඳළත්තට ේඵදිරහ ේම් යට විනහල මුයඹට 
ේගන ගිඹ ආ්ඩඩු තභි  ි බුේ්ඩ. අද කිිදභ ගළටලුක් නළතුම ේම් 
ආ්ඩඩු කාටයුතුම කායනහ. අද ේම් යේට් ජනතහට ේම් ආ්ඩඩු 
ේකාේයහි විලසහඹක් ඇි  ේරහ ි ේඵනහ. ේම් යේට් ජනතහට 
විතයක් ේනොේි   මුළු ේරෝකාේේභ යටර ජනතහට අද 
ෛභරීඳහර ිදිපේේන ජනහධිඳි තුමභහ ව අගභළි තුමභහ ගළන 
විලසහඹක් ඇි  ේරහ ි ේඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ේඳොඩ්ඩක් 
ඔේවොභ ඉන්න. අේ්රේ්ල  භළි  න විට ේම් ආ්ඩඩු කායන ළඩ 
ටිකා දළකාපු ගභන් තමුන්නහන්ේේරහ ඳහර්ලිේම්න්තුමේන් ඉ්ලරහ අස 
ේරහ ේගදය ඹි   නළත ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  ඉරහ ළඩක් 
නළවළ කිඹරහ. ේම් කාටයුත්ත ිද්ධධ වුණහභ තමුන්නහන්ේේරහට 
අනහගතඹක් නළවළ. ඔඹ කාෆ ගවන තමුන්නහන්ේේරහ ිදඹලු ේදනහභ 
ඊශෙ භළි යණේේීම ේගදය ඹන්න ඕනෆ. ජනතහ ඒ ීරන්දු 
ේදනහ. තමුන්නහන්ේේරහ ේගදය ඹන්න ඕනෆ භන්රීරුන් 
වළටිඹට ජනතහ අද ීරන්දු කායරහ වභහයි ; අරංගු කාහිද වළටිඹට 
ීරන්දු කායරහ වභහයි .  

අද ආ්ඩඩු ඳක්ඹ ිළිපරහ. භභ හිතන විධිඹට භටත් ත දින 
කිහිඳඹකින් ඔඹ ඳළත්තට එන්න ේි ; ඔඹ ඳළත්ේත් හඩි ේන්න 
ේි . ේභොකාද  ආ්ඩඩු ඳක්ේේ භන්රීරු ිළිපරහ නිහ. තුමේනන් 
ේදකාකා ේනොේි   වේඹන් ඳවකා ඵරඹක් ේම් භනහඳ 
ේ්ධලඳහරනේේීම ේම් ඹව ඳහරන ආ්ඩඩුට වම්ඵ ේි . කිහිඳ 
ේදේනක් කා්ලලි හදඹක් ඇි  කාශහට ඒ කා්ලලිරට ේම් යට 
ආඳසට වයන්න කාදහත් වම්ඵ ේන්ේන් නළවළ. ේම් ආ්ඩඩු 
ඹන්ේන් ේනොනළීර ඹන ගභනක්. අවුරුදු විසක්  විිදඳවක් 
ආ්ඩඩු කායරහ තභි  ේම් ගභන අත් විපන්ේන් කිඹන එකා ඔඹ 
ේඳොදු විඳක්ේේ ඉන්න  ඔඹ ේඳොඩි විඳක්ේේ ඉන්න 
තමුන්නහන්ේේරහට භභ භතක් කාය ිදටිනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
තමුන්නහන්ේේරහට ේම්හ විහිළු තභි . ඇි ? ඵරේේ හිටපු 
කාහරේේ ේවොයකාම් කාශහ; භං ේකාෝලර කාෆහ. ඒ නිහ ඵරේේ 
හිටපු කාහරේේ ේම්හ කායන්න ඵළිප වුණහ. හිටපු ඇභි යේඹක් 
කි හ  ඳවුරකාට කාහරහ බීරහ ජීත් ේන්න රුිළඹ්ල 2 500ි  
විඹදම් න්ේන් කිඹරහ. දළන් කිඹනහ  රුිළඹ්ල 10 000ත් භදිි  
කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] අද රුිළඹ්ල 10 000 ළටුප් ළඩිවීභ ගන්න 
යජේේ ේේකාඹහේ  ළටුඳට අවුරු්ධදකාට රුිළඹ්ල 120 000ක් 
එකාතුම ේනහ මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි. අද ඒ අඹ හවන 
අයේගන ඒ මුදලින් ෆිනෆන්ස එකා ේගනහ. ඒ හවනලින්- 
[ඵහධහ කිරීම්] අන්න කාළරණිේේ  

 
[මූළවනම  නණ පිපදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කාළරණිේේ  
 

[මූළවනම  නණ පිපදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

549 550 

[ගරු චන්ද්රිදිප ගජීමය භවතහ] 
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නළඟිටරහ. [ඵහධහ කිරීම්] ලිගඹ ඳෆගිරහ ඒ  

 
[මූළවනම  නණ පිපදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
  
ලිගඹ ඳෆගිරහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ත විනහඩිඹකින් කාථහ අන් කායන්න ගරු භන්රීතුමභහ. 

 

ගු මනන්ද නලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි    2015ීම ආ්ඩඩුක් 
ගන්නහඹ කිඹරහ යනි්ල වික්රභිදංව භවත්භඹහ කිඹන විට ේම් ිළිප 

හිනහ වුණහ අඳට භතකාි . ඒකා විහිළුක් කිඹරහ හිතුමහ. අවුරුදු 
25ක් අිළ ේම් ආ්ඩඩු කායනහ කිඹරහ කිඹන විට  ඒකාත් විහිළුක් 
කිඹරහ හිති . [ඵහධහ කිරීම්]  මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  අද 

භේ  ආනේේ - [ඵහධහ කිරීභක්] භහින්දහනන්ද ේනොේි - [ඵහධහ 
කිරීභක්] අවුරුදු 25ක් හිටපු  

 
[මූළවනම  නණ පිපදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

එක්කා ඉන්න ඵළිප ේකානහේ  ඳළත්ේත් තභි  තමුන්නහසේ්ල 
හිටේගන ඉන්ේන්. [ඵහධහ කිරීම්] අවුරුදු 25ක් හිටපු  

 
[මූළවනම  නණ පිපදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එක්කා ඉන්න ඵළිප ේකානහ තභි  තමුන්නහේේරහ ි ඹහේගන 
ඉන්ේන්.  

 
[මූළවනම  නණ පිපදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  භභ ත කාහයණඹක් භතක් කාය 
ිදටිනහ. තුමකායේේ ජනතහ ගළන කාථහ කායන විට  කාම්කාරුේෝ 
ගළන කාථහ කායන විට- 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දළන් ඔඵතුමභහට රඵහ ීම ි බ කාහරඹ අහනි   ගරු 

භන්රීතුමභනි. 
 

ගු මනන්ද නලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  භට ත විනහඩිඹක් ේදන්න. 
කාථහ අන් කායන්න  විනහඩිඹක් ේදන්න මරහනහරඪ ගරු 

භන්රීතුමභනි.  

අද තුමකායේේ ජනතහට ඉතහ  ඵයඳතශ ්රලසනඹක්  ි ේඵනහ. 
භභ ේම් කාහයණඹ  ි යය ංර්ධන වහ නජීවී අභහතයතුමභහට 

ේඳෞ්ධගලිකා දළන්වහ. මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  තුමකායේේ 

කාහන්තහක් දිවිේඹකුේ  ්රවහයඹකාට රක් ේරහ මිඹ ගිඹහ. අද 
තුමකායඹ දිවිඹන්ේ  ග්රවණඹට රක් ේරහ ඔවුන් වදන කුකුශන්  
එළුන්  මී වයක්  කිිප වයක්  විනහල ේනහ. ඒ  ිළියඵ 
ඔඵතුමභහේ  අධහනඹ ේඹොමු කායමින්  තුමකායේේ ජනතහේ  

ආයක්හ ිළියඵ ඹම්කිිද ළඩ ිළියේශක් කාස කායන ේර 
ඉ්ලරහ ිදටිමින් භේ  කාථහ අන් කායනහ. තමුන්නහන්ේේරහ 
ිදඹලු ේදනහටභ සතුමි ි .  

 
[අ.බහ. 2.14] 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்னறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  විේලේේඹන් අේප් යේට් 

කාම්කාරු ඳන්ි ඹට අදහශ න  ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹට අදහශ න 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකාක් ිළියඵ කාථහ කිරීභට ේ රහ රඵහීමභ 
ගළන භභ ්රථභේඹන්භ සතුමි න්ත ේනහ. 1977ීම විිත 

ආර්ථිකාඹ ආයම්බ කාශහට ඳසේේ  අේප් ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹ 
ේ ගේඹන් ර්ධනඹ ේරහ අද න විට රක් 83කාට ආන්න  
ේේකාඹන් ිළිපක් ඉන්නහ. ඒ අනු යහජය අංලේේ හේ  වඹ 
ගුණඹක් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන් ඉන්නහ. ේම් අඹ අතය 

විධිභත් අංලේේ රැකිඹහර ේඹේදන ංයයහ ිදඹඹට 40ක් ඳභණ 
ව අවිධිභත් අංලේේ රැකිඹහර ේඹේදන ංයයහ ිදඹඹට 60ක් 
ඳභණ ඉන්නහ.  

අිළ දශ ලේඹන් හිතුමේොත්  අේප් යේට් ඉන්න ඳවු්ල රක් 
50න් රක් 35ක් ත් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ රැකිඹහරට 
ම්ඵන්ධඹක් ි ේඵනහ. ේභතයම් ඳවු්ල ්රභහණඹක්  ේභතයම් 

ජනතහක් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේේේ නියුතුම ිදටින නිහ කිිදදු 
ඳක්ඹකාට භළි යණරීම ේම් ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹ භෙ වළයරහ 
ඹන්නට ඵළවළ. ඒ නිහභ භෆත කාහරේේ දුන් භළි යණ 

ේඳොේයොන්දුරීම විේලේ තළනක් ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹට හිමි වුණහ.  
ඔවුන් ඒ තළන රඵහ ගත්ේත්ත් නිකාම්භ ේනොේි . ඔවුන්ේ  
ේේකා ංයයහ ේඳන්රහ විතයක් ේනොේි . ඔවුන්ේ  ඳවු්ල 
ංයයහ ේඳන්රහ විතයක් ේනොේි . ළඩ බිම්ර ෆේවන 

අයගශ ්රභහණඹක් කායරහ තභි  ඒ තළන රඵහ ගත්ේත්. ඒ නිහභ 
අිළ  ඳුඩගිඹ භළි යණරීම විේලේේඹන්භ දළක්කාහ ඵරඹ ඉ්ලරන 
වළභ ඳක්ඹක්භ ේම් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන් වහ විවිධ 

ේඳොේයොන්දු  ීමපු වළටි.  ඔවුන්ේ  අභ ළටුඳ ගළන  ළටුප් ළඩිවීභ 
ගළන  ේේකා ුඩයක්ෂිතතහ ගළන  EPF, ETF ආයක්හ කිරීභ ආීම 
කාරුණු ගළන විවිධ ේඳොේයොන්දු දුන්නහ. නමුත් ඵරඹ ගත්තහට 

ඳසේේ වළභේදනහභ කායන ළේඩ් තභි   ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 
ළටුප් ළඩි කායන්නට ආ්ඩඩුට වළකිඹහක් නළවළ කිඹරහ ඒ 
ේඳොේයොන්දු භෙ විපන එකා.  

ඒ ීමපු ේඳොේයොන්දු ිළියඵ භෆත කාහරේේ විටින් විටත්  2015 
ජනහිප භහේේීමත්  2015 අේගෝසතුම භහේේීමත් අිළ ්රලසන භතුම 

කායන ේකාොට ආ්ඩඩු ඳළත්ේතන් ආපු තර්කාඹක් තභි   
“ආ්ඩඩුට වළකිඹහක් නළවළ  ීපි භඹ ්රි ඳහදනඹක් නළවළ  

ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹට ළටුප් ළඩි කායන්න. එඹ වහම්පුතුමන්ේගන් 
කායන ඉ්ලලීභක්. ඒ ඉ්ලලීභ ඔවුන් රකාහ ඵළලීේභන් ඳභණි  ඒ 

ළටුප් ළඩි වීභ ිදදු න්ේන්” කිඹරහ. ඒ අනු ගත්ේතොත් ේභළනි 

ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් ඉදිිපඳත් කායරහ ඒ ේේකාඹන් ේනුේන් ඹම් 
ිළඹයක් තළබීභ ේවොි . එේේ ඹම් ිළඹයක් තළබීභ එකා 

ඳළත්තකින් ජනතහ ඵරහේඳොේයොත්තුම වුණු ේදඹක්. නමුත් අිළ 
කා්ලඳනහ කායන්න ඕනෆ  ේම් තඵරහ ි ේඵන ිළඹය ජනතහේ  

අභිරහ  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ළඩ කායන  මිලිඹන අටකාට ආන්න 

ජනතහේ  අභිරහ ඉසට කායරහ ි ේඵනහද කිඹරහ. එේවභ 
නළත්නම් ඒ ජනතහේ  හිේත් ි බුණු ඵරහේඳොේයොත්තුම 

551 552 



ඳහර්ලිේම්න්තුම 

ේඵොරුක් ඵට ඳත් කායරහ  ආ්ඩඩු ඹම් ේ්රෝඩහක්  

ංදර්ලනඹක්  කායනහද කිඹන එකාි  දළන් ඵරන්න ඕනෆ. 

ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත භඟින් ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ 
ේ තනඹ විධිඹට ආ්ඩඩු ේම් ේරහේ ත් ේඹෝජනහ කායන්ේන් 
රුිළඹ්ල දදවක්. අිළ ඳුඩගිඹ කාහරේේ ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමේන් 
ිළටතත් ේරොකු ටනක් කාශහ  රුිළඹ්ල දවදහවක් යජේේ 

ේේකාඹන්ේ  මලිකා ළටුඳට එකාතුම කාය ගන්න. ආ්ඩඩු 
ේඳොේයොන්දු වුණහ  රුිළඹ්ල 2 500ක් එකාතුම කායනහ කිඹරහ. ඒ 
ේඳොේයොන්දුත් තභ ඉසට ේරහ නළවළ.  

යහජය අංලඹ ගත්ේතොත්  ඔවුන්ේ  අභ මලිකා ළටුඳ ඵට ඳත් 
ේරහ ි ේඵන්ේන්  රුිළඹ්ල 11 730ි . ඒ අභ මලිකා ළටුඳට 
අභතය එකාතුමන ජීන අංකා ීමභනහ න රුිළඹ්ල 7 800ත්  

ඳුඩගිඹ කාහරේේ එකාතුම කාශ රුිළඹ්ල 10 000ත්   ිදඹඹට 20 
ීමභනහ න රුිළඹ්ල 2 346ත් ඇතුමළු හභහනයේඹන් යජේේ 
ේේකාේඹකුට රළේඵන මුළු ළටුඳ අභ ලේඹන් රුිළඹ්ල 

31 876ක් ඵට ඳත් ේරහ ි ේඵනහ. එඹත් ්රභහණත් නළවළ. ඒ 
නිහ තභි  අිළ ේම් ළටුඳට එ්ලරහ ි ේඵන ීමභනහ මලිකා ළටුඳට 
එකාතුම කායන්න කිඹරහ අය්ඩඩ අයගශඹක් කායමින් ඉන්ේන්.  

ේකාොේවොභ වුණත්  ආ්ඩඩු ිළියගන්න විධිඹට ජහි කා 

ඳහිපේබෝගිකා මිර දර්ලකාඹ අනු ඳවුරක් ජීත් කායන්න දළන් 
රුිළඹ්ල 37 000ක්ත් ඕනෆ. රුිළඹ්ල 37 000කා වුභනහක් 
ි ේඵ්ධීම තභි  යජේේ ේේකාඹහේ  අතට රළේඵන මුද්ල ්රභහණඹ 

ේම් රුිළඹ්ල 31 876ක් ඵට ඳත් ේරහ ි ේඵන්ේන්. එේවභ 
ි ේඵන තත්ත්ඹක් තුමශ දළන් අිළ ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  හකාච්ඡහ 
කායනහ  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ළඩ කායන අඹේ  අභ ේ තනඹ 

රුිළඹ්ල 10 000ක් කිරීභ ගළන. අිළ අවන්ේන්  ේම් 10 000 කිඹන 
ංයයහ ගණනඹ කායපු විධිඹ ේභොකාක්ද  ේභොකාක්ද ඒ ඳදනභ  
එහිීම රකාහ ඵළල නිර්ණහඹකා ේභොනහද කිඹන එකාි . යජේේ 

ේේකාේඹකුට රුිළඹ්ල 31 876ක් අයේගනත් ඳවුරක් නඩත්තුම 
කායන්න ඵළිප නම්  ආ්ඩඩු ජහි කා ඳහිපේබෝගිකා මිර දර්ලකාඹ 
අනු ඳවුරක් නඩත්තුම කායන්න රුිළඹ්ල 37 000ක් ඕනෆ කිඹරහ 

කිඹනහ නම් ේම් අභ ේ තනඹ රුිළඹ්ල 10 000 කිරීභ ේකාොතයම් 
හධහයණද?  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ඔඵතුමභහත් භභ ේම් කිඹන 
කාහයණඹ දන්නහ ඇි . ේඳෞ්ධගලිකා  අංලඹට අදහශ විලහර 
ේේකා ්රභහණඹක් ඉන්නහ  නිදවස ේේශ කාරහඳ තුමශ. ඔවුන් 

තභි  යටට ආදහඹභ ේගේනන්ේන්. ඔවුන් තභි  ේම් 
ඳහර්ලිේම්න්තුම ඳහ නඩත්තුම කායන්ේන්. ේම් ය්රහද ුකක්ි  
විඳින්ේන් ඔවුන්ේ  රභේඹන්. ඒ නිදවස ේේශ කාරහඳේේ කායපු 

මීක්ණඹකින්  ේවියදයවු වුණහ  - ේභඹ මීට අවුරුදු 7කාට විතය 
කාලින් කායපු මීක්ණඹක්- ඒ ේේවිකාහන් මුහුණ ේදන තත්ත්ඹ 
ගළන. හභහනයේඹන් අේප් යේට් අවුරුදු 18ට ළඩි භධයසථ 
්රිඹහකාහිපත්ඹක් හිත කාහන්තහකාට දිනකාට කාළරිප 2 200ක් 

ඕනෆ.  

වළඵළි  ේම් මීක්ණේඹන් ේවොඹහ ගත්තහ  ඒ ්රලසත කාළරිප 
භට්ටභ -2 200ි  කිඹන කාළරිප භට්ටභ- ම්පර්ණ කායන්ේන් 

නිදවස ේේශ කාරහඳේේ ේේවිකාහන්ේගන් ිදඹඹට 6ි  කිඹරහ. 
ිදඹඹට 94කාටභ අඩු තයමින් කාළරිප 2 000ක්ත් රළේඵන්ේන් 

නළවළ. ඔවුන්ේ  ජීවිත අිළ දකිනහ. ආවහයඳහන ේනුේන් 
ේකාොතයම් මුදරක් ඔවුන්ට ේන් කාය ගන්න පුළුන්ද කිඹරහ අිළ 

දකිනහ. එේවභ තත්ත්ඹක් තුමශ තභි  අිළ ේම් රුිළඹ්ල 10 000කා 

අභ ේ තනඹක් ම්භත කාය ගන්න ඹන්ේන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ඒ මීක්ණේඹන්භ තත් 

කාරුණක් ේවියදයවු කාය ගත්තහ. හභහනයේඹන් අිළ කිඹනහ  
මිනිේවකුට නිදවේේ ජීත් ේන්න අඩු තයේම් ර්ග අඩි 80කා ඉඩ 
්රභහණඹක්ත් කාහභයඹකා ි ේඵන්න ඕනෆ කිඹරහ. වළඵළි   ඒ 
මීක්ණේඹන් ේවියදයවු වුණහ  එහි ඉන්න ේේවිකාහන්ේගන් 

ිදඹඹට 22ක් ජීත්න කාහභයර ්රභහණඹ ර්ග අඩි 10 - 20 අතය 
කිඹරහ. ිදඹඹට 34ක් ජීත් න ඉඩ ්රභහණඹ ර්ග අඩි  20 -30 
අතය ්රභහණඹක්.  

එේවභ දුසකායතහ භළද තභි  ඒ අඹ ජීත් න්ේන්. එේවභ 
ඉන්න අඹට තභි  අිළ ේම් රුිළඹ්ල 10 000කා අභ ේ තනඹක් 
ම්භත කාය ගන්න ඹන්ේන්. ඒ හේ භ ඒ අඹේ  ේෞයය  ේකාොි  

තයම් ිළිපහිරහ ි ේඵනහද කිඹනහ නම්   ඒ ළඩ කායන 
ේේවිකාහන්ේගන් ිදඹඹට 82ක් විලසහ කායනහ  ඔවුන් එහි 
ළඩට ඇවි්ලරහ අවුරුදු තුමනක් වතයක් ඹන ේකාොට තභන්ේ  

ේෞයය තත්ත්ඹ ිළිපහිරහ කිඹරහ. ඒ නිහ අවුරුදු ඳවක් ේේඹ 
කායරහ කීඹක් විප වම්ඵ කාය ේගන ේග්ලරට ඹන්න තභි  ඒ 
අඹේ  වුභනහ. ේම් විධිඹට තභන්ේ  ආවහය ඳහන ිළියඵ; 
ඉඳුම්  හිටුම් ිළියඵ; ේබ්ත්ේවේත් ිළියඵ ඳභණක් ේනොේි  

අේනකුත් හභහනය අභ ජීන අලයතහත් ඉසට කාය ගන්න 
ඵළිප ඒ අඹ ේනුේන් කිිදදු නිර්ණඹකාඹක් නළි   රකාහ 
ඵළලීභකින් ේතොය අිළ රුිළඹ්ල 10 000කා අභ ේ තනඹක් 

ම්භත කාය ගන්න ඹනහ. භභ අවන්ේන් ේම්කාි . ේභොකාක්ද 
ඳදනභ?  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේකාේනකුට ගිහි්ලරහ රුිළඹ්ල 
375කා ිළටි ඳළකාට් එකාක්  රුිළඹ්ල 150ට ගන්න පුළුන් කාඩඹක් 

ේකාොේවේ විප ි ේඵනහද? ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ අඹට අඩු ඵස 
ගහසතුමක් ේගරහ ඵස එේක් ඹන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් 
ි ේඵනහද? එේවභ තත්ත්ඹක්  නළවළ.  

ේඵේවත් ගන්න ගිඹහභ ේදොසතයේගන් ිදඹඹට 25ක් අඩුේන් 
ේඵේවත් ගන්න පුළුන්ද? එේවභ නළවළ. ේම් අඹ අභ ජීන 
තත්ත්ඹක් ඳත්හ ේගන ඹන්න එදිේනදහ අයගශඹක් කායන 

මිනිසුඩ. මීට අවුරු්ධදකාට කාලින් 2015 ේර් මුරීමත් කි ේ  ේම් 
ගණනි . අඩු තයමින් ේම් ගළන රකාහ ඵළලිඹ යුතුම ි බුණහ. අඩු 
තයමින් ේම් ඉ්ලලීම් රකාහ ඵරරහ ේම් අභ ේ තනඹ රුිළඹ්ල 
15 000ක් ේවෝ රුිළඹ්ල  16 000ක් කාශ යුතුම ි බුණහ. නමුත් 

එේවභ කායන්ේන් නළවළ. ජනතහේ  අභිරහඹක් ි බුණහ  ළටුප් 
ළඩි කාය ගන්න. ේම්  ේඹෝජනහ ඉදිිපඳත් කාය ි ේඵන්ේන් 
ේ්රෝඩහකාහරී විධිඹටි .  

ඒ විතයක් ේනොේි . ේම් රුිළඹ්ල 10 000කා අභ ේ තනඹක් 
කිඹරහ  කිඹන්ේන් භළජික් එකාක් ේනොේි . ඳඩිඳහරකා බහේ  
නිර්ේ්ධලඹ ි බුේ්ඩ ේභොකාක්ද? අන් ේන ේකාොට ි බුේ්ඩ 

රුිළඹ්ල 9 660ි . වහම්පුතුමන්  ිත්ීරඹ මිි   කාම්කාරු 
ේදඳහර්තේම්න්තුම වළභ ේදනහභ එකාෙ ේරහ ි බුණු අභ 
ේ තනඹ රුිළඹ්ල 9 660ි . ඒකා තභි  රුිළඹ්ල 340කින් ළඩි කාය 

ි ේඵන්ේන්. ේම් රුිළඹ්ල 10 000ි ; 10 000ි ; 10 000ි  කි හට 
රුිළඹ්ල 340ක් ළඩි කායරහ තභි   අභ ේ තනඹ  ේභච්චයි  
කිඹරහ කාස කායරහ ි ේඵන්ේන්. නමුත් ේම් කාය ි ේඵන්ේන්  
ේභොකාක්ද?   භවත් ඵරහේඳොේයොත්තුම තඵහේගන  ඡන්දඹ දුන් 

ජනතහේ  අභිරහඹන් ේකාෝලර කාහරහ ේ්රෝඩහකාහරී විධිඹට  ේම් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ඉදිිපඳත් කායන එකාි . ඒ විතයක් ේනොේි   
ේම්කා ඇතුමේශේ ේඳොේයොන්දු කාඩ කිරීභකුත් ිදදු කාය ි ේඵනහ. ඒකා 

අේනක් ේ්රෝඩහ. තමුන්නහන්ේේරහ ේකාොේවේත් භළි යණ 
ේ දිකාහකා කි ේ  නළවළ  ේම් රුිළඹ්ල 2 500 වුණත් කාඩරහි  
ේදන්ේන් කිඹරහ. ේඳොේයොන්දු වුේ්ඩ එකාය ේදනහ කිඹරහි . 

වළඵළි   දළන්  කිඹන්ේන් එකා යකාට රුිළඹ්ල 1 500කුත්   ඊශෙ 
හයේේ  රුිළඹ්ල 1 000කුත් ේදනහ කිඹරි .  පුළුන් නම් ඒ 
විධිඹට ේදනහ කිඹරහ කිඹපු තළනක් ේකාොේවේ විප ි ේඵනහ නම් 

ේඳන්හ ේදන්න. එේවභ කිඹරහ නළවළ. එකාය රුිළඹ්ල 2 500ක් 
ේදන්නම් කිඹරහ තභි  ඳුඩගිඹ කාහරේේ භළි යණ ්රචහයකා 
කාටයුතුමර නියත වුේ්ඩ.  

553 554 
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ඒ විතයක් ේනොේි   ේභහි තත් ්රලසනඹක් ි ේඵනහ. භභ 

හිතන විධිඹට අිළ ඒකා කාලිනුත් හකාච්ඡහ කාශහ. දළන් 
තමුන්නහන්ේේරහ කිඹනහ  2014 ඔක්ේතෝඵර් 01ළනිදහ ඉරහ  
2015 අේ්රේ්ල දක්හ කාහරඹ තුමශ ළටුප් ළඩි කාය ි ේඵනහ නම් 
ේභහිීම ළරකි්ලරට රක් කායන්ේන් නළවළි  කිඹරහ. අඩු තයමින් 

තමුන්නහන්ේේරහේ  ආ්ඩඩු වළදුහට ඳසේේ; 2015 ජනහිප 
08ළනිදහට ඳසේේ කිිදඹම් ආඹතනඹකා කාය ි ේඵන ළටුප් ළඩි 
වීභක් ගළන රකාහ ඵළලුහ නම්   එහි ේඳොඩි හධහයණඹක් 

ි ේඵනහ ; ඹම් දහචහයඹක් ි ේඵනහ. වළඵළි  2014 ඔක්ේතෝඵර් 
භහේේ ඉරහ 2015 ජනහිප දක්හ කාහරඹ තුමශ කාශ ළටුප් ළඩි 
වීම් තමුන්නහන්ේේරහේ  account එකාට දභහ ගන්ේන් 

ේකාොේවොභද?  ඒ තමුන්නහන්ේේරහේ  ඉ්ලලීභක් නිහ කාශ ේදඹක් 
ේනොේි ; තමුන්නහන්ේේරහ කාශ  ේභොකාක් විප භළදිවත්වීභක් 
නිහ ේනොේි .  තමුන්නහන්ේේරහේ  ආ්ඩඩු ඳත් වුණහට 

ඳසේේ ළඩි කාශ ේදඹක් ි ේඵනහ නම්   ඒ ගළන රකාහ ඵළලීේම් 
ඹම් දහචහයඹක් ි ේඵනහ.  එේවභ කායන්ේන් නළි  තභි  ේම් 
හේ  කාහර ීමභහක් ිළියඵ ීරයණඹ කාය ි ේඵන්ේන්.  ඒ නිහ  
අිළ ේඹෝජනහ කායනහ   ේම් කාහයණේේීම අඩු තයමින්   2015 

ජනහිප භහේඹන් ඳුඩ  කාය ි ේඵන ළටුප් ළඩිවීම්  ිළියඵ 
ළරකි්ලරට ගන්න  කිඹරහ.  

ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් තහක්ණිකා ගළටලුක් ි ේඵනහ. ේම් 

ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් ගන්ි  විිදන්භ ඒ ඳනේත් ි ේඵන ේ්ධ්ල 
උ්ලරංඝනඹ කායනහ. දළන් ේම් රුිළඹ්ල 2 500 ළඩි කායන ේකාොට   
අිළ හිතමු ළටුඳ රුිළඹ්ල 40 000ක් රඵන ේකාේනක් ඳශමු  

රුිළඹ්ල 1 500 රළබුණහභ ඒ රුිළඹ්ල 40 000කා ළටුඳ  රුිළඹ්ල 
41 500ක් ේනහ.  එේවභ වුණහට ඳසේේ ේදළනි ය රුිළඹ්ල 
1 000 රළේඵන්ේන් නළවළ ේන්. ේදළනි යට ගන්න ේකානකුට 

ඒකා අදහශ න්ේන් නළවළ. ඒ නිහ ේම් ිළියඵත් කාම්කාරු 
ඇභි තුමභහේ   අධහනඹ ේඹොමු විඹ යුතුමි  කිඹරහ භහ හිතනහ.  

 ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත ම්භත කාය ගන්න ේකාොට 

තමුන්නහන්ේේරහ හමුහිකා ගිවිුඩම්රට ඵළඳිරහ ළටුප් ළඩි කාය 
ගත් අඹ අභතකා කාය ි ේඵනහ. එේවභ කායන්න ඵළවළ. ඒ අඹ ඹම් 
අයගශඹක් කායරහ  හමුහිකා ගිවිුඩම්රට ඇතුමශත් ේරහ ළටුප් 
ළඩි කාය ගත්තහට  ඒකා ඒ අඹේ  අි ි ඹ.  භසතඹට රළේඵන 

ය්රහද  ඔවුන්ටත් අදහශ විඹ යුතුමි . ඒ නිහ ේභළනි ඉ්ලලීම් 
්රභහණඹක්  ංේලෝධන ්රභහණඹක් අිළ ේඹෝජනහ කායනහ. 

 අේප් යේට් ිදටින ගිව ේේකාඹන් ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත 

තුමියන් අභතකා කාය ි ේඵනහ. ේභඹ ඉතහභ කානගහටුදහඹකා 
තත්ත්ඹක්.  

ඳුඩගිඹ දකා රැස වුණු අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් 

ංර්ධනඹ ිළියඵ ආංශිකා අධීක්ණ කාහයකා බහේ ීම ේම් ්රලසනඹ 
භතුම වුණහභ කාම්කාරු ේදඳහර්තේම්න්තුමේ  නිරධහිපන් කි හ  "අේප් 
යේට් අඩු තයමින් රක්ඹක්ත් ේභළනි ගිව ේේකාඹන් 

ඉන්නහ" කිඹරහ. දළන් ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා  භඟින් ඔවුන් 
මුළුභනින්භ ේනොරකාහ වළය ි ේඵනහ. ේේකාඹන්ේ  ජහි කා 
අභ ේ තනඹ ඳ නත් ේකාටුම්ඳේත්  ව ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ 
වන ීමභනහ  ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් "ේේකාඹහ" ඹන්න ේභේේ 

නිර්චනඹ කාය ි ේඵනහ: 

"ේේකාඹහ" ඹන්ේනන්   ....... ගිව ේේකාේඹකු ඊට ඇතුමශත් ේනොේ ."  

ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් එඹ ඳළවළදිලි වන් කාය ි ේඵනහ.  

ගිව ේේකාඹන්  ේේකාඹන් ේනොන්නට ි ේඵන  කාහයණහ 

ේභොකාක්ද කිඹරි  අිළ අවන්ේන්.  ඔවුන් දළනටභත් "ගිවසථ 

කාම්කාරු ංගභඹ" නමින් ිත්ීරඹ මිි ඹක් ිළහිටුහේගන  2012 

භහර්තුම 05ළනි දහ අංකා 8242 ඹටේත් කාම්කාරු ේදඳහර්තේම්න්තුමේ  

ලිඹහ ඳදිංචි ේරහ ි ේඵනහ. ඒකා ගිවසථ කාම්කාරුන් 2 000ක් 

ඳභණ හභහජිකාත්ඹ දයන ිත්ීරඹ මිි ඹක්. කාම්කාරු 

ේදඳහර්තේම්න්තුම ිළිය ේගන ි ේඵනහ. ඒ ිත්ීරඹ මිි ඹ 

ජහතයන්තය කාම්කාරු ්රඥප්ීරන් අනු ිළහිටුහේගන ි ේඵන 

ජහතයන්තය කාම්කාරු ංවිධහනඹට ම්ඵන්ධ න ජහතයන්තය 

ගිවසථ කාම්කාරු ම්ේම්රනේේ හභහජිකාඹන් ඵට ඳත් ේරහත් 

ි ේඵනහ.  කාම්කාරු ේදඳහර්තේම්න්තුම ිළියගත්ත  ජහතයන්තය 

ගිවසථ කාම්කාරු ම්ේම්රනේේ හභහජිකාඹන් න  ජහතයන්තය 

කාම්කාරු ංවිධහනේේ අනුභළි ඹට ඹටත් ංවිධහනඹකා 

හභහජිකාඹන් "ේේකාඹන්" වළටිඹට ිළියේනොගන්න 

තමුන්නහන්ේේරහට අි ි ඹක් නළවළ. අිළ අවන්ේන්  එේේ 

ිළියේනොගන්න කාහයණහ ේභොකාක්ද?  

දළන් ේම් ගිවසථ ේේකාඹන් ගත්තහභ ඉතහභ අඩු 

ළරකි්ලරක් රඵන අඹ. ජනතහ ඳයභහධිඳතය නිේඹෝජනඹ කායන 
ඳහර්ලිේම්න්තුම  යසථහදහඹකාඹ  විධහඹකාඹ වහ අධිකායණඹ 
නිේඹෝජනඹ කායන පු්ධගරඹන් ගත්ේතොත් ඔවුන්ේ  නිේසර -
ිදඹඹට 95කාට ළඩි නිේසර- ේභළනි ගිව ේේකාඹන් 

ඉන්නහ. දළන් තභන්ේ  ඹටේත් ඉන්න  තභන්ේ  ශෙභ 
ේේකාඹහට ඒ අි ි හිදකාභ ේදන්ේන් නළි  අිළ භවහ ඳිපභහණ 
ඵයහය ේ්ධ්ල හකාච්ඡහ කායනහ. තභන්ේ  ේගදය ඉන්න 

ිපඹළදුයහට  තභන්ේ  ේගදය ඉන්න ේකාෝකිඹහට  තභන්ේ  ේගදය 
ඉන්න ඇඳුම් ේවෝදන ේකානහට  තභන්ේ  ේගදය ඉන්න  ගිව 
ේේකාඹහට  තභන් ශෙභ ඉන්න ේකානහට රළබිඹ යුතුම 

අි ි හිදකාභ ේදන්ේන් නළි  ේන ේන ේ්ධ්ල කාථහ කායමින් 
ඉන්නහ. ේම් කාවුරුත් ේනොේි   යසථහදහඹකාේේ 
හභහජිකාේඹෝ; විධහඹකාේේ හභහජිකාේඹෝ; අධිකායණේේ 

හභහජිකාේඹෝ.  ඒ නිහ අිළ අවන්ේන්  ඒ අඹ ේම් category එකාට 
ඇතුමශත් ේනොකායන්න ේවේතුම ේභොකාක්ද? ඒේක් හධහයණත්ඹ 
ේභොකාක්ද?  

ආ්ඩඩු විේ්ධල ේේහ නියුක්ි  කාහර්ඹහංලඹ වයවහ භළද 
ේඳයදිග ඹන ේේකාඹන්ේ  අභ ළටුඳක් ිළියඵ ඉ්ලලීම් 
කායනහ. දළන් භළද ේඳයදිග ේඵොේවෝ යටලින් ඒ අභ ේ තනඹ 
ම්භත කායේගන ි ේඵනහ. අිළ ඉ්ලරනහ අේඳන් ිළට යට ඹන 

ේේකාඹන්ට අභ ේ තනඹක්. වළඵළි   එළනිභ අේප් 
ේේකාඹන්ට ඒ අි ි හිදකාභ ේදන්න අිළ රෆසි  නළවළ. ිළට යට 
ගිහි්ලරහ කායන්ේනත් ේම් ළඩ ටිකාභ ේන්. එේවට ගිහි්ලරහත් 

ේගදය ුඩ්ධද කායනහ  උඹනහ  ේයදි ේවෝදනහ  ශභි න් ඵරහ 
ගන්නහ   ේගදය මුය කායනහ  හවනඹ එශනහ. ඒ duty එකාභ 
ේභේව කායන ේකාොට ඒ ේේකාඹහ අඩු තයේම් ගිවසථ 

ේේකාේඹක් විධිඹට රකාන්නත් තමුන්නහන්ේේරහ ූ දහනම් 
නළවළ. ඒ නිහ අිළ ඉ්ලලීභක් කායනහ  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳතට 
"ේේකාඹහ" ඹන්ේනන් ... ගිව ේේකාේඹකු ඊට ඇතුමශත් 

ේනොේ " කිඹන එකා අි න් කායරහ ඔවුන් ඒකාට ඇතුමශත් කායන්න 
කිඹරහ. ේභොකාද  ඒකා තමුන්නහන්ේේරහේ  අභිරහඹ ිළියඵ 
්රලසනඹක්; අභිභතඹ ිළියඵ ්රලසනඹක්. තමුන්නහන්ේේරහ රෆසි  

නළවළ   තමුන් ශෙභ ඉන්න ේේකාඹහට ඒ අි ි හිදකාභ රඵහ 
ේදන්න.  

ගරු අගභළි තුමභහ දළන් ආංශිකා අධීක්ණ කාහයකා බහ 
ේගනහහට ඳසේේ ඒ කාහයකා බහලින් ඳශමුේන්භ රැස වුේ්ඩ 
අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ ිළියඵ ආංශිකා 
අධීක්ණ කාහයකා බහ. ඒ කාහයකා බහට ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් 
ේදකා ඉදිිපඳත් කාශහ. ංහදඹක් ි බුණහ; හකාච්ඡහක් ි බුණහ.  
මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ඒ හකාච්ඡහේ  ්රි පරඹ ේභන්න 
ේභේවභ හර්තහ කායනහ. ඒකා ුඩදුුඩ නළවළ. එහි වන් ේන්ේන්  
"කාහයකා බහ හකාච්ඡහ කිරීේභන් අනතුමරු ඉවත වන් ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත් ේදකාට එකාෙ ව අතය..." කිඹරහි .   "එකාෙ ව අතය" 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

කිඹරහ කි හට එතළන එකාෙතහක් නළවළ. අඩු තයේම්  ංේලෝධන 
හිත ඒ ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ිළියඵ හකාච්ඡහ වුණහ කිඹරහ 
වන් වුණහ නම්   එේවභ නම් කාභක් නළවළ. 

ආංශිකා කාහයකා බහ වදපු ගභන් රැස වුණු ඳශමුේනි කාහයකා 
බහේ  බහඳි යඹහ න ගරු (ආචහර්ඹ) ආශු භහයිදංව 
භන්රීතුමභහ ේම් ගරු බහට හර්තහක් ඉදිිපඳත් කායරහ 

ි ේඵනහ "ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකාට එකාෙ ව අතය...." කිඹරහ. 
නමුත්  එකාෙතහක් නළවළ. ංේලෝධන කායන්නි  හකාච්ඡහ කාේශේ.  
කාහයකා බහර ්රිඹහකාහිපත්ඹ ේභේවභ නම්  ආංශිකා කාහයකා 

බහරටත් ේදවිඹන්ේ  ිළහිටි .  

 
ගු (මශළාළර්ය) මශු මළරසිාශ මශතළ 
(ரண்னறகு (ததரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  There is a point of Order being raised.  
Hon.  (Prof.) Ashu Marasinghe, what is your point of 

Order?  
 

ගු (මශළාළර්ය) මශු මළරසිාශ මශතළ 
(ரண்னறகு (ததரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත ේභභ ගරු බහට ඉදිිපඳත් කායන්න 

ඕනෆ කිඹරහ එදහ කාහයකා බහේ ීම අිළ ඳළවළදිලි කාථහ කාශහ. ඒ 
හේ භ අිළ එදහ හකාච්ඡහ කාශහ  අද ඳළළත්ේන විහදේේීම ේම් 
වහ ංේලෝධන ඉදිිපඳත් කිරීභ ගළනත්.  අේප් කාහයකා බහේ ීම  

අිළ ේභභ ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ම්ඵන්ධ හකාච්ඡහ කාශහ. ේම් ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත් වහ  අලය ංේලෝධන අිළ  ේ නහ කිඹරහ එකාෙ 
වුණහ. ඉි න් ඒහ තභි  අිළ ඉදිිපඳත් කායන්ේන්. ඒකා නිළයදි කිරීභ 
දළන් ඳළළත්ේන විහදේේීම අඳට කායන්න පුළුන්. ඒ වහ තභි  

අඳට අසථහ රළබිරහ ි ේඵන්ේන්.  

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்னறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු භන්රීතුමභනි  ඔඵතුමභහ කිඹන කාහයණඹ ඳළවළදිලිි . ඒකා 
තභි  වුේ්ඩ. නමුත්  ඔඵතුමභහ ේභභ හර්තහේන් ඉදිිපඳත් කායරහ 
ි ේඵන්ේන් ඒකා ේනොේි . "ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකාට එකාෙ ව 

අතය...." කිඹරහි  ඉදිිපඳත් කායරහ ි ේඵන්ේන්. තමුන්නහන්ේේරහ 
ආංශිකා කාහයකා බහ වදහ ේගන  ඒ කාහයකා බහ ්රිඹහත්භකා කායන්න 
වදන්ේන් ේභේවභනම්- 

 
ගු (මශළාළර්ය) මශු මළරසිාශ මශතළ 
(ரண்னறகு (ததரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
භට ත ටිකාක් ඒ ගළන ඳළවළදිලි කිරීභක් කායන්න අලයි . 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்னறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඵළවළ. ඔඵතුමභහ ඳුඩ ඳළවළදිලි කිරීභක් කායන්න.  කාහයකා 

බහර කාහර්ඹඹ ්රිඹහත්භකා කායන්න වදන්ේන් ේභේවභ නම්-

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුමභහ අගභළි තුමභහේ  ආදර්ලඹ අනු ිදඹ්ලර 

ේඩෝර් කාය ේගන ඹන්නද ේම් කා්ලඳනහ කායරහ ි ේඵන්ේන් 
කිඹරහ භභ අවන්න ඕනෆ. එේවභ ඵළවළ. ඒ ආකාහයඹට ේම් 
ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  ගරු භන්රීරුන්ේ  ්රජහතහන්ත්රිකා අි ි හිදකාම් 
අහිමි කායරහ ේම් ආකාහයේඹන් ්රිඹහ කායනහ නම්  ේම් ඹන ගභන 

ළඩි දුය ඹන්න රළේඵන්ේන් නළවළ. එභ නිහ ඒකා ේත්රුම් ගන්න.  

 
ගු (මශළාළර්ය) මශු මළරසිාශ මශතළ 
(ரண்னறகு (ததரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු භන්රීතුමභනි  භට විනහඩිඹක් ඳභණක් ේදන්න.  

අිළ ්රිඹහ කායන්ේන් ්රජහතහන්ත්රිකා විධිඹටි . කිිදභ විධිඹකින් 
ේඩෝර්  කාය ේගන ඹන්ේන් නළවළ. අිළ ඳළවළදිලි හකාච්ඡහ කාශහ. 

ඒ හකාච්ඡහේ  ේදළනි ටේේ තභි  අද ේභභ විහදඹ 
ඳළළත්ේන්ේන්. අිළ ඒ ගළන තභි  එදහ කාථහ කාේශේ. ඒකා තභි   
අද ේම් ඳළළත්ේන්ේන්.  

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்னறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ේවොි . ේඵොේවොභ සතුමි ි   ගරු භන්රීතුමභනි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ේම් ඉදිිපඳත් කායරහ ි ේඵන 
හර්තහේ  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ළඩ කායන රක් 83කාේ  ේවෝ 
ේම් ආ්ඩඩු ඵරඹට ඳත් කායන්න ඡන්දඹ ීමපු ජනතහේ  

අභිරහඹ ේනොේි   ්රකාහලඹට ඳත් ේන්ේන්. ඒ අභිරහඹ ශඟින් 
ඹන ේනත් ේ්රෝඩහක් තභි  දළන් ේම් ිදදු කායමින් ඉන්ේන්. ේම් 
ආ්ඩඩුට ඵරඹ රඵහ දුන්ේන් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ රක් 83කා 
ේේකාඹන් මි  අය භහගම් 530ක් නිේඹෝජනඹ කායන 

වහම්පුතුමන්ේ  ංගභඹ ේනොේි  කිඹරහ අිළ අධහයණඹ 
කායනහ. එඹි  ළදගත් න්ේන්. ඒකා ආ්ඩඩු ේවොට ේත්රුම් 
ගන්න ඕනෆ. වහම්පුතුමන්ේ  වුභනහ අනු  ඔවුන්ේ  ේඵ ේර් 

ඳදඹට නටරහ විපඹන්ේන් නළවළ. ජනයභ ි ේඵන්ේන් එතළන 
ේනොේි . ජනයභ ි ේඵන්ේන් ේම් කිඹපු ේ්ධ්ල විපඹට ඉසට 
කායන්නි . එභ නිහ ේම් ඳනතට අදහශ ංේලෝධන -භභ හිතන්ේන් 

භන්රීරුන් ේඵොේවෝභඹක් ඉදිිපඳත් කාශහ- ිළියගන්න කිඹන 
ඉ්ලලීභ කායමින් භභ නිවඬ ේනහ. ේඵොේවොභ සතුමි ි .   

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්රීතුමභනි  ඔඵතුමභහට ේඵොේවොභ සතුමි ි .  

මීශෙට  ගරු අනුය ිදඩ්නි ජඹයත්න භන්රීතුමභහ කාථහ කායන්න. 

 
[අ.බහ. 2.34] 
 

ගු නනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு அனு சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  අද අේප් කාම්කාරු ඇභි තුමභහ 
විිදන් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන් වහ ළටුප් ළඩි කිරීභ  

ම්ඵන්ධේඹන් ේගන එන රද ේඹෝජනහ  ගළන භභ න්ේතෝ 
ේනහ. ේම් ඹව ඳහරන යජේේ භන්රීයේඹක් වළටිඹට  
ඉි වහේේ කාදහත් නළි  ආකාහයඹට ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹ 

ේනුේන් සථිය හය ළටුප් ළඩි වීභක් අිළ ්රකාහලඹට ඳත් කාය  
අද ඒ ම්ඵන්ධ ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  ීම විහදඹ ඳත්න 
අසථහි . භභ හිතන්ේන් ේභතළනීම අිළ විේලේේඹන්භ කිඹන්න 

ඕනෆ කාහයණඹක් ි ේඵනහ. ජනතහ විමුක්ි  ේඳයමුේ්ඩ ගරු 

557 558 

[ගරු (ෛදය) නලින්ද ජඹි ස  භවතහ] 



2016 භහර්තුම 11 

භන්රීතුමභහ කි හ "භළි යණඹට ේඳය එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹ 

ේම්කා ේනොේි  කි ේ " කිඹරහ.  

අේප්  කාම්කාරු නහඹකාේඹක් ේම් ගරු බහේ  ඉන්නහ. නමුත් 

එතුමභහ ේම් අසථහේ  ේභතළන නළවළ. ඒ තභි  ගරු හුඩේ්ධ 

නහනහඹක්කාහය භළි තුමභහ.  කාම්කාරුන් ේනුේන් කාථහ කායපු ඒ 

නහඹකාේඹෝ  න්ේතෝ ේන්න ඕනෆ  කාම්කාරුන් ේනුේන් 

ඹම් තයභකින් විප ේභළනි ේදඹක් ේගන ඒභ ගළන. "භහ 60කින් 

අලුත් යටක් වදන ඳංච විධ ්රිඹහලිඹ" භළි යණඹට ඉසේ්ලරහ 

අිළ ජනතහට ඉදිිපඳත් කාශහ.  පු්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන්ේ  

ළටුප් ළඩි කිරීභ ම්ඵන්ධ එහි ේභේේ වන් කාය ි ේඵනහ: 

"පු්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන්ේ  ළටුප් ළඩි කිරීභ වහ ීපි ඹක් 

වඳුන්හ ේදන්ේනමු. ඒ අනු භහිදකා අභ ළටුඳ රු.10 000/-ක් ඵට  

ීපි භඹ ලේඹන් නිඹභ කිරීභ ිදදු නු ඇත. 2015 භළි  භහේේ ීම 

රු.1 500/-කින් ළටුප් ළඩි කායන රද අතය ව  2016 ජනහිප භහේේ ීම 

රු.1 000/-ක් ලේඹන් රු.2 500/-කින් භහිදකා ළටුඳ ළඩිකිරීභට කාටයුතුම 

කායන්ේනමු"  

ේම්කා අිළ කි ේ   අේගෝසතුම භහේේ 17න දහ. ේම් යේට් 

ජනතහේගන් අිළ ජන යභක් ඉ්ලලුහ. ඒ ජන යභ අනු ේම් 

යේට් ඵරඹට ඳත් වුණු යජේේ ඇභි යේඹක් තභි  ේේකාඹන්ේ  

ජහි කා අභ ේ තනඹ ඳනත් ේකාටුම්ඳත ඉදිිපඳත් කාය ි ේඵන්ේන්. 

ේම් යේට් 80 000ක් ඳභණ ිළිපක් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේඹ 

කායනහ. භහ හිතන වළටිඹට 80 000ක් ඳභණ න ිළිප මීට ළඩි 

ේදඹක් ඵරහේඳොේයොත්තුම නහ. වළඵළි  ේභතළනීම -  

 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்னறகு உன்ப்தறணர் எனோர்) 

(An Hon. Member) 
ගරු භන්රීතුමභනි  80 00 000ක්. 
 

ගු නනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு அனு சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

80 00 000ක් ේනොේි   ගරු භන්රීතුමභනි. ඔඵතුමභහට ළරැදිරහ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන් 80 00 000ක් ඳභණ 
ඉන්නහ. 

 
ගු නනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு அனு சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 80 00 000ක් ඳභණ ේදනහ තුමටු 
 ේනොවුණත්  අිළ න්ේතෝ න්න ඕනෆ  භළි යණඹට ේඳය 
භළි යණ ්රකාහලනේඹන් අිළ ඉදිිපඳත් කාශ ේ්ධ අද ේම් බහට 

ඉදිිපඳත් කිරීභ ගළන.  

අේප් ගරු නලින්ද ජඹි ස භන්රීතුමභහ කි හ  එක්ත් ජහි කා 
ඳක්ඹ භළි යණ ්රකාහල නේඹන් ඉදිිපඳත් කායපු ේ්ධ ේනොේි   
ේම් ඉදිිපඳත් කාය ි ේඵන්ේන් කිඹරහ. භහ එතුමභහට ේඳන්න්ේන්  

ේම් ම්ඵන්ධේඹන් අේප් භළි යණ ්රකාහලනේේ ි ේඵන එකාි . 
එතුමභහේ  කාථහේ ීම එතුමභහ ඇහුහ  ේේකාි න්ේ  අභ ේ තනඹ 
රුිළඹ්ල 10 000ක් කායන්ේන් ඇි  කිඹරහ. අිළ දන්නහ  භවය 

ආඹතන එහි ේේඹ කායන ේේකාඹන්ට රුිළඹ්ල 10 000ට අඩු 
ළටුඳක් තභි  ේදන්ේන් කිඹරහ. ඒ ආඹතනර නම් කිඹන්න භහ 
කාළභළි  නළවළ. විලහර නගයර supermarkets ර්ගඹක් 

ි ේඵනහ.  

භහ දන්නහ විධිඹට රුිළඹ්ල 8 000කා අභ ළටුඳක් තභි  ඒ 

ආඹතනර ේේකාඹන්ට ේදන්ේන්. ඒ ආඹතනර ි ේඵන ීපි  
ඳහ පුදුභි . භවය විට එදිේනදහ ි ේඵන stock එේක් ඵඩු අඩු 
වුේණොත්  ඒ දේේ කාහර්ඹ බහය ිදටි  රුිළඹ්ල 8 000ක් ළනි 
ළටුඳක් රඵන ේේකාඹහ අි න් ඒ මුදර ේගන්න ඕනෆ. ඒ හේ  

තත්ත්ඹකා තභි  ඒ ේේකාේඹෝ ඉන්ේන්. එළනි ේේකාඹන්ේ  
අභ ළටුඳ රුිළඹ්ල 10 000ක් කිරීභ ගළන භහ ඉතහභ තුමටු නහ. 
ේභඹ ඇත්තටභ ේවො ්රිඹහක්. භහ ඒ ගළන තුමටු නහ. 

ඉි වහේේ කාම්කාරු නහඹකාේඹෝ ිදටිඹහ  ේඳශඳහිය ගිඹහ  
කාම්කාරුන් එියඹට ඵළසුඩහ  ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹට ගිහින් 
ිත්ීරඹ මිි  වළදුහ. ේම් තයමින් ේවෝ කාටයුතුම කිරීභ ගළන ඒ අඹ 

තුමටු න්න ඕනෆ. ඒ නිහ භහ විේලේේඹන්භ තුමටු නහ  යජඹක් 
වළටිඹට ේම් කාටයුත්ත කිරීභ ිළියඵ.  

යජඹක් වළටිඹට අිළ ේදඳළත්තක් ගළන කා්ලඳනහ කායන්න ඕනෆ. 

ඳුඩගිඹ කාහරේේ අේප් යේට් කාර්භහන්ත වහ ආේඹෝජකාේඹෝ 
එන්ේන් නළි  ිදටිඹහ; කාර්භහන්ත ආයම්බ කායන්ේන් නළි  
ිදටිඹහ. අිළ කාර්භහන්තකාරුන්ට දළඩි ීපි  දළම්ේභොත්  ඒ අඹ 
කාර්භහන්ත අත් විපනහ. එළනි ේදඹක් අේප් යේට් ්රිඹහත්භකා 

වුණහ.  

ඳුඩගිඹ කාහරේේ GSP Plus වනඹ අේප් යටට අහිමි ේන්න 
ේවේතුම කිහිඳඹක් ි බුණහ.  

 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
තභ වම්ඵ ේරහ නළවළ.  
 

ගු නනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு அனு சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ඉන්න. අේප් හිටපු ඇභි තුමභනි  වම්ඵ ේනහ. ඉන්නේකාෝ.  

 
ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்னறகு உன்ப்தறணர் எனோர்) 

(An Hon. Member) 
රළේඵමින් ඳි නහ. 

 

ගු නනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு அனு சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ඒකා වම්ඵ ේනහ. ඒකා නළි  වුේ්ඩ ඔඵතුමභන්රහේ  

නහඹකාඹහ නිහි .[ඵහධහ කිරීභක්] ඒකා නළි  වුේ්ඩ 

ඔඵතුමභන්රහේ  නහඹකාඹහ නිහි .  
 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමුන්නහන්ේේරහේ  නහඹකාඹහ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු නනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு அனு சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

අිළ ඒකා ගන්නහ. ේම් අවුරු්ධේ්ධ ඒකා රළේඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ේඳොඩ්ඩක් ඉන්නේකාෝ. ත භහ වඹි . තමුන්නහන්ේේරහ 
ඒ නහඹකාඹහ ඹටේත් අවුරුදු 10ක් ිදටිඹහ. ඒ කාහරඹ තුමශ  ි බුණු 
ිදඹලු ේ්ධ්ල නළි  කාය ගත්තහ. වළඵළි  අිළ ේම්හ ඇි  කාය ේගන 
ඹනහ. අිළ GSP Plus වනඹ ගන්නහ. වළඵළි  භේ  කාථහේ  භහ 

කි ේ  - 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

කාදහද? 

 
ගු නනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு அனு சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ිළට යටින් රංකාහට එන භවය කාර්භහන්තකාරුේෝ රංකාහේ  

ඉන්න ේේකාඹන්ට ය්රහද ේදන්න ේරොකු කාළභළත්තකින් 
ඉන්නහ. අඳට GSP Plus වනඹ ේදන්න ්රභහද න්ේන්ත් 
ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ ළනි ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් 

අඳට ේගන එන්න ේනොවළකි ව නිහි .  

GSP Plus වනඹ අේප් යටට රළේඵන්නත් ේම් ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත් ේදකා ේවේතුමක්     ේ වි කිඹහ භහ විලසහ කායනහ  
මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි. ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාි න්  

ලක්ි භත් කායන්න පුළුන් ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා 
ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  ම්භත වුණහට ඳසේේ අඳට අහිමි ේරහ ගිඹ 
GSP Plus  වනඹ රඵහ ගන්න පුළුන් ේ වි කිඹහ භහ විලසහ 

කායනහ. භහ හිතන විධිඹට ඳහර්ලිේම්න්තුම නිර භළදිිපේේ කාම්කාරු 
ේදඳහර්තේම්න්තුමේ  නිරධහිපන් ඉන්නහ.  ඒ අඹේගන් භහ ේම් 
අසථහේ ීම ඉ්ලලීභක් කායන්න කාළභි ි . ඇෙලුම් 

කාර්භහන්තලහරහර ේේඹ කායන ේේකාඹන් විවිධ ආකාහයේේ 
අකායතළබ්ඵඹන්ට මුහුණ ේදනහ. දිසත්රික් ේ්ලකාම් කාහර්ඹහර  
නිරධහිපන් ඔවුන් ගළන මීට ඩහ ේවොඹහ ඵරනහ නම් ේවොි . 

ගරු ඇභි තුමභනි  භහ දළකාපු ිදදුවීභක් ිළියඵ කිඹන්න භහ 
ේභඹ අසථහක් කාය ගන්නහ. අහධහයණඹක් ේරහ ඒ ිළියඵ 
කිඹන්න කාම්කාරු කාහර්ඹහරඹට ඹන ේේකාඹන්ට භවය 

ේරහට අහධහයණකාම් ිදදු ේනහ. ේඳොේරොන්නරුේ  හිටපු 
ඹම් උස නිරධහිපේඹක් අ්ලරස ගළීපේම් ේචෝදනහකාට අහු වුණහ.  

භහ හිතන්ේන් ඔහුට එේවභ  ේන්න ඵරඳෆ ේවේතුමක් ි බුණහ. 

කාර්භහන්තලහරහර ළඩ කායපු අඹ තභන්ට ිදදු වුණු අහධහයණඹ 

ේනුේන් කාටයුතුම කායන්න කිඹහ කාම්කාරු කාහර්ඹහරඹට ගිහි්ලරහ 

කි හභ ඳුඩගිඹ කාහරේේ කාම්කාරුන් ේනුේන් කාටයුතුම 

කායන්න හිටපු භවය නිරධහිපන් වහම්පුතහේ  ඳළත්ත තභි  

ගත්ේත්. ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ඳහර්ලිේම්න්තුමට ේගනළ්ලරහ 

ම්භත කායරහ  ේභළනි අහධහයණකාම් ිදදු ේනොන විධිඹට 

කාටයුතුම කායන්න අලය ිළඹය ගන්න කිඹහ භහ ගරු 

ඇභි තුමභහේගන් ේගෞය  ේඹන් ඉ්ලරහ ිදටිනහ. ඒ හේ භ අඳ 

කාම්කාරුන්ේ  ආයක්හ සථහිළත කායමු. කාම්කාරුන් 

ේනුේන්භ අද  උහවි සථහිළත කාය ි ේඵනහ. නමුත් භවය 

ේරහට ඒ ීරන්දු රඵහ ීමේම් ්රභහදඹක් ි ේඵනහ. එේභන්භ 

ේේකාි න් ේනුේන් රළේඵන ීරන්දු ්රභහද ේනහ. භවය 

ේරහට ඒ ීරන්දු රළේඵන්ේන් අනික් ඳළත්තට ඳක්ි . 

ේඵොේවොභ අහිංකා ේකාේනක් තභි  ගිහින් තභන්ට  වුණු 

අහධහයණ ගළන කාථහ කායන්ේන්. ඒ කාහයණහ ගළනත්  මීට ළඩිඹ 

අධහනඹ ේඹොමු කායන්න කිඹහ භහ ගරු ඇභි තුමභහේගන් 

විේලේේඹන්භ ඉ්ලලීභක් කායනහ.  

අඳ කාර්භහන්තකාරුහ ආයක්හ කාය ගන්නත් ඕනෆ. අඳ දළඩි 
ීපි  දළම්ේභොත් කාර්භහන්තකාරුන් එන්ේන් නළවළ. 

කාර්භහන්තකාරුන් නළි  වුේණොත් ේම් යේට් විලහර විරැකිඹහ 
්රලසනඹක් ඇි  ේනහ. ඒ හේ භ අඳ කාම්කාරු ඳහර්ලසඹ ආයක්හ 
කාය ගන්නත් ඕනෆ. ේම්කා දළිය ිළහිේඹන් කිිප කානහ හේ  

ේඵොේවොභ අභහරු කාහර්ඹඹක්. ඉි වහේේ ඳශමුළනි තහට අද 
කාම්කාරුන් ේනුේන් ීපි ඹක් ේගනළ්ලරහ ි ේඵනහ. 
භළි යණේේීම ේඳොේයොන්දු වුණු ආකාහයඹටභ ේම් යේට් 

ජනතහේ  ේඳොේයොන්දු ඉසට කායන්න ේම් යජඹට වළකිඹහ 

රළබීභ ගළන භහ තුමටු ේනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදළනි 
ය කිඹවීේම් විහදේේීම  භටත්  කාථහ කායන්න අසථහ රඵහ ීමභ 
ගළන ඔඵතුමභහට සතුමි න්ත ේමින් භහ නිවඬ න හ. සතුමි ි . 

 

[தற.த. 2.44] 
 

ගු ඥළනුදත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
( ரண்னறகு ஞரணனெத்து ஸ்ரீதசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, 

உங்களுக்கு க்கத்மத் தரறறத்துக்தகரண்டு இன்மந 

றரத் மனப்னக்குள் னோகறன்தநன். "குமநந்தட்ச 

சம்தபத்றமண தமனரபர்களுக்கு அல்னது தறரபர் 

களுக்கு ங்க தண்டும்" ன்ந இன்மந கனோப்ததரனோபறன் 

லது ணது றரத்ம னென்மக்கறன்தநன். குநறப்தரக 

ரர்க்ஸிசர சறந்மணறன் அடிப்தமடறல் தரர்க்கறன்ந 

ததரது, உனகத்றல் தரறல்கள்குநறத்து இண்டு றரண 

ர்க்கங்கள் கரப்தடுகறன்நண. என்ன், னெனரபறத்து 

ர்க்கம்; அடுத்து, தரறனரபர் ர்க்கம். இந் 

னெனரபறத்து ர்க்கத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், அர்கள் 

உற்தத்றச் சரணங்கபரண றனத்றற்கு உடமரபர்கபரக 

இனோக்கறன்நரர்கள்; னெற்சறக்கு உடமரபர்கபரக இனோக்கறன் 

நரர்கள்; அவ்ரதந னெலீட்டுக்கு உடமரபர்கபரக 

இனோக்கறன்நரர்கள் ன்தது ங்களுக்குத் தரறனம். இந் னேன்ன் 

அம்சங்கபறலினோந்தும் அர்கள் ரடமக, இனரதம், ட்டி 

ன்ந மகறல் னோரணத்மப் ததற்ன்க்தகரள்கறன்நததரது, 

தரறனரபர் ர்க்கத்றற்குக் கறமடப்தது எததரனோ னோர 

ரண உமப்னக்கரண கூலி ட்டுதரகும். எனோ ரட்மட 

உர்ரண றமனக்குக் தகரண்டுனோகறன்ந தங்கபறப்தறல் 

னெக்கற கனோறகபரக இனோக்கறன்நர்கள் தரறனரபர்கள். 

ணத, தரறனரபர்கபறன் ரழ்க்மகறல் எனோ ரற்நத்ம 

ற்தடுத்ர மக்கும் எனோ ரட்மட ரங்கள் பர்ச்சறப் 

தரமறல் தகரண்டுதசல்து ன்தது கடிணரண 

கரரறரகும். உமக்கறன்ந தரறனரபர்கள் எனோ ரட்டில் 

ந்பவுக்கு பரக, சறரக ரக்கூடி எனோ சூழ்றமன 

இனோக்குதர, அதுரன் அந் ரட்டுக்கு  ல்ன சகுணரக, 

ல்ன அநறகுநறரக அமனம் ன்ன் தசரல்ரர்கள்.  

இன்ன் தரறனரபர்கமப டுத்துக்தகரண்டரல், 

அர்கபறல் அச துமநறல் தறரற்ன்கறன்நர்கள், ணறரர் 

துமநறல் தறரற்ன்கறன்நர்கள், றணக் கூலிகபரகப் 

தறனரறகறன்நர்கள் ற்ன்ம் வீடுகபறல் தறப் ததண்கபரக - 

எனோ சட்ட ரலறரண தரதுகரப்னக் குமநந் றமனறல் 

தறரற்ன்கறன்நர்கள் ன்ந ரலறறல் தன தறரறறணர் 

இனோக்கறன்நரர்கள். இறல் குநறப்தரக அச துமநறல் 

தறரற்ன்கறன்நர்களுக்கு ஏபவுக்கு ஊறங்கள் 

தகரடுக்கப்தடுகறன்நண; அர்களுக்குரற தணங்கள் 

அடிக்கடி தன சுற்ன்ப் ததச்சுரர்த்மகள் அல்னது தர்ல் 

றஞ்ஞரதணங்களுக்கூடரக உர்த்ப்தடுகறன்நண. ஆணரல், 

ணறரர் துமநகபறல் கலழ்ட்ட னோரம - தணத்மப் 

ததற்ன்க்தகரண்டு தறரற்ன்கறன்நர்கள் தனததர் 

இனோக்கறன்நரர்கள். குநறப்தரக ரங்கள் டுத்ற்தகல்னரம் 

தசரல்கறன்ந எனோ றடம், தரட்டத் தரறனரபர்கள் 

அறகதட்சரண உமப்தறமண ரட்டுக்கரக ங்கறணரலும் 

அர்களுமட தணரணது ரங்கள் றனோப்றமட 

னெடிர றமனறல் இன்ணனெம் குமநந் ட்டத்றதனத 

இனோக்கறநது ன்தது. அததமப தரறலில்மன 

ன்தற்கரகத் தரறனரபர்கள் ரறம், ஆநரறம், 

ரறம் னௌதரய் ன்தநல்னரம் றகக் குமநந் னோரமப் 
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ததற்ன்க்தகரண்டு ணறரர் துமநகபறல் தரறல்கமபச் 

தசய்கறன்ந எனோ கஷ்டரண சூழ்றமனறல் இனோப்தம ரங்கள் 

தரர்க்கறன்தநரம். ணத, இந்த் தரறனரபர்களுக்குரற 

குமநந்தட்சரண எனோ னோரய் அல்னது சம்தபம் ன்ண 

ன்தம ரங்கள் றச்சறத்துக்தகரள்ப தண்டி தம 

இனோக்கறன்நது. அந் மகறல் இங்கு கூநப்தடுகறன்ந றடம் 

ன்ணதன்நரல், தரறனரபர்கபறன் குமநந்தட்சரண 

சம்தபம் தத்ரறம் னௌதரதண றர்ம் தசய்ப்தட 

தண்டும் ன்தரகும்.  

ரங்கள் என்மநச் சறந்றத்துப் தரர்க்க தண்டும். அரது, 

குநறத் எனோ தரறனரபற ன்னுமட குடும்தப் தத்மக் 

தகரண்டுதசல்ற்கு இந்க் குமநந்தட்சச் சம்தபரண 

தத்ரறம் னௌதரய் ததரறபரக இனோக்குர? ன்கறன்ந எனோ 

தகள்ற ளகறன்நது. இந்த் தரமகரணது இன்மந 

றமனறல் உண்மறல் ததரதுரணரக இனோக்க னெடிரது. 

னத் கரனத்றல் னத்த்றன் கரரகப் தன தசனறணங்கள் 

ற்தட்டமக் கரங்கரட்டி அர்களுக்குரற சம்தபத்மக் 

கூட்டித் னெடிர எனோ றமனம கரப்தட்டது. அத 

தமப னத்ம் னெடிந்ன் தறன்ணர், ல்னரட்சற னர்ந்துள்ப 

எனோ சூழ்றமனறல், அர்களுமட சம்தபத்ம அறகரறத்துத் 

 தண்டும் ன்ந றர்தரர்ப்ன தரறனரபர்கள் த்றறல் 

இனோந்துதகரண்டினோக்கறன்நது. ணத, அர்களுமட சம்தப 

ட்டத்றமண உர்த் தண்டி ரர்லகப் ததரன்ப்ன 

ல்னரட்சற அசரங்கத்துக்கு இனோக்கறன்நது ன்தம இந் 

இடத்றல் ரன் சுட்டிக்கரட்ட றனோம்னகறன்தநன்.  

தலும், குமநட்ட ஊறத்மப் ததற்ன்க்தகரண்டு 

ஊறம் ங்குகறன்ந சறன தட்டரரறகமப அண்மறல் 

ன்ணரல் சந்றக்கக்கூடிரக இனோந்து. இந்ப் தட்டரரறகள் 

றனோம்தறதர, றனோம்தரதனர 'னெகரமத்து உறரபர்கள்' 

ன்ந மகறல் தறரற்நறக்தகரண்டினோக்கறன்நரர்கள். அர் 

கபறல் First Class ட்டத்றல் சறத்றமடந் சறன தட்டரரற 

களும் Second Upper ட்டத்றல் சறத்றமடந்ர்களும்  

இனோக்கறன்நரர்கள். ரங்கள் கற்ந கல்றக்கும் 

ததற்ன்க்தகரண்டினோக்கறன்ந ஊறத்றற்குறமடறல் றகவும் 

தரரற இமடதபற கரப்தடுரக அர்கள் கூன்கறன் 

நரர்கள். தல்கமனக்ககத்றல் னெனரந் த்றல் சறத்றமட 

தன்ததும் Second Upper ன்ன் தசரல்னப்தடுகறன்ந 

இண்டரது தற்தறரறறல் சறத்றமடதன்ததும் சரர 

எனோ றடல்ன. ததரதுரக இன்ன் G.C.E. (A/L) த்றல் 

சறத்றமடந்ர்களுக்தக னெகரமத்து உறரபர்கள் 

ன்ந அடிப்தமடறல் றணம் ங்கப்தடுகறன்நது. 

அவ்ரதந தட்டரரறகளுக்கும் அத றணத்மக் தகரடுத்து, 

அர்கமப அத சம்தப அபவுத்றட்டத்றல் மத்றனோப்தது 

தகரடுமரண எனோ றடரகப் தரர்க்கப் தடுகறன்நது. 

இன்னும் கூநப்ததரணரல் அர்கமப அர்க ளுமட 

த்துக்கு, றடத்துக்கு ற்நறத்றல் தசமறல் 

உள்ரங்கரல் இனோப்தரணது க்கத்ம ற்தடுத்துகறன்ந எனோ 

தசற்தரடரக அமந்றனோக்கறன்நது. அந் மகறல்,  

தமனற்ந தட்டரரறகமப தட்டரரறப் தறலுர்கபரக 

உள்ரங்குகறன்நததரது னெகரமத்து உறரபர்கள் ன்ந 

தறறல் அரா்கமபச் தசர்க்கனெடிர எனோ றமனம 

இனோக்கறன்நது. தலும், கல்றத் மகமறமண அடிப் 

தமடரக மத்து அர்களுக்குரற சம்தபத்றமண றர்ம் 

தசய்தண்டி தமனம் இனோக்கறன்நதன்தம இந் 

உர்ரண சமதறல் ரன் சுட்டிக்கரட்ட றனோம்னகறன்தநன்.  

அததமப, ஆசறரற உறரபர்கள் ன்ந மகறல் 

ஆநரறம் னௌதரய் சம்தபத்றற்குள் ஆட்கமப உள்ரங்கற 

றமனமகளும் கடந் கரனத்றல் அரணறக்கப்தட்டண. 

ற்ததரது அர்கபது தணம் தத்ரறம் னௌதரதண  

றர்ம் தசய்ப்தட்டினோப்தரக ரன் றமணக்கறன்தநன். 

இந் இடத்றல் ரங்கள் னெக்கறரண எனோ றடத்மக் 

கணறக்க தண்டும். ஆசறரற உறரபர்கள் ன்ந 

அடிப்தமடறல் தத்ரறம் னௌதரய் தணத்றல் அர்கள் 

னெளமரக ஏர் ஆசறரறர் ததரன்ன் தறரற்ன்கறன்நரர்கள். 

அர்களுக்குக் தகரடுக்கப்தடுகறன்ந அந் தணரணது 

அர்கள் தசய்கறன்ந தறக்குப் ததரதுரணரக அம 

றல்மன. இன்னும் தசரல்னப்ததரணரல் அர்கள் 5 

ஆண்டுகளுக்குள் தட்டம் ததற்நரல்ரன் றந் றணம் 

தசய்ப்தடுரர்கள் ன்ன்ம் அர்களுக்குச் சறன 

றதந்மணகள் றறக்கப்தட்டினோக்கறன்நண. இப்தடிரண தரரற 

இக்கட்டரண றமனறல் அந் ஆசறரற உறரபர்கள் 

ங்கபது தறகமப ஆற்நறக்தகரண்டினோக்கறன்நரர்கள். G.C.E. 

(A/L) த்றல் சறத்றமடந் அர்களுக்கு இப்தடிரக 

றதந்மணகள் றறக்கப்தடுரல் எனோ மகறல் அர்கள் 

தரறக்கப்தடு கறன்நரர்கள். சறனதமப இந் றடம் ரகர 

ட்டத்றற்குரற றடரகக்கூட இனோக்க னெடினம்.  

அததமப இன்னுதரனோ றடத்மனம் சுட்டிக்கரட்ட 

றனோம்னகறன்தநன். அரது, வீட்டுப் தறப்ததண்கபரக 

இனோப்தர்கள் சட்டத்றற்கு அப்தரற்தட்ட மகறல் அல்னது 

சட்டம் தரறரல் தல்தன் இடங்கபறல் தறரற்நற 

னோகறன்நரர்கள். உண்மறல் அர்களுக்குரற சட்டப் 

தரதுகரப்ன, சம்தப றர்ம் ன்தண  றட்டட்டரக 

குக்கப்தடர சூழ்றமன கரப்தடுகறன்நது. ணத, இந் 

றடத்றலும் தகப அமச்சர் அர்கள் கணம் 

தசலுத்தண்டிறனோக்கறன்நது. குமநட்ட சம்தபத்மப் 

ததற்ன்க்தகரண்டு அம றற்ன்ப் தசறதரடு ரழ்கறன்ந 

றமனமம ரங்கள் சறந்றத்துப்தரர்க்க தண்டும். 

அமறன் றம்தற றமனறல் - அமரசறப் தசற 

லர்க்கப்தட்ட றமனறல் - க்கபரல் ரழ்து கடிணரக 

இனோப்ததுததரன்ன்ரன் அமகுமநரண சம்தபத்மப் 

ததற்ன்க்தகரண்டு அமகுமந ரழ்க்மகம ரழ்தும் 

கடிணரணரகத்ரன் இனோக்கும்.  குமநந் சம்தபம் 

ததன்தன்தது தல்தன்தட்ட ண உமபச்சல்கமபனம் 

தறச்சறமணகமபனம் உனோரக்குகறன்ந எனோ றடரக 

அமந்றனோக்கறன்நது. குநறப்தரக தசரல்னப்ததரணரல், 

எனோனோக்குச் சம்தபம் குமநகறன்நததரது ததரனோபரர 

ரலறரக அர் தறச்சறமணகமப றர்தரக்குகறன்நரர்; அடுத் 

கட்டரக, சனேகத்றல் ரண ரழ்க்மகம ரனெடிரல் 

சனேக ரலறரகவும் அர் தறச்சறமணகமப றர்தரக்கு 

கறன்நரர்; உபறல் ரலறரகவும் அர் தறச்சறமணகளுக்கு 

உள்பரக்கப்தடுகறன்நரர். குமநரண சம்தபத்மப் ததன்ம் 

எனோரல் தகபரக ர னெடிரது. இந் றமனறல் அர் 

இன்னுதரனோ தரறமனத் தடிச் தசல்னதண்டி அல்னது 

சட்டறதரரண தசல்கபறல் ஈடுதட்டு னோரணத்ம 

ஈட்டிக்தகரள்கறன்ந றமனமனம் கரப்தடுகறன்நது.   

ணத, தரறனரபர்கள் ததன்கறன்ந அமகுமநரண 

அல்னது குமநட்டரண சம்தபரணது, ததரனோபரர 

ரலறறல் தறச்சறமணகமப உனோரக்குது ட்டுல்னரல், 

சனேக ரலறறல் அர்களுக்குக் கறமடக்கறன்ந அந்ஸ்து 

குமநகறன்ந றமனறல் கனரசரத்மப் தரறக்கக்கூடி 

சட்டறதரரண சறன தசற்தரடுகபறல் அர்கள் 

ஈடுதடுற்கும் ரய்ப்தபறக் கறன்நது. அத்துடன், உபறல் 

ரலறரக சனேகத்றல் ரம் எனோ ரழ்ந் ட்டத்றல் இனோப்தது 

ததரன்ந எனோறரண க்கத்மனம் அர்களுக்கு 

ற்தடுத்றறடுகறன்நது. எட்டு தரத்ரகப் தரர்க்கறன்நததரது 

இந் அமகுமநரண  அல்னது குமநட்ட அல்னது 

ரழ்ட்ட சம்தபம் ன்தது ல்னர மகறலும்  - 
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ததரனோபரர ரலறரக, சனேக ரலறரக, உபறல் ரலறரக, 

கனரசர ரலறரக - அர்களுக்குப் தல்தன்தட்ட 

தறச்சறமணகமப உனோரக்குகறன்நது. இவ்ரன் அர்களுக்கு 

ஆகக் குமநந் ட்டத்றல் சம்தபத்மக் தகரடுத்து சனேகத்றல் 

க்குமநரண தறமஜகபரக குறப் தடுத்ற 

மத்றனோப்ததன்தது, எனோமகறல் ரங்கள் அர்களுக்கு 

இமக்கறன்ந அலறரகும்.  

அததமப, தட்டரரறகளுக்குத் தரறல் ங்குகறன்ந 

ததரது தட்டரரறப் தறலுர்கள் ன்ந அடிப்தமடறல் 

அர்கள் இமத்துக்தகரள்பப்தடுகறநரர்கள். இர்கள் 

சம்தந்ரக தரக்கும்ததரது,  G.C.E. (O/L) குறனடன் - 

G.C.E. (A/L) சறத்றமடரல் தறக்கு இமந்ர்கள், 

G.C.E. (A/L) குறனடன் தரறலுக்கு இமந்ர்கள் 

அறகதட்சரண சம்தபத்மப் ததற்ன்க்தகரண்டினோக்கறன்ந 

றமனறல், றநமரண தட்டரரறகள் சறனதமபகபறல் 

அர்களுக்குக்கலழ் தறலுர்கபரக தமனக்கு அர்த்ப் 

தட்டினோப்ததும் அர்களுக்கு ண உமபச்சமன ற்தடுத்து 

கறன்ந எனோ தசற்தரடரக அமந்றனோக்கறன்நது. தலும், 

10,000 னௌதரம தட்டரரறப் தறலுர்களுக்குச் சம்தபரகக் 

தகரடுப்தது ட்டுல்ன, அர்கள் தகுதரமனரண 

இடங்களுக்கும் தறக்கர்த்ப்தடுகறநரர்கள். இவ்ரநரண 

றமனறல் அர்கள் தரமனரண இடங்கபறல் ங்களுமட 

தல்தன்தட்ட தசனவுகளுக்கு  ஈடுதகரடுத்துக்தகரண்டு 

ப்தடிப் தறரற்ந னெடினம்? ன்தமனம்  தகப 

அமச்சர் அர்கள் சறந்றக்க தண்டும்.  

அடுத்ரக,  இச்சந்ர்ப்தத்றல் தறல் அறதர்கள் ன்ந 

றடம் தரடர்தரகவும் சுட்டிக்கரட்ட றனோம்னகறன்தநன். 

இர்கள் கஷ்ட, அறகஷ்டப் தறதசங்கபறல் அறதர்கள் 

இல்னர சூழ்றமனறல் அந் இடங்களுக்குச் தசன்ன் 

குநறப்தறட்ட தரடசரமனகமபப் ததரன்ப்ததற்ன் டத்ற 

னோகறநரர்கள். னத்ம் மடததற்ந றகவும் கஷ்டரண 

கரனத்றலினோந்து  அவ்றடங்கபறல் தறரற்நறக்தகரண்டு 

னோகறநரர்கள். அர்கள் சரர ஆசறரறர்கள் ததன்கறன்ந 

சம்தபத்ம ரத்றம் ததற்ன்க்தகரண்டு அந்ப் தரடசரமன 

கபறன் ததரன்ப்னகமபதடுத்துப் தறரற்நற னோகறன்நரர்கள். 

இந்றமனறல், அர்களுக்கு தறல் அறதர் ன்கறன்ந ததர் 

ரத்றம்ரன் இனோக்கறன்நது. அர்களுமட சம்தபத்றல் 

ந்றரண ரற்நனெம் தசய்ப்தடறல்மன. ணத, னத் 

அணர்த் கரனரண றகவும் கஷ்டரண, தரசரண கரனத்றல் 

தரடசரமனகமபப் ததரன்ப்ததடுத்து தறல் அறதர்கபரகப் 

தறரற்நற னோதர்கபது அந் அர்ப்தறப்தரண 

தசமகமபக் கனோத்றற்தகரண்டு அர்கமப றந் 

அறதர்கபரக றறப்தற்கரண டடிக்மககமப டுக்க 

தண்டுதன்ன்ம் அர்களுமட அமகுமநத்ன்மரண 

சம்தப றமனம அர்கள்  தசய்கறன்ந தறக்தகற்ந 

மகறலும்  அர்கபது தறக்குப் ததரதுரண மகறலும் 

சலர்தசய்து தகரடுக்க தண்டுதன்ன்ம் இந் உரற 

சமதறதன தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.  

தலும்,  துதரணச்சரமனகள் தற்நற றடத்ம டுத்து 

தகரண்டரல், இன்ன் ன்ம ரண்டம் ஆடுற்கு 

னெக்கறரண எனோ கரரக இனோப்தது ரட்டங்கள்தரன்ம் 

மகதரமகறன்நறக் கரப்தடுகறன்ந துதரணச்சரமன 

கபரகும். தரறனரபர்களுக்கு அமகுமநரண சம்தபத்மக் 

தகரடுப்தது ட்டுல்னரல், அந்ச் சம்தபத்ம 

ஊரரறத்ணரகச் தசனவு தசய்க்கூடி றத்றலும் இம 

றநக்கப்தட்டுள்பண. ட்டக்கபப்ன ரட்டத்மப் 

ததரன்த்ட்டில், அது ன்ம ரண்டம் ஆடுகறன்ந எனோ 

ரட்டதணக் கறப்னடு என்ன் கூன்கறன்நது. ணத, இந் 

றமனறல் குநறப்தறட்ட ண்றக்மகக்கு அறகரக  அரசற 

ரண  துதரணச்சரமனகமப அங்கு றநந்துறடுதும் அத 

தத்றல் அமகுமநரண சம்தபத்மக் தகரடுத்து 

க்கமபப் தறக்கர்த்துதும் அர்கமப 

ன்மக்தகரட்மட தரக்கறத் ள்ளுற்கரண றமத் 

றநந்துறடுகறன்ந தசல்கபரக அமந்துறடுகறன்நண. 

ணத, இந் றடத்றலும் அமச்சர் அர்கள் கணம் 

தசலுத் தண்டும்.  

இங்கு தரறனரபர்கபறன் குமநந்தட்ச சம்தபரக 

10,000 னௌதரய் இனோக்கதண்டும் ன்ன் தசரல்னப்தட்டரலும், 

அதுவும் ததரதுரணரக இல்மனதன்தது ணது கனோத்ரகும். 

தணணறல், இது க்கபறன் ரழ்ரரத்தரடு சம்தந்ப்தட்ட 

றடம்; க்கபறன் ரழ்க்மகப் தறச்சறமணதரடு சம்தந்ப் 

தட்ட றடம்; அர்களுமட றர்கரன சந்றறமண ஏர் 

ஆளுமனள்ப, கற்ந சனேகரக ரற்ன்துடன் தரடர்னமட 

எனோ றடம். ணத, இப்தடிரணர்களுக்கு 10,000 னௌதரய் 

ன்ந குமநந்தட்ச சம்தபரணது ந்மகறலும் 

ததரதுரணரக அமரது. ணத, இந் 10,000 னௌதரய் 

சம்தபத்மக் குமநந்து 15,000 னௌதரரக ரற்நறணரல் 

ஏபவுக்தகனும் அர்கள் ற்ன்க்தகரள்பக்கூடிரக 

இனோக்கும்.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. Your time is up.  

 

ගු ඥළනුදත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்னறகு ஞரணனெத்து ஸ்ரீதசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Sir, please give me one more minute.   

இன்ன் தரறனரபர் சம்தந்ரண றடங்கள் தனற்மந 

ரன் இந் உரற சமதறதன உங்களுமட கணத்றற்குத் 

ந்றனோக்கறன்தநன். ரம் இந்ச் சமதக்குத் னோகறன்ந 

றடங்கள் தன்தண யன்சரட்டில் உநங்கறக் 

தகரண்டினோக்கறன்ந ரர்த்மகபரக அமரல், அம 

தசலுனோம் ததற்ன் மடனெமநக்கு தண்டுதன்ன் 

தகட்டுக்தகரள்கறதநன். 

இன்னுதரனோ றடத்மனம் சுட்டிக்கரட்ட றனோம்ன 

கறன்தநன். அரது, அண்மறல் ணக்குக் கறமடத் 

தசய்றறன்தடி ட்டக்கபப்ன கப் தகுறறல் ததரலிஸ் 

தறவுகமப தற்தகரள்பதண்டும் ன்ந ஏர் அநறறத்ல் 

தகரடுக்கப்தட்டினோப்தரக ரன் அநறகறன்தநன். னத் 

கரனத்றல்ரன் இவ்ரநரண ததரலிஸ் தறவுகள், இரணுப் 

தறவுகள் ன்தண குடிக்கள் த்றறல் தற்தகரள்பப் 

தடுரகக் குற்நம் சரட்டப்தட்டது. ஆணரல், இன்மந 

ல்னரட்சற மடததன்கறன்ந கரனப்தகுறறல் ட்டக்கபப்ன 

கப் தகுறறல் ததரலிஸ் தறவுகமபச் 

தசய்தண்டுதன்ன் க்கமப லினன்த்துகறன்ந 

தசற்தரடரணது, லண்டும் க்களுக்குச் சந்தகத்ம 

ற்தடுத்துரக அமந்றனோக் கறன்நது.  னத்ம் ஏய்ந்துறட்ட 

றமனறல் லண்டும் ததரலிஸ் தறவுகமபச் தசய்கறன்ந அந்ச் 

தசற்தரடுகமப னென்தணடுக்கறன்நர்களுக்கு அப்தடிரண 

தசற்தரடுகமப தசய்க்கூடரது ன்ந ஏர் அநறறப்தறமணச் 

சம்தந்ப்தட்ட அமச்சுகளுக்கூடரக ங்கதண்டும் 

ன்தமனம் இந் இடத்றல் குநறப்தறட்ட றடங்கள் 

யன்சரட்டில் உநங்கறக் தகரண்டினோக்கறன்ந ரர்த்மகபரக, 
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தசரற்கபரக இல்னரல் மடனெமநறல் க்களுக்குப் 

தணபறக்கக்கூடி றடங்கபரக ரநதண்டும் ன்தமனம் 

கூநற, றமடததன்கறன்தநன். ன்நற.  க்கம்.  
 

[අ.බහ. 3.01] 
 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි   ේේකා අර්ථ හධකා අයමුද්ල 
රඵන ේේකාි න්ට රුිළඹ්ල 2 500කින් ඳඩි ළඩි කිරීභ 
ම්ඵන්ධේඹන් ඳහර්ලිේම්න්තුමට ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත ඉදිිපඳත් 

කිරීභ ිළියඵ භභ කාම්කාරු වහ ිත්ීරඹ මිි  ඵතහ 
ඇභි තුමභහට සතුමි න්ත නහ. ළඩ කායන ජනතහට ඹම් කිිද 
මුදරක් ළඩිපුය රඵහ ේදනහ නම් අිළ කාවුරුත් කාළභළි ි . ඒ 

වුණත්  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් ගළටලුවගත තත්ත්ඹක් 
ි ේඵනහ  ඇභි තුමභනි. ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත අනු ඒ අඹ උඳඹහ 
ගත් මුදරත් තමුන්නහන්ේේරහ ේම්කාට ඇතුමළු කායරහ ි ේඵනහ. 

ේඩොරයේේ මිර ළඩි වුණු හින්දහ තභන්ේ  ේේකාි න්ට 
ළඩිේඹන් ළටුප් ීමරහ ි ේඵන භවය භහගම් ි ේඵනහ.  

තමුන්නහන්ේේරහ ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳි න් කිඹනහ  2014 
ඔක්ේතෝඵර් ඳශමුේනි දහ ිදට 2015 අේ්රේ්ල 30න දින දක්හ 
කාහරඹ තුමශ ඹම් කිිද ේේකාේඹකුට ඳඩි ළඩිවීභක් ි ේඵනහ නම්  
ඒකා අඩු කායරහ ඉි ිපඹ ේදන්න කිඹරහ. එේවභ නම්  ේම්කා 
ළඩිවීභක් ේනොේි  ේන්. ඒ එක්කාභ රුිළඹ්ල 2 500කා ළඩිවීභක් 
ි ේඵනහ නම්  ේම්කා අලය නළවළි  කිඹරහත් ේභහි වන් 
නහ.  

ඊශෙට  ේම් යේට් කාම්කාරුන්  ිත්ීරඹ මිි  ේක්්ල කායරහ  
ගිවිුඩම් ගවරහ හර්ෂිකා ඹම් කිිද මුදරක් රඵහ ගන්නහ. ඒ අඹත් 
ේම්කාට ඇතුමශත් ේන්ේන් නළවළ. එේවභ නම්  ඇත්ත ලේඹන්භ 
ේම්ේකාන් ළඩිවීභක් ේනොේි  ේන් කායරහ ි ේඵන්ේන්  
ඇභි තුමභනි. භළි යණේේීම කි ේ  ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹට රුිළඹ්ල 
2 500ක් ළඩි කායනහ කිඹරහි . නමුත්  දළන් ේභතළන ළඩිවීභක් 
කායරහ නළවළ ේන්. 

ඹම්කිිද ේේහ සථහනඹකා ළඩ කායන ේේකාඹකු තභන්ේ  
කාහර්ඹක්භතහ ේනුේන් ඳඩි ළඩි වීභක් රඵහේගන ි ේඵනහ 
නම්  ඔහු ේභඹට ඇතුමළු න්ේන් නළවළ. එේවභ නම් ේභඹ ෆභ 
ේේකාඹකුටභ ේකාේයන ළඩි කිරීභක් ේනොේි  ේන්. ගරු 
ඇභි තුමභනි  භහ කිඹන්නද ඒ ේකාොට? 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඳඩි ආඥහඳනත ඹටේත් හර්ෂිකා ඳඩි ළඩි කිරීම් කායනහ. ඒ 

ඳඩි ළඩි වීභ ේභහිීම ගණන් ගන්ේන් නළවළ. නමුත් 2014 
ඔක්ේතෝඵර් භහේේීම අඹ ළඹ ඉදිිපඳත් කායපු  හිටපු 
ජනහධිඳි තුමභහ කි හ  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ අඹටත් ඳඩි ළඩි 
කායන්න කිඹරහ. භවය අඹ ළඩි කාශහ. රුිළඹ්ල 2 500භ ළඩි 
කාේශේ නළවළ. නමුත්  ඹම් ඹම් ්රභහණඹන්ේගන් ළඩි කාශහ. ඒ 
හේ භි  garment sector එේක් අඹත්. ඒ අඹත් ෆභ විටභ ඉදිිප 
ර්ඹ වහ දිිපගළන්වීම් ේගන්ේන් ර්ේේ ඔක්ේතෝඵර් 
භහේේීමි . ඒ අඹේ  ඉ්ලලීභක් ි බුණහ  අඳට දළනටභත් ඳඩි ළඩි 
වීභක් ි ේඵනහ -[ඵහධහ කිරීභක්] හභහනයේඹන් Wages Boards 
ඹටේත් කායන ළඩි වීම් ේනොේි  ේම්. විේලේ ීමභනහක් දුන්නහ 
නම්  එඹ තභි  ේභඹට absorb කායගන්ේන්.  

 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

එඹ ේනොේි  ේරහ ි ේඵන්ේන්. Wages Boards හර්ෂිකා 
රැස ේරහ අභ ඳඩිඹ ීරන්දු කායනහ.  

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒකා ේභඹට ඇතුමශත් න්ේන් නළවළ.   
 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

එඹ ේම්කාට ඇතුමශත් න්ේන් නළ්ධද?  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නළවළ  නළවළ. ඒකා  ඇතුමශත් න්ේන් නළවළ.  

 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

භවය භහගම් ඒ භහගම්ර කාහර්ඹක්භතහ අනු 
ේේකාඹන්ට ඳඩි ළඩි කායනහ. එවිට  යජඹ ළඩි කායපු එකා 
ේනොේි   ඒ භහගභ ළඩි කායපු එකා තභි  ේේකාඹන්ට වම්ඵ 
ේන්ේන්. යජඹ ළඩි කායපු එකා වම්ඵ ේන්ේන් නළවළ. ඒකාි  භහ 

කිඹන්ේන්. ඒ ළඩිවීම් රඵපු අඹට වම්ඵ ේන්ේන් නළවළ ේන්.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු භන්රීතුමභනි  ඔඵතුමභහ දන්නහ  ේභහිීම ේදඳළත්තභ 
ඵරන්න ඕනෆ කිඹන එකා.  

 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ   ඔ . ේදඳළත්ත ඵළලුහට -[ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඳළවළදිලි 
කායන්න වළදුේ  ේභඹි .  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

අිළ ේේය ඳක්ඹ ගළනත් ඵරන්න ඕනෆ. නමුත්  ේේකා 

ඳක්ඹට අහිමි කායරහ ේේය ඳක්ඹට රකාන්ේන් නළවළ. 
හධහයණ ඉ්ලලීභක් ලේඹන් ඒ අඹ කි හ-  

 
ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ ේේකාඹන්ට විේලේ ේදඹක් වම්ඵ වුේ්ඩ නළවළ.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

මීශෙ ර්ඹට ඵරඳහන විධිේේ ළඩි කිරීම් ීමරහ ි ේඵනහ. 

ඉංග්රීිද බහහේන් කිඹනහ නම්  increased an increment. 
Increment එකා අඩු න්ේන් නළවළ. Increment එකා ේම්කාට 
absorb ේන්ේන් නළවළ.  

 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

Increment ගළන ේනොේි  ේම් කිඹන්ේන්. ෆභ භහගභක්භ 
තභන්ේ  ේේකාඹන්ේ  ේේහ කාහරඹ අනු හර්ෂිකා ඳඩි ළඩි 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

වීභක් කායනහ. ඒ අඹේ  දක්කාම් අනු ඳඩි ළඩි කායනහ. එඹ 
රඵපු අඹට ේභඹ වම්ඵ ේන්ේන් නළවළ. එේවභ නම්  
තමුන්නහන්ේේරහ භළි යණ ්රකාහලනේේ කිඹපු හිදඹ ඒ අඹට 

රළේඵන්ේන් නළවළ. රංකාහේ  භහගම් ළඩි ්රභහණඹක් ි ේඵනහ  
ේේකාඹන් වළභ ර්ේේභ -හර්ෂිකා- ේක්්ල කායරහ ගිවිුඩම් 
අත්න් කායරහ ඳඩි ළඩිවීම් රඵහගන්නහ. ඒ අඹ ඇතුමළු න්ේන්ත් 

නළවළ ේම්කාට. එේවභ නම් අන්ි භට කාහටද ේභඹ වම්ඵ ේන්ේන්?   

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

හමහිකා ගිවිුඩම් භඟින්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ   ඒ අඹට වම්ඵ ේන්ේන්ත් නළවළ. රංකාහේ  
ේේකාඹන්ේගන් ිදඹඹට 75ක් ඒහේේි  ඉන්ේන්.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

හමහිකා ගිවිුඩම්ර වයඹ  එහි ි ේඵන ළදගත්කාභ ආයක්හ 

කායන්න ඕනෆ. ේභොකාද  හමහිකා ගිවිුඩම්රීම ඒ අඹට රළේඵනහ 
ේක්්ල කිරීේම් අි ි ඹ. එතේකාොට ඒ 2 500ත් ේදනහ. ඒ 2 500 
ීමභනහ ගළනත් රකාහ ඊට ඩහ ළඩි ගණනක් වළභ ේේ්ලභ 

ගන්න පුළුන්.   
 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
එේවභ නම්  ඒකාට ආ්ඩඩු ඕනෆ නළවළ ේන්. ඒ මිනිුඩන් වළභ 

දහභ කාය ගන්නහ එඹ.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

වළභ හමහිකා ගිවිුඩේම්ීමභ හර්ෂිකා දිනකාට රුිළඹ්ල 100කාට 

ඩහ ඳඩි ළඩි වීභක් රළේඵනහ. තුමකායඹ අයේගන ඵරන්න.   
 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

භහ ේඳන්න්න වදන්ේන් එඹ ේනොේි .  
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

තුමකායේේ වළභ විටභ දකාට රුිළඹ්ල 200ට ළඩි ගණනක් 

හමහිකා ගිවිුඩම්ලින් ඒ අඹ හර්ෂිකා ළඩි කායගන්නහ.  

 
ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගරු ඇභි තුමභනි  තමුන්නහන්ේේට ඳළවළදිලි කායන්නි  භහ 
වළදුේ . තමුන්නහන්ේේ ේම් ම්ඵන්ධේඹන් හුෙක් භවන්ිද ව ඵ  

උත්හව කාශ ඵ භභ දන්නහ. ඒ ගළන තමුන්නහන්ේේට ේගෞය 
කායනහ. නමුත්  යේට් ජනතහ ඵරහේඳොේයොත්තුම ේච්ච ේ්ධ 

රළබුේ්ඩ නළවළ. යජේේ ේේකාඹන්ට රුිළඹ්ල 10 000 ේදන 

ේකාොට රුිළඹ්ල 11 000 ගන්නහ මිනිවහටත් වම්ඵ වුණහ; රුිළඹ්ල 
2 500 ගන්නහ මිනිවහටත් වම්ඵ වුණහ; රක් එකාවභහය ගන්නහ 
මිනිවහටත් වම්ඵ වුණහ. ේභභඟින් එේවභ වම්ඵ ේන්ේන් නළවළ 
ේන්.  

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

එඹ යජඹ ේන් ේගන්ේන්.  

 
ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ   ඒකා යජඹි  ේගන්ේන්.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ේභඹ ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹි  ේගන්ේන්.  

 
ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ හින්දහ තමුන්නහන්ේේරහේ  ආ්ඩඩු කා්ලඳනහ කාශහ  

අි ි කාහයඹනුත් ආයක්හ කායන්න. අි ි කාහයඹන් ආයක්හ කාශහ 
මි ේේකාඹන් දිවහ ඵළලුේ  නළවළ. ඒකාි  භහ ේම් කිඹන්න 
ඹන්ේන්. ේම්කා විපඹට ේභොකාක් හේ ද? රුිළඹ්ල 2 500ක් ළඩි 

කාශහ කිඹනහ; භළි  භහේේ ඉන් 1 500ක් දුන්නහ කිඹනහ; ඊට 
ඳුඩ  තත් 1 000ක් ේදනහ කිඹනහ; නමුත් අහනේේීම 
ඵළලුහභ  ිදඹඹට 75කාට වම්ඵ ේරහ නළවළ. ඒකාි  භහ ේම් 

කිඹන්න ඹන්ේන්. ේභහි කිඹන ේ්ධ ේනොේි  කායන්ේන්. භවය 
භන්රීරු උඩ ඳළන ඳළන ර්ණනහ කාශහ ේම් ළඩිවීභ වම්ඵ වුණහ 
කිඹරහ. නමුත්  ේභහි ේකාශයට ගිඹහභ  වම්ඵ න මිනිේවක් 
නළවළ. ේඵොේවොභ ටිකා ේදේනකුටි  වම්ඵ න්ේන්. ඒකාි  භහ ේම් 

ඳළවළදිලි කායන්න වළදුේ .  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ේභහි තත් ඵයඳතශ 
්රලසනඹක් ි ේඵනහ. ඒ තභි   භෆන් ඳර් ේේකාඹන්ේ  ්රලසනඹ. 

ඒ අඹට ේකාොේවොභද තමුන්නහන්ේේරහ ේභඹ ේදන්ේන්? ේභොකාක්ද 
ඒ ේනුේන් වදහ ි ේඵන ඹන්ත්රණඹ? ඒකාට ඹන්ත්රණඹක් නළවළ. 
ඒ අඹ ේම්කාට වුඩ න්ේන්ත් නළවළ. යේට්  මිලිඹන 8ක් ඳභණ ව 

ලිඹහ ඳදිංචි ේේකාඹන්ේගන් මිලිඹනඹකාටත් ේභඹ වම්ඵ 
න්ේන් නළවළ. භවහ ේරොකුට අිළ කිඹනහ  ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹට 
රුිළඹ්ල 2 500ක් ළඩි කාශහ කිඹරහ. රුිළඹ්ල 2 500ක් ළඩි කාශහට 

මිලිඹනඹකාටත් ේභඹ වම්ඵ න්ේන් නළවළ ේන්.  

ගරු ඩි  ේ ්ල ුඩේර්ස භන්රීතුමභනි  ඔඵතුමභහ තුම ක්ේේත්රඹ 
නිේඹෝජනඹ කායන ේකාේනක්. අද තුමරට ේභොකාද ේරහ 
ි ේඵන්ේන්? හමහිකා ගිවිුඩභ දළන් ඉයි . හමහිකා ගිවිුඩභ දළන් 

නළවළ. වළඵළි   ඒ මිනිසුඩන්ට තුමන් ේ ර  කාන්න ඕනෆ. ඔවුන් තුමන් 
ේ ර කාන්ේන් ේකාොේවොභද? එක්ේකාෝ යජඹ  ේත්රට 
වනහධහයඹක් ීමරහ ේම් තුම ේේකාි න් ආයක්හ කායන්න ඕනෆ. 

දළන් ේත්ල මිර අඩුේරහ ි ේඵනහ. ඒ රළේඵන රහබේඹන් 
එක්ේකාෝ වනහධහයඹක් රඵහ ේදන්න ඕනෆ. ළවිලි කාර්භහන්ත 
ඇභි තුමභහ කිඹනහ භභ දළක්කාහ  අඳ වනහධහය රඵහ ේදනහ 

කිඹරහ. වළඵළි   ඒ අද  ේනොේි  ේවටි . ඒේගෝලරන්ට ේභොකුත් 
වනහධහයඹක් රඵහ ේදනහද? නළවළේන්. ළඩි කා්ල ඹන්න 
ඉසේ්ලරහ ඵයඳතශ ්රලසනඹකාට මුහුණ ේදන්න ඔවුන්ට ිදදු 

නහ. 

569 570 

[ගරු ගහමිණී ේරොකුේ  භවතහ] 
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ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඔවුන්ට රුිළඹ්ල 2 500 රඵහ ේදනහ. 
 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

හමහිකා ගිවිුඩභ නළි  නිහ රුිළඹ්ල 2 500 රඵහ ේදනහ. ඵළිප 
ේරහත් ඒ හමහිකා ගිවිුඩභ අත්න් කායරහ ි බුණහ නම් ඒ 

මුදරත් රළේඵන්ේන් නළවළ. රුිළඹ්ල 2 500නුත් රුිළඹ්ල 1 500ේන් 
රළේඵන්ේන්. 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නළවළ. ඳුඩගිඹ ජනහිප භහේේ ඉරහ අනික් රුිළඹ්ල 1 000 
රඵහ ේදනහ. 

 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ අඹට තභ රුිළඹ්ල 400 විතයේන් රළේඵන්ේන්. ගිඹ 
තහේ  හමහිකා ගිවිුඩේභන් එකාෙ වුණු රුිළඹ්ල 400 විතයේන් 

තභ ඒ අඹට රළේඵන්ේන්. [ඵහධහ කිරීභක්] රුිළඹ්ල 450ි . 
රුිළඹ්ල 1 500ක් එකාතුම ේනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] තුම ේේකාඹන්ට 
රුිළඹ්ල 450ක් වම්ඵ ේනහ. රුිළඹ්ල 1 500  30න් ේඵදරහ  
ේකාොටක් වම්ඵ ේනහ. භහ ඳළවළදිලි කායන්න උත්හව කායන්ේන් 

ේම්කාි . තමුන්නහන්ේේරහ කිඹන ආකාහයඹට රංකාහේ  ළඩ කායන 
ඳන්ි ේඹන් ිදඹඹට දවඹකාට ේභි න් ්රේඹෝජනඹක් රළේඵන්ේන් 
නළවළ. තමුන්නහන්ේේරහ ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳි න් අනික් ඒහ 

ශක්රහි  ි ේඵන්ේන්. 

අනික් ඳළත්ේතන් manpower ේේකාඹන් ම්පර්ණේඹන්භ 
ේම් ්රිඹහලිේඹන් අත්වළිපරහ. ඒ අඹ  නළත්තටභ නළවළ. ඒ නිහ 
ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳි න් කිිදභ ්රි පරඹක් නළවළේන්. මීට ඩහ 
ේවොි  ඇභි තුමභනි  ඳඩි ඳහරකා බහ කාළරහ රුිළඹ්ල 1 500ක් 
ළඩි ේන විධිඹට මලිකා ළටුඳ ළඩි කාශහ නම්. එතේකාොට ඒකා 
වළේභෝටභ රළේඵනහ. අේප් කාහරේේ තභි  ඳඩි ඳහරකා බහලින් 
අභ ළටුඳ රුිළඹ්ල 10 000ට ේගනහේ . ඳඩි ඳහරකා බහලින් 
ආයණ ේනොන අංලත් ආයණ කායන්න පුළුන්. ඳඩි ඳහරකා 
බහ කාළරහ  ඳඩි ඳහරකා බහලින් ේම් රුිළඹ්ල 1500 ළඩි 
කායරහ ගළට් කාශහ නම්  අනිහර්ඹේඹන්භ ෆභ ආඹතනඹකින්භ ඒ 
මුදර ේගන්න ඕනෆ. ේදනහඹ කිඹරහ ේනොීම ිදටීේම් ළඩ 
ිළියේශක් තභි  ේම් කායරහ ි ේඵන්ේන්. රංකාහේ  කාම්කාරු 
ක්ේේත්රේේ ඉන්න මිනිුඩන්ේගන් ිදඹඹට 10ක් ේම් ඳනත් 
ේකාටුම්ඳි න් ආයණ  ේන්ේන් නළවළ.   

රංකාහේ  ළඩ කායන ඳන්ි ේේ මිලිඹන ේදකාක් regular 
ේේකාඹන් ඉන්නහ. විවිධ අවිධිභත් අඹ මිලිඹන 6ක්  7ක්  8ක් 
ඉන්නහ. ේභි න් ිදඹඹට 10කාට ේම් මුදර වම්ඵ ේන්ේන් නළවළ. 
ේභේවභ ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් ේගනළ්ලරහ  ේේකාඹන්ට රහබඹක් 
ේඳන්නරහ  වහම්පුතුමන් ආයක්හ කායරහ ි ේඵනහ. විපඹට ඳඩි ළඩි 
කිරීභක්  කායනහ නම්  ඳඩි ඳහරකා බහලින් ඳඩි ළඩි කිරීභි  
කායන්න ි බුේ්ඩ. ඒ ඳඩි ඳහරකා බහලින් ළඩි කායන ළටුඳ 
ගළට් කාශහ නම් වළේභෝටභ ඒ මුදර වම්ඵ ේනහ. ඒ නිහ ේම් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත නිකාම් විහිළු  ළඩක්. යහජය ේේකාඹන්ේ  
මලිකා ළටුඳට මුද්ල එකාතුම කායනහ කිඹරහ   දළන් ඒ මුදර ළටුඳට 
එ්ලරරහි  ි ේඵන්ේන්. ේම්කාත් විපඹට ඒ හේ ි . 

යනි්ල වික්රභිදංව භවත්භඹහ එදහ කි හ  යට ''ණඹ උගුරකා අහු 
ේරහ'' කිඹරහ. ''ණඹ උගුර'' ේභොකාක්ද? ඒ ගළන අිළ ඳරීක්හ 
කායරහ ඵළලුහභ  ේජ්.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහේ  කාහරේේ 

ඉරහභ ණඹ ලේඹන් ේගන්න ි බුේ්ඩ රුිළඹ්ල බිලිඹන 1.8ි . 
රුිළඹ්ල බිලිඹන 2.4ක් ේගන්න ි ේඵන්ේන් කාවුද? ේම් ආ්ඩඩු 
ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසේේ ඉන්දිඹහේන් ගත්ත රුිළඹ්ල බිලිඹන 
එකාවභහයත්  තහකාහලිකා ගත්ත රුිළඹ්ල බිලිඹන ේදකාවභහයත් 
එක්කා රුිළඹ්ල බිලිඹන වතයවභහයක් ේගන්න ි ේඵනහ. යට 
ණඹ උගුරට ළටුේ්ඩ භහින්ද භවත්තඹහ නිහ ේනොේි   ේම් 
ආ්ඩඩු ඹටේත් ිදදු ව මුද්ල අබහවිතඹ  නිහි .  

අද ඉන්දිඹහට රුිළඹ්ල බිලිඹනඹක් ේගන්න ඕනෆ. ඒ මුදර 
ේගන්න කා්ල රඵහ දුන්ේන් අදටි . තහකාහලිකා ගත්ත තත් 

රුිළඹ්ල බිලිඹන ේදකාක් ේගන්න ි ේඵනහ. වළඵළි   ේභතළනට 
ඇවි්ලරහ කිඹන්ේන් ''යහජඳක් ේයජිභඹ ගත්ත ණඹ උගුේ්ල 
අහුේරහ'' කිඹරහි . නළවළ  ඒකා ළරැදිි . ේම් ආ්ඩඩු ඵරඹට ඳත් 
වුණහට ඳසේේ   කායපු ළරැදි කාටයුතුම නිහි  අද ේම් තත්ත්ඹට 

ඳත් ේරහ ි ේඵන්ේන්. 

 භළි යණේේීම කි හ  ළඩ කායන ඳන්ි ඹට රුිළඹ්ල 
2 500ක් ළඩි කායනහ කිඹරහ. අද ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් ේගනළ්ලරහ 

ඒ  ්රේඹෝජනඹ ළඩ කායන ඳන්ි ඹට ේනොඹන ළඩ ිළියේශකාටි  
ඳත් කායරහ ි ේඵන්ේන්. ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් ි ේඵන ේම් 
ේකාොන්ේ්ධිද ේදකා ්රිඹහත්භකා කාශ ගභන් ේම් යේට් ේේකාඹන් 

ිදඹඹට 75කාට ේම් මුදර වම්ඵ ේන්ේන් නළවළ. වහම්පුතුමන් 
ආයක්හ කිරීභක් තභි  ඒේකාන් ිද්ධධ ේන්ේන්. ඇභි තුමභහට ඒ 
ගළන කායන්න ේදඹක් නළවළ. ඇභි තුමභහ භවන්ිද වුණහ ේම් 

කාටයුත්තට. නමුත්  අද යජඹ ඳත් ේරහ ඉන්න තත්ත්ඹ අනු 
ේම් ආකාහයඹට කාටයුතුම ේනොකාය ඵළිප වුණහ. 

අද ේම් යේට් ඉන්න manpower ේේකාඹන් කාහටත් ේම් මුදර 

වම්ඵ ේන්ේන් නළවළ. ඒ ිළියඵ ඹහන්ත්රණඹක් තභත් කාස 
ේරහ නළවළ. ඇභි තුමභනි  තමුන්නහන්ේේරහේ  කාහරේේ ඒ 
ඹහන්ත්රණඹ වදන්න. අඩු ගණේන් manpower භහගම් ටිකා 
කාම්කාරු අභහතයහංලේේ ලිඹහඳදිංචි කායන්න. එේවභ කාශහභ  

තමුන්නහන්ේේට නිරධහිපන් ේඹොදරහ ඵරන්න පුළුන් ේනහ 
ේම් අඹේ   ේේකා අර්ථ හධකා අයමුදර ේගනහද  ේේහ 
නියුක්ි කාඹන්ේ  බහය අයමුදර ේගනහද  යජඹ ගන්නහ ීරයණ 

අනු ේම් අඹට මුද්ල ේගනහද කිඹරහ. තමුන්නහන්ේේ ඉතහභ 
දක් ඇභි යේඹක් ඵ භහ දන්නහ. තමුන්නහන්ේේට ේම් 
කාම්කාරු අභහතයහංලඹ ගළන ේවො ඳශපුරු්ධදක් ි ේඵනහ. 

එේවනම් ේම් කාටයුත්තට භළදිවත් ේරහ කාටයුතුම කායන්න. 

අද ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේත්  BOI එේක් ඉන්න හුෙක් 
භහගම්ලිනුත් සථිය ේේකාඹන් අි න් කාය කාය manpower 

භහගම්ර ේේකාඹන් ඵහ ගන්නහ. තමුන්නහන්ේේරහ කාට 
වේගන හිටිේඹොත්  ඒ ක්රභඹ ේවට අනි්ධදහට තුම ක්ේේත්රඹටත් 
එන්න පුළුන්. එේවභ වුේණොත් තමුන්නහන්ේේරහ කාහටත් 
ේභොකුත් කායන්න වම්ඵ ේන්ේන් නළවළ. ඒ ේේකාඹන් උේ්ධට 

ළඩට ආහභ කිඹන්න පුළුන්  ''අඳට manpower  ේේකාඹන් අද 
ේභච්චය ඕනෆ නළවළ'' කිඹරහ. දළන් ඒ manpower  ේේඹ  
ංගතඹක්  ිළියකාහක් ඵට ේම් යේට් ඳත් ේරහ ි ේඵනහ. ඒ 

නිහ ගරු ඇභි තුමභනි  තමුන්නහන්ේේ ේම් කාහයණඹට භළදිවත් 
ේන්න. අිළ විඳක්ේේ හිටිඹත් තමුන්නහන්ේේට ඒකාට වුභනහ 
කායන පර්ණ වේඹෝගඹ රඵහ ේදන්නම්. ේම් යේට් කාම්කාරු 

ජනතහ ේනුේන් ඒ කාටයුත්ත කායන්න. ඒ කාම්කාරුන් 
ේනුේන්  ්රිඹහ කායන්න කිඹරහ භභ තමුන්නහන්ේේේගන් ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ. 

ඒකා ඉතහභ ළදගත් කාටයුත්තක්. ේභොකාද  ඒ තරුණ 
ේේකාඹන්ේ  යක්හේ  ුඩයක්ෂිතතහක් නළවළ. ඒ ේගෝලරන්ට 
අනහගතඹක් නළවළ. ඒ ේගෝලරන්ේ  EPF ව ETF ේගනහද 

කිඹරහ දන්ේන් නළවළ. ඒකා ේොඹහ ගන්න ක්රභඹක් නළවළ. අිළ 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

දන්ේන් නළවළ  ඹම් භහගභක් ේකාොි  භහගේභන්ද ේම් භහේේ 
ේේකාඹන් ගත්ේත් කිඹරහ. අඩුභ ගණේන් manpower භහගම් 
තමුන්නහන්ේේ රහේ  ආඹතනේේ ලිඹහඳදිංචිඹක් වුේණොත්  

තමුන්නහන්ේේට නිේඹෝගඹක් ේදන්න පුළුන් ලිඹහඳදිංචි නළි  
භහගභකින් manpower  ගන්න එඳහ කිඹරහ. එේවභ  කාේශොත් 
ඒකා  තමුන්නහන්ේේ ළඩ කායන ඳන්ි ඹට කායන ේරොකු ේේහක් 

ේනහ.    

ගරු ේජෝන් ේේනවියත්න ඇභි තුමභනි  ේම් ඳනත් 
ේකාටුම්ඳි න් නම් ේම් යේට් ළඩ කායන ඳන්ි ේේ ජනතහට 

හිදඹක් ේන්ේන් නළවළ. ිදඹඹට 10කාට ඳභණි  හිදඹක් 
ේන්ේන්. ේම් ඳනත් ේකාොටුම්ඳතේත් ි ේඵන ේකාොන්ේ්ධිද නිහ 
අේනක් ිදඹලු ේදනහටභ ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත තුමියන් හිදඹක් 

රළේඵන්ේන් නළවළ කිඹන එකාත් කිඹන අතය   ඇි  ේම් ආ්ඩඩු 
ේම් ේඵොරු කායන්ේන් කිඹන එකාත් භභ අවනහ.  

යනි්ල වික්රභිදංව අගභළි තුමභහ වළභ දහභ යහජඳක් ේයජිභඹ 
ගළන කාථහ කායනහ. එතුමභහේ  ේයජිභේඹන් තභි  අද ේම් යේට් 

ආර්ථිකාඹ කාඩහ ට්ටරහ ි ේඵන්ේන්. එදහ අඹ ළඹ ේ්ලයනේඹන් 
ඵදු මුද්ල ළඩි කායන ේකාොට කි ේ   යහජඳක් ේයජිභේඹන් ගත්ත  
ණඹ ේගන්න ළඩි කායනහ කිඹරහි . නළවළ  ිදඹඹට 75ක් ේම් 

ආ්ඩඩු ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසේේ ගත්ත ණඹ ේගන්නි  ිද්ධධ 
ේරහ ි ේඵන්ේන්. ඒත් අද යටට කිඹන්ේන් ේනත් කාථහක්.    

ඊේේ යත් ේෂොන්ේේකාහ භළි තුමභහ ේම් බහේ ීම යු්ධධඹ ගළන 

කාථහ කාශහ. භහින්ද යහජඳක් භළි තුමභහ ජනහධිඳි  ේන්න කාලින් 
යත් ේෂොන්ේේකාහ භවත්භඹහ  වමුදහේ  හිටිඹහ ේන්. ඇි   ඒ 
කාහරේේ  යු්ධධඹ දිනන්න ඵළිප වුේ්ඩ? භහින්ද යහජඳක් භළි තුමභහ 

ජනහධිඳි  ේරහ  ේගෝඨහබඹ යහජඳක් භළි තුමභහ ආයක්කා 
ේ්ලකාම් වුණහට ඳසේේ තභි   යත් ේෂොන්ේේකාහටත් යු්ධධ 
කායන්න ලක්ි ඹක් රළබුේ්ඩ.  ඡන්ද 28 000ක් අයේගන  ේම් 

බහ ඇතුමේශේ ඉේගන මිනිසුඩ ඵහ්ලදු කායන්න උත්හව කායනහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] වමුදහඳි  වුේ්ඩ භහින්ද භවත්භඹහ ජනහධිඳි  
වුණහට ඳසේේ ේන්.  

 
ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்னறகு உன்ப்தறணர் எனோர்) 

(An Hon. Member) 
ඒකා ඇත්ත. ඒ වුණහට යුද වමුදහඳි  වුණහට ඳසේේ ේන් යු්ධධඹ 

නළළත්තුමේ . 

 

ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඉසේ්ලරහත් වමුදහේ  ිදටිඹීම කාවුරු ගණන් කාඩහේගන ගිඹහ 

ේන්. වි ඹ ි බුණහ නම්  ඒ කාවුරු ේබ්යහ ගන්න ි බුණහ ේන්. ඒ 

කාහරේේ ේභොකාද කාේශේ?  

 
ගු ප්රවන්න රණීමර  මශතළ 
(ரண்னறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

1977 ඉන් වමුදහඳි රු කී ේදේනක් හිටිඹහද? 

 
ගු ගළක ණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

1977 ඉන් වමුදහඳි රු කී ේදේනක් හිටිඹහද? ඔවුන් 
ේභොනහද කාේශේ? 28 000ක් ඡන්ද අයේගන ේෂොන්ේේකාහ 

භවත්භඹහ ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඇවි්ලරහ  යනි්ල වික්රභිදංව 

භළි තුමභහට ිළන්ිද්ධධ ේන්න ආ්ඩඩුේ  ඇභි කාභක් අයේගන 
ණඹට කාහිනහ. තමුන්නහන්ේේ ණඹට කාහින්න එඳහ. 
තමුන්නහන්ේේ ේවො භනුසේඹක්. තමුන්නහන්ේේේ  ේවො 
ගළන භභ ළඩිඹ කිඹන්න ඹන්ේන් නළවළ. ේඵොේවොභ සතුමි ි .  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon.Mylvaganam 

Thilakarajah.   

ඊට ේඳය ගරු රකී ජඹර්ධන භන්රීතුමභහේ  නභ මරහනඹ 
වහ ේඹෝජනහ කායන ේර භහ ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ  
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண ) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  "ගරු රකී ජඹර්ධන 

භන්රීතුමභහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුමඹ"ි  භහ ේඹෝජනහ කායනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නනතුුල ගු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්, ගු කී ජයලර් න  මශතළ ුදළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்னறகு ட்ட் குதசக  அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ன் அகனத, ரண்னறகு  னக்கற ஜர்ண 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
[தற.த. 3.19] 

 

ගු මයිල්ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்னறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, 

இனங்மக னரற்நறதன றக னெக்கறத்தும் ரய்ந் எனோ 

சட்டனேனம் இந்ப் தரரளுன்நத்றதன 

சர்ப்தறக்கப்தட்டினோக்கறன்நது. இந்ச் சட்டனேனத்றமணச் 

சர்ப்தறத் தகப தரறல் ற்ன்ம் தரறற்சங்க உநவுகள்  

அமச்சர் அர்களுக்கு, குநறப்தரக, மனகப் 

ததனோந்தரட்டத் தரறனரபர்கமபப் தறறறறத்துப்தடுத்தும் 

உன்ப்தறணர் ன்ந மகறதன னெலில் ணது ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்தநன்.  

இனங்மகறதன எனோ துமநறல் அறகபரண 

தரறனரபர்கள் இனோக்கறநரர்கள் ன்நரல், அது தறமன 

ததனோந்தரட்டத் தரறற்ன்மநரன். இனோந்ததரதும்கூட, 

அந் இனட்சக்கக்கரண தரறனரபர்களுக்குச் சம்தபத்மத் 

லர்ரணறக்கறன்ந னெமநரகக் கூட்டு எப்தந் னெமந 

இனோக்கறநது. இந் னெமந தல்தன் ன்மகமபத் 

க்கூடிது ன்கறன்ந றதந்மணறன் அடிப்தமடறல் அது 

மடனெமநப்தடுத்ப்தட்டு னோகறன்நததரதும், மடனெமநறல் 

அது அவ்ரநரணரக இல்னர சந்ர்ப்தத்றலும், 2015ஆம் 

ஆண்டு ரர்ச் ரம் ததனோந்தரட்டத் தரறனரபர்களுக்கரண 
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அந்க் கூட்டு எப்தந்ம் கரனரறரகறனம் இன்ன்ம்கூட - 

இந் றறடம்ம அது னதுப்தறக்கப்தடர றமனறல் 

இனோக்கறநது. இந்றமனறல், 23-24 னோடங்களுக்கு னென்ணர் 

தகரண்டுப்தட்ட இந்க் கூட்டு எப்தந் னெமநம லபரய்வு 

தசய்ப்தட தண்டும் ன்தமச் சமத எத்றமப்னதமபப் 

தறதமதரன்நறனூடரக லினன்த்ற, அமண ரன் 

தகள்றக்குட்தடுத்றறனோந்தன். அந்ச் சந்ர்ப்தத்றதன  

றகவும் ததரன்ப்னடன் தறனபறத் தகப அமச்சர் 

அர்கள், அற்கு அடுத்டுத் ரங்கபறல் அம றர்த்ற 

தசய்க்கூடி மகறல் அசரங்கத் ப்தறலினோந்து தனும் 

தசய் னெடினர ன்ந தரக்கறல் னெற்சறகமப தற்தகரண்டு, 

கடந் இமடக்கரன வு தசனவுத் றட்டத்றதன ணறரர் 

துமநக்தகண அநறறக்கப்தட்ட 2,500 னௌதரய் சம்தப 

உர்றமண - அந்ப் தடிறமணத் தரட்டத் 

தரறனரபர்களுக்கும் ததற்ன்க்தகரடுக்கும் எனோ ரய்ப்தறமணச் 

சட்ட ற்தரட்டின்னேனம் தசய்றனோக்கறன்நரர். அற்கரக 

அனோக்கு ரன் ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்தநன்.  

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றதன ணக்கு தம ஞரதகதரன்ன் 

னோகறன்நது. அது றக னெக்கறரணதரன்ன் ன்ந மகறதன 

ரன் இந்ச் சமதறதன அமணப் தறவுதசய்னரதன்ன் 

றமணக்கறன்தநன். தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் 

அர்கதப, ன்மணப் ததசுற்கு அமக்கும்ததரது லங்கள் 

ன்மண அமத் ததர் றனகரஜர. ன்னுமட 

னெளப்ததர் றல்ரகணம் றனகரஜர. ஆணரல், 

ஊடகங்கபறலும் தபறறலும் தனரக ன்மண 'றனகர்' ன்ந 

ததரறல் அமப்தரர்கள். இது இங்தக அர்ந்றனோக்கறன்ந 

தகப டிதல்  சுதஷ் அர்களுக்கும் தரறனம். அத்துடன் 

'றனகர் ன்ன் ரத்றல்ன, 'ல்லிமகப்னச்சந்ற றனகர்' ன்ந 

ததனோம் ணக்கு இனோக்கறநது. இந்ப் ததனோக்குப் தறன்ணரலும் 

இன்ன் தகரண்டுந்றனோக்கறன்ந இந்ச் சட்டனேனத்துக்குப் 

தறன்ணரலும் எனோ தரடர்தறனோப்தன் கரரக அமண 

றமணவுதடுத்னரதண ண்ணுகறன்தநன்.  

2000ஆம் ஆண்டு னென்ணரள் ஜணரறதற சந்றரறகர 

தண்டரரக்க குரதுங்க அர்கபறன் கரனத்றதன, 

அசரங்கத்றன் ததரனோபரர றமனமகள் தரசமடந் 

இப்தடிரண எனோ கரனத்றதன, 400 னௌதரய் சம்தப அறகரறப்ன 

ததரதுரக ல்தனரனோக்கும் ங்கப்தட்டது உங்கள் 

ல்தனரனோக்கும் ஞரதகறனோக்கும் ன்ன் றமணக்கறன்தநன். 

அந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் தரட்டத் தரறனரபர்களுக்கரண கூட்டு 

எப்தந்ம் னொன் ரம் தசய்ப்தட்டது. அந் னோடத்றல் 

ம்தர் ரம் 400 னௌதரய் சம்தப அறகரறப்ன ங்கப்தட்டது. 

ரட்டிலுள்ப மண தரறனரபர்கள் அமணனோக்கும் அந் 

அநறறப்தறன்தடிரண 400 னௌதரய் சம்தப உர்வு கறமடத் 

தத்றல், தரட்டத் தரறனரபர்களுக்கு ட்டும் அந்ச் 

சம்தப உர்வு கறமடக்கறல்மன. அற்கரண கரம் 

சம்தபத்துக்கரண கூட்டு எப்தந்ம் மகச்சரத்றடப்தட்டணரல் 

அற்குப் தறன்ணர் அசரங்கம் அநறறக்கறன்ந இத்மக 

தடிகள் அர்களுக்குச் தசரது ன்ன் கூநப்தட்டது. 

அர்களுக்கு அந்ச் சம்தப உர்ம அறகரறக்க னெடிரது 

ன்ன்ரன் அந் 400 னௌதரய் அறகரறக்கப்தடரல் 

றடப்தட்டது.  

அந் தத்றல் ரன் தகரளம்னப் தல்கமனக்ககத்றன் 

இன்றரண்டு ரணரக இனோந்தன். சக ரர்கபரண 

ண்தர்கள் ல்தனரனோம் என்ன்தசர்ந்து ரங்கள் அந்ச் 

சந்ர்ப்தத்றதன இந் றடத்மச் சரலுக்கு 

உட்தடுத்றதணரம். ரங்கள் அசரங்கத்றற்கு றர்ப்னத் 

தரறறப்தமத் றர்த்து, அத்மக எனோ கூட்டு 

எப்தந்த்மக் மகச்சரத்றட்ட தரறற்சங்கங்களுக்தகறரகக் 

குல் தகரடுத்தரம். "ன், இவ்ரநரண எனோ கூட்டு 

எப்தந்த்மச் தசய்லர்கள்? அன்னேனரக அசரங்கத்றற்கும் 

இந் க்களுக்குரண தரடர்ன துண்டிக்கப்தடுது 

ட்டுல்ன, அசரங்கத னென்ந்து 400 னௌதரய் சம்தப 

உர்வு ங்குகறன்நததரது அமணப் ததற்ன்க் 

தகரடுப்தற்கும் இது மடரக இனோக்கறன்நது" ன்ந எனோ 

தகரத்ம னென்மத்துப் ததரரட்டங்கமப னென்தணடுக்க 

ரங்கள் த்ணறத்தரம்.  

அததமப, இந்க் கூட்டு எப்தந்த்ம 

னென்ணறமனப்தடுத்ற டத்றக்தகரண்டினோந், 1992ஆம் 

ஆண்டுக்குப் தறநகு இந்ப் ததனோந்தரட்டங்கமபத் ணறரர் 

ப்தடுத்துற்கு னெளமரக எத்துமப்ன ங்கற, 

மடனெமநப்தடுத்ற இனங்மகத் தரறனரபர் கரங்கறஸ் 

கட்சறறணர், இத 400 னௌதரமத் ரங்கள் ததற்ன்க் 

தகரடுப்தரக இந்க் கூட்டு எப்தந் மடனெமநக்குப் 

னநம்தரக ல்லிமகப்னச் சந்றறதன உட்கரர்ந்து 

சத்றரக்கறகப் ததரரட்டத்ம ஆம்தறத்ரர்கள். அந்ச் 

சத்றரக்கறகப் ததரரட்டம் னெற்ன்னெளரண 

தரறனரபர்கமபனம் கரட்டிக்தகரடுப்தற்கரக 

டத்ப்தட்டது. ந்றத்றலும் தரறனரபர்களுக்கு அந் 

400 னௌதரய் சம்தப உர்மப் ததற்ன்க்தகரடுக்க 

னெடிரதன்தமத் தபறரகத் தரறந்துதகரண்டும் க்கமப 

ரற்ன்கறன்ந மகறதன அந் ரடகம் அங்தகற்நப்தட்டது. 

எட்டுதரத் தரறனரபர் மனர்களும் ல்லிமகப்னச் 

சந்றக்கு ந்து அற்கு ஆபறத்ரர்கள். அப்ததரதும்கூட 

இமபஞர்கபரகற ரங்கள் "இமண உங்கபரல் தசய் 

னெடிரது; இது தன்தண எனோ ததரலி ரடகம்; இந் 

ரடகத்றனூடரக இவ்வுரறமமப் ததற்ன்க்தகரடுக்க 

னெடிரது. இமண அசரங்கத்துடன் உரற னெமநறல் ததசறப் 

ததற்ன்க்தகரள்பதண்டும்" ன்ன் தரறறத்தரம். அந்த் 

தரறனரபர் கரட்டிக்தகரடுப்தறமண, அந்த் தரறற்சங்கம் 

தசய் கரட்டிக்தகரடுப்தறமண றமணவுதடுத்துகறன்ந 

மகறதன, அமண னரற்நறல் தறவுதசய்கறன்ந மகறதன 

அப்ததரளது ரன் ளற கறமறன் மனப்ன 

"ல்லிமகப்ன சந்ற" ன்தரகும்.  யற்நன் கத்றதன 

இனோக்கறன்ந ல்லிமகப்ன சந்ற ன்ந இடத்றல் மடததற்ந 

றகழ்வு தரடர்தரக அந்க் கறமம ளறதணன். அந்க் 

கறம உட்தட ன்னுமட தன கறமகமப எனோ 

தரகுப்தரக தபறறட்டததரது அந்த் தரகுப்னக்கும்  

"ல்லிமகப்ன சந்ற" ன்ந ததம ரன் சூட்டிதணன். 

ணத, இந் றனகர் ல்லிமகப்ன சந்ற ன்ந கறமத் 

தரகுப்தறல் அந் னரற்ன் றகழ்மப் தறதசய்துரன், 

தறன்ணரபறல் "ல்லிமகப்ன சந்ற றனகர்" ண ணது ததர் 

ரற்நம் ததநக் கரரறற்ன்.  

தரட்டத் தரறனரபர்களும் இந் ரட்டின் தறமஜகள் 

ன்ந மகறதன, அசரங்கத்றணரல் அநறறக்கப்தடுகறன்ந 

தகரடுப்தணவுகளும் அர்களுக்குச் தசன்நமடதண்டும்; 

அர்களும் இந் ரட்டின் தகபறக்க தரறனரபர்கபரகக் 

கனோப்தடதண்டும் ன்கறன்ந அடிப்தமடறல், அன்ன் 

ரங்கள் டுத்துக்தகரண்ட சதத்றன் தறகரம், ங்கபரல் 

தரடர்ச்சறரக அசறல் தகரம் னென்மக்கப்தட்டு ந்து. 

இன்ன் அநறனெகப்தடுத்ப்தட்டினோக்கறன்ந இந்ச் சட்டம்கூட, 

அர்களுக்கு னெளமரண எனோ  றரத்மதர - 

னெளமரண எனோ ரய்ப்மததர ங்கரததரதும், சுரர் 20 

னோடங்களுக்கு தனரக இனோக்கறன்ந இன்க்கரண கூட்டு 

எப்தந்க் கட்டமப்மத ஏபவுக்தகனும் அமசத்துப் 

தரர்க்கக்கூடி றமனமம ற்தடுத்றறனோக்கறன்நது. அற்கு 

இந் ல்னரட்சற அசரங்கம் றதகரலிறனோக்கறன்நது. இந்ச் 
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சட்டங்கபறனூடரக தரட்டத் தரறனரபர்களுக்கு 2500 

னௌதரய் சம்தப உர்மப்  ததற்ன்க்தகரடுப்தற்கு ரய்ப்னக் 

கறமடத்றனோக்கறன்நது. ணறனும், கூட்டு எப்தந்த்றன்கலழ் 

தமனதசய்கறன்ந தரறனரபர்களுக்கு இந் இண்டு 

சட்டங்களும் ததரனோந்ரது ன்ததுரன் அடிப்தமட.  

கடந் எனோ னோட கரனரக கூட்டு எப்தந்ம் 

மடனெமநறல் இல்னரணரல், ரங்கள் கடந் னோட 

இன்றறல் -  டிசம்தர் ரபறல் இச்சமதறல் எனோ 

தறதமமக் தகரண்டுந்தரம். அன் றமபரக இன்ன் 

தகரண்டு ப்தட்டினோகறன்ந சட்டங்கபறனூடரக, அசரங்கத் 

ப்தறலினோந்து குநறப்தறட்டபவு றரத்மச் சட்டரலறரக 

அர்களுக்குப் ததற்ன்க் தகரடுப்தற்குரற ரய்ப்தறமண 

ரங்கள் ற்தடுத்றறனோக்கறன்தநரம். ன்நரலும், 2500 னௌதரய் 

சம்தப அறகரறப்ன ன்தது, ரட்சம்தபம் 

ததற்ன்க்தகரண்டிக்கறன்ந தரட்டத் தரறனரபர்கமபப் 

ததரன்த்மறல், அர்கள் த்மண ரட்கள் தமனக்குச் 

தசல்கறன்நரர்கதபர, அந் ரட்கபறன் அடிப்தமடறதனரன் 

அர்களுக்கு ங்கப்தடும். இணரல், சறனதமப 

அர்களுக்கு தத்து ரட்களுக்குத்ரன் தமன 

ங்கப்தடுரக இனோந்ரல், இந் 2,500 னௌதரமப் தத்து 

ரட்கபரல் தறரறக்கரல் 25 ரட்கபரல் தறரறப்தரர்கபரறன், 

அர்களுக்கு றகக் குமநந்பறனரண சம்தப உர்த 

கறமடக்கும். இது எனோ றசரம் சரர்ந் - ததனோந்தரட்டம் 

சரர்ந் - எனோ தரறல் ன்தரல், தரட்டத் 

தரறனரபர்களுக்கு 25 ரட்களும் தமன ங்கப்தடுது 

தரடர்தறல் உத்ரம் இல்னர றமனறல், 

இச்தசற்தரடரணது, தரட்டத் தரறனரபர்களுக்கு 

கறமடக்கக்கூடி னெளமரண றரல்ன. ணறனும், எனோ 

சட்ட ரலறரண அம்சரக இமண உள்ரங்கற, தரட்டத் 

தரறனரபர்கமபனம் இந் னெமநமறன்கலழ் 

தகரண்டுனோற்கரண ஏர் ஆம்த னெற்சறரகத ரங்கள் 

இமணப் தரர்க்கதண்டிரக இனோக்கறன்நது; 

தற்கதண்டிரக இனோக்கறன்நது.  

இந் றமனமறல் ரங்கள் இன்னுதரனோ றடத்மனம் 

கனோத்றல் டுக்கதண்டும். தறரந்றக் கம்தணறகளும் 

தரறற்சங்கங்களும் தசய்துதகரள்கறன்ந 

எப்தந்ங்கபறனூடரகத்ரன் அச கூட்டுத்ரதணங்கபரண 

JEDB ற்ன்ம் SPCஇன்கலழ் னோகறன்ந தரட்டங்கபறல் 

தமனதசய்கறன்ந தரட்டத் தரறனரபர்களுக்கும் இந்ச் 

சம்தப உர்மப் ததற்ன்க்தகரடுக்க தண்டினள்பது. இது 

சம்தந்ரக ரங்கள் தரறல் அமச்சர் அர்கதபரடு 

கனந்துமரடிததரது, இந்த் தரறனரபர்களும் தறரந்றக் 

கம்தணறகபறன்கலழ் றனோகறக்கப்தடுகறன்ந தரறனரபர்களும் 

எத தரறல் துமநமச் தசர்ந்ர்கள் ன்ந 

அடிப்தமடறலும் ற்தகணத கூட்டு எப்தந்ம் 

மடனெமநறலினோந்ததரது ங்கப்தட்ட சம்தபம்ரன் 

அர்களுக்கும் ற்னமடரக இனோக்கறன்நது ன்ந 

அடிப்தமடறலும் இந் 2,500 னௌதரய் சம்தப உர்ம அந்க் 

கூட்டுத்ரதண ஊறர்களுக்கும் ததற்ன்க்தகரடுப்தரக 

ங்களுக்கு எப்னல் ங்கப்தட்டது. ணத, இந் ரட்டில் 

இனோக்கறன்ந தரட்டத் தரறனரபர்கபறன் சம்தபப் 

தறச்சறமணரணது, கடந் எனோ னோட கரனரக ரறனம் 

தறச்சறமணரக - அடிப்தமடப் தறச்சறமணரக 

இனோந்துனோகறன்ந றமனறல், அற்கு ஏபவுக்தகனும் லர்வு 

னோகறன்ந னெற்சறரக இந் னெற்சற அமந்றனோக்கறன்நது 

ன்தமறட்டு, ரங்கள் அமண தற்கறன்தநரம்.  

அததம்,  கடந் 20 னோட கரனரக கூட்டு 

எப்தந்த்ம மடனெமநறல் மத்துக்தகரண்டு, அந் 

க்கமபத் ரங்கள் தரறற்சங்க ரலறரக றப்தடுத்றக் 

தகரண்டினோப்தரகச் தசரல்லிக்தகரண்டினோக்கறன்ந இனங்மக 

தரறனரபர் கரங்கறஸ் மனமறனரண கூட்டு எப்தந்த்றல் 

மகச்சரத்றடும் தரறற்சங்கங்கள், ரங்கள் னென்மத் 

அசறல் தகரரறக்மகரண ஆறம் னௌதரய் சம்தப உர்மப் 

ததற்ன்க்தகரடுப்தற்கு னெற்சற டுக்கதண்டும். அற்கரண 

எனோ தரரற ததரன்ப்ன அர்களுக்கும் இனோக்கறன்நது.  அர்கள் 

எனோ ரமபக்கு ஆறம் னௌதரய் சம்தப உர்மப் 

ததற்ன்க்தகரடுப்ததரம் ன்ன் அந் க்களுக்கு அபறத் 

ரக்குன்றம றமநதற்ன்ற்கு னெற்சறக்கதண்டும். 

ரங்கள் அமச்சுப் தறறல் இனோந்ரல்ரன் அமணச் 

தசய்னெடினம் ன்கறன்ந றதந்மணம னென்மத்து, 

அமணத் றட்டறட்ட மகறல் இளத்டிக்கரல், அசறமன 

தநரகவும் தரறற்சங்கத்ம தநரகவும் கனோற, ரங்கள் 

தரறற்சங்க ரலறரகத்ரன் இந் க்கபறன் உரறமமப் 

ததற்ன்க்தகரடுப்தரகச் தசரன்ண அந் ரக்குன்றம 

தரறற்சங்க தனத்றனூடரகப் ததற்ன்க்தகரடுக்க தண்டிது 

அர்கபது கடப்தரடு ன்தம ரன் இந் உச்ச சமதறல் 

தரறறக்க றனோம்னகறன்தநன்.  

ரங்கள் 'றழ் னெற்ததரக்குக் கூட்டற' ன்ந 

அடிப்தமடறல், கடந் ததரதுத் தர்லில் னென்மக்கப்தட்ட 

ங்களுமட தர்ல் றஞ்ஞரதணத்றனூடரகவும் சரற, அல்னது 

ங்களுமட உமகபறனூடரகவும் சரற, இந்ச் சம்தப 

உர்மப் ததற்ன்க்தகரடுப்ததரம் ன்ன் 

குநறப்தறட்டினோந்தரம். ங்களுக்கு ங்கப்தட்டினோக்கறன்ந 

தரரளுன்ந அறகரங்கபறனூடரக - சறநப்னரறமகபறனூடரக 

- இச்சபபில் பிரபைகபரக் ககொண்டுவந்தும் தனிப்பட்ட 

னெமநறல் அமச்சனோடன் தரடர்னதகரண்டு 

கனந்துமரடினம் கூட்டங்கமப டத்றனம் இந்ச் சம்தபப் 

தறச்சறமணம ஏபவுக்தகனும் றர்த்றக்கக்கூடி றமன 

இன்ன் ற்தட்டினோக்கறன்நது. ஆணரல், இது றனோப்றகரணரக 

இல்மன ன்தம ரங்கள் தபறரக 

உர்ந்றனோக்கறன்தநரம். 

தரரளுன்ந மனெமநகள் ற்ன்ம் சட்டத் 

றனோத்ங்களுக்கு அப்தரல் கூட்டு எப்தந்ம் ன்ந 

மடனெமநக்குக்கலழ் கடந் 20 னோடங்களுக்கும் தனரக இந் 

தரறற்ன்மந கரப்தடுன் கரரக, அந் 

னெமநமறன்கலழ் ததற்ன்க் தகரடுக்கக்கூடி உச்சதட்ச சம்தப 

அபமப் ததற்ன்க்தகரடுக்க தண்டி ததரன்ப்ன 

னெனரபறரர் சம்தபணத்துடன் மகச்சரத்றடும் 

தரறற்சங்கங்களுக்கு இனோக்கறன்நது ன்தம அந் 

குநறப்தறட்ட தரறற்சங்கங்கள் நந்துறடக்கூடரது. அந்த் 

தரறற்சங்கங்கள் னெனரபறரர் சம்தபத்துடன் 

தரடர்ச்சறரக டத்துகறன்ந ததச்சுரர்த்மம 

தபறப்தமடத்ன்மதரடு டத்ற, ரங்கள்  ன்ண 

ரறரறரண தகரரறக்மககமப னென்மக்கறன்நரர்கள் ன்தம 

அந் க்களுக்கு டுத்துச்தசரல்லி, அனூடரக அர்கபது 

தறச்சறமணக்கரண லர்மப் ததற்ன்க்தகரடுப்தற்கு னென் 

தண்டுதன்ன் ரன் இந் உச்ச சமதறதன தறவு 

தசய்துதகரள்ப றனோம்னகறன்தநன்.  

இன்னுதரனோ றடத்மனம் ரன் இங்கு ஞரதகப்தடுத் 

தண்டும். இந் இண்டு சட்டனேனங்களும் னெனரம் 

ரசறப்னக்கரக இந்ச் சமதறதன சர்ப்தறக்கப்தட்டததரது, 

வீட்டு தமனரட்கமப இது உள்ரங்கரதன்ந ரசகம் 

தசர்க்கப்தட்டினோப்தரணது னெமநற்ந எனோ தசதனன்ந 

றடத்ம ரன் ஞரதகப்தடுத்றறனோந்தன். இன்ன்ம்கூட 

தரரளுன்நத்றதன உமரற்ன்கறன்ந தன உன்ப்தறணர்கள் 

இந் றடத்ம ஞரதகப்தடுத்றக் தகரண்டினோக்கறன்நரர்கள். 
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இது தனரக கபறர் றணக் தகரண்டரட்டங்களும் 

அனுஷ்டிப்னக்களும் டந்துதகரண்டினோக்கறன்ந கரனம்! 

குநறப்தரக, அடிட்ட ரழ்க்மக ரளம் ததண்கள் ங்களுக்கு 

னெமநரண எனோ தரறல் கறமடக்கர றமனறல் ரற்ன்த் 

தரறனரக தரறவுதசய்து இந் வீட்டு தமன தசய்னம் 

தரறமனரகும். அத்மக வீட்டு தமன தசய்னம் 

தரறனரபர்கள் இந்ச் சட்டத்றல் உள்ரங்கப்தட 

ரட்டரர்கள் ன்ந றதந்மண ற்ன்க்தகரள்பக்கூடில்ன. 

அற்கரண கரத்ம ரன் கடந் தரரளுன்நத்றதன 

இன் னெனரம் ரசறப்தறன்ததரது தரறறத்றனோந்தன். 

இந்றரறதன அற்கரண உரங்கமப ங்கபரல் 

ததற்ன்க்தகரள்பக்கூடிரக இனோக்கறன்நது. வீட்டு 

தமனரட்களுக்கரண தரறற்சங்கம் அற்தகறரக 

க்குத் ரக்கல் தசய்ததரதும் சறன தரறல்தட்தக் 

கரங்கபறணரல்  லறன்நம் அமண ற்ன்க்தகரள்ப 

ன்த்துறட்டது. இனோந்ததரறலும் குநறப்தறட்ட தரறற்சங்கம் 

இனங்மக ரட்டில் தறவுதசய்ப்தட்ட எனோ தரறற்சங்கரக 

இனோக்கறன்நது ன்ந மகறலும் வீட்டு தமனரட்களும் 

தரறனரபர்கள்ரன் ன்ந C189 சர்தச தரறனரபர் 

ரதண அநறக்மகக்கு இனங்மக உடன்தட்டினோக்கறன்நது ன்ந 

மகறலும் தரறற்சங்க உன்ப்தறணர்கதபன்ந மகறல்  

அர்களுக்கரண தரறனரபர் உரறமகமபப் 

ததற்ன்க்தகரடுக்க தண்டிது ததரன்ப்னரய்ந் 

அசரங்கத்றன் கடமரகும்.  

றர்னோம் கரனங்கபறல் இந்ச் சட்டங்கபறல் 

றனோத்ங்கமபக் தகரண்டுனோகறன்நததரது வீட்டு 

தமனரட்கமபனம் தரறனரபர்கதபணக் கனோற, 

அர்களுக்கும் குமநந்தட்ச சம்தபத்மப் 

ததற்ன்க்தகரடுப்தற்கரண ததரன்ப்ன இந் அசரங்கத்றற்கு 

இனோக்கறன்நது. அந் மகறல், இனங்மக ரட்டில் 

தறவுதசய்ப்தட்ட தரறற்சங்க அங்கத்துத்மக் 

தகரண்டினோக்கறன்ந வீட்டு தமனரட்கமபனம் றச்சரக 

இந் சட்டத்றற்குள் உள்ரங்க தண்டும். அரது, 

குமநந்தட்ட தண னெமநமக்குள் அர்களும் 

உள்ரங்கப்தட தண்டுதன்ன் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.  

றர்க்கட்சற உன்ப்தறணர்கள் னென்மக்கறன்ந 

தண்டுதகரள்களுக்கு அசரங்கத் ப்ன உன்ப்தறணர்கபரகற 

ரங்களும் ஆரக இனோப்ததரம். ணறரதறரண 

அடிப்தமடறல் வீட்டு தமனரட்கபறன் உரறமகள் 

றமனரட்டப்தட தண்டும். ங்கபது தரடர்ச்சறரண 

தண்டுதகரபறன் அடிப்தமடறலும்  அளத்ங்கபறன் 

அடிப்தமடறலும் இதும கரனனெம் இளதநற றமனறல் 

இனோந்து ந் சம்தபப் ததச்சுரர்த்ம இன்ன் ஏபவு தற்நற 

கண்டினோக்கறன்நது. ங்கபது னெற்சறறன் தனணரக 2,500 

னௌதரய் சம்தப உர்றமணத் தரட்டத் தரறனரபர்களுக்கும் 

ததற்ன்க்தகரடுப்தற்கு றகவும் அர்ப்தறப்ததரடு தங்கபறப்னச் 

தசய் தரறல் அமச்சர் அர்களுக்கும் தரறல் இரஜரங்க 

அமச்சர் அர்களுக்கும் ததனோந்தரட்டத்துமந சம்தந்ரக 

அறக கணதடுத்து தல்தன் ரற்நங்கமப றர்கரனத்றதன 

தகரண்டுனோற்கரண னெற்சறகமப டுத்துக் 

தகரண்டினோக்கறன்ந தறர் அர்களுக்கும் ணது ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்தநன். இந் கூட்டு எப்தந் 

னெமநமம  இல்னரற்தசய்து அல்னது அன்கலழ் 

இப்ததரளது ங்கப்தட்டு னோகறன்ந சம்தப னெமநமக்கு 

ரநரக "outgrower system" ணப்தடுகறன்ந எனோ னெமநமம 

அநறனெகப்தடுத்துற்கு ததனோந்தரட்டக் மகத்தரறல் 

அமச்சர் அர்களும் தல்தன் சந்ர்ப்தங்கபறல் 

னென்தரறவுகமபச் தசய்துனோகறன்நரர்.  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.   
 

ගු මයිල්ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்னறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
அது அந் க்கபறன் ரழ்ரரத்தரடு சம்தந்ப்தட்ட 

றடரக இனோப்தரல் ணறத தறரந்றக் கம்தணறகள் ரம் 

றமணத்ரநரண எனோ றட்டத்றமண க்கள்லது சுத்ர 

மகறல் தரறற்சங்கங்கள் அசறல் தறறறறகபரக 

இனோக்கறன்ந ங்கதபரடு கனந்துமரடி, ல்தனரனோக்கும் 

ன்ம தக்கக்கூடி னெளமரண க்கள் னத்றட்டரக 

அமணக் தகரண்டு தண்டுதன்ன் தகட்டுக்தகரண்டு, 

இந் ரய்ப்னக்கு ன்நற கூநற, றமடததன்கறன்தநன்.  

 
[தற.த. 3.35] 
 

ගු ුදතු සිලලිාගේ මශතළ  
(ரண்னறகு னெத்து சறலிங்கம்) 

(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, 

ன்மணப் ததச அமத்ற்கு ன்நற! ல்லிமகப்னச் சந்றச் 

சரறத்றம் தரரறது. ண்தர் டிதல் அர்களும் அறதன 

கனந்துதகரண்டரர்; அது அனோக்கும் தரறனம். அந்ச் 

சத்றரக்கறகத்துக்குப் தறநகு அந் க்களுக்கு றரம் 

ததற்ன்க்தகரடுக்கப்தட்டது. அம ண்தர் நந்துறட்டரர். 

இன்தணரனோனெமந ரன் இந்ச் சமதறல் ததசும்ததரது 

அற்கரண னெள றபக்கத்மனம் சர்ப்தறக்கறன்தநன்.     

தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, இந் 

அசரங்கம் ஆட்சறக்கு ந்ததரது ங்கப்தட்ட 

ரக்குன்றறன்தடி, அரது அச ஊறர்களுக்கு 10,000 

னௌதரய் சம்தப உர்வு ங்கப்தடும் ன்ன் 

குநறப்தறட்டற்கம, அந்த் தரமக தகரடுப்தணரக 

ங்கப்தட்டு னோதுடன், இந் ரம் தபறறடப்தட்டுள்ப 

அச சுற்ன்றனோதத்றன்தடி 10,000 னௌதரய் தகரடுப்தணம 5 

கட்டங்கபரக 5 னோடங்கபறல் அடிப்தமடச் சம்தபத்துடன் 

தசர்ப்தற்கு டுக்கப்தட்டுள்ப னெற்சறறமண ரம் 

தற்கறன்தநரம். அததமப கடந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றலும் அற்கு னென்ணனோம் தறன்ணனோம் தல்தன் 

சந்ர்ப்தங்கபறல் ணறரர் துமநறணனோக்கு 2,500 னௌதரய் 

சம்தப அறகரறப்ன ததற்ன்க்தகரடுக்கப்தடும் ன்ன் 

குநறப்தறடப்தட்டததரதும் அது தரடர்தறல் இதுமறல் 

ததரநறனெமநதரன்ன் உனோரக்கப்தடரமறமணனம் ரன் 

சுட்டிக்கரட்ட றனோம்னகறன்தநன்.  

இனங்மகறன் சணத்தரமகறல் நத்ர அமரசற 

க்கள் து ரழ்ரரத்றற்கரகத் தரறல் தசய்து 

ணறரர் துமநறனரகும். சரர கமடறலினோந்து தரரற 

கம்தணறகள்ம அமணத்தும் இந்த் துமநறல் 

உள்படங்குகறன்நண. ணறனும் இர்கபறன் தணம் 

தரடர்தறல் றர்றக்கப்தட்ட ற னெமநமதரன்ன் 

தறன்தற்நப்தடரமறணரல் அர்களுக்கு தவ்தன்தட்ட 

அபவுகபறல் தகரடுப்தணரணது தற்தகரள்பப்தட்டு 

னோகறன்நது. ஆங்கறதனர் கரனத்றலினோந்து இன்ன்மறலும் 

து தசத்றன் பர்ச்சறக்கரக உமத்து னோகறன்ந 

ததனோந்தரட்டத் தரறனரபர்களும் இந்த் ணறரர் 

துமநக்குள்தபத அடங்குகறன்நணர். ங்கபது உமப்தறணரல் 

னோடந்தரன்ம் தரரறபறனரண தபறரட்டு 

னோரணத்றமணப் ததற்ன்த்னோகறன்ந து தரறனரபர்கள் 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

தள்மபர்கபறன் கரனம்தரட்டு இன்ன் மறலும் து 

உரறமகமபனம் சலுமககமபனம் ததரரடித ததற்ன் 

ந்துள்பணர். சுரர் 75 னோடங்கபரகத் மனமதற்ன் து 

சனேகத்றன் உரறமப் ததரரட்டங்கமபச் சரத்வீகரக 

டத்றந் இனங்மகத் தரறனரபர் கரங்கறஸ் து 

தரறனரபர் சனேகத்றன் தங்கரபணரகச் தசற்தட்டு 

னோகறன்நது.  

1992ஆம் ஆண்டுக்கு னென்ணர் அச ததனோந்தரட்டக் 

கம்தணறகளுடன் தல்தன் ததரரட்டங்கள், ததச்சுக்கமப 

டத்ற து தரறனரபர்கபறன் சம்தப றடம் 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 1992ஆம் ஆண்டுக்குப் தறன்ணர் 

ததனோந்தரட்டக் கம்தணறகளுடன் இண்டு னோடத்றற்கு 

எனோனெமந ததச்சுரர்த்ம டத்றக் கூட்டு எப்தந்ம் னேனரக 

து தரறனரபர்கபறன் சம்தப றடத்றற்குத் லர்வு 

கரப்தட்டு ந்து.  

Hon. Minister, I think, the Collective Agreement is not 

functional now. The main Collective Agreement says 
about extra wages to pruners, kankanis, supervisors, 

தரற்கரர் and many others. That should be existing.  

Every two years, we increase the salaries, but that has 

now lapsed.  The estate workers are fully entitled to that 

Rs.2,500.  Whenever, we enter into a Collective 

Agreement, if it is more than that, then of course, we will 
have to take it up for discussion.   

தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, கடந் 

2015 ரர்ச்சறல் னெடிமடந் கூட்டு எப்தந்க் கரனத்றமணத் 

தரடர்ந்து, அது சம்தந்ரக தற்தகரள்பப்தட்ட தன 

சுற்ன்ப்ததச்சுக்கள் தல்தன் கரங்கபறணரல் லர்வு 

ட்டப்தடரதனத னெடிமடந்ண. இன்ததரது இனங்மகத் 

தரறனரபர் கரங்கறஸிணரல் னென்தணடுக்கப்தட்ட 

தரறனரபர் ததரரட்டரணது, தல்தன் அசறல் 

கரங்களுக்கரக ளங்கடிக்கப்தடுற்கரண னெற்சறகதப 

தற்தகரள்பப்தட்டண.  

தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, இங்கு 

ததசற ண்தர் 1,000 னௌதரய் சம்தப உர்வுக் தகரரறக்மக தற்நற 

அகரகப் ததசறணரர். ஆணரல், ததச்சுரர்த்மனேனம் 1,000 

னௌதரய் ததற்ன்க்தகரடுப்தற்கு இனங்மகத் தரறனரபர் 

கரங்கறஸ் ல்னர மகறலும் னெற்சற தசய்னம். அததம் 

இன்ன் இந் ரட்டிலுள்ப ததரனோபரர றமனமக் 

கனோத்றற்தகரண்டு ரங்கள் அந்ப் ததச்சுரர்த்மமத் 

ள்பறமத்துக்தகரண்டு னோகறன்தநரம். எனோ றடத்ம ரன் 

குநறப்தறட றனோம்னகறன்தநன். அரது ரங்கள் தரட்டக் 

கம்தணறகளுடன் 1,000 னௌதரய் ரட்சம்தபத்றற்கரகப் 

ததசறக்தகரண்டினோந்ததரது அமணத் டுப்தறதனத சறனர் 

குநறரறனோந்ணர். 1,000 னௌதரய் சம்தபம் 

ததற்ன்க்தகரடுக்கப்தடுரறன் அது அர்கபறன் அசறல் 

றர்கரனத்மக் தகள்றக்குநறரக்கறறடும் ன்ன் தந் சறனர், 

சூழ்ச்சற தமனகபறலும் ஈடுதட்டணர். ஆணரல், இனங்மகத் 

தரறனரபர் கரங்கறமமப் தறலர்ப்தரக றமணத்துக் 

தகரண்டு அர்களுக்கு ரக்கபறத் க்கமபத 

தறரங்கறறட்டணர். அர்கள் அறகரத்துக்கு ந்வுடன் 

1,000 னௌதரய் சம்தபத்மத் ரத ததற்ன்க்தகரடுப்தரகவும் 

தரறனரபர்கபறன் சம்தப றடம் தரடர்தரண தகரமறல் 

து னெனரது மகதளத்து அமனதன்ன்ம் 

சதறட்டரர்கள். அததம் து தற அமச்சர் 

அர்களும் னரக்கமனறல் இதுதற்நற உன்றதரற 

அபறத்துறட்டு ந்ரர்.   

தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, து 

ததனோந்தரட்டத் தரறனரபர் சனேகரணது இன்ன் 

றமனரற்நக் கரனகட்டத்றல் இனோக்கறன்நது. இந் 

றமனரற்நரணது ந்பவுக்கு தகரக இனோக்கறன்நதர, 

அந்பவுக்கு றதகரணரகவும் அம தண்டும். 

இல்மனதணறல் வீண னெனரபறத்து சனேகத்றல் ரங்கள் 

தரறல்சரர் அடிமகபரக ரற்நப்தட்டு றடுதரம். இன்ன் 

து சனேகத்ர்கள் தல்தன் துமநசரர்ந் தரறல்கபறல் 

தமந்துள்பததரறலும் ததனோம்தரனரண க்கள் இன்ணனெம் 

ததனோந்தரட்டத் தரறமனத ம்தறறனோக்கறன்நணர்.  

தகப  மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, 

இந்த் தரறமன ம்தறறனோக்கறன்ந து க்கபறன் 

ரழ்ரரத்றமணக் கனோத்றற்தகரண்டு ணறரர் 

துமநறணனோக்குப் தறதரறக்கப்தட்டுள்ப 2,500 னௌதரய் சம்தப 

அறகரறப்தரணது து தரட்டத் தரறனரபர்களுக்கும் 

ங்கப்தட தண்டுதண ரன் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன். 

அத்துடன், இந் 2,500 னௌதரய் அறகரறப்தரணது ரட்கூலி 

அடிப்தமடறல் தமனக்குச் தசல்கறன்ந ரட்களுக்தகன்ன் 

தங்கறட்டு ங்கப்தடரல், றர்றக்கப்தட்ட தரமக 

ங்கப்தடுற்கரண ததரநறனெமநதரன்ன் உனோரக்கப்தட 

தண்டும். இந்ச் சம்தப அறகரறப்தரணது ணறரர்துமந 

ஊறர்களுக்குப் ததரதுரணரக அம தண்டும். இந் 

அறகரறப்தறன்ததரது அமணத்துத் ணறரர்துமந 

ஊறர்களுக்கும் இந் தரமக கறமடக்க தண்டுதன்தத 

து றனோப்தரகும். ததனோந்தரட்டத் தரறனரபர்கபறன் 

கூட்டு எப்தந்த்றமணக் கரம் கரட்டி இந்ச் சம்தப 

அறகரறப்தறமண ங்கரறனோக்கக்கூடரது ன்தம ரன் 

இந்ச் சமதறல் தரறறத்துக்தகரள்ப றனோம்னகறன்தநன்.  

தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, 

அறகரறத்து னோகறன்ந ரழ்க்மகச் தசனம ஈடுதசய் 

னெடிரல் ததனோந்தரட்டத் தரறனரபர்கள் இன்ன் 

கஷ்டப்தடுகறன்நணர். து னோரணம் னெளமனம் உவுத் 

தமறமணப் னர்த்ற தசய்ற்கரகத தசனவு 

தசய்கறன்நதரனோ றமனக்கு து க்கள் 

ள்பப்தட்டுள்பரர்கள். இணரல் ததனோந்தரட்ட க்களுக்கும் 

மண சனேகத்னோக்குரண னோரண இமடதபற 

அறகரறத்துச் தசல்கறன்நது. து தறனரபர்கள் தல்தன் 

ததரனோபரர, சனேக தறச்சறமணகளுக்குத் தரடர்ந்தும் 

னெகம்தகரடுத்து னோகறன்நணர். இந்ச் சூழ்றமனறல் 

அசரங்கம் தறதரறத் 2,500 னௌதரய் சம்தப அறகரறப்தரணது 

வ்ற தரதட்சனெறன்நறப் ததனோந்தரட்டத்துமநறல் 

தரறல் தசய்கறன்ந து தரறனரபர்களுக்கு  னெளமரகக் 

கறமடக்க றதசய் தண்டும். 

இச்சந்ர்ப்தத்றல், ணது ண்தர்களுக்கு எனோ ரர்த்ம 

கூநறக்தகரள்ப றனோம்னகறன்தநன். இனங்மக தரறனரபர் 

கரங்கறமமத் றட்டித் லர்த்ரல்ரன் அசறலில் ரம் 

பர்ச்சறமட னெடினதண இர்கள் 

றமணத்ரர்கதபன்நரல், தடுதரரபத்றல்ரன் றளரர்கள் 

ன்தம இர்கள் ணறற்தகரள்ப தண்டும்.  இர்கமப 

ம்தற இனட்சக்கக்கரண க்கள் ரக்குகமப 

அபறத்றனோக்கறநரர்கள். க்கள் இர்கமபச் தசம தசய்த 

அனுப்தறறனோக்கறநரர்கள். [இமடனைடு] றக்க ன்நற. 

தணன்நரல், வ்மகறனரது 7 - 8 ததர் இந்ப் 

தரரளுன்நத்றற்கு க்கூடி ரய்ப்ன ற்தட்டினோக்கறன்நது. 

581 582 

[ගරු මුතුම ිදලිංගම් භවතහ] 



2016 භහර්තුම 11 

ணத, அம ணறற்தகரண்டு க்களுக்குச் தசம 

தசய்னங்கள்! தன்தண ல்லிமகப்னச் சந்ற, 1000 னௌதரய் 

சம்தபம், கூட்டு எப்தந்ம் ன்தண தற்நறப் 

ததசறக்தகரண்டினோக்கரலர்கள்! இந்க் கூட்டு எப்தந்ம் 

இல்னரறனோந்றனோந்ரல் இந் க்களுக்கு இன்ன் 620 னௌதரய் 

சம்தபத கறமடத்றனோக்கரது. கறட்டத்ட்ட அர்களுக்கு 200 - 

250 னௌதரய் சம்தபத ட்டுப்தடுத்ப்தட்டினோக்கும்.  

இந் ரட்டிதன ணறரர் துமநமச் தசர்ந் ல்னர 

ஊறர்களுக்கும் கூட்டு எப்தந்ம் இனோக்கறன்நது. 

அதததரன்ன்ரன் இந்த் தரறனரபர்கள் தரடர்தரகவும் 

கூட்டு எப்தந்ம் தசய்தண்டுதன்ன் 1992ஆம் ஆண்டு 

அசரங்கம் தரட்டங்கமபக் கம்தணறகளுக்குக் 

மகபறத்ததரது, இனங்மகத் தரறனரபர் கரங்கறஸ் 

னெளமரக றன்ன் ததரரடி இந்க் கூட்டு எப்தந்ம் 

தசய்ற்குக் கரரக இனோந்து. அன்னேனம்ரன் இந்த் 

தரட்டத் தரறனரபர்கள் ஏபவு ன்மகமபப் 

ததன்கறன்நரர்கள். இன்மநக்கு 25 ரட்கள் தமன 

தகரடுக்கதண்டும் ன்ன்ம் அவ்ரன் தகரடுக்கரறட்டரல் 

அற்குச் சம்தபம் தகரடுக்கதண்டுதன்ன்ம் அந்க் கூட்டு 

எப்தந்த்றல் இனோக்கறன்நது.  25 ரட்கள் தமன தகரடுக்கர 

சறன தரட்டங்கபறதன ரங்கள் அற்குரற சம்தபத்ம 

ரங்கறக் தகரடுத்றனோக்கறன்தநரம் ன்தம இர்கள் 

நந்துறடக்கூடரது.   

அதுரத்றல்ன, கூட்டு எப்தந்த்றல் தன 

சத்துக்களுண்டு. உரரக தரட்டத் தரறனரபர்கபறல் 

அர்களுக்குப் ததட்டி தூக்க த்மணததர் இனோந்ரலும் 

ததட்டிக்தக ரம் கரசு தகரடுக்கதண்டும். இமண ஏர் 

உரத்றற்குச் தசரல்கறன்தநன். தரறனரபறகள் 

சம்தந்ப்தட்ட இப்தடிப்தட்ட  சகன சரர றடங்களும் 

கூட்டு எப்தந்த்றல் குநறப்தறடப்தட்டுக் மகச்சரத்றடப்தட்ட 

தறன்னரன் கம்தணறகளுக்குத் தரட்டங்கள் ங்கப்தட்டண. 

ணத, இனங்மகத் தரறனரபர் கரங்கறஸ் 78 ஆண்டுகபரக 

இந் க்களுக்கரகச் சகன றகபறலும் ததரரடி 

அர்களுமட உரறமம றந்ரக்கறறனோக்கறன்நது.  

இன்ன் இர்கள் இனங்மகத் தரறனரபர் கரங்கறமமச் 

சரடுமத கனோத்றற்தகரண்டினோக்கறன்நரர்கள். 

ங்களுக்குள்ப தறச்சறமணதல்னரம் அதுல்ன!  தணன்நரல், 

இன்மநக்குத் தறமனத் தரட்டங்கபறன் தசற்தரடுகள் 

ளங்கடிக்கப்தடுகறன்நண; தறமனத் தரட்டங்கள் 

னேடப்தடுகறன்நண;  கரடுகபரக்கப்தடுகறன்நண. 

அப்தடிதன்நரல் அமத ம்தற ரளம் து க்கபறன் 

றமன ன்ண? ஆகத, றர்கரனத்றல் இந் க்களுக்கு ன்ண 

தசய்ப்ததரகறதநரம்? ன்தமப் தற்நறச் சறந்றக்க தண்டும்.  

இனங்மகறல் கறட்டத்ட்ட 5 இனட்சம் சறன்தரட்டங்கள் - 

smallholdings இனோக்கறன்நண. இந் 5 இனட்சம் ததனோக்கு 

னோடரந்ம் எவ்தரனோ வு தசனவுத் றட்டத்றலும் 

றறதரதுக்கப்தடுகறன்நது. ஆணரல், ததனோந்தரட்டங்களுக்கு 

ன்ண றறதரதுக்கப்தடுகறன்நது? தறமனத் தரட்டத்மப் 

தறரறத்துக்தகரடுத்து, அந் 5 இனட்சம் ததனோடன் இர்கள் 2 

இனட்சம் ததமனம் தசர்த்துக்தகரண்டரல் அந் 

றரங்கள் அமணத்தும் இந் க்களுக்குக் 

கறமடக்கக்கூடிரக இனோக்கும். அன்னேனம் தறமனத் 

தரட்ட அதறறனோத்ற ரத்றல்ன, க்களுமட ரழ்க்மகனம் 

ஏபவு உக்கூடி ரய்ப்ன ற்தடும். அற்கரண 

றனெமநகமபக் கண்டநறந்து உரற ததரநறனெமநகமப 

உனோரக்கதண்டும் ன்தம ரன் கூநறக்தகரள்ப 

றனோம்னகறன்தநன்.   

தரட்டத் தரறனரபர்கமபப் ததரன்த்ட்டில் அன்ன்ம் 

இன்ன்ம் ன்ன்ம் இனங்மகத் தரறனரபர் கரங்கறஸ் 

கட்சறறணர்ரன் அர்களுமட னேத் மனர்கள். இந் 

இனங்மகத் தரறனரபர்கள் கரங்கறமமக் 

கட்டிக்கரத்ரல்ரன் இன்ன் 7 - 8 ததர் இந் ன்நத்துக்கு 

க்கூடி சூழ்றமன ற்தட்டினோக்கறன்நது; அம 

நந்துறடக்கூடரது. அந் ஸ்ரதணத்ம  ன்நறதகட்ட 

ணரக இறவு தடுத்துது ரத்றல்ன, அம 

எறத்துக்கட்டுற்கரகத தனததர் 

றட்டறட்டினோக்கறன்நரர்கள் ன்ததும் இந்ச் சமதக்கு 

ந்தறநகு, அர்களுமட ஏனங்கமபக் தகட்கறன்நததரது 

ணக்குத் தபறரக றபங்குகறன்நது. ஆணரல், இது 

எனோததரதும் ணரகக்கூடி ரய்ப்ன இர்களுக்குக் 

கறமடரது. தணன்நரல், இனங்மகத் தரறனரபர் கரங்கறஸ் 

அடித்பறட்டணரல் அறல் நறறன்ன்ரன் இர்கள் 

ததசுகறன்நரர்கள். கலறனோந்து ன்மண ற்நறறட்டர் ரர் 

ன்தம நந்துறட்டரர்கள். இர்களுக்குச் சந்ர்ப்தம் 

கறமடக்கும்ததரது க்களுமட றர்கரனத்மப்தற்நறப் 

ததசுது கறமடரது; அர்களுமட பரண ரழ்க்மகம 

பப்தடுத்துது தற்நறப் ததசுது கறமடரது. ற்நறறட்ட 

றமக் கரனரல் உமப்ததுததரல் ந்ரளும் இனங்மகத் 

தரறனரபர் கரங்கறமமத் றட்டுதும் தகப ஆன்னெகன் 

தரண்டரன் அர்கமபத் றட்டுதும்ரன் இர்கபறன் 

தமனரக இனோக்கறன்நது. இற்கு இர்கள் இங்தக 

தண்டிறல்மன. தரரளுன்நத்றல் அங்கத்ர்கபரக 

தண்டிறல்மன. மனகத்றலுள்ப க்கள் இர்கமப 

ற்ன்க்தகரண்டரல், அந் க்கபறடம் ததரய்ச் 

தசரல்லிப்தரர்க்கனரம். தணன்நரல், இனங்மகத் தரறனரபர் 

கரங்கறஸ் ததரன்ந ஏர் அமப்மத இணறதல் இனங்மகறதன 

தரட்டத் தரறனரபர்களுக்கரக உனோரக்க னெடிரது 

ன்தம க்கள் இன்ன் ற்நறனோக்கறன்நரர்கள். அது 

ல்தனரனோக்கும் தரறந் றடம். இது அசரங்கத்றற்கும் 

தரறனம். ன், ணது சறங்கப ண்தர்களுக்கும் இது தரறனம். 

ஆமகறணரல், ரன் ஆம்தத்றல் கூநறதுததரல் அர்கள் 

இன்னும் அனுதப்தட தண்டும். ரன் கல்ற கற்நது 

தல்கமனக்ககத்றதனன்ன் இங்கு சமதறல் ந்து 

தசரல்னதண்டிறல்மன.  ஆணரல், ரன் கற்ந கல்றறணரல் 

க்களுக்கு ன்ண தசய்ரர் ன்தம அர்கபறடம் தசலில் 

கரட்டதண்டும். அன்னேனம் க்கள் ரழ்வு 

உர்மடந்ரல் அர்கள் இம ன்ன்ம் ண்டிறட்டு 

ற்ன்க்தகரள்ரர்கள்.  

இங்கு தூற்ன்ரர் தூற்நட்டும்!  இனோந்ரலும், இனங்மகத் 

தரறனரபர் கரங்கறமமப் ததரன்த்ட்டில் இது ஏர் 

ஸ்றரண அமப்ன. இந் அமப்மத ரரலும் அமசக்க 

னெடிரது. இந் அமப்ன இனங்மகறல் ரளம் இந்ற 

ம்சரபற க்கபறன் இன்மந தறச்சறமணகமபனம் இன்னும் 

றர்கரனத்றல் ற்தடப்ததரகும் அதரங்கமபனம் டுத்து 

றன்த்த் ரரக இனோக்கறன்நது. தறமனத் தரட்டங்கள் 

னேடப்தடுதணக் கூநறவுடதணத இன்மநக்குப் 

ததனோம்தரன்மறணத்மச் தசர்ந்ர்கள் அந் இடங்கமபப் 

தறடிக்க னோரர்கள்; அவ்ரநரண இடங்கமபத் ரத ததரய்ப் 

தறடிப்தற்கு னெற்சற தசய்ரர்கள். இதல்னரம் ப்தரண எனோ 

றடம். இந் ரட்டிற்குஅந்றச் தசனரறமத் 

தடித்னோற்கு னெனரது கரரக இனோந் இந்த் 

தரட்டத் தரறனரபர்கபது றமனமம ல்தனரனோம் 

கணத்றற்தகரண்டு, அர்கபது ரழ்க்மக தன்மமட 

எத்துமக்க தண்டுதணக் தகட்டு, றமடததன்கறன்தநன். 

ன்நற. 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

[අ.බහ. 3.47] 

 
ගු (මාළර්ය) ජයේපති වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  කාම්කාරු ඳන්ි ඹට  ළඩ කායන 

ජනතහට ඉතහභ ළදගත් ව ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකාක් ේදන ය 
කිඹළවීභ වහ අද අඳ ඉදිිපේේ ි ේඵනහ. අඳ යේට් ජහි කා ළටුප් 
්රි ඳත්ි ඹක් ේනොභළි  වීභ ේවේතුමේන් ළඩ කායන ජනතහේගන් 
ෆේවන ිළිපකාට ්රභහණත් ආදහඹභක් රළේඵන්ේන් නළවළ. ඒ 

ේවේතුමේන් ඔවුන් දිපද්රතහේන් ේඳ ේශන ඵ ංයයහ ේ්ලයන අඳට 
ේඳන්හ ේදනහ. ඇත්ත ලේඹන්භ ේභභ තත්ත්ඹ ඳුඩගිඹ 
කාහරේේ විේලේේඹන්භ ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන් දළඩි 

පීඩනඹකාට රක් කායනු රළබුහ. අඳ යේට් ිදටින ේේකාඹන්ේගන් 
ිදඹඹට 62කා ්රභහණඹක් අවිධිභත් ක්ේේත්රඹට අඹත් අඹි . ඒ 
කිඹන්ේන් ඔවුන්ට ීපි ේේ ව වයණක් නළවළ. රුිළඹේ්ල අගඹ 

අඳහතවීේභන් ඔවුන්ේ  ආදහඹම්ර ටිනහකාභ ිළිපමක ඹනහ. ළඩ 
කායන ජනතහේ  ඳළත්ේතන් ඵරනවිට  ඳි න ධනහීම භහජඹ 
තුමශ ඔවුන්ට රළේඵන ේ තනඹ තභි  ඔවුන්ේ  එකාභ ආදහඹම් 

භහර්ගඹ න්ේන්. රභඹ ව ධනඹ අතය ගළටුභකාට ්රධහන 
හධකාඹක් න්ේන්ත් එඹි . එභ ගළටුභ අඳ භහජේඹන් ඉත් 
න්ේන් නළවළ. එේවත් ළඩ කායන ජනතහට ජීත් විඹ වළකි 

ළටුඳක් රඵහ ගළීපභට ඔවුන්ට අි ි ඹක් ි ේඵනහ. එභ හිමිකාභ 
රඵහ ගළීපභ වහ ඔවුන් ටන් කිරීභ හධහයණි .  

එනමුත් විේලේේඹන්භ ඳුඩගිඹ යජඹ කාහරේේ ිදදු වුේ්ඩ 

කුභක්ද? ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ මිීරන් 2011 ේර් ිදට රුිළඹ්ල 

2 000කා අඹ ළඹ වන ීමභනහක් ව රුිළඹ්ල 12 500කා ජහි කා 

අභ ළටුඳක් රඵහ ගළීපභ වහ උ්ධේඝෝණඹ කාශහ. ඳුඩගිඹ 

යජඹ ේභභ ඉ්ලලීම් ම්ඵන්ධේඹන් දළක් ව ආකා්ලඳඹ කුභක්ද? 
ඔවුන් ිදදු කාේශේ  වහම්පුතුමන්ේ  ඳළත්ත ගළීපභි . ඔවුන්ේ  

සථහයඹ වුේ්ඩ  යජඹ ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ළටුප් ිළියඵ 

භළදිවත් ේනොවිඹ යුතුම ඵි ; ේේශ ේඳොශට ළටුප් ීරයණඹ 

කිරීභට ඉඩ දිඹ යුතුම ඵි . 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ිත්ි ඹ මිි  ඉ්ලලීම් ේවෝ 

ආ්ඩඩුර ආඹහචනහ ේකාොතයම් හධහයණ වුත්  වහම්පුතුමන් කිිද 
දිේනකා ිදඹ කාළභළත්ේතන් ඒහට කාන් ේදන්ේන් නළවළ. අඳේ  

අත්දළකීභ න්ේන් එඹි . ඔවුන්ට ේත්ේයන එකාභ බහහ න්ේන්  

එක්ේකාෝ ිත්ි ඹ මිි  ටන්; එේවභ නළත්නම් යජඹ විිදන් ීපි  

ඳළනවීම් භඟින් ඔවුන්ේ  අනුගත වීභ රඵහ ගළීපභි . ේඳෞ්ධගලිකා 

අංලේේ වහම්පුතුමන් සේ ච්ඡහේන්භ ිදඹ ේේකාඹන්ේ  ළටුප් -

ඳඩි- ළඩි කිරීේම් පුරු්ධදක් නළවළ. ඳඩි ළඩි කිරීභ ඔවුන්ේ  

නිසඳහදන ිළිපළඹ ඉවශ නංන ිළඹයක් ේේ ළරකීභට ඔවුන් 
පුරුදු වී ිදටිනහ. යජේඹන් ේවෝ ේේකා ඳහර්ලසේඹන් ේකාොතයම් 

හධහයණ ේවෝ යුක්ි වගත ආඹහචනහ කායනු රළබත්  ඒ වහ 

ඔවුන් නභයයලීබහඹක් ේඳන්න්ේන් නළවළ. ඔවුන්ේ  පුයහයභ 

න්ේන්  හමහිකා ේක්්ල කිරීභ තුමියන් ව ර්තභහනේේ 

ඳළළත්ේන ඳඩිඳහරකා බහ ක්රභඹ භඟින් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 

ළටුප් ීරයණඹ කාශ යුතුම ඵි . නමුත් ඇත්ත තත්ත්ඹ ේභොකාක්ද? 

ළඩේඳොශ භට්ටේම් ඳි න ඵර තුමරනඹ ළරකි්ලරට ගත් විට 
හමුහිකා ේක්්ල කිරීේම් ක්රභේ දඹ තුමියන් අඳ අේප්ක්හ කායන 

වනඹ ේේකාි න්ට රළේඵන්ේන් නළවළ. ඒ වළයත් රක් අටක් ව 

රමිකා ්රජහේන් ිදඹඹට දවඹකාට අඩු ්රභහණඹක් තභි   ිත්ීරඹ 

මිි  ංගම්රට අඹත් වී ිදටින්ේන්. එි නුත් මිි  කිහිඳඹක් 

තභි   හමහිකා ේක්්ල කිරීේම් ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ කායන්ේන්. 

එඹ මුළු ංයයහේන් ිදඹඹට එකාකා ඳභණ ්රභහණඹක්. 
ර්තභහනේේ ඳි න ඳඩිඳහරකා බහ ඹ්ල ඳළන ගිඹ ක්රභඹක්. ඒහ 

ර්තභහනේේ ජීන යටහ ිළියඵ කිිදභ අේඵෝධඹක් නළතුම 

්රිඹහත්භකා කායන ආඹතන. අද නවිට ඳඩිඳහරකා බහ 44ක් 

්රිඹහත්භකා ේනහ. එි න් ේදකාක් ේවෝ තුමනක් වළේයන්න අන් 

ිදඹලු ඒහ ීරයණඹ කාය ි ේඵන අභ ළටුඳ රුිළඹ්ල 7 500ට 

ේනොළඩිි . ංයයහ ේ්ලයන අනු වතයේදේනකුේගන් භන්විත 

ඳවුරකාට ජීත්වීභට නම් රුිළඹ්ල 50 000කා මුදරක් අලයි . 
ේභභ තත්ත්ඹ ඹටේත් රුිළඹ්ල 10 000කා ජහි කා අභ ළටුඳක් 

නිඹභ කිරීභ ්රභහණත්ද? එේේ ේනොවත් අයේගන ි ේඵන 

ිළඹය ඉතහභ ්රලංීපඹි . ළඩ කායන ජනතහ රඵහ ගත් ළදගත් 

ජඹග්රවණඹක් ේර ේභඹ ළරකිඹ වළකිි .  

1990 ගණන්ර යජේේ ේේකාඹන්ේ  අභ ළටුප් ීරයණඹ 
කිරීේම්ීම  ි ස ේ්ධේ න්ද්ර ළටුප් ේකාොමින් බහ විිදන් ශ්රී රංකාහ 
ජනේ්ලයන වහ ංයයහ ේ්ලයන ේදඳහර්තේම්න්තුමේ  උඳේදස රඵහ 
ගත්තහ. ඔවුන්ේගන් ේතොයතුමරු රඵහ ේගන රුිළඹ්ල 11 730කා අභ 

ළටුඳක් යජේේ ේේකාි න් වහ නිර්ේ්ධල කාශහ. එළනි ්රිඹහ 
භහර්ගඹක් ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹ වහ ේගන ි බුණහ නම් ජහි කා 
අභ ළටුඳ හධහයණඹ ේන්න ඉඩ ි බු ණහ. ඳුඩගිඹ යජඹ භේේ 

යහජය අංලේේ ව ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ අභ ළටුප් ඳයතයඹ 
ඉතහභ ි යුණු ේර ළඩි වුණහ. ඳුඩගිඹ යජේේ ්රිඹහකාරහඳඹ 
ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන් ඉතහභ පීඩනඹට රක් කාශහ. 
හමහිකා ේක්්ල කිරීභ භඟින් ේේකාඹන්ේ  ඳඩි ළඩි කිරීභට 

අකාහලඹ ි බුණු ිත්ි ඹ මිි රට ඳහ ඳුඩගිඹ යජඹ කාහරඹ 
තුමශ එභ යජේේ ්රි ඳත්ි  ේවේතුම ේකාොට ේගන ඵහධහ ඇි  වුණහ.  

2009 ේයන් ඳුඩ ේකාොශම ඳහිපේබෝගිකා මිර දර්ලකාඹ ගළට් 
නිේ දනඹක් භඟින් ්රකාහලඹට ඳත් ේනොකිරීභ ේවේතුමේන් හමහිකා 

ේක්්ල කිරීම් තුමියන් තභ හභහජිකාඹන්ේ  ඳඩි ළඩි කාය ගළීපේම් 
ිළියේත් අනුගභනඹ කාශ ිත්ීරඹ මිි  දළඩි අීමරුතහරට ඳත් 
වුණහ. ඳුඩගිඹ ය කිහිඳඹක් පුයහ ිත්ීරඹ මිි ර ඉ්ලලීභ 
වේේ ේකාොශම ඳහිපේබෝගිකා මිර දර්ලකාඹ දක්න ජීන අංකා 

ඒකාකාේේ ළඵෆ අගඹ - ටිනහකාභ - නිර ලේඹන් ්රකාහලඹට ඳත් 
කායන ේරි . ඳුඩගිඹ යජඹ  එඹ කාේශේ නළවළ. ිත්ීරඹ මිි ර 
එභ ඉ්ලලීම්රට ්රි චහය දළක්වීභට ඔවුන් අේඳොේවොත් වුණහ. 

මුද්ල අභහතයහංලඹ  ේභභ ්රලසනඹ කාම්කාරු අභහතයහංලේේ ග 
කීභක් ඵ කිඹමින් භෙ වළිපඹහ. කාම්කාරු අභහතයහංලඹ  ේභඹ 
ජනේ්ලයන වහ ංයයහේ්ලයන ේදඳහර්තේම්න්තුමේ  කාහර්ඹඹක් ඵ 

කිඹමින් භෙ වළිපඹහ. එභ ේදඳහර්තේම්න්තුම ේභඹ ඔවුන්ේ  
කාටයුත්තක් ේනොන ඵ කිඹමින් ්රලසනඹ ඹටඳත් කාශහ. එනමුත්  
ර්තභහන ඹව ඳහරන යජඹ ඹටේත් 2015.11.24 දින නිකුත් කාශ 

ගළට් නිේ දනඹ භඟින් ජීන දර්ලකාේේ ර්තභහන ටිනහකාභ 
රුිළඹ්ල 321.42ක් ේර ්රකාහලඹට ඳත්කාය ි ේඵනහ. ඒ අනු 
ත්භන් ටිනහකාභ ඳදනම් කාය ගනිමින් වහම්පුතුමන් භෙ ඳඩි 
ම්ඵන්ධ ්රලසන ේක්්ල කාය විහ ගළීපේම් අසථහක් උදහවී 

ි ේඵනහ. ේකාොශම ඳහිපේබෝගිකා මිර දර්ලකාේේ අයහජබහඹ 
ිළියඵ ඵයඳතශ ්රලසන ි ේඵනහ. එේවත් ේභභ ගළට් 
නිේ දනඹ නිකුත් කාය ගළීපභට වළකි වේේ ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 

ිත්ීරඹ මිි  ේගනගිඹ උ්ධේඝෝණර ්රි පරඹක් ේරි . 
යජඹ ේභභ අසථහ ිත්ීරඹ මිි රට විිත කිරීභ අගඹ 
ේකාොට ළරකිඹ යුතුමි . 

ේ තනේේ මර්ත ටිනහකාභ ආයක්හ කිරීභ අලයි . එභඟින් 
පරදහීයතහ ළඩි කිරීභට වහ රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ කිරීභට වළකි 

ේනහ. භසතඹක් ලේඹන් ගත් විට ේඳේනන්නට ි ේඵන 
කාරුණ න්ේන්  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ රහබ යඝ්ර ේර ඉවශ ඹන 
්රණතහක් ේඳන්නුම් කායන නමුත් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 

ේේකාඹන්ේ  ඳඩිනඩිර ටිනහකාභ එකා තළනකා ඳ්ලේමින් 
ඳි න තත්ත්ඹකා ි ේඵන ඵි . ේභභ තත්ත්ඹ ේවේතුම 
ේකාොටේගන ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ිත්ීරඹ මිි  

ේනොන්ුඩන්බහඹට ඳත්වී ිදඹ ඉ්ලලීම් යජඹ භඟින් ඉසට කායහ 
ගළීපභට ංවිධහනඹ වුණහ. 
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අඳ ළරකි්ලරට ගත යුතුම තත් කාරුණක් ි ේඵනහ. 

ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹට අඹත් කාම්කාරු ිළිප තභි  යේට් ආර්ථිකාේේ 
ළදගත් භූමිකාහක් ඉසට කායන්ේන්. යේට් දශ ේ්ධයඹ නිසඳහදන 
ටිනහකාභ නංහලීභට ඔවුන් කාටයුතුම කායනහ. අේප් යේට් 
වහම්පුතුමන් ටවහ ගත යුතුම කාරුණ නම් ේකාටිකාහලීන ඳඩි ළඩි කීරීම් 

තුමියන් ඔවුන්ට රළේඵන ීමර්ඝකාහලීන රහබ ්රේඹෝජනි . ඒහ ඔවුන් 
කාදහත් ේත්රුම් ගන්ේන් නළවළ. පරදහීයතහ  කාහර්ඹක්භතහ 
වහ ේේකා කාළඳවීම් එළනි ඳඩි ළඩිවීම්ර ්රි පර න ඵ ඔවුන් 

ේත්රුම් ගන්ේන් නළවළ. ේභඹ අේඵෝධ කාය ේගන ිදඹ 
ආඹතනර ේේකාඹන් තිප්ි භත් කායගළීපභට අේඳොේවොත් න 
වහම්පුතුම ඳළශළන්ි ඹට දළනුම් දිඹ යුත්ේත් ඔවුන්ට ේත්ේයන 

බහහේනි. එනම්  ේේකාඹන්ේ  ංවිධහනහත්භකා ඵරඹ 
ේඳන්වීභ  එේවභ නළත්නම් ීපි  භඟින් ඵර කිරීභ වළය ේන 
විකා්ලඳඹක් නළවළ. එඹි   ේභය යජඹ කාේශේ. ීපි  භඟින් රුිළඹ්ල 

2 500කා වන ළටුප් ළඩිවීභක් ව රුිළඹ්ල 10 000කා අභ 
ළටුප් නිර්ණඹ කිරීභ තභි  කාේශේ. එනමුත් වහම්පුතුමන්ේ  ඵරඳෆභ 
නිහ කාම්කාරුන් ඉසට කායගළීපභට ඵරහේඳොේයොත්තුම ව ිදඹලු 
අභිරහඹන් ඉසට කාය ගළීපභට පුළුන්කාභක් රළබුේ්ඩ නළවළ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  විේලේේඹන්භ ේභභ ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත් ේදකා නිහ ිත්ීරඹ මිි  ගණනහක් 
ේරේසඨහධිකායණඹ ඉදිිපඹට ගිඹහ. විේලේේඹන්භ භහද ම්ඵන්ධ 
රංකාහ භභහජ ඳක්ේේ ඵහුතය කා්ඩඩහඹභට ම්ඵන්ධතහක් 

ි ේඵන රංකාහ කාම්කාරු ම්ේම්රනඹ එක් ේඳත්ම්කාරුේක් 
වුණහ. ේනත් ිත්ීරඹ මිි  ගණනහක් ේරේසඨහධිකායණඹට 
ගිඹහ. නමුත් කානගහටුි  කිඹන්න  තහක්ණිකා කාරුණක් 
ේවේතුමේන්  එනම් එභ ිත්ීරඹ මිි ර හභහජිකාි න්ේගන් 

ිදඹඹට 75ක් පුයළිදඹන් ඵට ඳළවළදිලි ්රකාහලඹක් ේනොකාය ි බීභ 
නිහ ඔවුන්ේ  ේඳත්ම් රකාහ ඵළලුේ  නළවළ. ඳුඩ ඔවුන් ඒ 
ිළියඵ දිවුරුම් ේඳත්ම් ඉදිිපඳත් කාශත්  ීපි ඳි  

ේදඳහර්තේම්න්තුමේන් ඉදිිපඳත් කායන රද තහක්ණිකා විේයෝධඹ - 
a very technical objection - නිහ ඒහ රකාහ ඵළලුේ  නළවළ. ඒ 
ේකාේේ ේතත් එභ ේඳත්ම්ලින් භතුම කායන රද හධහයණ 

කාහයණහ ළරකීභට බහජන කිරීභට අඳට යුතුමකාභක් ි ේඵනහ. 
තහක්ණිකා ේවේතුමක් නිහ එභ ේඳත්ම් ඉත් කාශද  කාම්කාරු 
ඇභි යඹහ විිදන් එභ ේඳත්ම්ලින් ඉදිිපඳත් කාය ි ේඵන 

කාහයණහ ළරකි්ලරට බහජන කායනහ ඇතළි  කිඹහ භහ විලසහ 
කායනහ. විේලේේඹන්භ ේම් යේට් ළඩ කායන ජනතහ ේනුේන් 
එභ කාරුණු රකාහ ඵරන ේර භහ ඉ්ලරහ ිදටිනහ. ේඵොේවොභ 

සතුමි ි . 

 
[අ.බහ. 3.56] 
 

ගු වනත් නිළන්ත මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்னறகு சணத் றசரந் தததர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ේම් අසථහ රඵහ ීමභ 

ිළියඵ ඔඵතුමභහට සතුමි ඹ පුද කායනහ.   

ෙ  ේද  ගුරු  ේගොවි  කාම්කාරු කිඹන ඳංච භවහ ඵරේ ගඹ 
නිේඹෝජනඹ කායමින් ව ශ්රී රංකාහ නිදවස ඳක්ඹ නිේඹෝජනඹ 

කායමින් භන්රීයඹකු වළටිඹට ේත්රී ඳත් වුණු භභ  අේප් යේට් 
ේේකාඹන්ේ  අි ි ඹ ආයක්හ කිරීභට අලය කායන ලිඹවි්ලරක් 
වළටිඹට ඉදිිපඳත් කායන  ේේහේඹෝජකාඹන් විිදන් ේේකාඹන්ට 

ජහි කා අභ ේ තනඹ ේගවීභ වහ ව ඊට ම්ඵන්ධ ේවෝ 
ආනුංගිකා කාරුණු වහ ද විධිවිධහන ළරළසවීභ වහ ව 
"ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ" ඳනත් ේකාටුම්ඳත 
ම්ඵන්ධේඹන්  අදවස දක්න්ේන් වද ිළිප තුමටකින්.  

ඒ විතයක් ේනොේි . අිළ කාදත් ආදයඹ කායපු  කාදත් ආදයඹ 
කායන ගරු ඩබ්ලි .ඩී.ේජ්. ේේනවියත්න ඇභි තුමභහ ඒ අහිංකා 

ේේකාඹන්  කාම්කාරුන් ේනුේන්   ඔවුන්ේ  ේ තනඹ 

ිළියඵ   අි ි හිදකාම් ිළියඵ ේභභ ඳනත් ේකාටුම්ඳත ඉදිිපඳත් 
කායන ේරහේ ීම අදවස දළක්වීභට අසථහ රළබීභ ිළියඵත්  භහ 
වදි න්භ තුමටු ේනහ. ඒ හේ භ  සතුමි ඹ පුද කායනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  අේප් ගරු ේජෝන් 

ේේනවියත්න භළි තුමභහ ඉතහභ දක් ඇභි යේඹක්; අිළ ආදයඹ 
කායන ඇභි යේඹක්. ේම් ඹව ඳහරන ආ්ඩඩු එතුමභහත් කාේඩ් 
ඹන්න වදනහේදෝ කිඹරහ භට හිතුමණහ  අේප් ගරු ගහමිණී 

ේරොකුේ  හිටපු ඇභි තුමභහේ  කාථහ අවේගන ඉන්න ේකාොට.  
ේම් වදන ළඩ ිළියේශ තුමශ ළඵෆ ේේකාඹන්ේගන් ිදඹඹට 
10කාට තභි  ේම් අි ි ඹ රළේඵන්ේන්  ිදඹඹට 90කාට 

රළේඵන්ේන් නළවළි  කිඹරහ හිටපු කාම්කාරු වහ කාම්කාරු ඵතහ 
ඇභි යඹහ  වළටිඹට එතුමභහ ඉදිිපඳත් කායපු කාහයණහ භහ අවේගන 
හිටිඹහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  අිළ කාෆභ කාන්න 
ේවෝටරඹකාට ගිඹහභ භවය විට ේවෝටරේේ කුසිදේේ කාෆභ 
උඹරහ ඉය නළත්නම්  කාෆභ උඹනතුමරු ඉසේ්ලරහභ ේ ටර් 
භවත්භඹහ ඇවිත් ේම්ඹ භත වළඳි ේදකාක්  ි ඹරහ ඹනහ. ඊට 

ඳසේේ ත විනහඩි 10කින් විතය ඇවි්ලරහ තුමය වීදුරු ි ඹරහ 
ඹනහ.  තත් ටිකාකින් ඇවි්ලරහ serviette එකා ි ඹරහ ඹනහ. 
කුසිදේේ ියේප් ේවෝධද යත් න තුමරු  ඉේදන තුමරු ේරහ ගන්න 

ේම් ේ්ධ්ල කායනහ හේ    ේම් ඹව ඳහරන ආ්ඩඩුත් ේම් 
කාහයණහ ම්ඵන්ධේඹන් ේරහ ගන්න එකා එකා කාහයණහ 
ඉදිිපඳත් කායනහේදෝ කිඹරහ අඳට ේඳොඩි ළකාඹක් ඇි  ේනහ. 

ඒ වහ අේප් ගරු ේජොන් ේේනවියත්න ඇභි තුමභන්රහත් 
ඳහවිච්චි කායනහ ද කිඹරහ  අඳට හිේතනහ.  

ඇත්තටභ අද යහජය ේේකාඹහ රුිළඹ්ල 31 876කා අභ 

ේ තනඹක් ගන්න ේකාොට ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹහේ  අභ 
ළටුඳ රුිළඹ්ල 10 000ක් කායන එකා ම්ඵන්ධ අේප් නම් ඒ තයම් 
තුමටක් නළවළ. ඒ අහිංකා ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹහ 

ේනුේන් රුිළඹ්ල 15 000ක්ත් ළඩි කායන්න පුළුන් නම් 
ේවොි  කිඹරහ භභ ේඹෝජනහ කායනහ.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

යජේේ ේේකාඹන්ට ි ේඵන අභ ළටුඳ අනු  ඳඩි කාස 
ේනහ  යජේේ ක්රභඹට. ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ අඹට එේවභ 

ක්රභඹක් නළවළ. නමුත්  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ අභ ළටුඳ රුිළඹ්ල 
10 000ක් වුණහට ඊට ළඩි ්රභහණඹක් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 
ේගන්න පුළුන්. නමුත්  විභර්ලනරීම අඳට ේඳීප ේගොස 

ි ේඵනහ  අඩු ලේඹන් රුිළඹ්ල 10 000ක්ත් ේනොරඵන 
ේේකාි න් ඉන්නහ ඵ.  ඒ නිහ ඒ අඹත් ආයණඹ න විධිඹට 
ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ඳඩි ක්රභඹට ඹම් කිිද ඳදනභක් අලය නිහ  
ඳටන් ගළන්භක් ලේඹනුි  ේම් රුිළඹ්ල 10 000කා අභ ළටුඳක් 

නිඹභ කාේශේ. ේභේතක් ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹට කිිදභ අභ ළටුඳක් 
ි බුේ්ඩ නළවළ. ඳඩිඳහරකා බහලින් නිඹභ කායන ළටුඳ ඳභණි  
ි බුේ්ඩ. භවය ක්ේේත්ර එි න් ආයණඹ න්ේන් නළවළ. ඒ නිහ 

භසතඹක් ලේඹන් ඳඩි ඳහරකා බහලින් ඒ නිඹභ කායන 
ළටුඳට ඵර ේනොඳහන විධිඹටි  ේම් රුිළඹ්ල 10 000කා අභ 
ළටුඳකා තඵන්ේන්.  දළනට ඊට ළඩිඹ ේගනහ නම් ඒකා අඩු 

කායන්න ඵළවළ. ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ  ේඵොේවෝ ේදනකුට ඊට ළඩි 
ඳඩිඹක් දළනට රළේඵනහ. නමුත්  අය රුිළඹ්ල 10 000ක්ත් 
ේනොරළේඵන ේකාොටට ේම් රුිළඹ්ල 10 000කා අභ ළටුඳ ඳදනම් 

ේනහ. ේම් ඳටන් ගළන්භ විතයි . ඉි වහේේ කාදහත් 
ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹට අභ ළටුඳක් ි බුේ්ඩ නළවළ.  

587 588 



ඳහර්ලිේම්න්තුම 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்னறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු ඇභි තුමභනි  අිළ කිඹන්ේන් ඳටන් ගන්න ේකාොටභ ළඩි 
කාය ේදමු කිඹරහි . ඳටන් ගන්න ේකාොටභ රුිළඹ්ල 10 000ට 

ළඩිේඹන් ේදමු කිඹරහි  අිළ කිඹන්ේන්. 

  

ගු වනත් නිළන්ත මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்னறகு சணத் றசரந் தததர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ගරු ඇභි තුමභනි  ේම් ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹ තුමශ සර්ග යහජයඹ 

ව අඳහඹ කිඹන ේදකාභ ි ේඵනහ. ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ භවය 
ේේකාි න් අද අිළත් එක්කා කාථහ කාශහ. විේලේේඹන්භ අේප් 
අේශවි කාශභනහකාරුන් ගත්ේතොත්  භවය ආඹතනර ඒ අඹේ  
ළටුඳ ඳටන් ගන්ේන් රුිළඹ්ල 55 000නුි . ඊට ඳසේේ ඔවුන්ට 

ඉරක්කාගත ීමභනහක් ි ේඵනහ. ඒ targets cover කායනහ නම්  
ළඩිපුය මුද්ල ේගන්න පුළුන්කාභ ි ේඵනහ. ඒ  අඹ  දේේ ඳළඹ 
24න් ඳළඹ 18ක්  20ක් භවන්ිද ේරහ ළඩ කායරහ ඒ targets cover  

කායරහ රුිළඹ්ල රක්ඹට ඩහ ළඩිේඹන් ගන්නහ නම්  ඒකා 
ේනභ ළටුඳක් වළටිඹට ේනභ ේචක් ඳතකිනුි  ේභේතක් 
ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹ දුන්ේන්. වළඵළි   ඒ ේදන මුද්ල ිදඹ්ලරභ එකා 

ේචක් ඳතකින් ේදන්නඹ  ඒ ම්ඵන්ධ ලිඛිත භව ඵළංකුට 
දළනුම් ේදන්නඹ කිඹරහ  ේම් න ේකාොට ේම් ඹව ඳහරන ආ්ඩඩු 
ඹටේත්  භව ඵළංකු වයවහ නිර්ේ්ධල ඉදිිපඳත් කාය ි ේඵනහ  

ලිඛිත දළනුම් ීම ි ේඵනහ ඒ ේඳෞ්ධගලිකා ආඹතනරට. ගරු 
ඇභි තුමභනි  ඔඵතුමභහ ේම් ගළන ේොඹහ ඵරන්න. ේභොකාද  එේවභ 
වුේණොත් ේම් කිඹන අේශවි කාශභනහකාරුන්ටත් ඵදු ගවන්න 

පුළුන්. භහ ඊේේ අවේගන හිටිඹහ  අේප් ගරු ්රන්න යණවීය 
භන්රීතුමභහ කි හ  ේම් ආ්ඩඩු ඹන්ේන් ේර්්ල පීලි ේදකා දිේ  
ේකාෝච්චිඹ ඹනහ හේ  ම්පර්ණ ඵදු ඵය ජනතහ කායිළට තඵහ 
ඹන ගභනක් කිඹරහ. ඒ නිහ ඒ ම්ඵන්ධත් ේඳොඩ්ඩක් කාථහ 

කායන්න ේ වි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  එකා ඳළත්තකින්  ේම් 
ේේකාඹහේ  ඳඩි ළඩි කායනහ හේ භ අේනක් අතට අිළ 

වහම්පුතහේ  ඳළත්ේතනුත් ඵරන්න ඕනෆ. 

අද තමුන්නහන්ේේරහ අඳ කාවුරුත් දන්නහ  ේම් යේට් ව 

ේරෝකාේේ ේන කාහයණහ. ේරෝකා ේේශ ේඳොේශේ ේඵොයේත්ල 

ඵළයරඹකා මිර එකා ේරහකාීම ඇේභිපකාන් ේඩොරර් 149ට ළඩි 

ේනේකාොට අේප් ධීයඹන් ඳහයට ඵළවළරහ  අේප් කාම්කාරුන් 
ඳහයට ඵළවළරහ  කාෆ ගළහුහ  ඒ අඹට  වන රඵහ  ේදන්න  ඒ මිර 

අඩු කාය ේදන්න කිඹහ. වළඵළි  අද ේඵොයේත්ල ඵළයරඹ ඇේභිපකාන්  

ේඩොරර් 29ට අඩු ේරහ ි ේඵනේකාොට  ේම් යට ඇතුමේශේ  ඇත්තටභ 

ේඳට්ර්ල ලීටයඹ  ඩී්ල  ලීටයඹ රුිළඹ්ල 60කාට අඩුේන් ේදන්න 

පුළුන්කාභ ි ේඵනහ. ගරු ඳහඨලී චම්ිළකා යණකා ඇභි තුමභහ 

කිඹනහ භහ අවේගන ිදටිඹහ  ඒ ඵදු අඩු කිරීභ අනිහර්ඹේඹන්භ 

කායන්නට  ඕනෆ  ආේඹත් ඵදු ගවන්න ඵළවළ  රංකාහට ේදන්න 
පුළුන් අඩුභ මිරට ේඳට්ර්ල ඩී්ල ේදන්න කිඹහ. එේවභ ේදන්න 

පුළුන්කාභ ි ේඵනහ නම් වහම්පුත්තුම ඔවුන්ේ  ේේකාඹන්ට 

රකානහ. ඒ ඵත් ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුම තුමශ අේප් අධහනඹට 

ේඹොමු කායන්නට ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  අිළ පුංචි කාහරේේ 
ආයච්චිකාට්ටුේ  ේඳොශට ඹනහ භට භතකාි . ආයච්චිකාට්ටුේ  
ේඳොේශේ ේකාොශ තුමේන්  ූ දු ගවන ූ දුකාහයඹන් ේදන්ේනක් 

ඉන්නහ. බරු කුට්ටේම් ේකාොශ තුමනක් ි ඹහේගන "ඒකා ේනොේි  
භවත්තේඹෝ ේකාොේශේ ේභන්න ේම්කාි   ේම්කා ේනොේි  
භවත්තේඹෝ ේකාොේශේ ේභන්න ේම්කාි   ඒකාත් ේනොේි  ේකාොේශේ 

ේභන්න ේම්කාි " කිඹරහ  ූ දුක් කායනහ.  කාදහත්  ඔට්ටු 

අ්ලරපු  ේකානහ දිනන්ේන් නළවළ.  ූ දුකාහයඹහ -ඒ ූ දු ්රිඹහත්භකා 

කායන ේකානහ- තභි  දිනන්ේන්. ඵළිප ේරහ ේවෝ  ළේඩ් 
ළයදුේණොත් ්ලලි ටිකා උසහේගන ඳළනරහ දුනහ. ඒ හේ භි  
ේම් ඹවඳහරන ආ්ඩඩුත්. ඒකාභි . භට නම් ේම්ේක් කිිද 
ේනක් ේප්න්ේන් නළවළ.  

ේභතුමභන්රහ ්රි ඳත්ි  ්රකාහල ඉදිිපඳත්  කායනහ. "අිළ 
ආේොි න් ේභන්න ේම්කා කායනහ"කිඹහ කිඹනහ. "අි ේඹෝ! 
ේභෝටර් ි කා්ල? ේභෝටර් ි කා්ල අිළ ආහභ නිකාම් ේන් 

ේදන්ේන්.  ඳණසදහව අිළ නිකාම්ේන්  ේන් ේදන්ේන්" කිඹරහි   
ආ්ඩඩු  ගත්ේත්. වළඵළි   ඒ කිිදභ  ේදඹක් අද  කාේශේ නළවළ. ඳඩි 
ළඩි කාේශේ නළවළ.  

ඊශෙට  ඵළංකුේ  උකාස කාය ි ේඵන යත්තයන් ඵඩු 
ම්ඵන්ධේඹන් කි හ  "ේම්  ිදංවර අවුරු්ධදට යත්තයන් 
ඳළශේගන ඉන්න පුළුන්" කිඹහ. "ිදඹලු ේදනහට ේඳොලිඹ අඩු කාය 

ේඳොලී යහිත යත්තයන් ඵඩු ටිකා ේබ්යහ ගන්න අසථහ ේදනහ" 
කි හ. භහ දළනුත් කිිදභ ේකානකුේ   ේඳොලිඹ අඩු කිරීභක් 
කාේශේ නළවළ.  

ඒ විතයක් ේනොේි . අද ේම් ේ්ධීම  අඳ කාම්කාරුහ ගළන කාථහ 
කාය්ධීම  ිත්ි කාඹහ ගළන කාථහ කාය්ධීම ේේ්ල ඉන්න අය අහිංකා 

ේගොවිඹහ ගළන අඳ කාථහ කායන්ේන් නළවළ. ඒ ේගොවිඹහ ගළන 
ඳනතක්  ්රඥප්ි ඹක් ම්භත කාය නළවළ. ේම් ආ්ඩඩු කි හ  
"රුිළඹ්ල ඳණවට වී  ගන්නහඹ" කිඹහ. ගරු ඇභි තුමභනි  ේම් අඹ 

රුිළඹ්ල ඳණවට වී ගන්ේන් ේකාොේවන්ද කිඹහ භභ දන්ේන් නළවළ. 
නගත්ේත්ගභ  ආණභඩු අේප් ්රේ්ධලර රුිළඹ්ල 17ට   20ට වී  
කිේරෝ එකා ඹන්ේන්. ේඳොේවොය මිර රුිළඹ්ල 3 750ට රුිළඹ්ල 
3 500 ළඩි ේනේකාොට -දළන්   රුිළඹ්ල 2500ට අඩු කාශහඹ 

කිඹනහ-  අේනක් ඳළත්ේතන් වී මිර අඩු ේරහ ි ේඵනහ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ඒ හේ භ "ේත් ද්ලරට සථිය 
මිරක් ේදනහ"ඹ කිඹහ ේම් ආ්ඩඩු කි හ. තභ ඉතහභත් පුංචි 
මුදරක් ේදන්ේන්. ේත් කාර්භහන්තඹ අද ම්පර්ණේඹන්භ කාඩහ 

ළ ටී ේගන ඹනහ. යඵර් කාර්භහන්තඹ විනහලි . භහත් ේඳෝල 
ේගොවිේඹක්. අද ේඳෝලරට මිරක් නළවළ. ේඳෝලරට ේකාොශම 
විලහර මිරක්  ි බුණහට ඒ මුදර ගේම් ේඳෝල ේගොවිඹහට 
රළේඵන්ේන් නළවළ.  ේම් ආ්ඩඩු කාට්ටිඹ කාේඩ් අිපන  ඵ නම්  

ේප්නහ. 

යත් ේෂොන්ේේකාහ භවත්භඹහ කිඹන්ේන් තරුණඹන් වළටිඹට 
අඳ ේඵොේවොභ ආදයඹ  කාශ  නහඹකාේඹක්; ේම් යේට් යු්ධධඹ ඉය 
කායන්න  නහඹකාත්ඹ ීමරහ  ේ්ල  භස  ඇට  නවය ේම් යට 

ේනුේන් පජහ කාශ නහඹකාේඹක්.  එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹ 
තහකාීම  එතුමභහ අේප්ක්කාඹහ  වළටිඹට ඳහවිච්චි කායරහ විිද කාශහ. 
එතුමභහ එකා ේරහකාීම  ුඩදු ේකාොඩි කාථහක්  කිඹහ  යුද වමුදහේ  
ේරොකු ්රලසනඹක් ඇි  කාය ගත්තහ.  

ඊේේ භභ ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  හිටිේේ නළවළ. භභ ඳුඩ  

රඳහහිනිේඹන් දළක්ේක්. එතුමභහ ඊේේ භංගර කාථහේ ීම ේඵොේවොභ 
නයකා විධිඹට භහින්ද යහජඳක්  හිටපු ජනහධිඳි තුමභහ විේ චනඹ 

කාශහ. ඔඵතුමභහ විදඹ හක්ෂිඹ ි ේඵන ේකාේනක්. ේම් යේට් යු්ධධඹ 

අහන කායන්න භහින්ද යහජඳක් කිඹන නහඹකාඹහ  කාළඳ වුණහ 

හේ භ  ඔඵතුමභහත් ඹම් කිිද කාළඳ කිරීභක් කාශහ. එභ නිහ ේම් 

උත්තරීතය ඳහර්ලිේම්න්තුම තුමශ ඒ ේගෞයඹ ආයක්හ  න ඳිපදි 

ඔඵතුමභහේ   කාථහ  චන වුඩරුන්නඹ කිඹහ අිළ ඔඵතුමභහේගන් 

කාහරුණිකා ේගෞයේඹන් ඉ්ලරනහ.  

ේම් ඹවඳහරන ආ්ඩඩු  අය භභ ඉසේ්ලරහ  කි හ  හේ  

ේකාොශ තුමේන් ූ දු කායනහ හේ  "ඒකා ේනොේි  භවත්තේඹෝ 
ේකාොශඹ ේභන්න ේම්කාි  කිඹහ" ේකාොේශේ වරහ ගවන්ේන් නළි  

589 590 
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කාම්කාරුහේ  අි ි හිදකාම් ේනුේන්  යහජය ේේකාඹහේ  

අි ි හිදකාම් ේනුේන් කාටයුතුම කායන්නඹ කිඹහ  භභ ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ. ේම් අඹ ඉසේ්ලරහභ කි ේ  "ආ්ඩඩු ආහභ ජනහිප 
භහේේ 9ේනි දහ ිදට ඳඩි ළඩි කායනහඹ" කිඹහි . 

දළන් කිඹන්ේන් ේභොකාක්ද? ත අවුරුදු ඳවකින් ලු  ේම් කිඹන 
රුිළඹ්ල 10 000 ළටුඳට එකාතුම කායන්ේන්. එතුමභන්රහ අමුතුමේන් 
කිඹන්න ඕනෆ නළවළ  නිකාම් ි බුණත් ේම් රුිළඹ්ල 10 000 ඔඹ 
අවුරුදු ඳව තුමශ ළටුඳට එකාතුම ේනහ. ඒකා තභි  හභහනය 
ක්රභේ දඹ. අවුරු්ධේදන් අවුරු්ධද ඳඩි ළඩි ේන ිළියේශ 
ගත්ේතොත්  ේම් රුිළඹ්ල 10 000 අවුරුදු ඳවක් ඹන ේකාොට ළටුඳට 
එකාතුම ේනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  1948 ේර් නිදව රළබුණු 
දහ ිදට අඳට ළයදුණු තළන් ටිකා නිළරැදි කායගන්න ේි . ේම් යේට් 
ේවට ද ිළියඵ අඳට ඹම්කිිද ළඩ ිළියේශක් වදහගන්න 
ේි . ේම් යට ේකාොි  දිහටද ඹන්ේන්  ේම් යේට් ආර්ථිකා 
්රි ඳත්ි ඹ ේභොකාක්ද කිඹන කාහයණඹ ිළියඵ අඳට කා්ලඳනහ 
කායන්න ේි .  

ේම් ආ්ඩඩු අද වත් වවුරක් හේගි . ේම් ඵරේ ගඹ  
දකු ේ්ඩ ඵරේ ගඹ  භධයභ ඳන්ි ඹ ආීම ිදඹ්ලර mix ේරහ වදපු 
mixed fruit salad එකාක් හේ  ආ්ඩඩුක් ේම්කා. ේම් ආ්ඩඩුේ  
්රි ඳත්ි ඹ ේකාොි  ඳළත්තටද ඹන්ේන් කිඹහ අඳට ේප්න්ේන් නළවළ. 
ඒ නිහ ේගොවිඹහ ආයක්හ කායනහද  ධීයඹහ ආයක්හ කායනහද  
කිිප ේගොවිඹහ ආයක්හ කායනහද  අනික් ඳළත්ේතන් ේත් ේගොවිඹහ  
යඵර් ේගොවිඹහ ආයක්හ කායනහද කිඹහ අඳට හිතහ ගන්න ඵළවළ. 
ේම් වළභේදනහටභ වන රන ඹම්කිිද ඉරක්කාගත ළඩ 
ිළියේශකාට ේම් ආ්ඩඩුට ඹන්න ේි . එේවභ නළි  වුේණොත් 
යට ඉසයවට ඹන එකාක් නළවළ. අිළ තට්ටු භහරු ක්රභඹට  ේඵොරුට 
ය්ඩඩු කාය කාය ඉන්න එකා තභි  ිද්ධධ න්ේන්. ඒ නිහ ගරු 
කාම්කාරු ඇභි තුමභනි  ේම් ළඩ කායන අහිංකා ජනතහ 
ේනුේන් ඔඵතුමභහ කා්ලඳනහ කායරහ ිළඹයක් ගන්න.  

ගරු ඩබ්ලි .ඩී.ේජ්. ේේනවියත්න භළි තුමභනි  අඳ ේඵොේවොභ 
ආදයඹ කායන ඇභි යේඹක් ඔඵතුමභහ. ඔඵතුමභහ ඵරහේඳොේයොත්තුම 
න ඉරක්කාඹ පුයහ ගන්න -ේම් අහිංකා මිනිුඩන් ේනුේන් ේම් 
කාටයුත්ත කායගන්න- ඔඵතුමභහට හනහ  ලක්ි ඹ  ෛධර්ඹඹ ව 
ේ්ධහයර්හදඹ රළේබ්හ!ි  කිඹහ ්රහර්ථනහ කායමින්  භේ  කාථහ 
අන් කායනහ. ේඵොේවොභ සතුමි ි .  

 

[தற.த. 4.09] 

 

ගු ලඩිමේල් සුමර්හ මශතළ 
(ரண்னறகு  டிதல் சுதஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, 

னரற்ன் னெக்கறத்தும் ரய்ந் இன்மந றணத்றதன, 

மனக க்கள் சரர்தரக தரறல் ற்ன்ம் தரறற்சங்க 

உநவுகள் அமச்சர் ரண்னறகு டதறள்ன.டி.தஜ. 

தசதணறத்ண அர்களுக்கும் அனோமட இரஜரங்க 

அமச்சர் ரண்னறகு  வீந்ற சவீ அர்களுக்கும் 

மனக க்கள் சரர்தரக னெலில் ணது ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்தநன். சரறத்றத்றதன னென்னெமநரக 

ததனோந்தரட்ட க்களுமட சம்தப உர்வு சம்தந்ரக எனோ 

சட்டனேனத்ம உனோரக்கற, அச்சட்டனேனத்மப் 

தரரளுன்நத்றதன சர்ப்தறத்து, இன்ன் அமண 

றரத்துக்கு உட்தடுத்ற, அமண 

மடனெமநப்தடுத்துற்குரற சகன டடிக்மககமபனம் 

தரட்டக் கம்தணறகள் னேனரகச் தசற்தடுத்துற்கு 

னெற்சறப்தரணது,  சரறத்றத்றல் னெற்டம ன்தம ரன் 

இந்ச் சமதறதன  தரறறத்துக்தகரள்கறன்தநன்.  

இங்கு ததசற தனர், இதுதற்நறப் தனறரகக் 

கூநறணரர்கள். ஆணரல், கடந் 200 னோட கரனரக 

மனகத்றதன ததனோந்தரட்ட க்கள்  

ரழ்ந்துதகரண்டினோக்கறன்நரர்கள். கறட்டத்ட்ட இண்டு 

சரப்ங்களுக்கு  தனரக இந்க் கூட்டு எப்தந்ம் 

மடனெமநறல் இனோந்றனோக்கறன்நது. கூட்டு எப்தந்ம் உரற 

கரனத்றல் னதுப்தறக்கப்தடரல், தன ரகரனம் 

இளத்டிக்கப்தட்ட னரன்கள் இனோக்கறன்நண. ஆணரல், 

தரட்டத் தரறனரபர்களுக்கும் றரம் ங்கப்தட 

தண்டும் ன்ந தரக்குடன் எனோ சட்டனேனத்மக் 

தகரண்டுந் இந் ற்தரடரணது, னென்ணர் இந்ப் 

தரரளுன்நத்றதனர இனங்மக ரட்டிதனர ந்ச் 

சந்ர்ப்தத்றலும் ற்தட்டினோக்கறல்மன ன்தமனம் அர்கள் 

உர்ந்துதகரள்ப தண்டும். தரரளுன்நத்றதன மனக 

க்களுமட தறறறறகள் ஆகக்கூடுனரக இனோக்கறன்ந 

இந்க் கரனகட்டத்றதன, ததனோந்தரட்டத் 

தரறனரபர்களுமட சம்தப உர்வு சம்தந்ரக இந்ச் 

சமதறதன ரம் குல் ளப்தறறனோக்கறன்தநரம்.  

ததனோந்தரட்ட க்களுக்குக் கறமடத் ப்தறசரரக, 

மனக க்கபறன் உர்வுகமப அநறந் இனோர் ற்ததரது 

இந் ரட்டிதன தரறல் அமச்சரகவும் அனுமட 

இரஜரங்க அமச்சரகவும் தற 

கறத்துக்தகரண்டினோக்கறன்நரர்கள். தரறல் அமச்சர் 

ரண்னறகு டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண அர்களும் 

மனக க்கதபரடு இமந்து 

தசற்தட்டுக்தகரண்டினோக்கறன்ந வீந்ற சவீ அர்களும் 

மனக க்களுமட தறச்சறமணம உர்வுனர்ரக 

அநறந்றனோக்கறநரர்கள். ணறரர் துமநறணனோக்குச் சம்தப 

உர்வு ங்கப்தடும்ததரது இந் க்களுக்கும் அந்ச் சம்தப 

உர்றமணப் ததற்ன்க்தகரடுக்கதண்டும்; மனக 

க்கமப ரனோம் னநக்கறக்கக்கூடரது ன்ந தரக்கறல், எனோ 

சட்டனேனத்மப் தரரளுன்நத்றல் சர்ப்தறத்து, இன்மநக்கு 

அது மடனெமநறல் சரத்றப்தடக்கூடி றத்றல் 

தசற்தடுத்ப்தட்டினோப்தமறட்டு மனக க்களுமட 

தறறறற ன்ந மகறன ரம் சந்தரசப்தடுகறன்தநரம்.  

இன்ன் இந் ரட்டின் தகப தற அமச்சர் றல் 

றக்கறசறங்க அர்களும் தகு ஜணரறதற மத்றரறதரன 

சறநறதசண அர்கள் மனக க்கள்லது அல ம்தறக்மக 

மத்றனோக்கறநரர்கள். அதததரன்ன்ரன் மனக க்களும் 

இந் அசரங்கத்றன்லது தரரற ம்தறக்மக 

மத்றனோக்கறன்நரர்கள். கூட்டு எப்தந்ம் தர எனோ 

கரத்றணரல் னதுப்தறக்கப்தடரல் இளத்டிக்கப்தட்டுக் 

தகரண்டினோக்கறன்நது. இந்ச் சூலிதன, இன்ன் சர்தச 

சந்மறல் தறமனறன் றமன வீழ்ச்சறமடந்து 

இனோக்கறன்நது ன்தது ங்களுக்குப் னரறகறன்நது. இனோந்ரலும், 

இந் ரட்டிதன ரழ்கறன்ந அமணனோக்கும் ரழ்க்மகச் 

தசனம ஈடுதசய்ற்கரண னோரணரணது ஏபவுக்தகனும் 

சரக இனோக்கதண்டும் ன்தம அநறந்து, அற்குரற 

அமச்சு ததரன்ப்னடன் தசற்தட்டினோக்கறன்நது. அந் 

அமச்சுக்குரற அமச்சர் ததரன்ப்னடன் தசற்தட்ட 

கரத்றணரல்ரன், தரட்டத் தரறனரபர்களுக்கு ரம் 

2,500 னௌதரய் சம்தப உர்மப் ததற்ன்க்தகரடுக்க 

தண்டுதன்ன் தரட்டக் கம்தணறகளுக்குச் சட்டனர்ரக 

அநறவுன்த்ல் ங்கப்தடுகறன்நது.  

ததரரட்டங்கபறல் தன டிங்கள் இனோக்கறன்நண. 

ததனோந்தரட்டத்துமந க்கள் ஆனப் ததரரட்டம் 
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தசய்ர்கபல்ன. ஆனப் ததரரட்டம் தசய்ற்கு 

ஆத்ரணர்களுல்ன. ஆணரல், அர்களுமட அன்நரட 

ரழ்க்மகறதன உமப்னக்தகற்ந ஊறத்துக்கரகப் தன 

டிங்கபறதன ததரரட்டங்கமபச் தசய்றனோக்கறநரர்கள். 

அந்ப் ததரரட்டங்கபறன் தறறதனணரக, கடந் டிசம்தர் 

ரம் 19ஆம் றகற ரன் இந்ப் தரரளுன்நத்துக்கு 

ரறததரனோளுடன் தண்டி கட்டர சூல் ற்தட்டது. 

இன்ன் கூச்சலிடுகறன்ந றர்க்கட்சறறணர், அன்ன் ணக்குப் தன 

தட்டங்கமபக் தகரடுத்ரர்கள்; தன றர்சணங்கமபச் 

தசய்ரர்கள். அன் றமபரக, இன்ன் அற்குப் ததரன்ப்தரக 

இனோக்கறன்ந அமச்சர் எனோ சட்டனேனத்ம உனோரக்கற, 

தரட்டத் தரறனரபர்கமபனம் அசரங்கத்றன் னேனரக - 

தரரளுன்நத்றணரல் றர்ம் தசய்க்கூடி சம்தபத்மப் 

ததநக்கூடிர்கபரக ரற்நறறனோக்கறநரர். இன்னேனரக 

மனக க்கமப இந் அசரங்கம் 

தகபப்தடுத்றறனோக்கறன்நது ன்ன்ரன் தசரல்னதண்டும்.  

இன்ன் இமப்தற்நறப் தனர் தனரன் 

கூநறக்தகரண்டினோக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், இவ்பவு கரனனெம் 

இந்ப் ததனோந்தரட்டத்துமந கரடரக இனோந்து; தரட்டத் 

தரறற்சரமனகள் னேடப்தட்டண. ங்களுக்குத் தரறனம், 

அம அமணத்துக்கும் க்கரனத்து ரங்கறர்கள் 

ரதன்ன். ஆணரல், அந்க் கரனகட்டத்றல் ரம 

னேடிக்தகரண்டு இனோந்ர்கள், இன்ன்  ல்னதரனோ றடம் 

டக்கும்ததரது அற்கு றர்ப்னத் தரறறப்தமனம் அறதன 

குமநகமபக் கண்டுதறடிப்தமனம் தரர்க்கும்ததரது றகவும் 

ணதமணரக இனோக்கறன்நது. இன்ன் இந்ச் 

சட்டனேனத்றதன இனோக்கறன்ந குமநகமபக் 

கண்டுதறடிப்தமறடுத்து, இவ்ரநரண எனோ சட்டனேனத்மக் 

தகரண்டுந்மறட்டு ரம் கறழ்ச்சறமடதண்டும்; 

அமண தற்கதண்டும். மனக க்கள்லது 

உண்மரக அன்ன தகரண்டர்கள் ரங்கள்! அந் மனக 

க்களுமட உமப்ன இந் ரட்டின் ததரனோபரரத்றன்லது 

ரக்கம் தசலுத்றக்தகரண்டினோக்கறன்நது. இந் ரட்மட 

தசறப்தர்கள் அர்கள்! அர்கள் இந் ரட்டின்லது 

அக்கமந தகரண்டர்கள். அந் மகறதன, இந் ரட்டின் 

ததரனோபரரத்றன் னெதுதகலும்தரக அன்ன்ம் இன்ன்ம் ன்ன்ம் 

தசற்தட்டுக்தகரண்டினோப்தர்கள் இந் ததனோந்தரட்ட 

க்கபரர். இன்ன் அசரங்கம் ல்ன லர்ரணத்மக் 

தகரண்டுந்றனோப்ததுடன், உரற டடிக்மககமபச் 

சரதூரறரகத் தரட்டக் கம்தணறகதபரடு இமந்து 

தசற்தடுத்றக்தகரண்டினோப்தம ரம் தரரட்டுகறன்தநரம்; 

சந்தரசம் அமடகறன்தநரம்.  

2016ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்டம் கடந் 2015 

ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் ரம் 19ஆம் றகற இச்சமதறல் 

ரக்தகடுப்னக்கு ந்ததரது மனகப் தறறறறகபரகற ரம் 

அமணனோம் அற்கு ஆரக ரக்கபறத்தரம். அமறட்டு 

இன்ன் ரம் ததனோமதகரள்ப தண்டும். எனோ ல்ன 

தசற்தரட்மட இந் அசரங்கம் ற்தடுத்றறனோக்கறன்நது. 

அந் மகறதன, மனக ரழ் க்களுக்கரக தற்மந 

றணம் தண்டரரக்க சர்தச ஞரதகரர்த் ண்டதத்றதன 

ந்து னோட றட்டதரன்நறமண தகப தறர் றல் 

றக்கறசறங்க அர்கள் உத்றதரகனர்ரக ஆம்தறத்து 

மத்ரர். மனக க்களுமட வீடமப்னத் றட்டம், 

அர்களுமட 7 ததர்ச் கரற சம்தந்ரண றடம், 

அர்களுமட கல்ற அதறறனோத்ற சம்தந்ரண றடம், 

உட்கட்டமப்ன சம்தந்ரண றடங்கள், சறன்ர் தரரறப்ன 

சம்தந்ரண றடங்கள் -  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ේම් අසථහේ ීම කාවුරු ේවෝ ගරු 
භන්රීයඹකු ගරු බිභ්ල යත්නහඹකා භන්රීතුමභහේ  නභ මරහනඹ 
වහ ේඹෝජනහ කායන්න. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් මසොන්මවේකළ මශතළ (ප්රළමේය ය 
වාලර් න නමළතයතුමළ) 
(னல்ட் ரர்ல் ரண்னறகு சத் ததரன்தசகர - தறதச 

அதறறனோத்ற அமச்சர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  "ගරු බිභ්ල යත්නහඹකා 
භන්රීතුමභහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුමඹ"ි  භහ ේඹෝජනහ කායනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නනතුුල ග  ු කී ජයලර් න මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වූමයන්, ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்னறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ன் அகனத, ரண்னறகு தறல் த்ரக்க 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDNA left the Chair, 

and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
ගු ලඩිමේල් සුමර්හ මශතළ 
(ரண்னறகு  டிதல் சுதஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, 

தற்மந றணம் தண்டரரக்க சர்தச ஞரதகரர்த் 

ண்டதத்றதன தகப தறர் றல் றக்கறசறங்க 

அர்கள் மனரட்டு னற கறரங்கள், உட்கட்டமப்ன 

சறகள் ற்ன்ம் சனெர அதறறனோத்ற அமச்சறனுமட ந்து 

னோட தமனத்றட்டத்றமண உத்றதரகனர்ரக 

ஆம்தறத்து மத்ரர். அன்னேனரக மனக க்களுமட 

ரழ்றல் எனோ ரற்நத்றமண ற்தடுத்னரம். இந் அசரங்கம் 

தறக்கு ந் குன்கற கரனத்றற்குள் 600 க்கும் தற்தட்ட 

ணற வீடுகள் ததனோந்தரட்ட க்களுக்கரக 

அமக்கப்தட்டினோக்கறன்நண. அந் க்களுமட அன 

றமனமம இங்கு சறனர் டுத்துக்கூன்கறநரர்கள். அற்மநச் 

சுட்டிக்கரட்ட தண்டி ததரன்ப்ன இனோக்கறன்நதன்தம 

ரம் உர்கறன்தநரம். கடந் கரனங்கபறதன தரட்ட க்கள் 

அனுதறத் துன்தங்கமபதல்னரம் நந்து இன்ன் 

தமற்ந னெமநறதன குமநகமப ரத்றம் கண்டுதறடித்துக் 

கூன்மறட்டு அர்கள் தட்கறத் மனகுணற 

தண்டிர்கபரக இனோக்கறநரர்கள். இனங்மகத் தரறனரபர் 

கரங்கறஸ் ன்ந  றறல் நறத்ரன் ரங்கள் 

தரரளுன்நத்துக்கு ந்றனோப்தரக இன்ன் அர்கள் 

கூன்கறன்நரர்கள். ஆணரல், ங்கள்  னெதுகறல் நறத்ரன் 

அர்கள் சறனகரனம் சரரற தசய்ரர்கள். மனக க்கள் 

அமண அநறந்துமத்றனோக்கறநரர்கள். அன் 

கரத்றணரல்ரன் இன்ன் 7 ததர் எனோ தக்கரகவும் இண்டு 

ததர் ன்தக்கரகவும் இனோக்கறன்நரர்கள். இன்னேனம் 

மனக க்களுமட அங்கலகரம் ரனோக்தகன்தது 

தரறகறன்நது.  

மனக க்கமபப் தறரறத்துப் தரர்க்கும் தரக்கம் 

ங்களுக்குக் கறமடரது. இனோந்ரலும், மனக க்களுக்குச் 

தசமதசய்  ரம் கடமப்தட்டினோக்கறன்தநரம்; அமணனோம் 

மனக க்களுக்கரகப் தரடுதட இனோக்கறதநரம். இர்கள் 
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மனக க்களுக்கரக மச் தசய்ரர்கள்? மச் 

தசய்துதகரண்டினோக்கறன்நரர்கள்? க்கள் வ்பவு கரனம் 

ரற்நப்தட்டரர்கள்? ன்தம தற்நறதல்னரம் ரம் 

தரறந்துதகரள்ப தண்டிறனோக்கறநது. மனக க்கள் 

கரனங்கரனரக ரற்நப்தட்டரர்கள். எவ்தரனோ னெமநனம் 

ரடகங்கமப அங்தகற்நறணரர்கள். கூட்டு எப்தந்ம் ன்ந 

தத்ம மத்து அந் க்கள் சூமநரடப்தட்டரர்கள். கூட்டு 

எப்தந்ரணது ணறரண னெமநறதன னெனரபறரதரடு 

மகச்சரத்றடப்தட்டு னோகறன்நது. இன்ன் இந் அசரங்கம் 

மனக க்கபறன் சம்தப றடத்றமண 

தரரளுன்நத்றற்குக் தகரண்டுந்றனோக்கறன்நது. அன்னேனம் 

தரட்டத் தரறனரபர்கபது சம்தப உர்வு சம்தந்ரண 

றடங்கமப றமநதற்ந னெற்சற தசய்றனோப்தது றகவும் 

சந்தரசரக இனோக்கறன்நது.  

இன்ன் மனக கல்றத்துமநறதன தரரற ரற்நம் 

ற்தட்டுக்தகரண்டினோக்கறன்நது. மனக க்கள் 

ததரனோபரரத்றதன தறன்ணமடந்றனோந்ரலும்கூட கல்றறதன 

உர்ந்துதகரண்டு னோகறன்நரர்கள். மனக தல்கமனக்கக 

அனுற வீம் அறகரறத்துக்தகரண்டு தசல்கறன்நது. அம 

தலும் அறகரறக்க தண்டி கடப்தரடு இனோக்கறன்நது. 

ஆம்தக் கல்றமத் னெர்த் தண்டி தம 

ற்தட்டினோக்கறன்நது. ரகர ற்ன்ம் தசற 

தரடசரமனகமபத் னெர்த்துற்கு டடிக்மக 

டுக்கப்தட்டினோக்கறன்நது. தகப தற ந்றரற றல் 

றக்கறசறங்க அர்கள் அற்குத் குறரண ஆசறரறர்கமப 

ங்குற்கரண ற்தரடுகமபச் தசய்றனோக்கறநரர். இவ்ரன் 

கல்றறதன தல்தன் அதறறனோத்றத் றட்டங்கள் 

டந்துதகரண்டினோக்கறன்நண. இன்ன் அங்கு வீடமப்னத் 

றட்டம் தசவ்தண டந்துதகரண்டினோக்கறன்நது. 

உட்கட்டமப்ன சறகள், தரம சலமப்னக்கள் 

மடததற்ன்க் தகரண்டினோக்கறன்நண. அந் மகறல், 

இவ்ரநரண ரற்நங்கதபல்னரம் அங்கு ற்தட்டுக் 

தகரண்டினோக்கறன்நண.  

இந் சம்தப உர்வுப் தறச்சறமணரணது தசற 

லதரட்டத்துக்கு வ்ரன் தகரண்டுப்தட்டதர, 

அதததரன்ன் மனக க்களுமட ரழ்ரரப் 

தறச்சறமணமனம் இந் தசற லதரட்டத்றதன இமத்து 

அர்களுமட னென்தணற்நத்றற்கு  ரற்ன்றம 

ற்தடுத்துமண ஏர் அம்சரக டுத்து இந் அசரங்கம் 

தசற்தடும ரம் கரண்கறன்தநரம். மனக க்களுமட 

ரழ்றதன ரற்நம் ற்தடும்ததரது அர்களுமட 

கல்றறலும் தரரற ன்னர்ச்சற ற்தட ரய்ப்னண்டு. 

அற்கரண சந்ர்ப்தம் இன்ன்  ற்தட்டுக்தகரண்டினோக்கறன்நது. 

அந் மகறல், ன்ன்றல்னரரன் மனக க்களுமட 

அதறறனோத்ற சம்தந்ரக இன்ன் டடிக்மககள் டுக்கப்தட்டு 

னோகறன்நண.  

அர்கள் சம்தந்ரக ந்து னோட தமனத்றட்டத்ம 

தற்ன் தகப தற ந்றரற அர்கள் அங்குரர்ப்தம் 

தசய்து மத்ரர். ந்தரனோ கரனகட்டத்றலும் மனக 

க்களுக்கரக ந்து னோட  தமனத்றட்டம் 

உத்றதரகனர்ரகச் தசய்து மக்கப்தடறல்மன. மனக 

க்கள் ங்களுக்கு அங்கலகரம் ங்கறறனோக்கறநரர்கள். 

வ்ரன் அங்கலகரம் ங்கறறனோக்கறன்நரர்கள்? 

துறச்சதனரடு - மரறரக ததசக்கூடிர்கமப, 

னெம்தரறகபறலும் தசனரற்நக்கூடிர்கமப, கல்றத் 

றநமனள்பர்கமப இம்னெமந மனக க்கள் 

தர்ந்தடுத்து அனுப்தறறனோக்கறநரர்கள். அன் 

கரரகத்ரன் இனங்மக ஜணரக தசரலிசக் 

குடிசறன் இந்ப் தரரளுன்நத்றதன தரட்டத் 

தரறனரபர்களுமட சம்தபம் சம்தந்ரக இன்ன் 

ங்களுமட குல் ஏங்கற எலித்துக்தகரண்டினோக்கறன்நது 

ன்தமச் சறனர் தரறந்துதகரள்ப தண்டும். ஆகத, 

இன்மநக்கு அவ்ரநரண ஏர் அங்கலகரம் கறமடத்துள்பது. 

இந் அசரங்கம் ஏர் இணரற்ந அசரங்கம் ன்ந 

கரத்றணரல்ரன் மனக க்கள் னெளமரக இந் 

அசரங்கத்ம ம்தறறனோக்கறன்நரர்கள். அன் 

கரத்றணரல்ரன் தகப றல் றக்கறசறங்க 

அர்களுமட கத்மப் தனப்தடுத்துற்கு 

மனகத்றதனறனோந்து ஆகக்கூடுனரண றழ் ததசும் 

தரரளுன்ந உன்ப்தறணர்கமப மனக க்கள் 

தர்ந்தடுத்றனோக்கறன்நரர்கள். அன்னேனரக இன்ன் ரம் 

குநறத் றடத்மச் தசற்தடுத்றக் தகரண்டினோக்கறன்தநரம்.  

மண கரனங்கபறல் மனக க்களுமட சம்தப 

உர்வு சம்தந்ரக அர்கமபச் சந்றக்கு இளப்ததும் 

அர்கமபப் ததரரட்டம் தசய் மப்ததும் இடம்ததற்ன்க் 

தகரண்டினோந்ண. அர்களுமட தமன சம்தந்ரகப் 

தல்தன்தட்ட னெமநகபறதன அர்கமபப் 

ததரரட்டங்களுக்கு இளத்ன்னேனம் தமனறன்த்ப் 

ததரரட்டம், slow தமன தசய்ல் ன்ன் தன இன்தணரன்ண 

தறச்சறமணகளுக்கு அர்கள் னெகம்தகரடுத்ரர்கள். இன்ன் 

அவ்ரதநல்னரம் இல்மனதன்ன் கூநனரம். ந்க் 

கரனகட்டத்றதனரது தரட்டத் தரறனரபர்கபறன் சம்தப 

உர்வு சம்தந்ரக தரரளுன்நத்றதன தறதம 

தகரண்டுப்தட்டினோக்கறன்நர?  

தகப டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண அர்கள் எனோ 

சறநந், இணரற்ந அமச்சர் ஆரர். கடந் 

அசரங்கத்றலும் ரன் அதரடு 

தசமரற்நறறனோக்கறன்தநன். இந்க் கரனகட்டத்றலும் ரம் 

அதரடு இமந்றனோக்கறன்தநரம். அததம் இரஜரங்க 

அமச்சர் வீந்ற சவீ அர்கள் ங்களுமட 

ரட்டத்மச் தசர்ந்ர். இர்கள் இணரற்ந 

னெமநறதன தசற்தட்டன் கரத்றணரல்ரன் இன்ன் ரம் 

னெற்ன்னெளரக எனோ ததரற ரற்நத்ம 

ற்தடுத்றறனோக்கறன்தநரம். அமச்சர்கள் றமணத்றனோந்ரல், 

"தரட்டங்கள் ஷ்டத்றதன இங்குகறன்நண; தறமன றமன 

வீழ்ச்சறமடந்றனோக்கறன்நது. ஆகத, சம்தப உர்வு ங்க 

னெடிரது" ன்ன் இந் றடத்றல் அர்களும் மகமக் 

களறறட்டு இனோந்றனோக்கனரம். ஆணரல், அர்கள் 

உர்வுனர்ரக ங்கமப றத்ரர்கள்; ங்கள் 

குல்களுக்குச் தசறடுத்ரர்கள்; ங்கள் க்கள்லது அன்ன 

தசலுத்றணரர்கள். அன் கரத்றணரல்ரன் தரறல் 

அமச்சறன்னேனரக மப்தட்ட இந்ச் சட்டனேனம் இன்ன் 

றமநதற்நப்தடறனோக்கறன்நது. இது ங்களுமட தற்நற! 

இது இந் அசரங்கத்றனுமட தற்நற! இது தகப தற 

அமச்சர் அர்களுமட தற்நற! இது தரறல் அமச்சர் 

அர்களுமட தற்நற! மனக க்கபறணரல் னறரகத் 

தர்ந்தடுக்கப்தட்ட 7 தரரளுன்ந உன்ப்தறணர்களுமட 

தற்நற! ஆகத, இமணப் னரறந்துதகரள்ப தண்டும். கூட்டு 

எப்தந்ம்னேனம் 1,000 னௌதரய் அல்ன, 500 னௌதரய் சம்தபம் 

அறகரக ரங்கறக் தகரடுத்ரலும் ரன் அர்கமப 

ரமனறட்டு ங்குற்கு ஆத்ரக இனோக்கறன்தநன். 

அது கரனம் கரனரகக் கூட்டு எப்தந்த்றல் 

மகதரப்தறட்டர்கள் தசய் தண்டி தமனத்றட்டம்! 

ஆணரல், இன்ன் தரறல் அமச்சு அசரங்கம் ன்ந 

மகறதன ததரன்ப்னடன் தசற்தட்டினோக்கறன்நது.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  තුමකායේේ ජනතහ 
ේනුේන් භභ සතුමි න්ත නහ. ඉි වහේේ ඳශමුතහට 

තභි  තුමකායේේ ජනතහ ගළන කා්ලඳනහ කායරහ ඵරරහ  
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

තුමකායේේ ජනතහටත් රුිළඹ්ල 2 500කා ළටුප් ළඩිවීභ 
රළේඵන්න ඕනෆ කිඹරහ ඳහර්ලිේම්න්තුමේන්  ීපි ඹක් ම්භත 
කායන්න ඹන්ේන්. ඒ ම්ඵන්ධේඹන් කාම්කාරු වහ ිත්ීරඹ මිි  

ඵතහ අභහතය ගරු ේජොන් ේේනවියත්න ඇභි තුමභහටත්  
කාම්කාරු වහ ිත්ීරඹ මිි  ඵතහ යහජය අභහතය යවීන්ද්ර භයවීය 
භළි තුමභහටත් තුමකායේේ ජනතහ ේනුේන් භභ සතුමි න්ත 

නහ. තුමකායේේ ජනතහ අවුරුදු 200ක් ි සේේ   Collective 
Agreements අත්න් කායරහ ි ේඵනහ. නමුත් මීට ේඳයත් ේම් 
Collective Agreements ්රභහද වුණු කාහර්ල ි බුණහ. ්රභහද කාය 

කාය ඒහට ේවේතුම කි හ. නමුත් අද ඳශමු තහටි  ේභළනි ඳනත් 
ේකාටුම්ඳතක් ඳහර්ලිේම්න්තුමට ේගනළවිත් ීපි ගත කායන්න 
කාටයුතුම කාය ි ේඵන්ේන්.   

තුමකායේේ ජනතහටත් රුිළඹ්ල 2 500කා ළටුප් ළඩිවීභක් 
ේදන්නට ඕනෆ කිඹහ ීරන්දු කිරීභ ම්ඵන්ධේඹන් භභ සතුමි න්ත 
නහ. අේප් තුමකායේේ ජනතහට ේම් ආ්ඩඩුත්  කාම්කාරු 
ඇභි තුමභහත් ේගෞය කායරහ ි ේඵනහ කිඹරහ අිළ හිතනහ. ඒ 

නිහ භභ නළතත් තුමකායේේ ජනතහ ේනුේන් සතුමි න්ත 
නහ. ඒ හේ භ මින් ඉදිිපඹටත් ඹටිතර ඳවුඩකාම්  ේග්ල ව 
ඳර්චස 7 ඵළගින් තුමකායේේ ජනතහට රඵහ  ීමභ ගළන five-year 

plan එකාක් ඊේේ ඵ්ඩඩහයනහඹකා ම්භන්ත්රණ ලහරහේ ීම ගරු 
අග්රහභහතයතුමභහ launch කාශහ. අඳට practically  ළඩ කාටයුතුම කාය 
ගන්න පුළුන් විධිඹට කාටයුතුම කාය ි ේඵනහ.   

තුමකායේේ ජනතහට ේගෞය කායන  ආදයඹ කායන ේජෝන් 
ේේනවියත්න ඇභි තුමභහටත්   යවීන්ද්ර භයවීය යහජය 
ඇභි තුමභහටත් තුමකායේේ ජනතහ ේනුේන් භභ  නළත  

තහක් සතුමි න්ත නහ. තුමකායේේ ජනතහේ  ්රලසන 
ම්ඵන්ධ කාම්කාරු අභහතයහංලඹත් භෙ එකාතුමේරහ දිගින් 
දිගටභ අඳට ේම් ළඩ කාටයුතුම කායේගන ඹන්න පුළුන්. ේනොේඹක් 

ේ්ධ කාථහ කායන්න පුළුන්. භවය අඹ කාථහ කායනහ; ේදොස 
කිඹනහ; අඩු ඳහඩුකාම් ගළන කිඹනහ.  ඒ අඹට භභ කිඹනහ  
දක් රි ේම් ඉරහ ඵරන්න එන්න කිඹරහ.  

ේම් ගරු බහේ  හිටපු ඇභි තුමේභක් කාථහ කාශහ. භභ එතුමභහට 

ආයහධනහ කායනහ   තුමකායඹට ඇවි්ලරහ රි ේම් දක් ඉරහ 
ඵරන්න කිඹරහ. ඒ කාහරේේ එතුමභන්රහ ේකාොි  විධිඹටද ළඩ කාේශේ 
කිඹරහ අිළ දන්නහ. ඒහ අවුසන්න අඳට ේරහ නළවළ. නමුත් 

දළන් අඳට ේදොස කිඹනහ  "එේවන් ආහ  ේභේවන් ආහ" කිඹරහ. 
ඒ අඹ ඳහර්ලිේම්න්තුමට එන්න අිළ තභි  ගුටි කාහරහ 
ි ේඵන්ේන්. ේම් ගරු බහේ  හිටපු ඇභි  ේකාේනක් කාථහ කාශහ. 

අිළ තභි  එතුමභන්රහ ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඹළ ේ .  අිළ  තභි  ඒ 
අඹ  ඳහර්ලිේම්න්තුමට එරහ ලක්ි භත් කාේශේ. තුමකායේේ 
ජනතහේ  ්රලසන ගළන කාථහ කායන්න දළන් අඳට අසථහ රළබිරහ 

ි ේඵනහ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්රීතුමභහ  ඔඵතුමභහට නිඹමිත කාහරඹ අහනි . දළන්  
කාථහ අන් කායන්න.  

 

ගු ලඩිමේල් සුමර්හ මශතළ 
(ரண்னறகு  டிதல் சுதஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
අඳට විහිළු කාශහ. රහම්පු ේත්ල ඇභි  කි හ; රහම්පු ේත්ල 

භන්රී කි හ. ේනොේඹක් ේනොේඹක් චන කි හ. අන්න                 
ඒහේේ       ්රි පර     තභි      අද      වම්ඵේරහ      ි ේඵන්ේන්.  

அன்ன் ன்மண "ண்தண்தய் அமச்சர்" ன்ன் 

கூநறணரர்கள். அனுமட தறறதனமணத்ரன்                            

இன்ன் மனக க்கள் அனுதறக்கப்                                         

ததரகறன்நரர்கள்          ன்தமனம்கூநற,     ඔඵතුමභහටත්        අේප්   

ගරු ේජෝන් ේේනවියත්න ඇභි තුමභහට ව  යවීන්ද්ර භයවීය 

යහජය ඇභි තුමභහටත් නළත තහක්  සතුමි න්ත ේමින් භහ 
නිවඬ ේනහ.   

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභ සතුමි ි .  

මීශෙට  ගරු එස.ීම. මුතුමකුභහයණ භන්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහට 

විනහඩි ඳවේශොකා කාහරඹක් ේන් වී ි ේඵනහ. 
 
[අ.බහ. 4.24] 

 
ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  අේප් ආ්ඩඩුේ ත් කාම්කාරු 
ඇභි යඹහ ලේඹන් කාටයුතුම කායපු  ේම් ම්ඵන්ධේඹන් අත් 
දළකීම් ි ේඵන ඇභි යඹකු ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත ඉදිිපඳත් කිරීභ 

ිළියඵ භහ න්ේතෝ නහ. ඩිේ ්ල ුඩේර්ස භන්රීතුමභහ ්රකාහල 
කාශහ  අවුරුදු ේදිදඹඹකාට ඳුඩ කාම්කාරුන්ේ  ළටුප් ළඩි කිරීභ 
ීපි ගත කායන්න ඹනහ කිඹරහ.  

එක්ත් ජහි කා ඳක්ේේ -ආ්ඩඩු ඳක්ේේ- භන්රීරුන් 
්රකාහල කාශහ  ේම් භ්ලේ්ල ිදඹමරහ ිළිපරහ ි ේඵනහ කිඹරහ. 
වළඵළි  ර්තභහන කාම්කාරු වහ ිත්ීරඹ මිි  ඵතහ අභහතයතුමභහ 
ව අේප් හිටපු අභහතයතුමභහේ  කාථහේන් ඳුඩ ඳනත් ේකාටුම්ඳත 

ඉදිිපඳත් කායපු අේප් ඇභි තුමභහභ ඳියගත්තහ  ේම් භ්ලේ්ල එච්චය 
ිදඹමරහ නළවළ කිඹරහ.  ේඳොතුම ේගොඩක් තභි  ි ේඵන්ේන් කිඹරහ 
ිළියගත්තහ. එදහ ගිනි තඵහ ගන්න ගිඹ ඩිේ ්ල ුඩේර්ස භන්රීතුමභහ 

අද කාෆ ගවරහ කාථහ කාශහ. ේභේවභ ්රකාහලඹක් කාේශේ නළත්නම්  
එතුමභහට තභන්ේ  ගම් ඳ රේ්ධලඹට ඹන්න ඵළවළ.  රුිළඹ්ල ිදඹඹකාට 
තභි  එතුමභහ එච්චය කාෆ ගළහුේ .  

එක්ත් ජහි කා ඳක් නහඹකාඹහේ  ිදිපතක් ි ේඵනහ   
ඌයහේ  භස ඌයහේ  ඇ ේේභ ි ඹරහ කාඳන. ඒ හේ   ේම් 
කාම්කාරු වහ ිත්ීරඹ මිි  ඵතහ අභහතයතුමභහ විේ චනඹ 

කායන්න අඳට ඵළවළ. ේභොකාද  එතුමභහ ේකාේයහි අඳට ේරොකු 
බක්ි ඹක් ි ේඵන නිහ.  

ගරු ඇභි තුමභනි  කාම්කාරුන් කුලිඹට ේදන manpower 

භහගම් ගළන අිළ උඳේ්ධලකා කාහයකා බහරීම කාථහ කායරහ 
ි ේඵනහ. අිළ විටින් විට උඳේ්ධලකා කාහයකා බහරීම කි හ  ේම් 

ආඹතනලින් විලහර ේර මිනිස රභඹ ූ යහ කානහ  ේම් ූ යහ 
කාෆභ නළළත්වීභ වහ ේම් ආඹතනරට ීපි ඹක් ඳනන්න 

කිඹරහ. වළඵළි  ඔඵතුමභහ ේභතළනීම ඒ වහ ඹම් කිිද ්රිඹහ 

භහර්ගඹක් අය ේගන නළවළ. අිළ දන්නහ  භවය manpower 
ආඹතන ඳළඹ අටකාට එක් කාම්කාරුේක් ේනුේන් රුිළඹ්ල 

එක්දවස ගණනක් ළටුප් වහ ීමභනහ රඵහ ගන්නහ ඵ. නමුත් 
කාම්කාරුහට ේදන්ේන් එි න් රුිළඹ්ල වඹිදඹඹි   නළත්නම් 

වත්ිදඹඹි . ඒ හේ භ ඔවුන්ේ  ළඩ කායන ඳළඹ ්රභහණඹත් ළඩි 

කායනහ. ඒ නිහ භභ තමුන්නහන්ේේේගන් ඉ්ලලීභක් කායනහ  
ේම් manpower ආඹතන කාම්කාරුන් ේනුේන් රඵහ ගන්නහ 

මුදර වහ ඹම් කිිද ීමභහක් ඳනන්න කිඹරහ.  රළේඵන මුදලින් 
ිදඹඹට ේභච්චය ගණනක් අනිහර්ඹේඹන්භ ඒ රභඹ ළඹ කායන 
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කාම්කාරුහට රඵහ දිඹ යුතුම ඵට  ීමභහක් ඳනන්න කිඹරහ භභ 

ගරු ඇභි තුමභහේගන් ඉ්ලරහ ිදටිනහ. ේභොකාද   manpower 
භහගම් තුමශ විලහර ේර රභඹ ූ යහකාෆභක් ිදදු න ඵ අිළ 

දකිනහ. ඒ හේ  භ අිළ දකිනහ  භවහ ඳිපභහණ 

ේකාොන්ත්රහත්කාරුන්ේගන් - 
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු භන්රීතුමභනි  ඒ ම්ඵන්ධේඹන් අේප් අධහනඹ ේඹොමු 
ේරහ ි ේඵනහ. ේම් ක්රභඹ වළකි තයම් දුයට නිඹභහනුකර 

කායන්න අිළ කාටයුතුම කායනහ.  
 

ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ේඵොේවොභ සතුමි ි   ගරු ඇභි තුමභනි.  ඒ හේ භ අේප් ගම්ර 
හිටපු තරුණේඹෝ ේගොවිතළේනන් ඉත් ේරහ නගයඹට -

විේලේේඹන්භ ේකාොශම ්රේ්ධලඹට- ඇවි්ලරහ  භවහ ඳිපභහණ 
යහඳිි ර ළඩ කායනහ. භහ ේදකා  තුමන එකා දිගට ළඩ 
කායනහ. ඒ යහඳිි ර ළඩ කාටයුතුම කාය ේගන ඹන නිඹභ 

ේකාොන්ත්රහත්කාරුහ ේනොේි   sub-contractor තභි  
කාම්කාරුන්ේගන් ළඩ ගන්ේන්. වළඵළි  මුද්ල රළේඵන ේකාොට 
භවය විට sub-contractor ේවොඹහගන්නත් නළවළ. ඔහු ිදටින  

තළනක්ත් දන්ේන් නළවළ. අය මිනිසුඩ අන්ි ේම්ීම කීඹක් විප 
ේොඹහ ේගන ආඳුඩ ගභට ඹනහ. ඔවුන් භහ ේදකා තුමනක් ි සේේ  
ළඹ කායපු රභඹට මුදරක් රළේඵන්ේන් නළවළ.  භභ හිතන විධිඹට 

ේම් ිළියඵ ඳළමිණිලි කායන්න තළනකුත් නළවළ. කාථහක් 
ි ේඵනහ  ගේම් ේකාෝලරන්ේ  රභේඹන් ේවශන දවඩිඹ ග 
තභි  ේකාොශම භවය ේනෝනරහේ  ුඩ  කිඹරහ. ඒ කිඹන්ේන් 
ගේම් ේකාෝලරන්ේ  රභඹ ේඹොදරහ වම්ඵ කායන ්ලලි ලින් 

ේනත් පු්ධගරඹන්ේ  ේනෝනරහ ළන්ට් ඳවුඩර් ගහනහ කිඹන 
එකාි . ඒ නිහ අිළ තමුන්නහන්ේේේගන් ඉ්ලලීභක් කායනහ   
කාම්කාරු වහ ිත්ීරඹ මිි  ඵතහ අභහතයහංලඹ වයවහ ේවෝ ඒ 

විධිඹට ේකාටි කාහලීන ළඩ කායන කාම්කාරුන් ම්ඵන්ධේඹන් 
ඹම් කිිද ළඩ ිළියේශක් කාස කායන්න කිඹරහ.  

භවය විට ඒ අඹට අේප් ්රේ්ධලර ඉඩකාඩම් නළවළ. ඔවුන් 
එේවේ කුලී ළඩ නළි  කාහරඹට ේභවහට ඇවිත් කුලී ළඩ කායනහ. 
නමුත්  භහ තුමන වතය ළඩ කායරහ ඔවුන් භවය ේරහට හිස 

අි න් ේගදය ඹනහ. තභන්ේ  ිළඹහ මුදරක්  අයේගන ේගදය එි  
කිඹහ ඒ දරුන් ඵරහේගන ඉන්නහ. නමුත්  ඒකා න්ේන් නළවළ. 
ගරු ඇභි තුමභනි  අන්න ඒ කාහයණහ ේකාේයහිත් ඔඵතුමභහේ  

අධහනඹ ේඹොමු කායන්න කිඹහ භභ ේම් අසථහේ  ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ.  

ේම් ආ්ඩඩු කිඹන ේ්ධ කායන ආ්ඩඩුක් ේනොේි . ඵරඹට 
ඒභ වහ කිඹන්න පුළුන් ේේයභ කි  වළටි අඳ දළක්කාහ. එේවභ 
කිඹරහ  දළන් ංර්ධනඹ කායන්න ඵළිප ේවේතුම කිඹනහ. භහින්ද 

යහජඳක් ේයජිේම්න්තුම ේම් යේට් ේකාෝටි ගණන් මුද්ල අයේගන  
භහින්ද යහජඳක් ේඳෞ්ධගලිකා භහියගහ වළදුහ  කිඹනහ. භභ 
ේඵොේවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ අඳ කාටිඹහ ළනි ්රේ්ධල  

මිහින්තේ්ල ආනේේ ේවොේයො ඳතහන  භයදන්කාඩර ළනි 
්රේ්ධල  න්ලරමුදහ ළනි ්රේ්ධලර ඳහ- [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු 
භන්රීතුමභනි   තමුන්නහන්ේේ කාහේ  ිළහිේටන්ද ආේ  කිඹහ  

දන්නහ ේන්. ඒ නිහ කාය ඵහේගන ඉන්න.   

අඳ එදහ එළනි ගම්ඵද ්රේ්ධලර ි ේඵන ඳහය්ල ඳහ කාහඳට් 
කාශහ. ගරු ඇභි තුමභනි  ත අවුරුදු 40ක්ත් ඹන තුමරු ේම් යේට් 
ේම් කාහඳට් ඳහය්ල දකින්න රළේඵි  කිඹහ අඳ එදහ හිතුමහ. අඳ ේම් 
ේ්ධ්ල කායරහ ි ේඵනහ. නළතුමහ ේනොේි . ඒ යහඳිි ර ඹම් 

ඹම් ළයදිත් ඇි . නමුත්  ඒ ේ්ධ්ල උඳේඹෝගි කායේගන ේම් 

ඳවයීමභ කායන්න එඳහඹ කිඹහ අඳ ඳළවළදිලි කිඹනහ.  

ේම් ආ්ඩඩු ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන්ට රුිළඹ්ල 
2 500ක් ළඩි කාශහ කිඹහ අද භහධයර ්රචහයඹ ේි . ගරු 
රක්සභන් කිිපඇ්ලර ඇභි තුමභහත් බහේ  ඉේගන ඵරහේගන 

ඉන්නහ. වළඵළි   ඒ ගණන ළඩි ේරහ නළවළ. ළඩි ේරහ නළි  
එකා අද ේභතළනීමභ ඔප්පු වුණහ. ේම්කා ේඵොරුේන් ේගන ඹන්න 
උත්හව කායනහ.  

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු භන්රීතුමභනි  ඔඵතුමභහ කාශ ඒ ්රකාහලඹ ගළන භභ ේඳොඩි 
ඳළවළදිලි කිරීභක් කායන්න ඕනෆ. ේම් යේට් රුිළඹ්ල 40 000ට 
අඩුේන් ඳඩි ගන්න ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ිදඹලුභ ේේකාඹන්ට 

ේම් මුදර රළේඵනහ. ේනොරළේඵන ේකාේනක් ඇත්ේත් නළවළ. 
වළඵළි   හමහිකා ගිවිුඩම්රට ඇතුමශත් වුණු ේේකාඹන්ට එඹ 
රළේඵන්ේන් නළවළ.  

 

ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ිදඹඹට 80ක් විතය ඉන්ේන් හමහිකා ගිවිුඩම්රට ඇතුමශත් 
වුණු කාට්ටිඹ ේන්.  

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඔඵතුමභහ භභ කිඹන කාහයණඹ ේඳොඩ්ඩක් අවේගන ඉන්න.  

හමහිකා ගිවිුඩම්රත් ඒ අඹේ  ඳඩිඹ ගළන ඹම්කිිද 
නිගභනඹක් ි ේඹන්න ඕනෆ. හමහිකා ගිවිුඩම්ර අනික් කාරුණු 
ි බුණත්  ේම් රුිළඹ්ල 2 500 රළේඵනහ. ේනොරළේඵන ේකාේනක් 
නළවළ. ගහමිණී ේරොකුේ  භන්රීතුමභහ කිඹපු කාහයණේේ තයඹක් 

නළවළ. ේභොකාද  bonus දුන්නහභ  ේනත් දිිප ීමභනහ දුන්නහභ 
ඒේකාන් ේම් මුදර අහිමි න්ේන් නළවළ.  

ඒකා අනිහර්ඹේඹන්භ ඒ අඹ දිඹ යුතුම මුදරක්. ඒකා අහිමි 

ේන්ේන් නළවළ. නමුත්  ේම් විධිඹට ජීන විඹදභට මුහුණ ීමභ 
වහ 2014 ඔක්ේතෝඵර් භහේේ අඹ ළේඹන් ඳුඩ ඹම්කිිද 
ේකාේනක් මුදරක් ේගරහ ි ේඵනහ නම් ඒකා විතයක් අඩු 

ේනහ. අේනක් ිදඹලුභ ේදනහට ේම් මුදර අි ි  ේනහ.  

 
ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ේඵොේවොභ සතුමි ි   ගරු ඇභි තුමභනි ේම් කාහයණඹ ඳවදහ ීමභ 
ගළන. 

දළන් අභ ළටුඳ රුිළඹ්ල 10 000ි . අභ ළටුඳ රුිළඹ්ල 
10 000ි  කිඹනහ. භභ හිතනහ රුිළඹ්ල 10 000කින් ජීත් 
ේන්න ඵළවළ කිඹරහ. දළන් ඔඵතුමභහ එේවභ ේදන තළන් ්රකාහල 
කාශහ. ඔඵතුමභහ ්රකාහල කාශහ භවය තළන්ර එේවභ ි ේඵනහ 

කිඹරහ. 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

එේවභත් නළි  අඹට තභි  ේම් ේගන්ේන්. 

599 600 



ඳහර්ලිේම්න්තුම 

ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

එේවභ නළි  ේන්න ඵළවළේන්. එේවභ නම් අභ ළටුඳ 
රුිළඹ්ල 15 000 කාශහභ ේභොකාද ේන්ේන්?   

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඔඵතුමභහට භභ කිඹන්නම්.  

මීක්ණලින් ඳළවළදිලි ේරහ ි ේඵනහ භවය හප්පුර 
ේගන්ේන් රුිළඹ්ල 5 000ි  කිඹරහ. භවය ේයදි හප්පු ි ේඵනහ 
රුිළඹ්ල 5 000ි  ේගන්ේන්.  උස ඉසේකාෝරර ඉේගන ේගන  

උස ේඳශ භත්ේරහ ශභි  ේගදය ඉන්න නිහ ඒ අඹ 
ජහතයන්තය ඳහ්ලර - international schoolsර- උගන්න්නට 
ඹනහ. ඒ අඹට කීඹද ේදන්ේන්? රුිළඹ්ල 7 500ි . ේම් රභඹ 

ූ යහේගන කාෆභක්. ගරු භන්රීතුමභහ  ේම් ඳඩිඹ විඹ යුත්ේත් රුිළඹ්ල 
10 000ි  කිඹනහ ේනොේි . අඩුභ ගණේන් අභ ළටුඳක් නිඹභ 
කායන්නට ඕනෆ නිහ තභි  අිළ ේම් රුිළඹ්ල 10 000 නිඹභ කාේශේ. 
ේේයඹහට පුළුන් ඕනෆ නම් රුිළඹ්ල 20 000ක් ේගන්නට  

25 000ක් ේගන්නට. ේභොකාද  ඒ අඹ රැකිඹහට ඹන්ේන් 
හකාච්ඡහ කායරහ  - කාථහ කායරහ - ඳඩිඹ ීරයණඹ කායේගනි . 
ුඩදුුඩකාම් ි ේඵන කාවුරුත් රුිළඹ්ල 10 000 ඳඩිඹකාට රැකිඹහකාට 

ඹන්ේන් නළවළ. නමුත් රුිළඹ්ල 10 000ක් ත් ේනොරළේඵන තළන් 
ි ේඵනහ. ඒ නිහ තභි  අභ ළටුඳක් නිඹභ කායන්ේන්. 
ඉදිිපේේීම යේට් ආර්ථිකා තත්ත්ඹ දියුණු න විට අිළ ඒකා ළඩි 

කායමු.  

 
ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

භභ කිඹන්ේන් ඒකා රුිළඹ්ල 15 000ි  කිඹරහ වන් කායරහ 
ි බුණහභ කිිද ගළටලුක් ේන්ේන් නළවළ කිඹරහි . උදහවයණඹක් 
වළටිඹට අවුරුදු 18කාට ඩහ අඩු ශභේඹක් රැකිඹහකාට ගන්න එඳහ 

කිඹරහ ීපි ඹක් ි ේඵනහ  භභ හිතන විධිඹට. එේවභ ීපි ඹක් 
ි ේඵනහේන්? එතේකාොට අවුරුදු 18ට ඩහ අඩු ශභේඹක් 
කාවුරුත් ළඩට ගන්න කාළභළි  නළවළ. ඒකා ආයක්හකාහරී නළවළ. ඒ 
හේ  ේම් අභ ළටුඳ ගළනත් ීපි ඹක් ි බුේණොත් ඒ වහම්පුතුමන් 

දන්නහ ේම් ්රභහණේඹන් තභි  ඳටන් ගන්න ඕනෆ කිඹරහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්]  

අේප් ්රේ්ධලේේ ්රලසනඹක් ි ේඵනහ. දළන් කි හ වළභ තළනභ 

 ේඳොේවොය ි ේඵනහ කිඹරහ. දළන් භට ගරු පී. වළිපන් 
ඇභි තුමභහේගන් අවන්න ්රලසනඹක් ි ේඵනහ. අේප් එප්ඳහර 
්රේ්ධලේේ කාඩ ේදකාක් ි ේඵනහ. දළන් call කාය අවන්න  

ේඳොේවොය ි ේඵනහද  කිඹරහ. ේඳොේවොය ගන්න නළවළ. 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඳඩි ගළන කාථහ කායන්න.  

 
ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

නළවළ  ඳඩි ළඩි වීම් ගළන කාථහ කායන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්]  
එේවභ නම් ඊේේ ගරු  ගරු යත් ේෂොන්ේේකාහ ඇභි තුමභහ කාථහ 

කාේශේ විඹ ගළනද? විඹ ගළන කාථහ කායන්නද විනහඩි ඳව ඳව 

දුන්ේන්? අිළ එතුමභහට ඵහධහ කාේශේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔඵතුමභහට අිළ ඵහධහ කාේශේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  නළවළ. අිළ 
ඔඵතුමභහට ඵහධහ කාේශේ නළවළ. අිළ ඔඵතුමභහට ගරු කායනහ.  

 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்னறகு உன்ப்தறணர் எனோர்) 

(An Hon. Member) 
භංගර හේ භ අභංගර කාථහත් ි ේඵනහ.   
 

ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ේම්කා අේප් ්රේ්ධලේේ ි ේඵන ්රලසනඹක්. අේප් ්රේ්ධලේේ 

ි ේඵන ්රලසනඹක් ගළන අඳට කාථහ කායන්නට අසථහක් නළවළ. 
ේරහට ඇභි තුමභහ ේම් ගරු බහට ඇවි්ලරහ ඉන්නහ. ඉි න් 

භභ ඇභි තුමභහට කාථහ කායන්නට ඕනෆ. එතුමභහ ඒහට උත්තය 
ේොඹි   කාථහ කාශහට ඳසේේ. වී විකුණන්නට තළනක් නළවළ.  
ඔඵතුමභහ එක්කා තයවහට කිඹනහ ේනොේි  ගරු පී. වළිපන් 

ඇභි තුමභනි. ඔඵතුමභහත් එක්කා තයවහට කිඹනහ ේනොේි . 
 

ගු පී. ශෆිපවන් මශතළ (්ළමීය ය මර්ිකක ක තුතු ිළිතබඳ 
නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு ன. யரறசன் - கிொிப் கபொருரொதொ 

அலுல்கள் தற்நற அமச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ගරු එස.ීම. මුතුමකුභහයණ 

භන්රීතුමභහේ  අයඹ ිළට භභ ්රකාහල කායන්ේන් ේම් කාහයණඹි . 
එතුමභහ කි හ  වී විකුණන්නට තළනක් නළවළි  කිඹරහ. භභ 
තමුන්නහන්ේේට කිඹන්නම්. ේම් න විටත් තරහ ගඵඩහේ  වී 

ගන්නහ; බු්ලනෆේ  වී ගන්නහ. ඒ හේ භ භළදච්චිේේ CTB 
ගඵඩහ අිළ ම්පර්ණේඹන්භ වී මිරීම ගළීපභට කාස කායරහි  
ි ේඵන්ේන්. ඒ හේ භ භභ ඔඵතුමභහට කි යුතුම කාහයණඹක් 

ි ේඵනහ. ඔඵතුමභහ ළයදි භතඹක් යටට ේගන ඹන්නට වදනහ. 
දළනට අම්ඳහය  අනුයහධපුයඹ  ේඳොේශොන්නරු  වුනිඹහ  
මුරි වු  භන්නහයභ ව කිලිේනොච්චි කිඹන ේම් දිසත්රික්කා 

ිදඹ්ලේ්ලභ වී මිරීම ගළීපභ ඳටන් ේගන ි ේඵනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] භභ කිඹන්නම් භට තත්ඳයඹක් ේදන්න.  

 

ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඊේේ ේඳේර්දහ ේනකාම් ගත්ේත් නළවළ. ඔඵතුමභහ කිඹන 

විධිඹට දළන් ගන්නහද කිඹරහ භභ දන්ේන් නළවළ. භභ අද භේ  
්රේ්ධලඹට ඹනහ. ඳුදහ කාථහ කායරහ ඵරරහ ගන්නහ නම් භභ 
ිළියගන්නම්. 

 

ගු පී. ශෆිපවන් මශතළ  
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භභ ේම් ඔඵතුමභහට ඵහධහ කිරීභක් කායනහ ේනොේි . ඒ හේ  

තත් වී මිරීම ගළීපභ ිදදු කාශ යුතුම සථහන ි ේඵනහ නම් ඔඵතුමභහ 
කිඹන්න. අිළ එතළනත් රළවළසි  කායරහ ේදන්නම්.  

 

ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

තමුන්නහන සේේරහ කිඹන ේ්ධ්ල ේන්ේන් නළවළ. දළන් 
තමුන්නහන්ේේරහ කිඹනහ ේඳොේවොය ි ේඵනහ කිඹරහ.  

දළන් අඳට තත් ්රලසනඹක් ි ේඵනහ. ේඳොේවොය ්රලසනේේීම 
තමුන්නහන්ේේරහ ේභොකාක්ද කි ේ ? තමුන්නහන්ේේරහ 
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ේඳොේවොයර ගණන් ළඩි කාේශේ කාහඵනිකා කාිෂි කාර්භහන්තඹට 

ේඹොමු කායන්න කිඹරහ කි හ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. අහන 
ේභොේවොේත් ේගොවිඹහ ේඳශඳහිය ඹන විට කි ේ  ේභොකාක්ද? අිළ 
ේම් ේඳොේවොය මිර ළඩි කාේශේ කාහඵනිකා ගහට ේඹොමු කායන්න 
කිඹරහ. භභ ඔඵතුමභහේගන් අවන්ේන් කාහඵනිකා ේඳොේවොය ේදන 

තළනක් වදරහ ි ේඵන්ේන් ේකාොේවේද කිඹරහ.  

 
ගු පී. ශෆිපවන් මශතළ  
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මුරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි - [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඔඵතුමභහේ  කාථහේ ීම කිඹන්න. දළන් භභේන් කාථහ කායන්ේන්. 

 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்னறகு உன்ப்தறணர் எனோர்) 

(An Hon. Member) 
ේභතුමභහට කාහරඹ ේදනහද? ේදනහ නම් විප.  

 
ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

භට කාහරඹ ේදනහ නම්  ඉක්භනට කිඹන්න. 

 

ගු පී. ශෆිපවන් මශතළ  
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  අේප් හිතත් ගරු භන්රීතුමභහ 

කි හ ේඳොේවොය ම්ඵන්ධේඹන් ්රලසනඹක් ි ේඵනහ කිඹරහ.  

භභ එකා කාහයණඹක් කිඹන්නම්. යටට අලය ්රභහණේේ 

ේඳොේවොය ටිකා ේගනළ්ලරහ ි ේඵනහ. ඒ විතයක් ේනොේි   ගරු 
භන්රීතුමභනි  ඔඵතුමභහත් දන්නහ අතයභළදි ේේශන්ේදෝ ේතොග 
එක් රැස කායේගන ඉන්න ඵ. 

 
ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඇි   එක් රැස කායේගන ඉන්ේන්? තමුන්නහන්ේේරහ ේඳොේවොය 

ළඩි කායන ඵ ඔවුන් දළන ගත්තහ. 

 
ගු පී. ශෆිපවන් මශතළ  
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භභ කිඹන තුමරු ේඳොඩ්ඩක් ඉන්න. 
 

ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

භේ  කාථහ කායන ේරහ. භභ ේගොවිේඹක්. එදහ අගභළි තුමභහ 
කි හ  "වී ේගොවිතළනට අදහශ ේඳොේවොය ්රභහණඹ ේදනහ" 
කිඹරහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුමභහට ඵහධහ කායන්න එඳහ. එතුමභහ විලහර කාහරඹක් විහදඹ 
වහ රඵහ දුන්නහ. 

ගු එවහ. සී.  ුදතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

එදහ කි ේ   "වී ේගොවිතළනට අලය ේඳොේවොය රඵහ ේදනහ" 
කිඹරහ. ේකාෝ  අද ේකාේ්ලරට ේඳොේවොය? ේකාෝ  අද 
එශලුරට ේඳොේවොය? ේකාෝ  අද මිිපසරට ේඳොේවොය? ඒහ 

රළේඵන්ේන් නළවළ. තමුන්නහන්ේේරහ මිනිසුඩ යට්ටරහ 
ේඵොරුට මිනිසුඩන්ට  භහ ඳහනහ. ේභොකාක්ද භහ ඳහන්ේන්? 
"කාහඵනිකා ේඳොේවොය ේඹොදහ කායන ගහ දියුණු කිරීභ වහ අිළ 

ේම් යහඹනිකා ේඳොේවොය ේදන ්රභහණඹ අඩු කායනහ" කිඹරහ 
තමුන්නහන්ේේරහ කිඹනහ. 

අේප් භහින්ද යහජඳක් භළි තුමභහේ  ආ්ඩඩු කාහරේේ 
කාහඵනිකා ේඳොේවොය ේඹොදහ ගහ කායන්න ඳටන් ගත්තහ. ඒ වහ 

එකා කාහඵනිකා ේඳොේවොය මිටිඹක් දුන්නහ. යහඹනිකා ේඳොේවොය 
ේදන අතයතුමය එකා කාහඵනිකා ේඳොේවොය මිටිඹක් දුන්නහ  අත්වදහ 
ඵරන්න. ඉි න්  ේම්කා අත්වදහ ඵරන්න ඕනෆ. ඔඵතුමභන්රහ 

කායන්ේන් එේවභ ේනොේි . ේම් ේේයභ ව ගන්න ේඵොරුේන් 
යට්ටන්න උත්හව ගන්නහ. ඒකා තභි  ිදදු කායන්ේන්. ඒ නිහ 
භභ ඉ්ලලීභක් කායනහ  ේම් ේඵොරු ේනොකාය ළඵෆ ේ්ධ කායරහ 

ේම් යේට් ්රලසනඹ වින්න උත්හව ගන්න කිඹරහ. ඒ හේ භ 
භේ  කාථහ අන් කායන්න කාලින් ේම් ේ්ධත් කි යුතුමි .  

භභ යත් ේෂොන්ේේකාහ භළි තුමභහට ගරු කායනහ. ඔඵතුමභහ 

ේවො වමුදහඳි යේඹක් ලේඹන් අඳට ේරොකු බක්ි ඹක් ි බුණහ. 
ඔඵතුමභහට කායදයඹක් ේන ේරහේ  අේප් විදඹ හක්ෂිඹට 
එකාෙ අිළ ඒ ගළන කානගහටු වුණහ. වළඵළි    තමුන්නහන්ේේේ  

ඊේේ කාථහේන් ඳසේේ අඳට ේරොකු කානගහටුක් ඇි  වුණහ. භභ 
ඔඵතුමභහේගන් ඉ්ලලීභක් කායනහ  ඔඵතුමභහේ  ේගෞයඹ ආයක්හ 
කාය ගන්න කිඹරහ. ඔඵතුමභහ යේට් නහඹකාේඹක්. ඉි වහගත ේන 
නහඹකාේඹක්. ඔඵතුමභහ එළනි වළිදරීම් යටහක් ්රදර්ලනඹ 

ේනොකාය  එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹට කාේඩ් ඹන්ේන් නළතුම අිළත් 
එක්කා ඉන්න කිඹරහ කිඹමින් ඔඵතුමභහේ  ේගෞයඹ රැකා ගන්න 
කිඹරහත් ඉ්ලරහ ිදටිමින් භේ  කාථහ නතය කායනහ. සතුමි ි . 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ේක්. ේක්. ිළඹදහ භන්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහට විනහඩි 10ක් 
ි ේඵනහ. 

 Order, please! කාවුරු ේවෝ ගරු භන්රීයඹකු මරහනඹ 

වහ ගරු රකී ජඹර්ධන භවතහේ  නභ ේඹෝජනහ කායන්න. 

 

ගු පී. ශෆිපවන් මශතළ  
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  "ගරු රකී ජඹර්ධන භවතහ 

දළන් මරහනඹ ගත යුතුමඹ"ි  භහ ේඹෝජනහ කායනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නනතුුල ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්, ගු කී ජයලර් න මශතළ ුදළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்னறகு தறல் த்ரக்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ன் அகனத, ரண்னறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE  left the Chair, 

and  THE HON.  LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

[අ.බහ. 4.39] 

     

ගු ම්ෂ.ම්ෂ. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்னறகு தக.தக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 
මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභහට භේ  සතුමි ඹ පුද කායනහ. 

අේප් කාම්කාරු වහ ිත්ීරඹ මිි  ඵතහ අභහතය ගරු ේජෝන් 
ේේනවියත්න භළි තුමභහ ේදන ය කිඹළවීභ වහ  ඉදිිපඳත් කායපු 

ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ිළියඵ ඉතහභත් ළදගත් භත  අදවස අද 
ේම් ේගෞයීපඹ බහේ ීම භන්රීරුන් විිදන් ඳශ කාශහ.  මීට ්රථභ 
කාථහ කාශ භන්රීතුමභහ අදවස ඳශ කාේශේ  ේඳොේවොය ගළන. ේම් ඳනත් 

ේකාටුම්ඳත් ේදේකාන් අිළ කාථහ කායන්ේන්  ඳඩි ම්ඵන්ධි .  

අිළ ඳුඩගිඹ අවුරු්ධේ්ධ අේගෝසතුම භහේේ ඳත්පු 
භළි යණේේීම කි හ  "ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකා 

අි ි හිදකාම් ේනුේන් ළටුප් ළඩි කිරීභක් කායනහ. ඒ වහ 
ීපි ඹක් වඳුන්හ ේදනහ. එතේකාොට භහිදකා ළටුඳ රුිළඹ්ල 
10 000ක් ඵට ීපි භඹ ලේඹන් නිඹභ කිරීභ ිදදු කායනහ. 2015 

ර්ේේීම රුිළඹ්ල 1 500කින් ළටුප් ළඩි කායනහ. ඊට ඳසේේ 
2016 ර්ේේීම රුිළඹ්ල දහවක් ලේඹන් ළඩි කාය රුිළඹ්ල 
2 500කින් ළටුප් ළඩි කායනහ" කිඹරහ. ඒ ේ්ධ්ල කායන්න දළන් 
අලය කාටයුතුම කායරහ ි ේඵනහ. 

මීට ්රථභ අේප් ගරු ඇභි තුමභහත්  අේප්  යහජය ඇභි තුමභහත් 
එක්කා අඳ හකාච්ඡහ කායරහ  ේම් රුිළඹ්ල 2 500 තුම කාම්කාරු 
ජනතහට රඵහ ීමභ ේනුේන් හකාච්ඡහ කායරහ ීරයණඹක් ගත්තහ. 

ඒ අනු ේම් මුදර ේගන්න ීරයණඹ කායරහ ඒ වහ අලය ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත අද ේදන ය කිඹළවීභ වහ ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමට 
ඉදිිපඳත් කාශහ.  

ඳුඩගිඹ කාහරේේ තුමකායේේ ේේකාඹන්ට රුිළඹ්ල 100ක්  
200ක් ළඩි කාය ගන්න වුභනහ වුණහභ හමහිකා ගිවිුඩභක් අත්න් 

කායනහ. ේදභශ බහහේන් ේම්කාට 'கூட்டுஎப்தந்ம்' කිඹරහ 

කිඹනහ. ඒකා අවුරුදු ේදකාකාට තහකුි  අත්න් කායන්ේන්. ඒකා 

අත්න් කායන්න ේනොේඹකුත් තයග්රව ඳත්නහ; ඉන්දිඹහට 
ගිහි්ලරහ එේවන් ීරන්දු ීරයණ  ගන්නහ. ඒ විධිඹට කාම්කාරු 
ජනතහ ේනොේඹකුත් අඳවුඩතහන්ට ඳත් කායරහ තභි  ඒ හමහිකා 

ගිවිුඩභ -கூட்டுஎப்தந்ம்- අත් න් කරන්සන්. සේ පාර ඒක 

අත්න් කායන්න ඒ ිත්ීරඹ මිි රටත් ඒ හේ භ තුමකායේේ 
වහම්පුතුමන්ටත් ඵළිප ේන තළනට ඳත් වුණහ. ේභොකාද තුමලින් 
ඳහඩුි   ්ලලි ේගහ ගන්න විධිඹක් නළවළ කිඹන ්රලසන ආහ. ඒ 

අනු තුමකායේේ ජනතහට ේම්කා දළඩි ේේ ඵරඳහන්න ඳටන් 
ගත්තහ.  

දළනට ඳි න ජීන විඹදම් තත්ත්ඹ අනු ඉතහභ 

අඳවුඩතහට ඳත් ිදටින තුමකායේේ ජනතහට අේප් ආ්ඩඩු 

ඵරඹට ඳත් වුණහභ ේම් රුිළඹ්ල 2 500 ේදනහ කිඹරහ ීරයණඹ 

කාශහ. ඒ අනු රුිළඹ්ල 1 500 ව රුිළඹ්ල 1 000 ලේඹන් අදිඹය 

ේදකාකින් එභ රුිළඹ්ල 2 500 ේගන්න කාටයුතුම කායනහ. යහජය වහ 

අර්ධ යහජය අංලේේ ේේකාඹන් වහ විවිධ තයහි යම් අනු අභ 
ේ තන ඹහන්ත්රණඹක් ්රිඹහත්භකා ේමින් ඳි නහ. ේඳෞ්ධගලිකා 

අංලේේ ේේකාඹන්ේ  ළටුප් වහ ේේහ තත්ත්ඹන් ඳහරනඹ ව 

්රධහන අණඳනත් ේදකාක් ි ේඵනහ.   

ඒහ නම් 1954 අංකා 19 දයන හප්පු වහ කාහර්ඹහර ේේකා 
ඳනත වහ 1941 අංකා 27 දයන ඳඩි ඳහරකා බහ ආඥහඳනත. හප්පු  

ඇෙලුම් ඇතුමළු විවිධ කාර්භහන්ත ක්ේේත්රර ළඩ කායන ිදඹලුභ 
අඹට රුිළඹ්ල 2 500 ළඩි කිරීභ ේගන්න ඕනෆ. ඳුඩගිඹ කාහරේේ 
කාඩඹකා ළඩ කායන ේකාේනක් ේවෝ හප්පුකා ළඩ කායන 

ේකාේනක් ඳඩි ළඩි කිරීභක් ඉ්ලරන්න ගිඹහභ වහම්පුතුමන් ලේඹන් 

ඒ කාඩේේ අි ි කාරුේ   නළත්නම් හප්පුේ  අි ි කාරුේ  - ඒ 
මුදලිරහේ  - ේගයවුම්රට ඹටත් ේන්න ිදදු වුණහ. එේවභ 
නළත්නම් රැකිඹහේන් අසේරහ ඹන්න ිදදු න තළනට ඳත් 
ේනහ. ඳුඩගිඹ කාහරඹ තුමශ ඳඩිඹ ම්ඵන්ධේඹන් ේඳොඩි ේදඹක් 

කාථහ කාශත් ඒ හේ  ේනොේඹකුත් ේ්ධ්ල ිදදු න තත්ත්ඹක් 
අඳට දකින්න රළබුණහ. තභන්ට ේදන මුදර අයේගන කාට ව 
ේගන ඉන්න තත්ත්ඹකාට තභි  ඳත් ේරහ ි බුේ්ඩ. දළන් එේවභ 

ඵළවළ. ේම් යජේඹන් නිඹභ කාය ි ේඵන මුදර ේගන්න ිද්ධධ 
ේනහ.  

ඳුඩගිඹ යජඹ 2008 ේර්ීම කාම්කාරු ීපි  ්රි ංසකායණ 

වහ කාම්කාරු උඳේ්ධලකා බහේ  නිේඹෝජිතඹන්ේගන් භන්විත 
කාමිටුක් ඳත් කාශහ. කාමිටුේ ීම ීමර්ඝ ලේඹන් හකාච්ඡහ කාශහ  
අභ ේ තනඹ රුිළඹ්ල 5 000ක් ේගන්න ඕනෆ කිඹරහ. නමුත් 

අවුරුදු වතක් ගිහි්ලරහත් ඒ අඹට ඒ මුදර ේගවීභ  ගළන 
ීරයණඹක් ගන්න ඵළිප වුණහ. රුිළඹ්ල 5 000ක් ි ඹහ රුිළඹ්ල 
1 000ක් ේගනහ කිඹරහ ීරයණඹකාට ආේ  නළවළ. රුිළඹ්ල 
1 000ක් ද  ේකාොේවේද ේගන්න ීරයණඹ කාශහ. ඒකාත් ේග ේ  

නළවළි  කිඹන එකා තභි  ේභතළන ේඳේනන්න ි ේඵන්ේන්. නමුත් 
අේප් යජඹ ඵරඹට ඳත් ේරහ අවුරු්ධදක් ඹන්න භත්ේතන් ේම් 
මුදර ේගන්න කාටයුතුම කාය ි ේඵන එකා ගළන විේලේේඹන් 

වන් කායන්න ඕනෆ.  

ඳුඩගිඹ කාහරේේ විවිධ ක්ේේත්රර ළඩ කායන කාම්කාරුන්  
තුමකායේේ ේේඹ කායන අඹ  එකා එකා ිත්ීරඹ මිි රට 

එේවභ නළත්නම් වහම්පුතුමන්ේ  ංවිධහනරට ඹටත් ේරහ තභි  
ඉන්න ිද්ධධ වුේ්ඩ; ඒ අඹ කිඹන විධිඹට තභි  කාටයුතුම කායන්න 
ිද්ධධ වුේ්ඩ. දළන් ඒ ඵර අයගශේඹන් මිදිරහ තුමකායේේ ජනතහට 

නිදවේේ කාටයුතුම කායන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ඇි  ේරහ 
ි ේඵනහ. ඒ තත්ත්ඹ ඇි  කාේශේ එක්ත් ජහි කා ඳක් යජඹි .  

විේලේේඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ  ඳුඩගිඹ කාහරඹ තුමශ 

'භම්ඵරම්' ක්රභඹක් ඇි  කාේශේ -තුමකායේේ කාහන්තහන්ටත් 
ිළිපමින්ටත් භහන ඳඩි ක්රභඹක්  ඇි  කාේශේ- එක්ත් ජහි කා ඳක් 
යජඹ තුමියන්ඹ කිඹන එකා. ඒ හේ භ තුමකායේේ කාම්කාරු 
ජනතහට ඳවුඩකාම් යහශිඹක් රඵහ ේදන්න ළඩ කාටයුතුම කාය 

ි ේඵන්ේන් එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹි  කිඹන එකාත් භභ ේම් 
අසථහේ  විේලේේඹන් භතක් කායනහ.  

ඳුඩගිඹ කාහරඹ තුමශ ිත්ීරඹ මිි  නහඹකාේඹක් වළටිඹට භභත් 

ේනොේඹකුත් ිත්ීරඹ මිි  වයවහ විවිධ ඳනත් ේගේනන්න 
කාටයුතුම කාශහ; හකාච්ඡහ කාශහ; කාම්කාරු ජනතහ ට අි ි හිදකාම් 
රඵහ ේදන්න උත්හව කාශහ. නමුත් ඒ එකා ේදඹකාටත් කාළභළි  

නළවළ. ඒ තුම  යජඹට බහය ේදන්න කිඹරහ ඉ්ලලීම් කාශහ. ඒකාට 
කාළභළි ත් නළවළ. ඉ්ලරන ඳඩි ේගන්න කාළභළි ත් නළවළ. 
කාම්කාරුන්ේ  අි ි හිදකාම් රඵහ ේදන්න ඵළිප විධිඹට තුම 

ඳහඩුි   ඳහඩුි  කිඹන තත්ත්ඹට ඳත් කාය ේගන ි ේඵනහ. අද තුම 
මිර ීම ගන්න ේරොකු ේකාොම්ඳළනි ඉදිිපඳත් න තත්ත්ඹට 
ඇවි්ලරහ ි ේඵනහ. ේරෝකාේේ ේත් මිර ිළියඵ ඳි න 
තත්ත්ඹ උඩ ේඳොඩි ඳුඩඵෆභකාට රක් ේරහ ි ේඵනහ. 

 ේම් ගරු බහේ ීම භවය ගරු භන්රීතුමභන්රහ කි හ  
"ේකාොේශේ වරහ ගළහි්ලරක්" කිඹරහ. ේභතළන ේකාොේශේ වරහ 
ගළහි්ලරක් ඇත්ේත් නළවළ. ේකාොේශේ වරහ ගවරහ ේම් ආ්ඩඩු 

ඉදිිපඹට ේගන ඹන්න අලයතහකුත් නළවළ. එේවභ අතයේඹන් 
යට ඳහරනඹ කායන ිළිපක් ේනොේි  අිළ. අතය කිඹමින් ේම් යට 
ඳහරනඹ කායන්න අඳට වුභනහක් නළවළ. ේවොය  තක්කාඩින් ටිකා 

අි න් කාය දභරහ  ජනතහට ඇත්ත කිඹමින්  ඹවඳහරනඹක් තුමියන් 
ේම් යට ඉසයවට ේගන ඹන්නි  අඳට අලය ේරහ ි ේඵන්ේන්. 

605 606 



2016 භහර්තුම 11 

ජනතහට නිඹභ ේේඹක් කායරහ අනහගත ඳයපුයට යට බහය 

ේදන්නි  අඳට අලය ේරහ ි ේඵන්ේන් කිඹන එකා විේලේේඹන් 
භතක් කායන්න ඕනෆ.  

එේවභ නළතුම  අද ේභතළන එකාක් කිඹරහ ේවට ේනත් 
තළනකා ත එකාක් කිඹන්න අඳ කාළභළි  නළවළ. ේම් ගරු බහට 

අඳට ඳත් කායරහ එ ේ  භව ජනතහ. විේලේේඹන්භ දුප්ඳත්  
අහිංකා ජනතහ. ඒ අහිංකා ජනතහ අඳ ඳත් කායරහ එ ේ   ඒ 
අඹේ  ්රලසන ගළන කාථහ කායන්නි ; ඒ ්රලසනරට විඳුම් රඵහ 

ේදන්න කිඹන ඉ්ලලීභ කායන්නි .  

අද යේට් ඹව ඳහරන ආ්ඩඩුක් ්රිඹහත්භකා නහඹ කි හට 
ඹව ඳහරනඹට ේවොරු එකාතුම ේරහ ඉන්නහ; ඒ ඳළත්ේතන් ේම් 

ඳළත්තට ආහඹ කිඹනහ. ේවොරුත් එක්කා ගනුේදනු කායන්න  අඳට 
අලයතහක් නළවළ.  අි ගරු ජනහධිඳි තුමභහත්  ගරු 
අග්රහභහතයතුමභහත් ඇතුමළු අඳත් එක්කා ිළිපිදදු ිළිපක් එක්කා එකාතුම 

ේරහ ඉන්නහ. අඳ ිදඹලු ේදනහේ  ඵරහේඳොේයොත්තුම අංකා 
යට ඳහරනඹ කායරහ  ේම් යේට් ඹව ඳහරනඹක් ඇි  කායරහ  දුප්ඳත් 
අහිංකා ජනතහේ  ්රලසනරට විඳුභක් රඵහ ීමරහ යට ඉදිිපඹට 
ේගන ඹන්නි . මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ඒ කාහයණඹ භතක් 

කායමින් ේම් අසථහ රඵහ දුන් ඔඵතුමභහට භේ  සතුමි ඹ පුද 
කායමින්  ගරු භන්රීරු ිදඹලු ේදනහටභ ුඩඵ ්රහර්ථනහ කායමින් 
භේ  චන ස්ලඳඹ අන් කායනහ. 
 

[தற.த. 4.49] 
 

ගු න. නරවින්ේ කුමළර් මශතළ 
(ரண்னறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தகப மனமரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப, இன்ன் 

தரறல் அமச்சர் தகப தஜரன் தசதணறத்ண 

அர்கபறணரல் 'தமனரபர்கபறன் தசற குமநந்தட்ச 

தணம் சட்டனேனம்' னென்மக்கப்தட்டுள்பது. ணறரர் 

துமநறணனோக்கு குமநந்தட்ச சம்தபம் தத்ரறம் னௌதரய் ண 

இறல் குநறப்தறடப்தட்டினோக்கறன்நது. இக்கரனகட்டத்றதன இம 

ததரன்தணளத்துக்கபரல் ததரநறக்கப்தடதண்டி எனோ 

சட்டனேனரக ரன் தரர்க்கறன்தநன். இன்ன் இந் ரட்டிதன 

அச ஊறர்களுக்குப் னநம்தரக ணறரர்துமந ஊறர்களும் 

தமன தசய்கறன்நரர்கள். குநறப்தரக, அச துமநமறட றகப் 

தன்டங்கு அறகரறத்ரண ஊறர்கமபக் தகரண்டரகத் 

ணறரர் துமந றபங்குகறன்நது. இந் ணறரர்துமந 

ஊறர்கமபப் ததரன்த்பறதன அர்களுக்கரண 

ஆக்கனர்ரண சட்டறட்டங்கள் இல்மன ன்ன்ரன் தசரல்ன 

தண்டும். இம ஆங்கறனத்றதன coverage ன்ன் 
தசரல்ரர்கள். அந் மகறதன, சறநறது னநந்ள்பப்தட்ட எனோ 

துமநறணரகத ணறரர் துமநறணர் இவ்பவு கரனனெம் 

இனோந்துந்றனோக்கறநரர்கள்.  

ணறரர் துமந ஊறர்கமபப் ததரன்த்பறதன 

அர்கபறன் தமனனோர் - employer or proprietor - மச் 

தசய் றமணக்கறன்நரர்கதபர, அம அர்கள் தசய்க்கூடி 

எனோ றமனமத இதும கரனனெம் இனோந்துந்துள்பது. 

ந்தரனோ கரனத்றலும் ணறரர் துமந ஊறர்களுக்கு 

இவ்ரன் ஆகக்குமநந் சம்தபரக குநறப்தறட்ட எனோ தரமக 

இனோக்கதண்டுதன்ந எனோ சட்டனேனம் தரரளுன்நத்றதன 

தகரண்டுப்தடறல்மன. இன்ன் இந் ரட்டிதன 

மடததன்ம் ல்னரட்சறம றர்சணம் தசய்தர்களுக்கு, 

ல்னரட்சறமப் தற்நறக் தகனரகப் ததசுதர்களுக்கு, 

ல்னரட்சற ததரனோத்றல்மனதன்ன் தசரல்தர்களுக் 

தகல்னரம் இந் சட்டனேனரணது க்க அடி 

தகரடுத்றனோக்கறன்நதன்தந தசரல்ன தண்டும். கடந் 

ஜணரறதறத் தர்னரக இனோக்கனரம், அல்னது அற்குப் தறநகு 

டந் தரரளுன்நத் தர்னரக இனோக்கனரம், 

அத்தர்ல்கபறல் க்கள் ல்னரட்சற அசரங்கத்துக்கு 

ரக்கபறத்ன்னேனம் தகு மத்றரறதரன சறநறதசண அர்கள் 

இன்ன் இந் ரட்டின் ஜணரறதறரக இனோக்கறன்நரர். 

அதததரல், க்கற தசறக் கட்சறறன் மனர் தகப 

றல் றக்கறசறங்க அர்கள் தற அமச்சரக 

இனோக்கறன்நரர்.  

இந்த் தர்ல்கபறன்ததரது க்களுக்குச் சம்தப உர்வு 

தற்நற எனோ ரக்குன்றபறக்கப்தட்டது. அந் 

ரக்குன்றறன்னேனம் அசரங்கத் துமநறணர் தத்ரறம் 

னௌதரய் சம்தப உர்மப் ததற்நரர்கள்; இப்ததரளது அது 

அனெல்தடுத்ப்தட்டு னோகறன்நது. அததமப ணறரர் 

துமநறணமப் ததரன்த்பறதன, தகரடுக்கப்தட்ட 

ரக்குன்ற இந் ஆன் ர கரனப் தகுறறதன றமநதந 

இனோக்கறன்நது. உண்மறதன அந்ச் சட்டனேனம் இன்ன் 

தரரளுன்நத்றல் தகப தரறல் அமச்சரறணரல் 

னென்மக்கப்தட்டினோப்தது ல்னரட்சறக்கு இன்னுதரனோ சரன்ன் 

தகர்கறன்நது.  

இந் ரட்டிதன ல்னரட்சறக்குத் துமததரகும் 

கட்சறகபறதன க்கற தசறக் கட்சற அறக அங்கத்ர்கமபக் 

தகரண்டரக இனோக்கறன்நது. அததம் ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக் 

கட்சறமச் சரர்ந் தகப டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண 

அர்கள் இந் ல்னரட்சறறல் தரறல் அமச்சரக 

இனோக்கறன்நரர். அப்தடிதன்நரல் இன்ன் இந் இண்டு 

ப்தறணனோம் எத்துப்ததரய் எனோ றடத்றதன சங்கரய் 

இனோப்தம உண்மறதனத ரன் தற்கறன்தநன். 

அததத்றதன ரன் தறறறறத்துப்தடுத்தும் ததுமப 

ரட்டத்றலுள்ப இன்னுதரனோ தரரளுன்ந உன்ப்தறணர் 

தகப வீந்ற சவீ அர்கள் தரறல் ற்ன்ம் 

தரறற்சங்க உநவுகள் இரஜரங்க அமச்சரக 

இனோக்கறன்நரர். தரறல் அமச்சறன் இரஜரங்க அமச்சர் 

ன்ந மகறதன அனோக்கு எனோ ததரன்ப்ன இனோக்கறன்நது 

ன்தற்கு தனறகரக அர் இனங்மகத் தசற தரட்டத் 

தரறனரபர் சங்கத்றன் மனரகவும் இனோக்கறன்நதடிரல், 

இந்ச் சம்தபப் தறச்சறமணறதன இட்டிப்னப் ததரன்ப்னம் 

தரரற சுமனம் அர் மனறதன இனோக்கறன்நது ன்தம 

ரன் இந் இடத்றதன ஞரதகப்தடுத் றனோம்னகறன்தநன்.  

இன்ன் இங்தக தகரண்டு சர்ப்தறக்கப்தட்டினோக்கும் இந்ச் 

சட்டனேனம் ணறரர் துமநறணனோக்கு, றதசடரக தரட்டத் 

தரறனரபர்களுக்கு எனோ ப்தறசரம். ஆகத, தகப 

இரஜரங்க அமச்சர் வீந்ற சவீ அர்கள் இன்ன் 

உண்மறதனத எனோ றம்றரண தூக்கத்ம - உநக்கத்ம 

தற்தகரள்ரர் ன்ன் ரன் ம்னகறன்தநன். அறல் ந்றச் 

சந்தகனெம் இல்மன. தணணறல் அனோக்கும் இந்ப் தறச்சறமண 

இனோந்து. அரது அமச் சந்றக்கும் எவ்தரனோ தரட்டத் 

தரறனரபறனம் ங்கபறன் சம்தப உர்மப் தற்நற, ங்கபது 

சம்தபத்மப் தற்நற அரறடம் தறஸ்ரதறக்கர ரதப 

கறமடரது. அததத்றதன ணறரர் துமநறணனோக்கு 

ங்கப்தட தண்டி ஆகக்குமநந் தரமகரண இந்ப் 

தத்ரறம் னௌதரய் சம்தபரணது இந்ப் தரரளுன்நத்றதன 

சட்டரக்கப்தட்ட தறன்ன, அது தரட்டத் 

தரறனரபர்களுக்கும் ததரய்ச் தசனோகறன்நர, அர்களுக்கும் 

ங்கப்தடுகறன்நர ன்தம உத்ரப்தடுத்றக் 

தகரள்து அமச்சர் அர்களுக்கும் இரஜரங்க அமச்சர் 

அர்களுக்குனெள்ப இன்னுதரனோ தரரற ததரன்ப்ன ன்தம 

இந் இடத்றதன ரன் சுட்டிக்கரட்ட றனோம்னகறன்தநன்.  

அதுரத்றல்ன, தரட்டத் தரறனரபர்கபறன் 

சம்தபத்மப் ததரன்த்பறதன அது கூட்டு 
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எப்தந்த்றனூடரகச் தசற்தடுத்ப்தட்டு ந்து ன்தது ம் 

அமணனோக்கும் தரறனம். The wages of the estate workers are 
determined through a Collective Agreement. This Collective 
Agreement is signed between trade unions and the employers. It 
is renewed every two years and the term of the last Collective 
Agreement ended up on the 31st of March, 2015. ஆகத, 

கடந் ரர்ச் ரம் கரனரறரகற அந்க் கூட்டு எப்தந்ம் 

இன்ன் எனோ னோடரகறனம் னதுப்தறக்கப்தடரல் இனோப்தம 

ரங்கள் றக தமணதரடு கூநதண்டிரக இனோக்கறநது.  

கூட்டு எப்தந்ம் னதுப்தறக்கப்தடரமறணரல் தரட்டத் 

தரறனரபர் த்றறதன எனோ தகரந்பறப்ன - எனோ ணத் தும் - 

ற்தட்டது. அரது, ங்கமபப் தற்நற எனோனோம் 

ததசுறல்மனத! ங்களுமட சம்தபத்மப் தற்நற னோத 

குதனளப்னறல்மனத! ங்கபது சம்தபம் தரடர்தரகக் 

குதனளப்தறணரலும் ஆக்கனர்ரண டடிக்மககள் 

இதும தற்தகரள்பப்தடறல்மனத! ன்கறன்ந ஏர் 

ஆங்கம் அர்கள் த்றறல் இனோந்து. இன்னேனம் 

இப்ததரளது அற்கும் எனோ னெடிவு ற்தட்டினோக்கறன்நது. 

அர்கள் தரடர்ச்சறரக எனோ தன்மரண ன்மமக் 

கமடப்தறடித்து ன்தசல்களுக்குத் துமததரகர எனோ 

க்கள் கூட்டரக இனோந்து தசய்நறரது டுரநறப் 

ததரறனோந்ம ரங்கள் கடந் தன ரங்கபரக அரணறத்து 

ந்தரம். ஆணரல், இன்ன் அந் றமனமக்கு எனோ 

னெற்ன்ப்னள்பற மக்கப்தட்டினோக்கறன்நது. இந் 2,500 னௌதரய் 

அறகரறப்ன ன்தது இணறதல் அமணத்துத் ணறரர் 

துமநறணனோக்கும் ததரய்ச்தசனோம் ன்தரல் அர்களுக்கும் 

அது கறமடக்குதன்ந றமனம இன்ன் ற்தட்டினோக்கறன்நது.  

தரட்டத் தரறனரபர்கமபப் ததரன்த்பறதன 

அர்கபறன் தரறலின் ன்ம றகக் கஷ்டரணது, றக 

தரசரணது. றணந்தரன்ம் ரட்கூலிக்கு தமனதசய்ரல் 

ரத்றத அர்களுக்குச் சம்தபம் கறமடக்கும் றமனம 

இனோக்கறன்நது. இன்ன் வ்ரன் 2,500 னௌதரய் தரட்டத் 

தரறனரபர்களுக்கும் ததரனோத்ம் ன்ந றமனம இந் 

ரட்டில் - இந்ப் தரரளுன்நத்றல் ற்தட்டினோக்கறன்நதர, 

அற்கு றகரக றர்னோம் கரனங்கபறதன தரட்டத் 

தரறனரபர்களுக்கு ரச் சம்தபம் ங்கப்தட 

தண்டுதன்ந றமனமனம் ற்தடதண்டும். அந் 

றமனமம ட்டுற்கரண னெற்சறகமப இன்ன் தரறல் 

ற்ன்ம் தரறற்சங்க உநவுகள் அமச்சரக இனோக்கும் 

தகௌ தஜரன் தசதணறத்ண அர்களும் இரஜரங்க 

அமச்சர் தகௌ வீந்ற  சவீ அர்களும் ங்கபது 

கரனப்தகுறறதன தற்தகரள்ப தண்டுதன்ன் இந் உரற 

சமதறதன தறதரடு தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.  

இன்ன் மனகத்றதன தசற்தடுகறன்ந றழ் 

னெற்ததரக்குக் கூட்டறதன்தது னேன்ன் கட்சறகள் என்நரக 

இமந்து தசற்தடுகறன்ந ஏர் அமப்தரகும். அரது, 

தகப தணர கதசன் மனமறதன இங்கும் 

ஜணரக க்கள் னென்ணற, தகௌ இரரகறனோஷ்ன் 

மனமறதன இங்கும் ரன் சரர்ந் அமப்தரண  மனக 

க்கள் னென்ணற, தகௌ தணற றகரம்தம் அமச்சர் 

அர்கபறன் மனமறல் இங்கும் தரறனரபர் தசற 

சங்கம் ஆகற னேன்ன் கட்சறகளும்  இமந்து ஏர் 

அமப்தறன்கலழ் "றழ் னெற்ததரக்குக் கூட்டற" ன்ந 

ரத்தரடு  தசற்தடுகறன்நண. இன்ன் மனகத்மப் 

ததரன்த்மறதன, றழ் னெற்ததரக்குக் கூட்டறரணது 

மனக க்கபரல் ற்ன்க்தகரள்பப்தட்ட ஏர் அமப்தரக 

ரநறறனோக்கறன்நது. கடந் 6 ரங்களுக்குள் ங்கபரல் தன 

ரற்நங்கமப தற்தகரள்பக்கூடிரக இனோந்து. 30 

னோடங்களுக்கு தனரக மனகத்மப் தறறறறத்துப் 

தடுத்றர்கள் - மனகத்றன் தகரதறத் 

தறறறறகதபன்ன் தசரல்லிக்தகரண்டு இனோந்ர்களுக் 

தகல்னரம் மனக க்கள் இந்த் தர்லினூடரக எனோ 

தரடத்மக் கற்தறத்துக் தகரடுத்றனோக்கறநரர்கள்.  

கடந் தரரளுன்ந அர்றன்ததரது க்கள் றடுமன 

னென்ணறறன் மனனோம் தகௌ உன்ப்தறணனோரண  

அதகுர றமரரக்க அர்கள் இந்ச் சமதறதன 

மனக க்கள் தற்நற எனோ தறதமமக் 

தகரண்டுந்ரர். அரறன் தறதம அமணத்து மனக 

க்கபறன் தகரதறத் ஆமப்  ததற்நது. அர் னென்மத் 

ரங்கள் அமணரலும் ற்ன்க்தகரள்பக்கூடிரக 

இனோந்து.  றழ் ஊடகங்கள் அற்கு றமந னென்னுரறம 

தகரடுத்ண. றழ் ரதணரலிகள், தத்றரறமககள் ததரன்ந 

அமணத்றலும் அரறன் னென்தரறவுகமப 

ற்ன்க்தகரள்பக்கூடி மகறல் தற்னக் கறமடத்து. 

ஆகத, இமதரனோ ல்ன அம்சரக ரங்கள் 

தரர்க்கறன்தநரம். இன்ன் இந் உரற சமதறதன மனக 

க்கமபப் தற்நறப் ததசப்தடுது றக அறகரக இனோக்கறன்நது. 

இற்குத் றழ் னெற்ததரக்குக் கூட்டற கரரக 

இனோக்கறன்நது. ஜணரறதற அர்கள் ணது தர்ல் 

தறசரத்றன்ததரது "மனக க்கபறன் ரழ்க்மகறதன எனோ 

சுதறட்சத்ம ற்தடுத்துதரம்!" ன்ந ஏர் உன்றதரறம 

ங்கறறனோந்ரர். தகப தறர் றல் றக்கறசறங்க 

அர்களும் தர்ல் தறசரத்றன்ததரது மனக க்கள் 

தரடர்தரகத் ணது ரக்குன்றம ங்கறறனோந்ரர். இன்ன் 

அம தடிப்தடிரக ணரக ரநறக்தகரண்டு னோம 

ரங்கள் கரக்கூடிரக இனோக்கறன்நது.   

அதுததரன, னரற்நறதன ததரன்தணளத்துக்கபரல் 

ததரநறக்கப்தட தண்டி எனோ றகழ்வு தற்ன் இடம்ததற்நது. 

அரது, தண்டரரக்க சர்தச ரரட்டு ண்டதத்றதன 

மனரட்டு னற கறரங்கள், உட்கட்டமப்ன சறகள் 

ற்ன்ம் சனெர அதறறனோத்ற அமச்சுக்குப் ததரன்ப்தரக 

இனோக்கறன்ந மனக மந்ன் தகப றகரம்தம் 

அர்கபறணரல் னென்தரறப்தட்ட 'மனக 

அதறறனோத்றக்கரண ந்ரண்டு தமனத்றட்டம்' தகப 

தற ந்றரற அர்கபறணரல் அங்குரர்ப்தம் 

தசய்துமக்கப்தட்டது. இந் 6 ர கரனப்தகுறறதன 

இமமணத்தும் இடம்ததந னெடினதன்நரல், 30 

னோடங்கபரக மனகத்மப் தறறறறத்தும் தசய்ர்கள் 

இற்மநச் சரறரக உர்ந்து சனேக உர்தரடு சறந்றத்துச் 

தசற்தட்டினோந்ரல் மனகம் ப்ததரதர 

ரநறப்ததரறனோக்கும் ன்தறதன வ்ற சந்தகனெம் இல்மன. 

ஆணரல், டந்மப் தற்நற ரங்கள் இங்தக 

ததசறக்தகரண்டினோப்தறதன வ்ற அர்த்னெம் இல்மன. 

அமப்ததரகும் றர்கரனம் ன்மரணரக 

அமதண்டும் ன்தத ணது அரரக, றர்தரர்ப்தரக 

இனோக்கறன்நது.   

இந் ரட்டிதன எவ்தரர் அசரங்கனெம் ஆட்சறக்கு 

னோம்ததரது தல்தன் ததர்கபறதன மனகம் தரடர்தரண 

அமச்சுக்கள் ற்தடுத்ப்தடுகறன்நண. இவ்ரன் 

ற்தடுத்ப்தடும் அமச்சுக்கள் தரடர்ச்சறரக 

இனோப்தறல்மன. ந்து னோடங்களுக்கு எனோனெமந 

அமச்சுக்கபறன் ததர்கள் ரற்நப்தடுகறன்நண அல்னது 

இல்னரதரறக்கப்தடுகறன்நண. ஆகத, மனகத்மப் 

ததரன்த்பறதன அற்தகன்ன் அமச்சுக்கள் றந்ரக 

இல்னரலினோக்கும் எனோ ன்மம ரங்கள் கடந் 
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கரனங்கபறதன அனுதரலறரகப் தரர்த்றனோக்கறன்தநரம்; 

அனுதறத்றனோக்கறன்தநரம். ஆகத, இந் உரற சமதறதன 

ரன் எனோ னென்தரறம தற்தகரள்பனரதன்ன் 

றமணக்கறன்தநன்.  

அரது, அமச்சுக்கள் உனோரக்கப்தடும்ததரது அம 

ந்ப் ததரறலும் இனோக்கனெடினம்; அறல் வ்ற 

தறச்சறமணனறல்மன; க்கு அறதன ஆட்தசதமணறல்மன. 

ஆணரல், மனக அதறறனோத்ற சம்தந்ரக 'மனக 

அதறறனோத்ற அறகரசமத' என்ன் ற்தடுத்ப்தடதண்டும். 

இன்ன் தல்தன் தகுறகளுக்கு இவ்ரநரண அதறறனோத்ற 

அறகரசமதகள் ற்தடுத்ப்தட்டினோக்கறன்நண. ஆகத, 

அமச்சுக்கள் ரநறணரலும் இவ்ரநரக ற்தடுத்ப்தடும் 

அறகரசமதகள் தரடர்ச்சறரக இங்குதன்ந எனோ 

றமனம இனோப்தணரல் மனகத்றற்கரகத் ணறரண 

அதறறனோத்ற அறகரசமத என்நறமண ற்தடுத்துனூடரக 

மனகத்றதன தறன்ங்கறறனோக்கும் அதறறனோத்ற றமனமம 

ரங்கள் ரற்நக்கூடிரக இனோக்கும். இவ்ரன் 

அறகரசமததரன்மந உனோரக்குனூடரக மனக 

அதறறனோத்றக்கரண அந்ப் ததரன்ப்மத அங்தக றந்ரக 

ற்தடுத்க்கூடி றமனம ற்தடும். ஆகத, அமச்சுக்கள் 

ரநறணரலும் மனக அதறறனோத்ற அறகரசமத 

ற்தடுத்ப்தடுனூடரக மனகத்றதன இன்ன் 

னமதரடிப்ததரறனோக்கும் தல்தன் தறச்சறமணகளுக்கு 

ரங்கள் றந்த் லர்றமண ட்டனெடினம்.  

இன்ன் மனகத்மப் தறறறறத்துப்தடுத்தும் 

தறறறறகள் இந் உரற சமதறதன மனக க்கபறன் 

தறச்சறமணகமபக் கரறசமணதரடு னென்மக்கறன்ந தத்றல், 

ஆளுந்ப்தறன் னெளமரண எப்னல் இனோக்கறன்ந இந் 

றமனமறதன, தகு ஜணரறதற அர்களுக்கும் தகப 

தறர் றல் றக்கறசறங்க அர்களுக்கும் மனக 

க்கள்லது கரறசமண இனோப்தணரல் -  இந் ல்னரட்சற 

அசரங்கத்துக்கு மனக க்கள்லது கரறசமண இனோப்தணரல் 

- நொன் கூமிதுரபொன்று, பயக அபிவிருத்தி 

அறகரசமதம ற்தடுத்துறல் ந்ப் தறச்சறமணனம் 

இனோக்கரது. ஆகத, ரங்கள் இந் இனக்மக தரக்கறப் 

தறக்கதண்டி தமறனோக்கறன்நது.  

கடந் 200 னோடங்கபரக து க்கள் அனுதறத் 

துன்தங்கமபப் தற்நற ரங்கள் இந் உரற சமதறதன 

ததசறறனோக்கறன்தநரம். அர்கள் சந்றத் இன்ணல்கமபப் 

தற்நறச் தசரல்லிறனோக்கறன்தநரம். அர்கள் வ்ரன் 

தன்ணறந்றரறலினோந்து தகரண்டுப்தட்டரர்கள் ன்தது 

தற்நறனம் இந் உரற சமதறதன 

டுத்துக்கூநறறனோக்கறன்தநரம். ஆணரல், அர்கள் 

அனுதறக்கும் இன்ணல்கள் தற்நற தன்தலும் அறகரகச் 

தசரல்னதண்டி தமறனோக்கறன்நது. இதுமறலும் 

கூநறது றகவும் குமநரணது. ஆகத, அற்மநனம் ரங்கள் 

இந் உரற சமதறதன சறநறதுசறநறரக னென்மத்து, அர்கள் 

அனுதறக்கும் தசரல்தனரரத் துன்தங்கமபனம் 

துங்கமபனம் லக்குற்கரண றமககமப 

தற்தகரள்பதண்டி தரரறதரனோ ததரன்ப்ன து 

மனகபறதன சுத்ப்தட்டினோக்கறன்நது ன்ந றடத்மனம் 

இந்ச் சமதறதன கூநற, சந்ர்ப்தம் ங்கற அமத் மனர் 

அர்களுக்கு ன்நற தரறறத்து, றமடததன்கறன்தநன். ன்நற, 

க்கம். 

 

[අ.බහ. 5.06] 
 

ගු දිළුේ නුදණුගම මශතළ 
(ரண்னறகு றளும் அனெணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  භහ තුමටු නහ  අේප් 

දිසත්රික්කාඹ නිේඹෝජනඹ කායන ඔඵතුමභහ මරහනේේ ිදටිඹීම භට 

කාථහ කායන්න රළබීභ ගළන. අේප් හිටපු ගරු අභහතයතුමභහ ේභභ 

ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ේදන ය කිඹළවීභ වහ ඉදිිපඳත් 
කිරීේභන් ඳුඩ ඒ ම්ඵන්ධේඹන් විහදඹ ඳත්හ ේගන ඹන 
අතය තුමය අේප් දිසත්රික්කාඹ නිේඹෝජනඹ කායන ඔඵතුමභහේ  මිත්ර 
ආනන්ද අලුත්ගභේ  භන්රීතුමභහ  එතුමභහේ  කාථහ ආයම්බේේීමභ 

ඒකාහඵ්ධධ විඳක්ඹට ඵයඳතශ ්රවහයඹක් එ්ලර කාශහ. ඒ ගළනත් 
භහ චනඹක් කිඹන්න ඕනෆ.  

ඒකාහඵ්ධධ විඳක්ේේ අිළ  ඔඵතුමභන්රහ ේගේනන ෆභ 

ේදඹටභ විරු්ධධ න  එේවභ නළත්නම් ේවො ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් 
ේගනහහභ ඒකාට ගවන්න ඵරහ ේගන ඉන්න කා්ඩඩහඹභක් 
ේනොේි . ඔඵතුමභන්රහ ඹවඳත් ේ්ධ්ල කායන ේකාොට ඒ වහ 

අේප් ආයර්හදඹ රළේඵනහ. ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  භන්රීරුන් 
වළටිඹට අඳට අි ි ඹක් ි ේඵනහ  අේප් විේ චන ඉදිිපඳත් 
කායන්න. වළඵළි  ේම් කාටයුතුම වහ අිළ ඔඵතුමභන්රහට වේඹෝගඹ 

ේදන්ේන්ත්  විේ චන ඉදිිපඳත් කායන නමුත් විරු්ධධ 
ේනොන්ේන්ත් ඔඵතුමභන්රහට ඒ ආයර්හදඹ රඵහ ේදන්නි . එතුමභහ 
කායපු ඒ ්රවහයහත්භකා කාථහ ිළියඵ අේප් අ්රහදඹ ඳශ කායනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ 

ේ තනඹ ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් නයකාක් අිළ දකින්ේන් නළවළ. 
එස.ීම. මුතුමකුභහයණ භන්රීතුමභහ කි හ හේ  ේජෝන් 
ේේනවියත්න ඇභි තුමභහ කිඹපු ආකාහයඹට ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹට 

අභ ළටුඳක් නිඹභ ේනොකාය ි බුණු කාහරඹකා ේම් ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත ඉදිිපඳත් කිරීභ  අිළ අගඹ කායනහ. ඒ හේ භ 
ඔඵතුමභන්රහ ඳත් ේරහ ි ේඵන අඳවුඩතහත් අඳට ේත්ේයනහ.  

අද යේට් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ි ේඵන ගළටලු දිවහ ඵළලුහභ ේම් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත විපඹට නියුේභෝනිඹහට ඳළනේඩෝ්ල ේඳත්තක් 
දුන්නහ වහ භහන ේදඹක්. වළඵළි  ේවො ේදඹක්. ඩිේ ්ල ුඩේර්ස 

භන්රීතුමභහ ඳුඩගිඹ දසර ගිනි තඵහ ගන්න රෆසි  වුණහ. දළන් 
එතුමභහට ගිනි තඵහ ගන්න අලය න්ේන් නළවළ. ේභොකාද  
එතුමභහ ේ  ඒ ඉ්ලලීභ රළබී ි ේඵනහ. වළඵළි  ආයම්බඹක් වළටිඹට 

අඳත් ිළියගන්නහ  ඔඵතුමභන්රහ ේගන ි ේඵන ්රිඹහ භහර්ගඹ 
නිළරැදිි  කිඹන කාහයණඹ. ඒ නිහ ඒ ිළියඵ අේප් විහදඹක් 
නළවළ. වළඵළි  ේම් වයවහ ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ිදඹලු ්රලසන 
වි ේනහඹ කිඹරහ අඳට විලසහ කායන්න ඵළවළ. භහ හිතන 

වළටිඹට ඇභි තුමභහත් ඒ භතේේ ඉන්නහ. ඒ ිළියඵ විහදඹක් 
නළවළ.  

ේභොකාද  අද අභ ළටුඳ රුිළඹ්ල 10 000ට ඩහ අඩුේන් 

ි ේඵන ආඹතන ි ේඵන්න පුළුන්. නමුත් ේගදය ේගන ඹන - 
take-home - ළටුඳ ලේඹන් රුිළඹ්ල 10 000ට අඩුේන් ේගන 
ආඹතන ි ේඵනහඹ කිඹරහ අිළ විලසහ කායන්ේන්ත් නළවළ. 

ුඩේර්ස ඩිේ ්ල භන්රීතුමභනි  ත්ේත්ත් එේවභ නළවළ  නගයේේත් 
එේවභ නළවළ. ේම් කාහරේේ අඩුභ තයේම් හිෙහ කාෆත් දකාට 
රුිළඹ්ල 350කාට ළඩි මුදරක් ේොඹහ ගත්ේතොත් භහඹකාට 

රුිළඹ්ල 10 000කාට ළඩි මුදරක් ේොඹහ ගන්න පුළුන්.  

ගරු ඇභි තුමභනි  ඔඵතුමභන්රහ ගත් ඒ ්රිඹහ භහර්ගඹට භහ 
ගයවනහ ේනොේි . නමුත් භහ ේම් කාහයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. 
විේලේේඹන් එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹට ව යජඹට ඒ ගළන ග 

කීභක් ි ේඵනහ. ඳුඩගිඹ කාහරේේ ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ රැකිඹහ 
රැක් අහිමි වුණහ  ඔඵතුමභන්රහ අතය ි බුණු අබයන්තය ්රලසන 
කිහිඳඹක් නිහ.  

එකා ේවේතුමක් තභි   ඳුඩගිඹ දසර යෙ දළක්ව ඇන්ට් 
ගහර්ඩ් චිත්රඳටඹ නිහ විලහර ආන්ේදෝරනඹක් ඇි  වුණු එකා. අිළ 
දළක්කාහ  යත් ේෂොන්ේේකාහ ඇභි තුමභහ ඊේේ භවහ ේරොකු කාථහක් 

කායනහ. එතුමභහ ේම් අසථහේ ීම ේම් ගරු බහේ  නළි  එකා ගළන 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

භහ කානගහටු නහ. අිළ එතුමභහට ගරු කායනහ. එතුමභහට ඒ තනතුමය 
රළබීභ ගළන අිළ තුමටු නහ. වළඵළි  අහනේේීම ඇන්ට් ගහර්ඩ් 
ිද්ධධිඹ නතය වුේ්ඩ යත් ේෂොන්ේේකාහ භළි තුමභහේ  දූණ ගළන 

අධිකායණ ඇභි තුමභහ කිඹරහ  අධිකායණ ඇභි තුමභහ ගළන යත් 
ේෂොන්ේේකාහ ඇභි තුමභහ කිඹරහි . අිළ ඒහ ගළන කාථහ කායන්න 
ඹන්ේන් නළවළ. නමුත් ේම්හ ඔක්ේකාොභ ි බිඹීම  ඊේේ භවහ ේරොකු 

කාථහක් ඳළළත්වහ  එතුමභහ වමුදහඳි  කායපු භහින්ද යහජඳක් 
භවත්භඹහට ේඵොේවොභ ඳවත් තත්ත්ේඹන් ගවරහ. වළඵළි  අිළ 
එතුමභහට කිඹන්න ඕනෆ  යනි්ල වික්රභිදංව භළි තුමභහට අිළ කාදහත් 

ගයවන්ේන් නළවළ  ඳවත් තත්ත්ේඹන් කාථහ කායන්ේන් නළවළි  
කිඹරහ. ඒ හේ භ ඒකාහඵ්ධධ විඳක්ේේ අිළ කිිද ේකාේනක් ්රධහන 
භළි  ඇභි තුමභන්රහට අභන් න තත්ත්ඹට කාථහ කායරහ නළවළ. 

එතුමභහ ුඩිළිපිදදු වමුදහ නිරධහිපේඹක් ේනොේි . ඒ කාරුණු 
කාහයණහත් අිළ දන්නහ ඵළවින්  ඉදිිපේේීමත් ගරු කාශ යුතුම අඹට 
ගරු ේනොකාය එතුමභහ කාථහ කාේශොත් එතුමභහට ි ේඵන අේප් 
ේගෞයඹත් ඳළත්තකාට දභහ කාථහ කායන්න ිද්ධධ නහඹ කිඹන 

කාහයණඹත් භහ ේම් අසථහේ ීම භතක් කායන්න අලයි .  

ඇන්ට් ගහර්ඩ් ිද්ධධිඹ ගත්ේතොත්  එහි ේේඹ කාශ තරුණඹන් 

15 000කාට ළඩි ිළිපක් රුිළඹ්ල 10 000කා ළටුඳක් රඵහ ගත්ත 

අඹ ේනොේි   ගරු ඇභි තුමභනි. ඔවුන් රුිළඹ්ල රක්ේේ  

එකාවභහේර් ඳඩි ගත්ත යණවිරුන්. ේභඹ ආයක්කා 
ේ්ලකාම්තුමභහේ  යහඳහය ඹක් ේවෝ ේන ේභොකාක් ේවෝ එකාක් 

කිඹරහ හිතරහ  ඒ ිළටු ඳසේේ ඳන්නන්න ගිඹ නිහ අද ඒ 

 ේකාොම්ඳළනිඹ වරහ. ඒ නිහ ඒ අධයක්තුමභහ ඒ ළඩ ිළියේශ 

නළළත්වීේභන් අහනේේීම ේභොකාද වුේ්ඩ? ආයක්කා 

ේ්ලකාම්තුමභහ ඒ ේචෝදනහලින් නිේදොස වුණහ. අධිකායණ 

ඇභි තුමභහභ ඒකාට හක්කි දුන්නහ. ඔඵතුමභන්රහේ  ආයක්කා 

ඇභි තුමභහත් ඒ කාහයණඹ නිහ ඉත් වුණහ. ඒකාට  කාභක් නළවළ. 
ඇභි කාම් ඕනෆභ ේරහකා වදහ ගන්න පුළුන්. වළඵළි   එහි 

අහන ්රි පරඹ වුේ්ඩ ේභොකාක්ද? ඒ නිහ රුිළඹ්ල රක්ඹකාට  

එකාවභහයකාට ළඩිඹ ඳඩි ගත්ත ේඳෞ්ධගලිකා ක්ේේත්රේේ  ේේඹ 

කාශ 15 000ක්  20 000ක්  ඳභණ ිළිපකාේ  රැකිඹහ අහිමි වුණහ. ඒ 

හේ භ  ිළට යටින් ේම් යටට ේගනහපු විේ්ධල විනිභඹත් අඳට නළි  

වුණහ. 

අද ඒ අඹේ  දරුන්ට කාන්න ේඵොන්න ේදන්න නළි  
තත්ත්ඹකාට ඒ අඹ ඳත්ේරහ ිදටිනහ. ඒ භහගේම් 

යූඑන්පීකාහයේඹෝ හිටිඹහ; ශ්රී රංකාහකාහයේඹෝ හිටිඹහ; ේජ්වීපීකාහයේඹෝ 

හිටිඹහ. ඇන්ට් ගහර්ඩ් භහගභට ේේකාඹන්  ගන්නේකාොට ඳක්ඹ 
ඵරරහ ගත්ේත් නළවළ. ඒ ආකාහයඹට ඇන්ට් ගහර්ඩ් භහගභ නළි  

වුණහ. අද ඒ හේ භ  යක්නහ රංකාහ ආයක්කා ේේඹ  යහජය 

අංලේඹන් වේගන වේගන ගිහි්ලරහ ි ේඵනහ.  එහි ළඩ කායපු 

ේේකාඹන් ඉත් කිරීභ නිහ අද  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ  තත්  

දවස ගණනක් රැකිඹහ වියහිත තත්ත්ඹට ඳත්ේරහ ිදටිනහ.  

ඒ විතයක් ේනොේි   ඔඵතුමභන්රහට ි බුේ්ඩ  භහින්ද 
යහජඳක් භවත්භඹහ ේම් යේට් ආයම්බ කායපු ේවො යහඳිි  

ඳත්හේගන ඹන්නි . වළඵළි   එතුමභහත් එක්කා තයවටද  ේනත් 

කාවුරු ේවෝ එක්කා ි බුණු තයවටද කිඹන්න භහ දන්ේන් නළවළ  

යේට් ි බුණු   ඒ හේ  යහඳිි  රැක් ඔඵතුමභන්රහ භළදිවත්ේරහ 
නතය කාශහ.  

එේවභ නතය කායපු ඳශමුළනි යහඳිි ඹ තභි   Port City 

යහඳිි ඹ. නමුත් අද ේභොකාද ේරහ ි ේඵන්ේන්? අද ඒ අඹ ිළටු 
ඳසේේභ ඔඵතුමභන්රහටත් ඹන්න ිදදුේරහ ි ේඵනහ  "අේන්  

කාරුණහකායරහ ේම් යහඳිි  ටිකා ආයම්බ කායන්න" කිඹරහ. 

අගභළි තුමභහභ කිඹනහ  "ේම් යහඳිි ඹ ආයම්බ කායන්න" 

කිඹරහ.  ඒත් දළන් Port City යහඳිි ඹ කිඹනහ  "එේවභ නම් 

ඇි  වුණු ්රභහදඹට අඳට මිලිඹන ගණනක් ේගන්න" කිඹරහ. ී න 

ේකාොරනිඹක් රංකාහේ  ඇි  ේනහඹ කිඹරහ ඔඵතුමභන්රහ ඒ 
කාහරේේ ඒ යහඳිි ඹ ගළන කි හ. ඒ ්ලලි ේගන්න ඵළිප වීභ 

ම්ඵන්ධේඹන් අද ඔඵතුමභන්රහ  දුන්නු විඳුභ ේභොකාක්ද? ත 

අක්කාය දවදහවක් ේවෝ කීඹක් ේවෝ - භභ විපඹට ගණන දන්ේන් 

නළවළ - ේගොඩ කායරහ ඳහවිච්චි කායන්න කිඹරහ තභි  ඔඵතුමභන්රහ 

කිඹන්ේන්. Port City යහඳිි ඹ ආයම්බ කායන්න කිඹරහ  

ඔඵතුමභන්රහ නළත ආයහධනහ කායනහ. Port City යහඳිි ඹ 

නළත ්රිඹහත්භකා කායන්න අගභළි තුමභහ දළන් ේඵොේවොභ භවන්ිද 
ේනහ. ේරොිප ිපඹදුයන්  ළඩ කායපු කාම්කාරුන් දවස ගණනකාට 

රැකිඹහ අහිමිේරහ ඳහයට ළටීභ තභි  ඒ යහඳිි ඹ නතය 

කිරීේභන් ිද්ධධ වුණ එකාභ ්රි පරඹ. ේම්හ අඳ අතය ි ේඵන 

ේ්ධලඳහරන වළප්පීම් නිහ ිද්ධධ වුණු කාහයණහ.  

අිළ ෆභ ේදඹටභ ගයවන්ේන් නළවළ. ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත 
ේවොි . "ේභි න් ේම් අසථහ ේ ීම ේරොකු ්රේඹෝජනඹක් නළි  
ේන්න පුළුන්  නමුත් ේම්කා ආයම්බඹක් ඳභණි " කිඹහරහේන් 
ගරු ේජෝන් ේේනවියත්න ඇභි තුමභහ කිඹන්න වදන්ේන්. ඒ 

කාහයණඹ අිළ ිළියගන්නහ. ඒ කාහයණඹ ළදගත්.  

 Port City යඳිි ඹ ේන්න පුළුන්  භහින්ද යහජඳක් 
භවත්තඹහ ආයම්බ කායපු ත යහඳිි ඹක් ේන්න පුළුන්  
භත්තර ගුන් ේතොටුේඳොශ ේන්න පුළුන්  වම්ඵන්ේතොට යහඹ 
ේන්න පුළුන්  ඒහ කායේගන ඹන්න ි බුණහ. භත්තර ගුන් 

ේතොටුේඳොේශේ ේගොඩනළඟිලිර වී දභන්ේන් නළි  එි න් 
්රේඹෝජනඹක් රඵහ ගන්න උත්හව කායන්න ඕනෆ. ඒ ගුන් 
ේතොටුේඳොේශේ කාඩ හප්පුර ේේඹ කායපු ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 

ේේකාඹන් රැක් හිටපු ඵ ේඳෞ්ධගලිකා භහ දන්නහ. ඒ duty-
free කාඩර ේේඹ කායපු අඹ හිටිඹහ. ඒ ේගොඩනළඟිලිර වී ගඵඩහ 
කාශ වළටිේේ ඒ ිදඹලු ේදනහේ  යසහ නළි ේරහ  ඒ අඹ ඳහයට 
ළටුණහ. ඒ ආකාහයේඹන්භ ආයක්කා අංලේේ ේේඹ කායපු අඹ 

ඳහයට ළටුණහ.  

ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේඹ කායන ගිව ේේවිකාහන් ිළියඵ  
garment factoriesර ේේඹ කායන ේේවිකාහන් ිළියඵ  අිළ  
කා්ලඳනහ කායන  අතයභ  දළනටභත් අඳට ි ේඵන ේඳෞ්ධගලිකා 

අංලේේ රැකිඹහ ටිකා ආයක්හ කාය ගළීපභ  ිළියඵත් අඳත් එක්කා 
හිටපු ඇභි රු වළටිඹට ආ්ඩඩු ඳක්ේේ ිදටිමින්  ටනක් 
ේදන්න කිඹන කාහයණඹ ඔඵතුමභන්රහට  භතක් කායන්න අලයි . 
එකා අතකින් ගත්තහභ ඒ කාහර්ඹඹ ඔඵතුමභන්රහට ඳළ ේයන්ේන් 

නළවළ. ඒකා එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹට ඳළේයන ගකීභක්. ඔවුන් 
භළි යණ  ේ දිකාහේ ීම ේඳොේයොන්දු රැක් දුන්නහ. 
 "ේො ක්සළගන්" ේකාොම්ඳළනිඹ රංකාහට ේගේනනහඹ කිඹපු 

කාථහ ඳුඩගිඹ කාහරේේ ේඵොේවොභ ්රිද්ධධ කාථහක් වුණහ. වළඵළි   
"ේොක්සළගන්" ේකාොම්ඳළනිඹ ි ඹහ ේොක්සළගන් කාහර් 
එකාක්ත් අද ේගනළ්ලරහ ි ේඵනහ අඳට දකින්න රළේඵන්ේන් 

නළවළ. අද  ඒ නිහ  උත්ඳහදනඹ කායනහඹ කිඹපු ේඳෞ්ධගලිකා 
අංලේේ රැකිඹහර ්රලසනඹක් ඇි ේරහ ි ේඵනහ.  

අද ේත් ව යඵර් මිර ගණන් අඩුේරහ ි ේඵන ඵ අඳ 
දන්නහ. ඒ නිහ ේම් ඳඩිඹ ේගන්න කිඹරහ වහම්පුතුමන්ට 
තර්ජනඹ කායන්න ඔඵතුමභන්රහට ඵළවළ. ඔවුන්ේගන් ඉ්ලලීභක් 

ඳභණි  කායන්න පුළුන්. එළනි ්රලසන ි බිඹීම ඔඵතුමභන්රහ 
ේභළනි ්රිඹහ භහර්ග ගළීපභ අිළ අගඹ කායනහ. ඒ වහම්පුතුමන්ේගන් 
අිළ ඉ්ලලීභක් කායනහ හේ භ තත් ආේඹෝජන ේම් යටට ේගන 

ඒභ ිළියඵ යජඹ වළටිඹට ඔඵතුමභන්රහටත් ගකීභක් ඳළිපරහ 
ි ේඵනහ.  
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අඳට කානගහටුේන් වුණත් කිඹන්න ිද්ධධ ේනහ  ඳුඩගිඹ 
කාහරේේ ඔඵතුමභන්රහ කායරහ ි ේඵන්ේන් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 
රැකිඹහ ඇි  කිරීභ ේනොේි   නළි  කායන එකා කිඹරහ. ඇන්ට් 
ගහර්ඩ් භහගභ ගත්තත ස  යක්නහ රංකාහ ආයක්කා භහගභ ගත්තත්  
Port City යහඳිි ඹ ගත්තත්  ත යහඳිි  ගත්තත් එේවභි . ේම් 
යහඳිි  නතය කිරීභ වයවහ ඔඵතුමභන්රහේ  යජේඹන් කායරහ 
ි ේඵන්ේන් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ රැකිඹහ අහිමි කිරීභි . ඒහ දළකාරහ  
තුමටුේරහ  ේඳශඳහිය  ඹෆභ ේනොේි  අේප් ්රහර්ථනඹ. අේප් 
අයමුණත් ේම් යට ඉදිිපඹට ඹනහ දළකීභි .  

තුම කාම්කාරුන් තුමටින් ඉන්නහ දකින්න අිළ කාළභළි ි    
ගරු ඩි ේ ්ල ුඩේර්ස භන්රීතුමභනි.  

අඳට ඒ ගළන ඊර්යහක් නළවළ. ඒ අඹේ  ඡන්ද කාහට ගිඹත් 
අඳට ්රලසනඹක් නළවළ. අිළ කිඹන්ේන්  ේම් ේ්ධලඳහරන ඳියගළීපම් 
නතය කායන්න කිඹන එකාි . එකා  එක්ේකානහේගන් ඳියගන්න 
ගිඹත්  අහනේේීම ඳියේගන ි ේඵන්ේන් ේම් යේට් 
ජනතහේගන්. ඒකාට න්දි ේගන්න ේරහ ි ේඵන්ේන් ේම් යේට් 
ජනතහටි  කිඹන කාහයණඹ කිඹන්න අලයි . 

අද යජඹ ඵයඳතශ ආර්ථිකා ්රලසනඹකාි  ඉන්ේන්. ඒකා අඳට 
ේඵොේවොභ ඳළවළදිලිි . යත් ේෂොන්ේේකාහ ඇභි තුමභහ ේම් ගරු 
බහේ  හිටපු නිහි  භභ ේම් කාහයණඹ කිඹන්න ලිඹහ ගත්ේත්. 
නමුත්  එතුමභහ දළන් ේම් ගරු බහේ  නළවළ. ඔඵතුමභන්රහ දන්නහද 
දන්ේන් නළවළ යණ විරුන්ේ  ේදභ ිළඹන්ට ීමපු රුිළඹ්ල 700 අද 
කාප්ඳහදු කායරහ ි ේඵන ඵ. අද ඒකා ේගන්ේන් නළවළ.  ිදඹලු 
ජහීරන්ර යණ විරුන්ේ  ේදභ ිළේඹෝ එතළන හිටිඹහ. එතළන 
ජහි  ේේදඹක් නළවළ. නමුත් අද ඒ මුදර කාප්ඳහදු කායරහ.   එස.බී. 
දිහනහඹකා ඇභි තුමභහ ඹටේත් තභි  භහජ විඵර ගළන්වීම් විඹ 
ි ේඵන්ේන්. අද ිළං ඳඩිේඹන් රුිළඹ්ල 100ක් අඹ කාය ගන්නහ. 
ේන ේභොනහේගන් අඹ කාය ගත්තත් ිළං ඳඩිේඹනුත් රුිළඹ්ල 
100ක් කාළපුහභ භවය විට අදවක් භතුම නහ  දළන් යජඹ හිෙහ 
කාන තත්ත්ඹට ඳත් ේරහ ි ේඵනහද කිඹරහ. එළනි භතඹක් 
ේගොඩ නළ ේෙන්න ඉඩ ි ේඵනහ.  

ඒ විතයක් ේනොේි . යජේේ ේේකාඹන්ට රඵහ දුන් ඵි ිදකා්ල 
වහ අඹ කායපු රුිළඹ්ල 50 000 නළත රඵහ ේදනහඹ කි හ. අද 
එඹ ඉටු ේනොකාය  ඒ ඵි ිදකා්ලරට full insurance දහන්න කිඹරහ; 
ේඳොේත් නභ ි ේඵන ේකානහේ  නභට licence එකා නළත්නම් ත 
රුිළඹ්ල 1 000ක් ළඩිපුය ේගන්න කිඹරහ කිඹනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ඒ හේ භ VAT එකා ළඩි 
කිරීේම් ේඹෝජනහ ඵරන්න. ඊේේ දිනේේ  අිළ හකාච්ඡහ කායපු  
ඉදිිපඹට එන ඒ ිදඹඹට 15කින් VAT එකා ළඩි කිරීභ  ේඳෞ්ධගලිකා 
අංලේේ ේේකාඹහ  යජේේ ේේකාඹහ ඹන ිදඹලු ේදනහටභ 
ඵරඳහනහ. ේභළනි ්රිඹහලිඹක් දිගින් දිගටභ ්රිඹහත්භකා වීභ 
තුමශ  මලිකා ළටුඳ රුිළඹ්ල 10 000ක් කායන්න කිඹරහ අිළ ටනක් 
දුන්නහට  ඒේක් අහන ්රි පරඹත් ඇන්ට් ගහර්ඩ් ිද්ධධිඹ 
හේගි . අහනේේීම ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹහට ේවෝ තුම 
කාම්කාරුහට ඒ  හිදඹ රළේඵි ද කිඹන ්රලසනඹ අඳට  ි ේඵනහ.  

දළන් පී. වළිපන් ඇභි තුමභහ කි හ  "අිළ අව්ල අව්ල 
ගඵඩහේ  වී ගන්නහ" කිඹරහ. ඒ විධිඹට ගන්නහ ඇි  ගඵඩහ 
ේදකා  තුමනකින්. වළඵළි   ඒකාත් අය නි ේභෝනිඹහට ඳළනේඩෝ්ල 
ේදනහ හේ  ළඩක්. ගඵඩහ ේදකා තුමනකා වී ගත්තහඹ කිඹරහ ේම් 
යේට් ේගොවිඹහේ  ්රලසනඹ වි ේන්ේන් නළවළ කිඹන කාහයණඹ භහ 
භතක් කායන්න ඕනෆ. ේගොවිඹහ කිඹන්ේන්ත් එක්තයහ විධිඹකින් 
කාම්කාරුේක් තභි . ඔහුත් ජීත්වීභ වහ ටනක් ේදන 
ේකාේනක්. ඒ නිහ අිළ ඔඵතුමභන්රහේගන් ේඵොේවොභ කාරුණහේන් 
ඉ්ලරහ ිදටින්ේන්  අේනකුත් කාරුණු කාහයණහ ඳළත්තකා ි ඹරහ 
රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ කිරීේම් ළඩ ිළියේශට අීරර්ණඹ ේන්න 
කිඹරහි . 

ගරු ඇභි තුමභනි  ඔඵතුමභහ ගරු බහේ  ඉන්න ේරහේ  ේම් 
කාහයණඹ ඔඵතුමභහේ  අධහනඹට ේඹොමු කායන්න අලයි . 

ETCA ගිවිුඩභ අත්න් කායි ද කිඹරහ අිළ දන්ේන් නළවළ. වළඵළි   

අද දිනේේ අිළ ේම් ගරු බහේ  කායපු ිදඹලුභ කාථහ නිස්රබ නහ 
ඔඵතුමභන්රහ ඒ ගිවිුඩභ අත්න් කාේශොත්. ඒකා යවක් ේනොේි .  

අිළ දළක්කාහ ඒ offer list එකා. ඒ offer list එේක් ෛදය 
ක්ේේත්රේේ ඉරහ landscaping දක්හ ිදඹලුභ ක්ේේත්ර offer කාය 

ි ේඵනහ. ඩි ේ ්ල ුඩේර්ස භන්රීතුමභනි  ඔඵතුමභහ ඒ ගළන දන්නහ 
ඇි . ඒ ිදඹලු රැකිඹහ ක්ේේත්ර වහ  ඉන්දිඹහේන් ඇවි්ලරහ 
භළදිවත් ේන්න අසථහ රළේඵන ේකාොට කුභක්ද ේන්ේන්? ඒ 

අඹේ  ජීන තත්ත්ඹත් එක්කා ඒ අඹ අඩු ළටුඳකාට ළඩ 
කායනහඹ කිඹන එකා යවක් ේනොේි . ේම්කා ඉන්දිඹහට කායන 
අඳවහඹක් ේනොේි . ඒ ෛදයරුන් මීට ඩහ අඩු ළටුඳකාට 

ළඩ කායි . Landscaping කායන අඹ ේන්න පුළුන්  IT 
ක්ේේත්රේේ අඹ ේන්න පුළුන් ඒ අඹ මීට ළඩිඹ අඩු ළටුඳකාට 
ළඩ කායි . නමුත්  අිළ භතකා තඵහ ගන්න ඕනෆ කාහයණඹ තභි  

ඔඵතුමභන්රහ අද ඉදිිපඳත් කායරහ ි ේඵන ඳනත් ේකාටුම්ඳි න්  
අභ භහිදකා ේ තනඹ රුිළඹ්ල 10 000ක් ේදන්න උත්හව 
කායනහ හේ භ  ේම් ගිවිුඩභ නිහ රුිළඹ්ල 1 00 000ක් ගන්න 
ේකානහේ  ඳඩිඹ රුිළඹ්ල 50 000 දක්හ අඩු වීේම් ළඩ ිළියේශත් 

ඉදිිපේේීම එනහඹ කිඹන එකා. ඒ කාහයණඹත් අිළ භතකා තඵහ 
ගන්න ඕනෆ.  

ගරු ඇභි තුමභනි  ේේකාඹන්ේ  අභ ේ තනඹ නිඹභ 

කිරීේම් ේම් කාටයුත්ත අිළ අගඹ කායනහ. ඔඵතුමභහ කි හ 
ේඳෞ්ධගලිකා ඳහ්ලර උගන්න ගුරුරුන්ට රුිළඹ්ල 7 000ි  
වම්ඵ ේන්ේන් කිඹරහ. Supermarketsර ළඩ කායන  අඹට   

වම්ඵ ේන්ේන් රුිළඹ්ල තුමන් වහයදහවි  කි හ. ඒකා ඇත්ත. ඒ 
අඹට ඔඵතුමභන්රහ ඳනතක් ේගනළ්ලරහ 10 000ක් ේදන්න වදනහ. 
වළඵළි   ේවොට භතකා තඵහ ගන්න.  ඔඵතුමභන්රහ ETCA ගිවිුඩභ 

අත්න් කාේශොත් රුිළඹ්ල 1 50 000කා ළටුඳක් ගන්න IT 
ක්ේේත්රේේ ළඩ කායන ේකානහේ  ළටුඳ රුිළඹ්ල 50 000ට 
ඵහිනහ. 

ඉංජිේන්රුහේ  ළටුඳ ඳවතට ඵහිනහ. ෛදයරුන් ආඳුඩ 
ේම් යට අතවළයරහ ඹන තත්ත්ඹට ඳත් ේනහ. ඒකා කාහේ ත් 
ළරැ්ධදක් නිහ ේනොේි   අඳ ිදඹලු ේදනහභ දන්නහ ඳිපදි 
ඉන්දිඹහේ  රැකිඹහ වියහිත උගතුමන්ේ  ්රභහණඹ අේප් මුළු 

ජනගවනඹටභ ඩහ ළඩිවීභ ේවේතුමේන්.   ේම් ිළියඵත්  
ඔඵතුමභන්රහේ  අධහනඹ ේඹොමු කායන්න කිඹරහ භහ ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ.  ේජෝන් ේේනවියත්න ඇභි තුමභනි  ඔඵතුමභහ අේප් හිටපු 

ේජයසඨ ඇභි යේඹක්. ේකාේේ ේතත් ඔඵතුමභහේ  කාහර ීමභහ 
තුමශ ේම් ළඩ ිළියේශ ්රිඹහත්භකා කිරීභ ම්ඵන්ධ ඒකාහඵ්ධධ 
විඳක්ේේ අේප් සතුමි ඹ පුද කායමින්  භේ  කාථහ අන් 

කායනහ.   

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභ සතුමි ි .  

මීශෙට ගරු චන්දිභ ගභේ  භන්රීතුමභහ.  
 

[අ.බහ. 5.20] 
 

ගු ාන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு சந்ற கதக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ේේකාඹන්ේ   ජහි කා අභ 

ේ තනඹ ඳනත් ේකාටුම්ඳත වහ ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ වන 
ීමභනහ ඳනත් ේකාටුම්ඳත ම්ඵන්ධේඹන් තභි  ේම් අසථහේ ීම  

615 616 



ඳහර්ලිේම්න්තුම 

විහද ේමින් ඳි න්ේන්. 1938 ේර්ීම ඇේභිපකාහ තභි   
ේරෝකාේේ ඳි න අභ ේේකා ළටුඳ ිළියඵ ඳශමුයට  
වඳුන්හ දුන්ේන්. ේම් න විට ේරෝකාේේ යට්ලලින් ිදඹඹට 

90ක් ඳභණ ේභභ අභ ළටුප් ම්ඵන්ධ යසථහ ව ්රි ඳහදන 
කාහ ේගන ි ේඵනහ. ේම්කා ේවො ්රණතහක්. ේභභඟින් 
ේේහ ේඹෝජකාඹන්ට  ජහි කා අභ ේ තන ේගවීභ වහ ව  ඊට 

ආනුංගිකා කාරුණු වහත් විධි විධහන ළරළසවීභට 
ඵරහේඳොේයොත්තුම නහ.  

රංකාහේ  ජනගවනේඹන් රැකිඹහ නියුක්ි කාඹන් මිලිඹන 8ක් 

ඉන්නහ. ඒ කිඹන්ේන් ිදඹඹට 53ක්. රැකිඹහ වියුක්ි කාඹන්ේ  
්රභහණඹ 380 554ි . ඒ කිඹන්ේන් ිදඹඹට 4.3ි .  කාිෂි 
කාර්භහන්තේේ ේඹේදන රැකිඹහ නියුක්ි කාඹන්ේ  ්රභහණඹ  

ිදඹඹට 28.5ක් නහ. කාහර්මිකා අංලේේ රැකිඹහ නියුක්ි කාඹන්ේ  
්රභහණඹ  ිදඹඹට 26.5ක් නහ. ඒහේ භ ේේහ අංලඹ ිදඹඹට 
45ක් ේනහ. රැකිඹහ නියුක්ි කාඹන්ේ  ්රභහණඹ අතිපන් ිදඹඹට 
4.5ක්  විධිභත් අංලේේ රැකිඹහ කායන අඹ. ඒ හේ භ රැකිඹහ 

නියුක්ි කාඹන් අතිපන් ිදඹඹට 59.5ක් අවිධිභත් අංලේේ රැකිඹහර 
නියුක්ත ේරහ ිදටිනහ.  අවිධිභත් අංලේේ රැකිඹහන් ලේඹන් 
විවිධ කුළී ළඩ  ිද්ලරය ේවෝ ේේශහම් කාටයුතුම  ඒ හේ භ විවිධ 

සඹං රැකිඹහ වඳුන්හ ේදන්න පුළුන්. ේම්  අවිධිභත් අංලේේ 
රැකිඹහ නියුක්ි කාඹන් ගළන ළඩි අධහනඹක් ේඹොමු කාශ යුතුම ඵ 
භහ ිදහිඳත් කායන්න කාළභළි ි .  

ේභභ රැකිඹහ නියුක්ි කාඹන්ේ  අභ භහිදකා ළටුඳ රුිළඹ්ල 
10 000ක් දක්හත්  ෛදනිකා ේ තනඹ රුිළඹ්ල 400ක්  දක්හත් 
ළඩි කිරීභට  ඉරක්කා කාය ි ේඵනහ.  ිදඹලුභ දහඹකා මුද්ල අඩු 

කිරීේභන් ඳුඩ තභි  ේම් ආකාහයඹට අභ භහිදකා ළටුඳ රුිළඹ්ල 
10 000ක්   ව ෛදනිකා ේ තනඹ රුිළඹ්ල 400ක් ලේඹන් 
ගණනඹ කාය ි ේඵන්ේන්.  එතේකාොට ේභේතක් රළබුණු  රුිළඹ්ල 

10 000කා අභ භහිදකා ළටුඳ රුිළඹ්ල 12 500ක් ඵට ඳත් 
ේනහ. ඊශෙට  ෛදනිකා ේ තනඹ ලේඹන්  රඵන රුිළඹ්ල 
400ට අදහශත්  භහිදකා රුිළඹ්ල 2 500කා මුදරක් එකාතුම කායන්න 
අිළ ේඹෝජනහ කායරහ ි ේඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ඒ හේ භ ේම් ේ තන 2015 
භළි  භහේේ 01 නදහ ිදට ව 2016 ජනහිප භහේේ 01 නදහ 
ිදට ්රිඹහත්භකා න්නට නිඹමිත ි බුණහ. යහඳහය ඳත්හේගන 

ඹන උදවිඹ  තභන් ේේේේ නියුක්ත කාය ඇි   ේේකාඹන්ේ  
නහභ ේ්ලයනඹත්  ෆභ ේේකාේඹකුටභ අදහශ තනතුමය ව 
ඳන්ි ඹත්  ඒ හේ භ අඹ ළඹ වන ීමභනහ ඳනත් ේකාටුම්ඳතට 

අනු ේේකාඹහට ේගන  ීමභනහ ම්ඵන්ධේඹනුත් අදහශ ේ්ලයන 
නඩත්තුම කාශ යුතුම නහ. ේභභ ේ්ලයන ය 06ක්ත් නඩත්තුම 
කාශ යුතුම නහ. ේභභ ේකාොන්ේ්ධිද කාඩ කාේශොත් රුිළඹ්ල 

25 000කා දඩඹකාට ේවෝ භහ 06කා ිදයගත කිරීභකාට ඹටත් නහ. 
ේම් අනු රුිළඹ්ල 12 500කා භහිදකා ළටුඳක් රඵහ ීමභට අිළ 
ඉරක්කා කාය ි ේඵනහ. ඒ හේ භ රුිළඹ්ල 41 500කාට  ඩහ අඩු 
ළටුඳක් රඵන උදවිඹට ේම් රුිළඹ්ල 2 500කා ළටුප් ළඩිවීභ  රඵහ 

ගළීපභට අසථහ රළේඵනහ.   

ේම් කාහයණඹ ගළන කාථහ කායනවිට විේලේේඹන්භ ේම් ගළනත් 
කිඹන්නට ඕනෆ.    භහින්ද යහජඳක් භළි තුමභහේ  කාහරේේ    

2011 ේර් ඉරහ ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ිත්ීරඹ මිි  විිදන් 
රුිළඹ්ල 5 000කා අඹ ළඹ වන ීමභනහක් ඉ්ලලුහ. ඒ හේ භ 
රුිළඹ්ල 12 500කා ළටුප් ළඩි කිරීභක් ඉ්ලරහ උ්ධේඝෝණඹ කාශහ. 

ේම්හ දුන්ේන් නළවළ. වළඵළි    විවිධ දුසකායතහ ි බුණත්; විවිධ 
ඵහධහ ි බුණත් අද  අඳට  එභ ඉරක්කා වහ  ඹන්න වළකි ේරහ 
ි බීභ ගළන අිළ  තුමටු නහ. අඩු ඳහඩු ි ේඵන්න පුළුන්. වළඵළි   

අිළ ේම්කා ීපි ඹක් විධිඹට ඳනතක් භඟින් ම්භත කායරහ 

ි ේඵනහ.  

එදහ යහජඳක් භවත්භඹහේ  ආ්ඩඩු වහම්පුතුමන් එක්කා ළඩි 
ම්ඵන්ධතහක් ඇි  කාටයුතුම කාශ නිහ ඒ අසථහේ   
පීඩනේඹන් ේඳළුණු ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන්ේ  

ඉ්ලලීම්රට කාන් දුන්ේන් නළවළ.  එදහ ඳළළි  ආ්ඩඩු 
උ්ධේඝෝණඹ කාශ උදවිඹට රකාපු ආකාහයඹ අඳට භතකාි . 
යතුමඳසර තුමය ඉ්ලරපු ජනතහට ිදදු වුණු ේ්ධ අඳට භතකාි . 

විරහභ ළටුප් අි ි ඹ නළි  කායන්න එඳහ කිඹරහ කිඹපු නිදවස 
ේේශ කාරහඳේේ උදවිඹට රකාපු වළටි අඳට භතකාි . ඒ 
හේ භ ඉන්ධන වනඹ ඉ්ලරපු මීගමුේ  ධීය ජනතහට 

රකාපු වළටිත් අඳට භතකාි . භභ ඒහ එකින් එකා කිඹන්නට 
ඵරහේඳොේයොත්තුම ේන්ේන් නළවළ. 

2015 ජනහිප 08ළනිදහ ඳත්පු ජනහධිඳි යණේඹන් 

ඳසේේ අේප් ම්මුි හීම ආ්ඩඩු 2015 ජනහිප භහේේ 
29ළනිදහ ඉදිිපඳත් කායපු අඹ ළේඹන්  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 
ේේකාඹන්ට රුිළඹ්ල 2 500කා ළටුප් ළඩිවීභක් කායන ේර 
වහම්පුතුමන්ේගන් ඉ්ලලීභක් කාශහ. ඒ කාටයුත්ත විපඹහකාහය ිදදු 

ේනොවුණු නිහ තභි  අඳට අහනේේීම  ේභළනි ඳනත් 
ේකාටුම්ඳතක්  ේගේනන්න ිද්ධධ වුේ්ඩ. එදහ භහින්ද භවත්භඹහේ  
්රිඹහ කාරහඳඹ භහයි  කිඹරහ භවය උදවිඹ කි හට  

බහ්ඩඩහගහයඹ දිවහ ඵළලුහභ ්ලලි ටිකා ඔක්ේකාෝභ වභහය කායරහි  
ි බුේ්ඩ. ඒ ේගෝලරන් වළභදහභ යු්ධධඹ ගළන කිඹමින් ජනතහ 
ේගොනහට ඇන්දුහ. නමුත් ඊේේ දිනේේ යත් ේෂොන්ේේකාහ 

භළි තුමභහ ඳහර්ලිේම්න්තුමේ   කාශ  කාථහේන් ඳුඩ  එතුමභහ යු්ධධඹ 
ව ුඩ්ධධඹ කායපු වළටි වළේභෝටභ දළනගන්නට පුළුන් වුණහ.  
වළඵළි   අද ේම් විහදේේීම කායපු කාථහ  අවේගන ඉන්න ේකාොට 

අඳට හිතුමණහ  ඒකාහඵ්ධධ විඳක්ේේ භන්රීරුත් ේඵොේවොභ 
කානස්ලේරන් - කානගහටුේන් - තභි  යත් ේෂොන්ේේකාහ 
භළි තුමභහේ  කාථහ අවේගන ඉරහ ි ේඵන්ේන් කිඹරහ. එේවභ 

ේකාොච්චය කානස්ලේරන් - කානගහටුේන් - ිදටිඹත්   ඒ ගළන 
චනඹක්ත් කි ේ  නළත්ේත් ඇි  කිඹරහ අඳට හිතහගන්න ඵළවළ. 
භවය ේරහට ඒ  ව්ලබහඹ නිහ ේන්න ඇි . ඉදිිපේේීමත් 
එභ ව්ලබහේඹන් මිේදි  කිඹරහ භභ හිතනහ. එභ 

ව්ලබහේඹන් මිදුණු ිළිපස අද ඹවඳහරන ආ්ඩඩුත් එක්කා එකාතුම 
ේරහ ඉන්නහ. වළඵළි   ඒකා කායගන්න ඵළිපවුණු උදවිඹ අද 
තභත් ේම්කාට වයස කාඳමින්   අරහද නෙමින් විේයෝධතහ 

කායන්න රළවළසි  ේනහ.  

ඹව ඳහරන ආ්ඩඩුේ  ේන තභි  ජනතහට දුන් 
ේඳොේයොන්දු ඉසට කායන එකා. ඒ අතය ීපි ඹත් එක්කා ේ්ලරම් 

කායපු උදවිඹත් ිදටිනහ. ඒ උදවිඹට දුවම් රඵහේදන ේකාොට 
භවය අඹට අද FCID කිඹන එකා වකාදුරු හේ  ි ත්ත  ේරහ 
ි ේඵනහ. ඒ හේ භ ේම් FCID කිඹන ආඹතනඹ ඉත් කායන්න 

ඕනෆ කිඹන භතඹකා ඒ උදවිඹ ඉන්නහ. 

මුලින්භ දින 100 ආ්ඩඩු ඳත් කායපු ේරහේ  අිළ කි හ  
ඉන්ධන මිර අඩු කායනහ; වන ේදනහ කිඹරහ. අිළ ඒ වන 
දුන්නහ. වළඵළි    භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ යහජය ේේකාඹන්ට  

රුිළඹ්ල 10 000කා ළටුප් ළඩිවීභක් ි ඹහ  ේදනහඹ කිඹපු රුිළඹ්ල 
2 500කා ීමභනහත් දුන්ේන් නළවළ. අිළ දුන් ේඳොේයොන්දු ඉසට 
කායරහ ි ේඵනහ. ඒකා ඹවඳහරන ආ්ඩඩුේ  වළටි.   ඹවඳහරන 

ආ්ඩඩු අලය තයම් විේ චන කායන්න   ඕනෆ විධිඹට ජනභහධය 
වුඩරුන්න නිදව ීමරහ ි ේඵනහ.   අද අඳට විරු්ධධ ිදටින 
ිළිපසරට ඒහට වබහගි ේන්නත්  ඒ හේ භ භහධය ඳහවිච්චි 

කායරහ ේම් ඹවඳහරන ආ්ඩඩුට විේ චන එ්ලර කායන්නත් අද 
අසථහ රහ ීම ි ේඵනහ. ඒ හේ භ අද ඒකාහඵ්ධධ විඳක්ේේ 
උදවිඹ උත්හව කායනහ  කාකුේරන් ඇදරහ ේම් ආ්ඩඩුේ  ගභන 

617 618 

[ගරු චන්දිභ ගභේ  භවතහ] 
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නත්න්න. ජනතහ මුශහ කායරහ ේම් ආ්ඩඩුේ  ගභන 

නත්න්න පුළුන් ේි  කිඹරහ ඔවුන් හිතනහ.  

අිළ ේම් ිදඹලු ේදඹභ කායන්ේන් ජනතහේ  ඹවඳත වහි . 
යට ංර්ධනඹ කායන්න  ආේඹෝජකාඹන් ේගන්න්න  ේම් යේට් 
ීපි ඹ ව යුක්ි ඹ ඉසට කායන්න තභි  අිළ ේම් ිදඹලු ේ්ධභ 

කායන්ේන්. වළඵළි   ඳුඩගිඹ කාහරේේ භහින්ද යහජඳක් 
භවත්භඹහේ  ආ්ඩඩුේන් යුක්ි ඹ  ඒ හේ භ ීපි ඹ ඉසට කාේශේ 
ඇේභිපකාහ  එංගරන්තඹ  ඉන්දිඹහ  ීනඹ ේ  යටර 

ජනතහටි . අිළ එේවභ කායන්ේන් නළවළ.  ඒ හේ භ යහජඳක් 
භවත්භඹහේ  ආ්ඩඩු කාහරේේ දුවම් කාේශේ ේඳොඩි ේඳොඩි 
උදවිඹට ඳභණක් ඵත්  කිඹන්න ඕනෆ. ඉවශ ඳන්ි ේේ උදවිඹට 

එේයහි කිිදභ ේචෝදනහක් ේවෝ ීපි භඹ ්රිඹහ භහර්ගඹක් ගත්ේත් 
නළවළ. අද අිළ ේරොකු ේඳොඩි ේේදඹක් නළි  ිදඹලුභ උදවිඹ  
ම්ඵන්ධේඹන්  ීපි ඹ ්රිඹහත්භකා කායරහ ි ේඵනහ. අද ේම් යේට් 

ීපි ඹ ්රිඹහත්භකා නහ කිඹන භතඹ ේරො පුයහට ගිහින් 
ි ේඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  අේප් හුඩේ්ධ නහනහඹක්කාහය 
භළි තුමභහ කි හ  ේේකා අර්ථ හධකා අයමුදර ගළන. EPF එකා ව 

ETF එකා ගළන එතුමභහ කි හ. භහ එතුමභහට භතක් කායන්න ඕනෆ  
ේකාොටස ේශ ේඳොේශේ අගඹ අඩු ේරහ කිඹහ  ේකාොටස ේශ 
ේඳොශ ළටිරහ කිඹහ EPF එේක් ්ලලි ේකාොටස ේශ ේඳොේශේ 

විවිධ යහඳහයරට ේඹොදහ ේකාොටස ේශ ේඳොශ ඉවශ නළංවේේ  
ඳුඩගිඹ කාහරේේි  -යහජඳක් භළි තුමභහේ  කාහරේේි  - කිඹහ. එදහ 
ඒ කායපු කාටයුතුම අද අභතකා ේරහ ි ේඵනහ. ේම්හ ිපන් ය 

භතක් කාය ේදන්න අඳට ිද්ධධ ේරහ ි ේඵනහ. ඒ ඳහඩුත් එක්කා 
තභි  අද අඳට ේම් ගභන ඹන්න ිද්ධධ ේරහ ි ේඵන්ේන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  දළන් අේඳන් අවනහ -දළනුත් 

කාථහ කායන ේකාොට ඇහුහ - ETCA එකා ගළන. ETCA එකා ගළන 
කාථහ කායන්න ඉසය ේරහ අඳට කිඹන්න ිද්ධධ ේනහ  ETCA 
එකා ්රිඹහත්භකා කායන්න ේවෝ එඹ ේකාටුම්ඳත් කායන්න ේවෝ ිද්ධධ 

ේරහ ි ේඵන්ේන් ඇි  කිඹන එකා. භන් ේභෝවන් ිදං අගභළි තුමභහ 
CHOGM එකා වහ ේම් යටට ේගන්හගන්න අලය නිහ තභි  
ඒ කාහරේේ ේම් ගිවිුඩම් ඇි  කායේගන ි ේඵන්ේන්. අද අඳ 
කායන්ේන්  ේම් යටට ඔබින විධිඹට ඒහ ේනස කාය කාටයුතුම 

කායේගන ඹෆභි . ේම්හ එකාක්ත් අත්න් කායපු ඒහ ේනොේි . 
දළන් කි හ  ේේහ ක්ේේත්ර 150ක් ගළන; ේේහ ක්ේේත්ර 150ක් 
ි ේඵන රළි සතුමක් ගළන.  මලිකා රළි සතුමේ  ේේහ ක්ේේත්ර 12ක් 

ි ේඵනහ; ඊශෙ රළි සතුමේ  ේේහ ක්ේේත්ර 155ක් ි ේඵනහ. 
ඒහේඹන් ේතෝයහගන්න වළකිඹහ අඳට ි ේඵනහ. එේේ 
ේතෝයහේගන තභි  අිළ අදහශ අංලරට ීපි  යහමු ව ීමභහ 

ඳනන්ේන්. එකී ඳළනවීභක් කායරත් නළි   ඒ ගළන දන්ේන්ත් 
නළි  internet එේකාන් ේවෝ ේනත් කුභකින් ේවෝ රළි සතුම 
ඵරහේගන ඇවි්ලරහ ේඵොරුට ේභතළන කාෆ ගවනහ  "ේේහ 

ක්ේේත්ර 150ක්  155ක් ි ේඵනහ; ේම්කා ආේොත් ඔක්ේකාෝභ 
ඉයි " කිඹරහ. ේම් යට ඉය කාේශේ අිළ ේනොේි . ඳහු ගිඹ යජඹ 
තභි  ේම් යට ඉය කාේශේ. අේප් ඳක්ඹ  වළභදහභ ේම් යට 
ංර්ධනඹ කායපු ඳක්ඹක්. අේප් ආ්ඩඩු  වළභදහභ ේම් යට 

ංර්ධනඹ කායපු ආ්ඩඩුක්. අිළ ඉදිිපඹටත් ඒ කාටයුතුම කායනහ. 
විඳක්ේේ භවය අඹ ේම්හ ඉහගන්න ඵළිප ේ්ධලඳහරන හිද 
රඵහේගන ේම් ගභන ඹන්න උත්හව කායනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  යත් ේෂොන්ේේකාහ භළි තුමභහ 

අද ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඇවිත් ිදටින එකා භවය අඹට ේරොකුභ 

්රලසනඹක්. අද යත් ේෂොන්ේේකාහ භළි තුමභහ ගළන විවිධ භි  

භතහන්තය ේගේනනහ. ඒ ේභොනහ වුණත් ඹවඳහරන ආ්ඩඩු 

විධිඹට අඳට වළකිඹහ ි ේඵනහ  ඕනෆභ පු්ධගරඹකු එක්කා 

ේ්ධලඳහරනඹ කායන්න. ඒ හේ භ  ේම් යේට් ංර්ධනඹ 

ේනුේන් ඕනෆභ ේකාේනකු අඳත් එක්කා එකාතුම ේනහ නම් අඳ 

ඒ අඹත් එක්කා ේම් ගභන ඹන්න රෆසි ි .  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  රැකිඹහ දුන්නහද කිඹහ ඇහුහ. 
රැකිඹහ ේදන්න තභි  ේම් ජහතයන්තය ගිවිුඩම් අත්න් කායන්න 

ිද්ධධ න්ේන්. අඳ යටට ගළශේඳන විධිඹට  අේප් යේට් 
යහඳහයරට  ඒ හේ භ ජහතයන්තය ේශහභට වහනිඹක් 
ේනොන විධිඹටි  අඳ ඒ කාටයුතුම කායන්න ඕනෆ. ඒ නිහ තභි  

ේඵොේවොභ ඳේයසේභන්  එකින් එකාට ේවො අධීක්ණඹකින් 
යුතුම ේම් ළඩ කාටයුතුම කායන්ේන්. ඒකාහඵ්ධධ විඳක්ඹ  අඳට උදවු 
කායනහ කිඹන ගභන් කායන්ේන්  ඒහට අකු්ල ේවශන එකා ව 
ඒහට ඵහධහ කායන එකාි . ේභොකාද  ඒ අඹ දන්නහ ඒ අඹේ  

කාහරේේ ඒ අඹ ේරෝකා ආර්ථිකාඹ අහිමි කායගත් ඵ; ඒ ්රලසනේඹන් 
යට ේගොඩගන්න ඒ අඹට ඵළිප ව ඵ. ඒ නිහ ඒ අඹ උත්හව 
ගන්නහ  ේම් ේශ ගිවිුඩම්රට ඹන එකා නත්රහ ේම් යේට් 

ආර්ථිකාඹ ේගොඩ ගන්න ි ේඵන අසථහ අඳට නළි  කායන්න. ඒහ  
්රිඹහම්තකා න ේ්ධ්ල ේනොේි . ඒහ ඒ අඹේ  හිත්ර ි ේඵන 
ිදහින විතයි . ඒ අඹට ඩහ ූ ක්සභ බු්ධධිඹකින් යුතුම තභි  

ජනහධිඳි තුමභහ ව අගභළි තුමභහ කාටයුතුම කායන්ේන්. අේනක් එකා  
ේම් කාටයුතුම ේම් ආ්ඩඩුේ  නහඹකාඹන් ේදඳශට අලුත් ේ්ධ්ල 
ේනොේි . ඒ නිහ ේම් අහර්ථකා ්රඹත්න දයරහ ඵරඹ ගන්න 

උත්හව කාශහට ඵරඹ ගන්න ඵළවළ. ඊේේ අඳ කි හ හේ  ේම් 
විධිඹට තත් අවුරුදු 20ක්ත් ඒ අඹ ඉන්න ඕනෆ  ඵරඹ ගන්න.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  දළන් කාථහ කායනහ ේඳොේවොය 
ගළනත්. අද භහතිකාහට අදහශ නළතත් භවය භන්රීරුන් කාථහ 

කාේශේ ේඳොේවොය ගළනි . භේ  දිසත්රික්කාඹ න අනුයහධපුයඹ 
දිසත්රික්කාේේ භන්රීයේඹක් ඉන්නහ. එතුමභහ කාථහ කාේශොත් කාථහ 
කායන්ේන් ේඳොේවොය ගළනභ තභි . භහ එතුමභහේගන් අවනහ  

කුඹුයකාට ඵළවළපු කාහරඹක් භතකාද කිඹහ. දළන් ේඳොේවොය ගළන 
කාථහ කාශහට  එදහ කාහඵනිකා ේඳොේවොය වදන්න දිිපගළන්වේේ 
ේකාොේවොභද? ේඳොේවොය දුන්ේන් නළවළ  කාහඵනිකා ේඳොේවොය 

වදන්ේන් නළත්නම්. ිළදුරු ටිකා පුච්චරහ කුඹුයට අළු ටිකා දහරහ 
ි බුේ්ඩ නළත්නම් ේඳොේවොය දුන්ේන් නළවළ. ඒ ේඳොේවොයලින් 
ළඩිපුයභ රහබ රළබුේ  ේගොවිජන ේේහ භධයසථහනර ිදටි 

නිරධහිපන්. අද අිළ ේගොවීන් එක්කා කාථහ කාශහභ ඒ අඹ කිඹනහ  
ේවක්ේටඹහයඹකාට ේම් ේඳොේවොය මිටි 10 භදි කිඹරහ. 
"ේකාොේවොභද භදි ේන්ේන්? ේඳොේවොය ගළහුහද? ඳහු ගිඹ කාහරේේ 

ි බුණු ේඳොේවොයි   අිළ ේගන්පු ේඳොේවොයි  භහනද?" කිඹරහ 
ඇහුහභ කිඹනහ  "නළවළ. ඒ කාහරේේ යූිපඹහ ේඳොේවොය දස 7ක් 
ගවන ේකාොට කාව වුණහ. ේම් ඳහය ේඳොේවොය නම් ේවොි " කිඹරහ. 
අිළ ඇහුහ  ''කාවුද ේම් උඳේදස ේදන්ේන්'' කිඹරහ. උඳේදස 

ේදන්ේන් යජේේ නිරධහිපන්.  භවය යජේේ නිරධහිපන් ළඩ 
කායන්ේන් -ිදඹලු ේදනහභ ේනොේි - භහෆිඹහ අනු. තභ අය 
භහෆිඹහ ්රිඹහත්භකා ේනහ. ''ඹවඳහරන ආ්ඩඩුේ  ේඳොේවොය. 

ේම් ේඳොේවොයලින් ේගොවිතළන් කායන්න පුළුන්ද? අවුරු්ධදකාට 
ේවක්ේටඹහයඹකාට ේම් ේඳොේවොය ඇි ද?'' ළනි භතඹක් ජනතහ 
තුමශ ඇි  කායනහ. ේභේවභ තභි  බි්ලේරෝ භන්ේන්.  

විේලේේඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ  ේගොවි ජනතහ කිඹන්ේන් 
විලහර දළනුභක් ි ේඵන ිළිපක් ේනොේි  කිඹරහ. ඒ උදවිඹ උිද 
ගන්න්න ේරේවිදි . අිළ මුලින්භ අඹ ළේඹන් ේඳොේවොය 

වනහධහයඹ ීමපු ේරහේ   කාළු ඳහට අමුඩ ගසරහ කාට්ටිඹ 
ේකාොශමට ේගන්නුහ. අිළ දළක්කාහ  ඒ උදවිඹ අමුඩ ගවරහ ි බුේ්ඩ 
හභහනය විධිඹට ේනොේි  කිඹරහ. කාළු ඳහට ේය්ධදක් ඹටින් 

ේකාොහු රණුක් ගළට ගවරහ  ඒකාට තභි  අමුඩඹ ඳටරහේගන 
ඇවි්ලරහ ි බුේ්ඩ; ඒ විධිඹටි  අමුඩඹ ගහ ි බුේ්ඩ.  

ේම් තත්ත්ඹත් එක්කා  අඳට වේඹෝගඹ ේදනහ කිඹරහ 

ේභතළනීම කාට්ටිඹ රසනට  කාථහ කායනහ. නමුත්  තමුන්ේ  
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

වදේත් ි ේඵන්ේන් වේඹෝගඹ ේදන  එකා ේනොේි   

ේකාොේවොභද ඵරඹ ගන්ේන් කිඹරහි . ඕනෆභ කට කාහර්ඹඹකාට 

ම්ඵන්ධ ේරහ  ආ්ඩඩු ඵරඹ ගන්න තභි  ඔවුන් උත්හව 

කායන්ේන්. අවුරුදු 22ක් විතය භහින්ද භවත්තඹරහ ේගන ගිඹ 

ආ්ඩඩුේන් ේම් ංර්ධන කාටයුතුම කාශහ නම්  ේභඳභණ අඩු ඳහඩු 

ේම් යේට් ි ේඵන්න විධිඹක් නළවළ.  

ේභතළනීම ේභොනහ කාථහ කාශත්  කාහඳට් ව ේඵොයලු ගළනි  

අහනේේ කාථහ කායන්ේන්. ''කාහඳට් දළම්භහද  ඉදිිපේේීම ේම්හ 
ේකාේයන්ේන් නළත්ේත් ඇි ?'' කිඹරහ අද උේ්ධත් කාථහ වුණහ. 
''්රහේ්ධයඹ බහ විුඩරුරහ ි ේඵන නිහ ්රහේ්ධයඹ බහර කාටයුතුම 

ේකාේයන්ේන් නළවළ'' කිඹනහ. අිළ ේඵොේවොභ ගකීේභන් 
කිඹනහ  භහින්ද භවත්තඹහේ  යජඹ කාහරේේ එදහ ්රහේ්ධයඹ 
බහර හිටපු බහඳි රු කාශ ේවොයකාම් අද ිදඹ්ලරභ නළි රහ 
ි ේඵනහඹ කිඹරහ. අද ේඵොයලු දළමීභ ිදදු ේන්ේන් ්රහේ්ධයඹ 

බහේ  ඹන්ත්ර ූ ත්රලින්. එහි ඹම් ්රභහදඹක් ි ේඵනහ. වළඵළි   
ඳුඩගිඹ කාහරේේ හේ  විලහර මුදරක් නහසි  ේන එකා අද 
නළි රහ ි ේඵනහ. අද ඒ කාටයුතුම අධීක්ණඹ කායන්න ිදඹලුභ 

අංලර නිරධහිපන් ඉන්නහ. ඳශහත් බහ එකා ඳළත්තකින් 
ඵරනහ; ඹවඳහරන ආ්ඩඩුේ  භන්රීරු විධිඹට අිළ ත 
ඳළත්තකින් ඵරනහ. අද ඳහය්ල  එේවභ නළත්නම් ඉදිකිරීම්  

ංර්ධනඹ කිරීම් ේතෝයන්ේන් භන්රීයඹහට ඕනෆ විධිඹට 
ේනොේි . අනිහර්ඹේඹන්භ ේඳොදු ංවිධහනඹකා  නළත්නම් 
සේ ච්ඡහ ංවිධහනඹකා ේඹෝජනහක් ඕනෆ. භන්රීයඹහට පුළුන් 

ේරහ ි ේඵන්ේන්  ඒ වහ ටවනක් ේඹොදරහ ්රිඹහත්භකා 
කායන්න විතයි . ඳුඩගිඹ කාහරේේ තභි  භන්රීරුන්ට ඕනෆ 
විධිඹටි   ්රහේ්ධයඹ බහ භන්රීරුන්ට ඕනෆ විධිඹටි   

ංවිධහඹකාරුන්ට ඕනෆ විධිඹටි  යහඳිි  ේකාොන්ත්රහත් ඵට ඳත් 
කාේශේ.  

අද ි ේඵන ේරොකුභ ්රලසනඹ තභි  අනුයහධපුය දිසත්රික්කාේේ 
ේඵොයලු ඳහය්ල ංර්ධනඹ කිරීභ. ඒ වහ කිේරෝමීටයඹකාට 

රුිළඹ්ල රක් 10ක් ඇසතේම්න්තුම කාය ි ේඵනහ. ේකාොේවොභ 
ගණන් වදරහ ඵළලුත්  කිේරෝමීටයඹකාට රුිළඹ්ල රක් 5කාට අඩු 
මුදරකුි  විඹදම් ේන්ේන්. ඒ නිහ  ඳුඩගිඹ කාහරේේ කාශ 

ංර්ධනඹ ගළන අලුි න් කිඹන්න ේදඹක් නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  ඒ හේ භ  භංභහත්ර 
ගළටලු ි ේඵනහ. අද භංභහත් අඵරන් ේරහ ි ේඵනහ. ඳුඩගිඹ 

කාහරේේ ඒ භං භහත් නිළයදි කාස කායරහ ි බුණහ නම් 
ේභඳභණ අඵරන් ේන්න විධිඹක් නළවළ. ඒකාහඵ්ධධ විඳක්ේේ 
භන්රීරුන් විිදන් ේම් විහදේේීම අද ඳශ කායන රද අදවස නිහි  

ේම් කාරුණු කිඹන්න ිද්ධධ වුේ්ඩ. ඒ නිහ  ඉදිිපේේීම අිළ ේම් 
කාටයුත්ත නිළයදි කායනහ.   

අද ේේකාඹන්ේ ; විේලේේඹන්භ ේේහ නියුක්ි කාඹන්ේ  
ළටුප් ම්ඵන්ධේඹන් ගත් ්රිඹහ භහර්ග ව ඒ ඳනත් ේකාටුම්ඳත් 

ඉතහභත් ඇගි ඹ යුතුමි . අඳ විලසහ කායනහ  ඒ ඳනත් ේකාටුම්ඳත් 
ඇගීයභ තුමියන්  ඒහ නිළයදි ්රිඹහත්භකා ේන්න පුළුන් ේි  
කිඹරහ. එේවභ ේනොවුේණොත් ඒ වහ අදහශ ීපි භඹ කාටයුතුමත් 

කායන්න ිද්ධධ ේි . වළඵළි   ේභොනහ කාශත් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 
ේේශ යහඳහය බි ළටුේණොත්  ආර්ථිකාඹට ේරොකු වහනිඹක් 
ේනහඹ කිඹහ අඳ ේවොට හිේත් ධහයණඹ කාය ගන්න ඕනෆ.  

ඇන්ට් ගහර්ඩ් භහගභ ගළන අදත් ේභතළනීම කි හ. 
ේකාොේවන් ගිඹත් එතළනට තභි  එන්ේන්. ඇන්ට් ගහර්ඩ් ගළන 
පුදුභ කාළක්කුභකුි  ි ේඵන්ේන්. ේම් ඇන්ට් ගහර්ඩ් භහගභ වළය 

ේම් යේට් ේේඹ කායන්න පුළුන් ේනත් භහගම් ේභොනහද? 

ඇි   ඇන්ට් ගහර්ඩ් විතයක් ඉසයවට ගත්ේත්? එි න් කාහටද  

ේභොකාක්ද ි බුණු හිදඹ? 

ඇන්ට් ගහර්ඩ් එේකාන් ආහ කිඹන ආදහඹම් ගිණුම්ගත ේරහ 
ි ේඵන්ේන් ේකාොේවේද? බහ්ඩඩහගහයඹට ගිහි්ලරහ ි ේඵනහද? අඹ 
ළේේ ේභොන ්රි ඳහදන ඹටේත්ද ේම්කා ඇවි්ලරහ ි ේඵන්ේන්? 

ේභොන ්රදහන ඹටේත්ද ේම්කා ඇවි්ලරහ ි ේඵන්ේන්? ඒහ මුකුත් 
වන් ේරහ ි ේඵනහද කිඹරහ ේරොකු ්රලසනඹක් ි ේඵනහ. 
එතේකාොට ඇන්ට් ගහර්ඩ් ආඹතනඹ මුද්ල වම්ඵ කායරහ ි ේඵනහ. 

ඇන්ට් ගහර්ඩ් ආඹතනඹ විඹදම් කායරහ ි ේඵනහ. කාහටද විඹදම් 
කාේශේ; කීඹක් විඹදම් කාශහද; ේභොනහටද විඹදම් කාේශේ කිඹරහ 
කාවුරුත් දන්ේන් නළවළ. ඇන්ට් ගහර්ඩ් ආඹතනඹ ගළන ඔච්චය 

දුකා හිේතන්න ේම්කා තභි  ි ේඵන ්රලසනඹ.  

ඇන්ට් ගහර්ඩ් ආඹතනඹ ේම් ේේඹ කායන්න කාලින් මුලින්භ 
ේම් ේේඹ ිද්ධධ කාේශේ අේප් යේට් වමුදහලින්. අද ඹව ඳහරන 

ආ්ඩඩුේන් ඒ ේේඹ නළතත් වමුදහරට ඳයරහ ි ේඵනහ. 
ේම්කා ඉදිිපඹට දිිපගන්නහ ේනුට  විේ චනඹ කායන්න 
උත්හව කායනහ. අද Port City ගළන කාථහ කායනහ. Port City 
ඔච්චය ඹවඳත් යහඳිි ඹක් කිඹරහ ඒ උදවිඹ දළනේගන ිදටිඹහ 

නම්  ඒ කාහරේේ ඇි  ඒහ ්රජහට එිය කාේශේ නළත්ේත්? ේම් වළභ 
එකාක්භ ඹටින් ේන ේන ගනු - ේදනු ි බුණහ. ඒ ගනු - ේදනු 
තභන්ේ  ඵරඹ අහිමිවීභත් එක්කා ේනස වුණහ. අිළ ඒ කාටයුතුම 

යක් අත්හිටුහ  ඒ යහඳිි ඹ ිළියඵ ඳරීක්හ කායරහ ඵරරහ  
ලකායතහ හර්තහ අනු තභි  නළතත් එභ යහඳිි ඹ ්රිඹහත්භකා 
කායරහ ි ේඵන්ේන්. ඒ ේගෝලරන්ට ේම්හ දකින ේකාොට ේරොකු 

ේ දනහක් ිදේත් ඇි  ේනහ ඇි .   

ඵළිද්ල යහජඳක් හිටපු ඇභි තුමභහේ  අභහතයහංලඹ ි බුණහ. 
ඒ  ්ලලි ඕනෆ තයම් විිද කායන්න පුළුන් අභහතයහංලඹක්. ඒ 

හේ  අභහතයහංලලින් කායපු යහඳිි ත් අද නළි රහ ි ේඵනහ. 
ේම් ගරු බහේ  අදහශ අභහතයරු එක්කා ඉදිිපේේීම අිළ හකාච්ඡහ 
කායරහ ේභඹ නිළයදි කායගත යුතුම ි ේඵනහ. ඒ නිහ ේම් යේට් 

ඉදිිප ඹවඳත් ඳළළත්භ ව ංර්ධනඹ ේනුේන් අද ගත්ත ේම් 
්රිඹහ භහර්ගඹ අගඹ කායමින් භේ  කාථහ අන් කායනහ. 
සතුමි ි . 

 
[අ.බහ. 5.40] 

 

ගු (මශළාළර්ය) මශු මළරසිාශ මශතළ 
(ரண்னறகு (ததரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  අද ේදන ය කිඹළේන 

ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ වන ීමභනහ ඳනත් ේකාටුම්ඳත ව 

ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ ඳනත් ේකාටුම්ඳත 
ම්ඵන්ධේඹන් කාරුණු දක්න්නට අසථහ රළබීභ 
ම්ඵන්ධේඹන් භභ තුමටු ේනහ.  ජහි කා අභ ේ තනඹ ගළන 
කාථහ කායන ේකාොට  අඳට ේරෝකාේේ විවිධ යටලින් 

ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ ම්ඵන්ධේඹන් ඉතහභ 
ේවො නිදුඩන් ගන්න පුළුන්.  

විේලේේඹන්භ ංර්ධනඹ ේමින් ඳි න ේවෝ ඌන 

ංර්ධිත යටරට ඩහ  ේරෝකාේේ දියුණු වුණ යටර තභි  ේම් 
ජහි කා අභ ේ තනඹ ිළියඵ ීපි  තදින්භ ්රිඹහත්භකා න්ේන්. 
උදහවයණඹකාට බ්රිතහනය වහ ඇේභිපකාහ වඳුන්න්න පුළුන්.  

ේයකා ඇේභිපකාහේ  හිටපු ජනහධිඳි  ෆ්රෆන්ක්ලින් රසේ්ලට් 
භවතහ ඳහ ිදටිඹහ  "තභ ේේකාඹන්ට ජීත්වීභට ිපරන 
ළටුඳකාට ඩහ අඩුේන් ේගවීභ භත සකීඹ යහඳහයඹ ඳත්හ 

ේගන ඹන පු්ධගරඹන්ට ේම් යට තුමශ ජීත්වීේම් අි ි ඹක් නළත" 
කිඹරහ. ේේකාඹන්ේ  අභ ේ තනඹ ම්ඵන්ධේඹන් ේම් හේ  
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දළඩි ්රි ඳත්ි ඹක් ඇේභිපකාහනු යජේඹන් ඳහ ගත්තහ. එේවභ 

කා්ලඳනහ කායන ේකාොට ේේකාඹන්ේ  අභ ේ තනඹ ගළන ඹම් 
නිර්ණහඹකාඹක් ීරයණඹ කිරීභභ ජහි ඹක් වළටිඹ ට  යටක් වළටිඹට 
අිළ රඵපු විලහර ජඹග්රවණඹක්. භභ හිතනහ  භවන්ිද ේරහ ේම් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ඉදිිපඳත් කිරීභ ම්ඵන්ධේඹන් කාම්කාරු වහ 

ිත්ීරඹ මිි  ඵතහ අභහතය ගරු ේජෝන් ේේනවියත්න 
භළි තුමභහටත්  යහජය අභහතය ගරු යවීන්ද්ර භයවීය භළි තුමභහටත් අිළ 
සතුමි න්ත ේන්න ඕනෆ කිඹරහ. ළඩිදුය විසතයරට ඹන්න 

කාලින් එකා නිළයදි කිරීභක් කායන්න ඕනෆ.  

ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ වන ීමභනහ ඳනත් ේකාටුම්ඳත ව 
ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ ඳනත් ේකාටුම්ඳත 

ම්ඵන්ධේඹන් අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් ං ර්ධනඹ ිළියඵ 
ආංශිකා අධීක්ණ කාහයකා බහ අිළ ේඳේර්දහ රැස වුණහ. ේඳේර්දහ 
රැස වුේ්ඩ ඳහර්ලිේම්න්තුම ඉි වහේේ ්රථභ ආංශිකා අධීක්ණ 

කාහයකා බහි . භභ ේඵේවවින් තුමටු ේනහ  ආංශිකා අධීක්ණ 
කාහයකා බහේ  ්රථභ බහඳි යඹහ වීභට රළබීභ ගළන. එහිීම අිළ 
හකාච්ඡහ කාේශේත්  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ිළියඵි . ේම් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ිළියඵ අිළ හකාච්ඡහ කායන ේකාොට 

කාම්කාරු අභහතයහංලේේ ේ්ලකාම්තුමභහ  ඒ හේ භ ීපි  ේකාටුම්ඳත් 
ේදඳහර්තේම්න්තුමේ  නිරධහිප භවත්රු ේඵොේවොභ ේවොට අිළට 
ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ගළන ඳළවළදිලි කිරීම් කාශහ. අේප් ගරු 

භන්රීරු ඉතහභ ේවො ංහදඹක් ඳළළත්වහ. ඒත් එක්කාභ 
ේඹෝජනහ ඉදිිපඳත් වුණහ  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ම්ඵන්ධ භවය 
නිඹභ ිළියඵ ත ටිකාක් අිළ කා්ලඳනහ කාේශොත් ේවොි  කිඹරහ. 

අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ ිළියඵ ආංශිකා 
අධීක්ණ කාහයකා බහේ ීම අිළ කාථහ කාේශේ ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් 
්රි ඳත්ි ඹක් ලේඹන් ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කායන්න කාහයකා 

බහේ  අිළ අනුභළි ඹ රඵහ ේදනහද කිඹන එකා ිළියඵි . 
ආංශිකා අධීක්ණ කාහයකා බහේ  ්රථභ කාහයකා බහි  ේඳේර්දහ 
ඳළළත්වේ . 

ඒ අනු  අිළ කාහයකා බහ වළටිඹට එකාෙ ේරහ ේම් ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත් ේදකා අද ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  විහදඹට ගත යුතුම ඹළි  
ීරයණඹ කාශහ. ේම් ීරයණඹ ගළීපභ තුමියන්  ිදදු න්ේන්  අද 
ඳළළත්ේන විහදේේදි ඳහර්ලිේම්න්තුම භන්රීරුන් වළටිඹට අඳට 

ි ේඵන අි ි ඹ නළි  කිරීභක් ේනොේි .   අඳට ි ේඵන අි ි ඹ 
නළත ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමේ දි  විහදඹට රක් කායරහ ීරයණඹකාට 
එශළඹීභි  ිදදු න්ේන්.   

උදහවයණඹක් ලේඹන් ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ 
ම්ඵන්ධේඹන් ්රලසන ි බුණහ නම් ඒ ්රලසන ටිකා ගළන අිළ කාථහ 
කායරහ  ඒහත් එක්කාභ නළත ංේලෝධන ඉදිිපඳත් කාශ යුතුමද 

කිඹන එකා ේම් බහේ ීම හකාච්ඡහ කිරීභි  අද ිදදු න්ේන්. 
විේලේේඹන් කාම්කාරු අභහතයහංලඹ අඹත්න අධයහඳනඹ වහ 
භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ ිළියඵ ආංශිකා අධීක්ණ කාහයකා බහ 

වළටිඹට අිළ ඒ ීරයණඹ ගත්ේත් ඒ නිි .  ේම් බහේ  භවය ගරු 
භන්රීරුන් ළයදි විධිඹට ේම්කා අර්ථ කාථනඹ කාශහ.  කාහයකා 
බහේ  බහඳි යඹහ වළටිඹට එඹ නිළයදි කිරීභ භේ  යුතුමකාභක් 
නහ.  

ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ ම්ඵන්ධේඹන් ේරෝකා 
ඉි වහඹ ේගන ඵළලුේොත්  ඇේභිපකාහ තභි  ඳශමුයට අභ 
ළටුඳ ිළියඵ ීපි  වඳුන්හ ේදන්ේන්. ඒ 1938ීමි .  ඒ හේ භ 
එංගරන්තේේ "ජහි කා අභ ේ තන ඳනත 1998" නමින්භ 

ේේකාඹන්ේ  අභ ළටුඳ ම්ඵන්ධ යසථහ ්රි ඳහදන රහ 
ි ේඵනහ. ේරෝකාේේ යටලින් ිදඹඹට 90කාභ අභ ළටුප් 
ම්ඵන්ධේඹන් ේනොේඹකුත් ආකාහයේේ  ීපි  ්රිඹහත්භකා නහ. 
ේම් නිහ කාම්කාරු අි ි හිදකාම් ිළියඵ ්රි ඳත්ි ඹක් ි ේඵන   

ිළිය ගත්ත ෆභ යටක්භ ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ 

ම්ඵන්ධේඹන් ීපි  ඳත්හේගන ඹනහ; ීපි  ේකාටුම්ඳත් 

කායනහ. 

ආර්ථිකා විදයහඥි න් ්රකාහල කායන්ේන්  ජීන භට්ටභට 
ධනහත්භකා ඵරඳෆභක් ිදදු කාශ වළකි ආකාහයේඹන් අභ ළටුප් 
ම්ඵන්ධේඹන් න ීපි  ම්ඵන්ධේඹන් කාථහ කාශ යුතුමඹ කිඹන 

එකාි . ේභභඟින් ේේහ ේඹෝජකාඹන්ට -ඳවශ භට්ටේම් 
කාම්කාරුන්ට- හිතුමභේත් අඩු ළටුප් ේගවීභට වළකිඹහක් 
ේනොරළේඵන අතය  ිළිපමි වහ කාහන්තහන් ේනස ේකාොට 

ේනොරකාමින් ළටුප් ේගවීභට ද ි ේඵන වළකිඹහ ගළනත් අඳට 
තර්කා කායන්න පුළුන්.  

විේලේේඹන් අිළ දන්නහ  ේම් භහජ ක්රභඹ තුමශ කාහන්තහන්ට 

රඵහ ේදන ළටුේප් ඹම් අඩුක් දක්නට රළේඵන ඵ.  භවය විට 
gender-based salaries විධිඹට ඒ ළටුප් ්රිඹහත්භකා නහ. ඒ 
හේ භ ෛදනිකා ළටුඳට ළඩ කායනු රඵන තුම කාම්කාරුන්ේ  

ළටුඳට ෛනි කා ුඩයක්ෂිත බහඹක් ජහි කා අභ ේ තනඹක් 
භඟින් රළේඵනහ. ඒ නිහ කාම්කාරු අි ි හිදකාම් ගළන කාථහ 
කායන කිිදභ ේකානකුට විරු්ධධ විඹ වළකි ඳනත් ේකාටුම්ඳත් 
ේදකාක් ේනොේි   අද අිළ ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කාය 

ි ේඵන්ේන්.  යේට් ේේහ නියුක්ි කාඹන්ේ  ළඩි වීභක් ේරහ 
ආර්ථිකා ර්ධනඹට ඹවඳත් ඵරඳෆභක් ඇි  කායන ආකාහයේේ 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකාකුි  අද ඉදිිපඳත් ේරහ ි ේඵන්ේන්.   

මරහනහරඪ  ගරු භන්රීතුමභනි  අේප් යජේේ ්රධහන ළඩ 
ිළියේශක් තභි  රැකිඹහ දරක්ේේ ළඩ ිළියේශ. ේම් ළඩ 
ිළියේශ ගළන කාථහ කායන ේකාොට අඳට යහජය ේේඹ වයවහ 

රැකිඹහ දරක්ඹක් කිිද ේේත් නිර්භහණඹ කාශ ේනොවළකිි . 
දළනටභත් යහජය ේේේේ රැකිඹහ වහ ඕනෆටත් ඩහ  ේඹොමු 
කාය ි ේඵනහ  ඳුඩගිඹ යජඹ විිදන්. අලය ්රභහණඹටත් ඩහ 

භවය ආඹතනරට රැකිඹහ වහ ේඹොමු කාය ි ේඵනහ.  

අිළ දළක්කාහ ේත්ල ංසථහ හේ  ආඹතනරට ඳුඩගිඹ යජඹ 
කාහරේේ එකා දක් ඇතුමශත රැකිඹහ 400  500ක් අතය ්රභහණඹක් 

රඵහ දුන් ඵ. ේම් හේ  තභි  ඳුඩගිඹ කාහරේේ රැකිඹහ රඵහ  
දුන්ේන්.  ේ්ධලඳහරන ඳත්වීම් වළටිඹට ුඩදුුඩකාම් නළි  අඹට 
අභහතයහංල වයවහ  ආඹතන වයවහ රැකිඹහ රඵහ දුන්නහ. ඳුඩගිඹ 
අවුරුදු 20කා කාහනු  තුමශ රැකිඹහ රඵහ ීමේම් කිිදභ ්රි ඳත්ි ඹක් 

ි බුේ්ඩ නළවළ. ේ්ධලඳහරන අලයතහ භති  රැකිඹහ රඵහ දුන්ේන්. 
එේවභ නම් රැකිඹහ දරක්ේේ ළඩටවනට යහජය රැකිඹහ 
උත්ඳහදනඹ කිරීභ තුමියන් ඳළවළදිලිභ විඳුභ ේවොඹහ ගන්න ඵළවළ. 

ඒ නිහ  අිළ ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ රැකිඹහ වහ ි ේඵන ඉඩ ්රසථහ 
ළඩි කාශ යුතුමි .  

ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ රමිකාඹන්ේ  ළටුඳ ක්රභහනුකර ඵට 

ඳත් කාශ යුතුමි . ඒ හේ භ ඒ ළටුඳ ිළියඵ සථිය වි කාඹක් 
රඵහ දිඹ යුතුමි . එඹි   අද ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත භඟින් කායන්නට  
උත්හව කායන්ේන්.  

ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹ ගළන කාථහ කායනේකාොට අිළ දන්නහ  අද 
ේරෝකාේේ ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹ තභි   ෆභ යටකාභ ළඩිභ රැකිඹහ 
්රභහණඹක් උත්ඳහදනඹ කායන්ේන් කිඹන එකා.  

විේලේේඹන්  කාම්කාරු අභහතයහංලේේ ේ්ලකාම්තුමභහට භභ 

නළත යක් ේම් අසථේ ීම සතුමි න්ත ේනහ  ආංශිකා 
අධීක්ණ කාහයකා බහේ ීම ඉතහභත් ඳළවළදිලි ේම් ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත ගළන නිර්ේ්ධල ඳවදහ ීමභ ම්ඵන්ධේඹන්. විේලේේඹන් 

යේට් ්රධහන ලේඹන්භ ළඩ කායන ජනතහ ේනුේන් ඇි  ේම් 
හේ  ඳනත් ේකාටුම්ඳතක් ඉදිිපඳත් කායන්නට ේවේතුම වුේ්ඩ කිඹන 
එකා එතුමභහ ඳවදහ දුන්නහ. ළඩ කායන ජනතහ ේනුේන් රළබුණු 
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ඉ්ලලීම් නිහ තභි  ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන්ේ   ජහි කා 
අභ ේ තනඹක් ි යණඹ කායන්න උඳකාහරී න ක්රභේ දඹක් 
කාස කායන්න ේවේතුම වුේ්ඩ. ේම් ක්රභේ දඹ නිහ රළේඵන හිද 

ගළන තභි  අිළ කාථහ කායන්නට ඕනෆ මරහනහරඪ ගරු 
භන්රීතුමභනි. නමුත් තභත් ේකාොයේවේත් කිඹු්ලලු දකින අේප් 
විඳක්ේේ  භන්රීරු ේකාොච්චය ේවො ළඩක් කාශත් දකින්ේන් 

ළයදි විධිඹට.  

අිළ දළක්කාහ  තුමය ඉ්ලල අඹට දුන්ේන් ේඩි උ්ඩඩ; 
කාටුනහඹකාීම රැකිඹහ ්රලසන ගළන කාථහ කායපු අඹට දුන්ේන් ේඩි 

උ්ඩඩ. ේභළනි උත්තය තභි  ඳුඩගිඹ කාහරේේ අිළ දළක්ේක්. 
නමුත්  එතළනින් එවහට ේගොස ේම් රංකාහට අලුත් ළඩ ිළියේශක් 
-යහ පානය- හඳුන්ලා දී, රසේ ප්රධාාන ප්ෂ  සදක හටියයට                    

ශ්රී රංකාහ නිදවස ඳක්ඹත්  එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹත්  අේනකුත් 
ඳක්ත් එකාතුම ේරහ ේම් මුළු ඳහර්ලිේම්න්තුම ආ්ඩඩුක් වළටිඹට 
ඳත්හේගන ඹන ේරහේ  අිළ  කායන  ේම් ේවො ළඩරට 
්ධබහේඹන්  අංකාබහේඹන් යුතුම හධීපඹ ේඹෝජනහ ඉදිිපඳත් 

කායනහ නම්  තභි   මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රිතුමභනි  ඉතහභත් 
ේවො. නමුත් ඒකා ේනොේි  ේන්ේන්. ඒ ගළන ේරොකු 
කානගහටුකුත් ි  ේඵනහ.  

අේප් රංකාහේ  ේේහ නියුක්ි ඹ ගළන කා්ලඳනහ කාේශොත්  ශ්රී 
රංකාහේ  රැකිඹහ නියුක්ි කා ජනගවනඹ අූ වතයරක් 
විිදතුමන්දවස  නිදඹ අනූවතයක් ේනහ. ඒ කිඹන්ේන් ිදඹඹට 

53.3ක්.  රැකිඹහ වියුක්ි  ජනගවනඹ තුමන්රක් අූ දවස ඳන්ිදඹ 
ඳණස වතයක් ේනහ. රැකිඹහ වියුක්ි  අනුඳහතඹ ිදඹඹට 4.3ි . 
රැකිඹහ නියුක්ි  ජනගවනේඹන් ිදඹඹට 28.5ක් කාිෂි 

කාර්භහන්තේේ නිඹළලි ඉන්නහ. කාහර්මිකා අංලේේ නිඹළලි ිදටින 
ජනගවනඹ ිදඹඹට 26.5ක්. ේම් විධිඹට ේේහ අංලේේ ආීම 
ලේඹන් රභ වබහගිත්ඹක් ි ේඵනහ. ේම් අනු ේඳීප ඹන්ේන් 

ළඩි ේේකා ිළිපක් නියුක්ත න්ේන් ේේහ අංලේේ ඵි . ේම් 
රැකිඹහ නියුක්ි  ජනගවනේේ විධිභත් වහ අවිධිභත් අංලේේ රැකිඹහ 
නියුක්ි කාඹන්ේ  දහඹකාත්ඹ ිළියේියන් ිදඹඹට 40.5ක් වහ 
ිදඹඹට 59.5ක් ඳභණ ේනහ. 

2014 ංයයහේ්ලයන අනු ේම් විවිධ රැකිඹහ ක්ේේත්ර ඹටේත් 
ඇි  රැකිඹහ නියුක්ි ඹ ඵළලුේොත්  ේජයසඨ නිරධහිපන්  
කාශභනහකාරුන් ිදඹඹට 4.5ක්  ිත්ි කාි න් ිදඹඹට 6. 4ක්   

තහක්ණිකා වහ ඒ ආශ්රිත ිත්ි කාි න් ිදඹඹට 5.9ක්   ලිිළකාරු වහ 
භහන්තය ේරේණිර නියුක්ත ේේකාඹන් ිදඹඹට 4.3ක්  භහගම් 
අි ි කාරුන් වහ ඳහරකාි න්ේ  ේේහේ  නියුක්ි කාඹන ස   

ේේශ ේේකාි න් ිදඹඹට 11. 8ක්  පුහුණු කාිෂි කාහර්මිකා වහ 
ධීය ේේකාි න් ිදඹඹට 20.2ක්  පුහුණු ශි්ලපීඹ ේේකාි න් 
ිදඹඹට 17.2ක්  ඹන්ත්ර ්රිඹහකාරුන් ව ේකාොටස වි කායන්නන් 

ිදඹඹට 8.3ක්  ුඩළු ේේකාි න් ිදඹඹට 20.9ක්  යුද වමුදහ ේේේේ 
ිදඹඹට 0 .4ක් ආදි ලේඹන් ේන් කාය දක්න්න පුළුන්.  

ශ්රී රංකාහේ  දිියඳු  ගිවමලිකාඹන් ේේහ අංලඹට අදහශ ආර්ථිකා 

කාටයුතුම කායන අතය   අවිධිභත් අංලඹට ගළේනන අඹ විවිධ කුලී 

ළඩ  ිද්ලරය ේශහම් කාටයුතුම හේ  ේ්ධර නියත ේනහ. 

තද  ගිවමලිකාඹහ ේඹීම ිදටින රැකිඹහ අනු රැකිඹහ නියුක්ත 

දිියඳු ගිවමලිකාඹන් අතිපන් ිදඹඹට 43ක් ඳභණ ්රහථමිකා 

රැකිඹහර නියුක්ත ේේකාි න් ේනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  දිියඳුකාභ ිළටු දළකීභට නම්  
රැකිඹහ කාටයුතුම අහිමි වීේම් අදහනභක් ඇි  කාහලීන කාිෂි කාහර්මිකා 
කාටයුතුමර නිඹළේරන්නන්  ්රහථමිකා රැකිඹහර නිඹළේරන්නන් වහ 
විේලේේඹන් අවිධිභත් අංලේේ රැකිඹහර නියුක්තන්නන් 

ිළියඵ ළඩි අධහනඹක් ේඹොමු කාශ යුතුමි . ේම් ඳනත් 

ේකාටුම්ඳත් භගින් එළනි ක්ේේත්රර ිදටින රභ ඵරකාහඹට ළඩි 
අධහනඹක් ේඹොමු ේනහ; ඒ වහ ළඩි ඵරඳෆභක් ේනහ 
කිඹහ භහ හිතනහ. ඒ නිහ අද ේම් ඉදිිපඳත් කායපු ේේකාඹන්ේ  
අඹ ළඹ වන ීමභනහ ඳනත් ේකාටුම්ඳත භඟින් අභ භහිදකා 

ළටුඳ රුිළඹ්ල 10 000ක් කිරීභත්  ඒ හේ භ අභ ෛදනිකා ළටුඳ 
රුිළඹ්ල 400ක් කිරීභත් තුමියන් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ඉතහභ 
්රහථමිකා ේේහර ඒ කිඹන්ේන්  භභ කාලින් ්රකාහල කායපු ේේහ 

අංලඹට අදහශ කාිෂි කාහර්මිකා කාටයුතුම  අවිධිභත් අංලේේ රැකිඹහර 
නියුක්තන්නන්ේ  භහිදකා ේ තනඹ ම්ඵන්ධේඹන් අඳට  
නිර්ණහඹකාඹන් ඉදිිපඳත් කාශ වළකි ේනහ.  

කාම්කාරු වහ ිත්ීරඹ මිි  ඵතහ අභහතයහංලඹ භඟින් 
ඉදිිපඳත් කායන රද ේම් අලුත් නිර්ේ්ධල ව අලුත් නිඹහභනඹන්ට 
අනු ෆභ ේේහ ේඹෝජකාේඹක්භ ේේහ නියුක්ත කාය ඇි  ෆභ 

ේේකාේඹකුේ භ ළටුඳ  නභ  අදහශ තනතුමය ේවෝ ඳන්ි ඹ  ඒ 

හේ භ  ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ වන ීමභනහ ඳනත් 
ේකාටුම්ඳතට අනු ෆභ ේේකාේඹකුටභ ේගන රද ීමභනහ ආීම 

ේම් ිදඹලු ේ්ධ්ල අභ ලේඹන් ය වඹකා කාහරඹක්ත් 
හර්තහගත කාශ යුතුම ේනහ. කාම්කාරු ේකාොභහිපස 
ජනයහ්ලයඹහට තභි  ේභභ ඳනත ්රිඹහත්භකා කිරීේම් ඵරඹ 

ඳළේයන්ේන්. ඒ අතය ඕනෆභ කාම්කාරු ීපි ඹක් ම්ඵන්ධේඹන් 
අදහශ න කාම්කාරු ඳරීක්ණ ිළියේත ද ේම් වහ අදහශ 
ේනහ. ඒ අනු ේම් අඹ ළඹ වන ීමභනහ ේගවීභ ඳළවළය විපන 
ඕනෆභ ේේහ ේඹෝජකාේඹකුට එේයහි භේවසත්රහත් අධිකායණේේ 

නඩු ඳළරීභට කාම්කාරු ේකාොභහිපසට ඵරඹ ඳළේයනහ.  

භට භතකාි   අඳ ේම් ගළන අේප් ආංශිකා අධීක්ණ කාහයකා 
බහේ ීම කාථහ කායනේකාොට ිත්ීරඹ මිි  නහඹකාේඹකු න 

ඳහර්ලිේම්න්තුම භන්රී ිදිපනහ්ල ද ේභ්ල භවතහ ඳළවළදිලි කිඹපු 
ේදඹක්. එතුමභහ කි හ  ේභභ ඳනත ිත්ීරඹ මිි  නහඹකාඹන් 
ිදඹලුේදනහ ඵරහේඳොේයොත්තුමේන් ඉන්නහ ඳනතක් ඵ. ේභභ 

ඳනත  කාම්කාරුේෝ තභන්ේ  අි ි හිදකාම් ම්ඵන්ධේඹන් 
විේලේේඹන් ඵරහේඳොේයොත්තුම ව ඳනතක්. ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 
ිත්ීරඹ මිි  නහඹකාඹන් ිදඹලුේදනහභ ේම් ගළන ඵරහ ේගන 

ඉන්නහ. ඒ නිහ අද ද ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ිදඹලු ිත්ීරඹ 
මිි  නහඹකාඹන්ට ඉතහභ තුමටට ඳත් විඹ වළකි දක්. අද 
ඔවුන්ට තභන්ේ  ළටුඳට ිපරන නිර්ණහඹකාඹන්  නිඹභඹන් 
ගළන විපඹහකාහය ීරයණඹක් රළබී ි ේඵනහ. ඒ නිහ අද දේේ 

විේලේේඹන් ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ ේේකාඹන්ේ  ළටුඳ ගළන 
කාථහ කිරීභ ේවේතුමේන් අද ද ේම් යේට් ඓි වහිදකා දක් 
ේි  කිඹහ භහ හිතනහ.  

භේ  කාථහ අහන කායන්න කාලින් ත එකා කාහයණඹක් 
භතක් කායන්න භහ කාළභළි ි . අේප් එක්ත් ජහි කා ඳක්ඹ  "භහ 
60කින් අලුත් යටක් වදන ඳංච විධ ්රිඹහලිඹ" ළඩ ිළියේශ 

තුමශභ ඳළවළදිලි එකා තළනකා වන් කායනහ  ේඳෞ්ධගලිකා 
අංලේේ විරහභ ළටුඳ ම්ඵන්ධේඹන්. ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ විරහභ 
ළටුඳ ඇත්තටභ ඉතහභ ීරයණහත්භකා හධකාඹක් ේනහ. අේප් 

ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ රැකිඹහ උත්ඳහදනේේීම ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 
දහඹකා විරහභ ළටුප් ක්රභඹක් අේනක් යටර ි ේඵනහ හේ  
ි බිඹ යුතුමි .  

භභ දන්නහ  ජඳහනඹ  ඇේභිපකාහ හේ  යටර ේඳෞ්ධගලිකා 

අංලේේ අඹටත් දහඹකා විරහභ ළටුඳක් ි ේඵනහ. උදහවයණඹකාට 

කිඹනහ නම්  ජඳහනඹ හේ  යටර රැකිඹහ කායන ේකානහට 

වදිිදේේත් ඒ ආඹතනේඹන් තභන්ේ  රැකිඹහ ටිකා කාරකාට 

අහිමි වුේණොත්  භහ වඹක්  වතක් නළත්නම් අවුරු්ධදක්  ේම් දහඹකා 

විරහභ ළටුඳ තුමියන්භ ඹම් ළටුඳක් රඵහ ේදන ක්රභඹකුත් 

ි ේඵනහ. ේම් හේ  හධීපඹ රක්ණලින් ිළිප දහඹකා විරහභ 
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ළටුප් ක්රභඹක් ශ්රී රංකාහේ ත්  විේලේේඹන් ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹට  

අලය ේනහ.  

ඒ නිහ ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ දහඹකා විරහභ ළටුඳ ගළනත් ඉතහභ 

ඉක්භනට රකාහ ඵරහ  ඒ කාථහ ඵවත් ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  ඳටන් 
අයේගන  ඒ ගළනත් ේවො ංහදඹක් කායන්න කිඹහ අේප් කාම්කාරු 
වහ ිත්ීරඹ මිි  ඵතහ අභහතය ගරු ේජෝන් ේේනවියත්න 

ඇභි තුමභහේගන් භහ ඉ්ලරහ ිදටිනහ. ඒ කාටයුත්තත් කාේශොත්  
ේඳෞ්ධගලිකා අංලේඹත් රැකිඹහර සථියබහඹ  ුඩයක්ෂිතබහඹ ඇි  
කායන්න අඳට පුළුන් ේි . ේේකාඹන්ේ  අඹ ළඹ වන 

ීමභනහ ව ේේකාඹන්ේ  ජහි කා අභ ේ තනඹ ඹන ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත් ඉතහභ අලය ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකාක් ඵ ්රකාහල 
කායමින්  භේ  කාථහ අන් කායනහ. 

 
[අ.බහ. 6.01] 
 

ගු රීමන්ද්ර වමරීමර මශතළ (කේකු ශළ ලෘත්තීය වක ති 

වබඳතළ රළජය නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு  வீந்ற சவீ - தரறல் ற்ன்ம் தரறற்சங்க 

உநவுகள் இரஜரங்க அமச்சர்) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
මරහනහරඪ ගරු භන්රීතුමභනි  අද අේප් අභහතයහංලඹ 

ේනුේන් අේප් ඇභි තුමභහ විිදන් ඉදිිපඳත් කාශ  ඓි වහිදකා න 

ේම් ීපි  ේකාටුම්ඳත් ිළියඵ ේම් න විට භන්රීරු විලහර 
ිළිපක් තභ අදවස දක්හ ි ේඵනහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு மனமரங்கும்  உன்ப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ේම් අසථහ ේ ීම ගරු නිේඹෝජය 
කාථහනහඹකාතුමභහ මරහනඹට ඳළමිේණනහ ඇි .  
  

 නනතුුල ගු කී ජයලර් න මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 
වුමයන්, ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்னறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ன் அகனத, ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left 
the Chair and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ගු රීමන්ද්ර වමරීමර මශතළ  
(ரண்னறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ කිඹමින් ිදටිේේ ේභඹ 

ඉතහභ ඓි වහිදකා අසථහක් ඵි .  ේම් යේට් ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹ 
නිේඹෝජනඹ කායන ේේකා ිළිප ේනුේන් ඳශමුළනි තහට 
ේභභ ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුම වමුේ  තඵන්න අද 

ේම් යජඹට පුළුන්කාභ රළබුණහ. නමුත්  අද ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  
බහ ගර්බඹ දිවහ ඵළලුහභ භට ේඳොඩි කානගහටුකුත් දළේනනහ. 
ගරු බහනහඹකාතුමභහත්  භේ  ඇභි තුමභහත්  භභත්  තත් 

භන්රීරු ේදේදේනකුත් වළේයන්නට ේම් ඓි වහිදකා අසථහේ ීම 
ේන කාවුරුත් ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  බහ ගර්බඹ තුමශ නළවළ. ේභොකාද  
භහ දන්නහ අේප් ගරු ඇභි තුමභහ  අභහතයහංලේේ ේ්ලකාම්තුමභහ  

ේකාොභහිපසතුමමිඹ ්රධහන ිදඹලුේදනහභ ඳුඩගිඹ භහ කීඳඹ තුමශ ේම් 
වහ ේරොකු ඳිපරභඹක් දළර ඵ. ේඵොේවෝ ආඹතන භෙත්  
ීපි ඳි  ේදඳහර්තේම්න්තුම භෙත් විටින් විට හකාච්ඡහ කායරහ  

ඉතහභ වදිිදේඹන් ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ඉදිිපඳත් කිරීභ වහ ඒ 
අඹ විලහර ඳිපරභඹක් දළරුහ. ේභභ ඳනත් ේකාටුම්ඳත් මීට කාලින් 
ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමට ඉදිිපඳත් කායන්නි  අඳ ඇත්ත ලේඹන්භ 
ඵරහේඳොේයොත්තුම වුේ්ඩ. නමුත්  ඹම්කිිද ිළිපක් විිදන් ේම් 

ිළියඵ ේරේසඨහධිකායණඹට කාහයණහ කීඳඹක් ඉදිිපඳත් කායපු නිහ 

ේම්හ ඉදිිපඳත් කිරීේම් ුඩළු ්රභහදඹක් ිද්ධධ වුණහ.  
 

අද ඉදිිපඳත් කාය ි ේඵන  ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ිළියඵ 
ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  අදවස දක්පු ේඵොේවෝ භන්රීරුන්ේ  කාථහ 
ඇහුහභ අඳට ේඳණුනහ  එතුමභන්රහට ේම් ිළියඵ විප 

අේඵෝධඹක් නළි  ඵ. අඳ අද ඉදිිපඳත් කාය ි ේඵන්ේන් 
ේඳෞ්ධගලිකා අංලඹ ේනුේන් අභ ළටුඳක්. උඳිපභඹක් 
ේනොේි . භවය භන්රීරු තභ අදවස දළක්වී ේම්ීම ඇහුේ  
රුිළඹ්ල 10 000ක් ්රභහණත්ද කිඹහි . ඒ භවය භන්රීරුන්ේ  

අදව වුේ්ඩ  අඳ ේම්කා රුිළඹ්ල 10 000ක් කාශහභ  20 000 
 ේගන මිනිවහ එන භහේේ ිදට 10 000ක් ේගි  කිඹන එකාි . 
ඒකා ේනොේි   ේම්ේකාන් ඵරහේඳොේයොත්තුම ේන්ේන්. අිළ 

කිඹන්ේන් අභ ළටුඳ 10 000ි  කිඹන එකාි . ේභේවභ එකාක්ත් 
කාලින් ි බුේ්ඩ නළවළ ේන්. අේප් ආශු භහයිදංව භන්රීතුමභහ 
එතුමභහේ  කාරුණු ඉදිිපඳත් කිරීේම්ීම ේඵොේවොභ ඳළවළදිලි ඒ ගළන 

කි හ. දළන් දස ේදකාකාට කාලින් ඳහර්ලිේම්න්තුමේ ීම  ඳළළි  
ආංශිකා අධීක්ණ කාහයකා බහේ ීමත් ේම් ම්ඵන්ධ අදවස ඳළන 
නළඟුණහ. අිළ අභඹ තභි  ඉදිිපඳත් කායරහ ි ේඵන්ේන්. ඒ 

එක්කාභ ඳුඩගිඹ භළි යණරීම ේම් යේට් ජනතහට අිළ  ීමපු 
ේඳොේයොන්දු ි ේඵනහ. ඒ අනු රුිළඹ්ල 2 500කා ළටුප් ළඩිවීභ 
අංල ේදකාකින් ්රිඹහත්භකා කායනහ කිඹරහ ඳළවළදිලිභ අේප් 

භළි යණ ්රකාහලනේේ ි ේඵනහ.  ේඳොේශොන්නරු දිසත්රික්කාඹ 
නිේඹෝජනඹ කායන ගරු ිදඩ්නි ජඹයත්න භන්රීතුමභහ  අද ඒ 
භළි යණ ්රකාහලනඹ ේම් ගරු බහට ේගනළ්ලරහ කිේඹ හ. 
එතුමභහ ේම් ගරු බහේ  දළන් ේනොිදටිඹත්  ඒ ගළන භභ එතුමභහට  

සතුමි න්ත ේනහ.  

ේභොකාද  භවය භන්රීරු කි හ  "ේම්කා එකා ළේර් ේදනහ 
කිඹරහ කි ේ   දළන් ඒකාත් ේදතහකාට ේදන්නි  ූ දහනම් 
න්ේන්" කිඹරහ. ඒ නිහ ේභොන ඵහධකා ි බුණත්  ඒ ිදඹලු 

ේදඹක්භ ජඹග්රවණඹ කායරහ  ඳක් ේේදේඹන් ේතොය  අද ේම් 
අසථහට  ේම් ආයම්බඹට අඳට ඳළමිේණන්න පුළුන්වීභ 
ිළියඵ අිළ න්ේතෝ විඹ යුතුමි . ේභඹ අහනඹ ේනොේි ; 
ආයම්බඹ ඳභණි .  ඉදිිපඹට කායන්න ත ේඵොේවෝ ේ්ධ ි ේඵනහ. 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඒ හේ භ අේප් 
කාම්කාරුන් ේනුේන් නිතයභ කාථහ කායන ගරු හුඩේ්ධ 
නහනහඹක්කාහය භන්රීතුමභහ  උහවිේේ ඳළන නළඟුණු කාහයණඹක් 
ගළන කාරුණු ඉදිිපඳත් ේකාරුහ. ේරේසඨහධිකායණඹ ීරන්දුක් 

දුන්නහභ  එතළනින් එවහට ඹන්න අඳට ඵළවළ. ඒ ීරන්දුේ ීම ඒ අඹ 
ේභොකාක්ද කි ේ ? නිේඹෝජය ේොලිිදටර් ජනයහ්ලතුමභහ ඒ ගළන 
ේභොනහද අදවස දළක්වේේ කිඹහ ඒ ගළන කාථහ කායන්න අඳට 
අි ි ඹක් නළවළ. ඒහ උහවිඹට බහයි . අේප් ගරු නිේඹෝජය 

කාථහනහඹකාතුමභහ -ඔඵතුමභහ- ඒ ේරහේ  මරහනේේ හිටිේේ. 
ඔඵතුමභහ උේ්ධ ඒ ගළන ඳළවළදිලි ගරු  බහට කි හ. 
උහවිේඹන් අඳට ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් වහ අනුභළි ඹ 

දුන්නහභ   අේප් යට ේනුේන්  ජනතහ ේනුේන් ේම් ඳනත් 
ේකාටුම්ඳත් ේදකා ඉදිිපඳත් කිරීභ තභි  අේප් යුතුමකාභ. අඩු ඳහඩුකාම් 
ි ේඵන්න පුළුන්. ඒ අඹ කි හ  "ඉදිිපේේීම ඒ ගළන රකාහ 

ඵරන්න  ඒ අලය කාටයුතුම කායන්න අඳට අසථහ 
ි ේඵනහ"කිඹරහ.  

ඊශෙට  අද ේම් බහේ ීම භතුම වුණු ත කාහයණඹක් තභි  
හමුහිකා ගිවිුඩභ -Collective Agreement එකා-.  ඒ අංලඹ 
ේභතළනට අිළ ේඹොමු කායරහ නළවළ. ේභොකාද  ඒකාට ේවේතුම? 

ේේහේඹෝජකාඹහ ව ේේකාඹන් අතය  හකාච්ඡහේන් 
Collective Agreement එකා ්රිඹහත්භකා ේනහ කිඹරහ යේට් 
ීපි ේේ ේඵොේවොභ ඳළවළදිලි ි ේඵනහ. අද තුමකායේේ නම් ේම් 

ිළියඵ ්රලසනඹක් ඳළන නළඟී ි ේඵනහ. ඒ හමුහිකා ගිවිුඩභ අද 
්රිඹහත්භකා ේන්ේන් නළවළ. ේභොකාද  ගිඹ අවුරු්ධේ්ධ භහර්තුම 

627 628 



ඳහර්ලිේම්න්තුම 

භහේඹන් එඹ අහන වුණහ. අසථහන් කිහිඳඹකාීම ඒ ගිවිුඩභ 
අලුත්කාය ගළීපභ වහ අිළ විධිවිධහන ේඹේද හ. ේදඳහර්ලසඹ 
ේගන්හ ඇභි තුමභහත්  භභත් තුමන් වතය තහක් අභහතයහංලේේීම 

ේම් ිළියඵ හකාච්ඡහ ේකාරුහ. ඊට අභතය ේකාොභහිපසතුමමිඹ 
හකාච්ඡහ ඳළළත්වහ. නමුත් එකාෙතහකාට එන්නට ඵළිප වුණහ. ඒ 
ේවේතුම නිහ -හමුහිකා ගිවිුඩේම් එකාෙතහකාට එන්න ඵළිප වුණ 

නිහ- තභි  තුමකායේේ ජනතහට ේම් වනඹ ේභේතක් කා්ල අඳට 
ේදන්න ඵළිප වුේ්ඩ.  

භභ හිතන විධිඹට ගිඹ ේදළම්ඵර් භහේේ ඳළළි  අඹ ළඹ 

විහදේේ අහන  දිනේේ  අේප් ඇභි තුමභහ ේඳොේයොන්දුක් වුණහ  

"ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත අිළ ඉදිිපඳත් කායනහ  එහිීම ේම් අභ ළටුඳ 
2 500 ඳඩි ළඩිවීභ අිළ ඉදිිපඳත් කායනහ  ඒ ඳඩි ළඩිවීභ ඒ අඹට 

අිළ රඵහ ේදන්න කාටයුතුම කායනහ" කිඹරහ. භභ දන්නහ  තුම 

කාම්කාරු ජනතහට එඹ ්රභහණත් ේන්ේන් නළවළ කිඹහ. ඒ 

ජනතහ නිේඹෝජනඹ කායන ඳහර්ලසඹ අිළ. ිත්ීරඹ මිි ඹක් 

නිේඹෝජනඹ කායන පු්ධගරේඹක් භභ. ේම් අංලේඹන් ේවෝ ඹම්කිිද 

වනඹක් ඒ අඹට රඵහ ේදන්න පුළුන් නම්  එඹ තුමකායේේ 
ජනතහ ේනුේන් ේම් ේරහේ  කායන ේරොකු උඳකාහයඹක් 

නහ. ඒ වහ අඳට ඉදිිපේේීම කාටයුතුම කායන්න පුළුන්.  ේම් 

යේට් ේත් කාර්භහන්තඹ ඹම්කිිද ේවො තත්ත්ඹකාට ඳත්වුණහට 

ඳසේේ  නළත තහක් හමුහිකා ගිවිුඩභකාට එන්න ඉදිිපේේීම අඳට 

පුළුන් ේි  කිඹහ භභ හිතනහ. එේේ හමුහිකා ගිවිුඩභකාට 

ඇවි්ලරහ   ේඳය ඳිපදිභ ඒ අඹ කාටයුතුම කායේගන ඹි . ඒ නිදව ඒ 

අඹට ි ේඵනහ.  

තත් භන්රීරු කිහිඳ ේදේනක් තත් අංල කිහිඳඹක් ිළියඵ 

කාරුණු ඉදිිපඳත් කාශහ. Manpower ේේකාඹන් ගළන භන්රීරු 

කිහිඳ ේදේනක් කාථහ කාශහ. ඒහ භහගම් වළටිඹට භහගම් 
ේයජිසට්රහර්යඹහ ඹටේත් ලිඹහඳදිංචි වුණු භහගම්. ගරු ඇභි තුමභහ 

ඒ ේරහේ ීම ඒ භන්රීරුන්ට කි හ   ඉදිිපේේීම කාරුණු රඵහ 

ේගන  අලය ීපි  ම්ඳහදනඹ කායරහ  ඒ අඹත් ේම් ්රිඹහදහභඹට 

ඇතුමශත් න විධිඹට කාටයුතුම කායන්න ඵරහේඳොේයොත්තුම නහ 

කිඹරහ. ඒ අඹ ේනභ ලිඹහ ඳදිංචිඹක් ඹට  ේත්ි  කාටයුතුම කායන්ේන්. 

අිළ දන්නහ  එතළන ේරොකු ්රලසනඹක් ි ේඵන ඵ; ේනොදන්නහ 

ේනොේි . ඒ නිහ ඒ ගළන අිළ කාටයුතුම කායනහ. තත් ේම් 
හේ භ අංලඹක් ි ේඵනහ  ආයක්කා ේේහ ඳඹන. ඒ අඹ 

ලිඹහඳදිංචි ේරහ ඉන්ේන් ේන ේකාොේවේත්. ඒ අඹටත් ේම් 

්රලසනඹ ි ේඵනහ. ඒ අඹ ගළනත් ඉදිිපේේීම කාටයුතුම කායන්න අඳට 

පුළුන් ේි .  

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඒ හේ භ භතුම කාශ තත් 
කාහයණඹක් තභි   ගිවසථ ේේේේ ේඹීම ඉන්න අඹ ිළියඵ. ඒ 

අඹ ේම් ්රිඹහඳටිඳහටිඹට ඇතුමශත් කාය ගළීපභ වහ අද ේම් යේට් 

්රිඹහත්භකා ළඩ ිළියේශක් නළවළ. එේවභ නම් අඳට ිද්ධධ නහ  

ඳශමුේන්භ ඒ අඹ ලිඹහ ඳදිංචි කාය ගළීපේම් කිරීේම් ්රිඹහලිඹක් 

ආයම්බ කායන්න. ඒ අඹ ලිඹහ ඳදිංචි කායන්න ඕනෆ. දළන් භවය 
භන්රීරු කි හ  ේම් ඳහර්ලිේම්න්තුමේ  ඉන්න භන්රීරුන්ේ  

ේග්ලරත් එළනි ේේකාේඹෝ ඉන්නහ කිඹරහ. ඔ   ඉන්නහ  

නළතුම ේනොේි . නමුත් අද ඉන්න ේකානහ ේවට ඒ ේගදය නළි  

ේන්න පුළුන්. ඒ අඹ සථිය ේේකාේඹෝ ේනොේි  ේන්. ඉි න් ඒ 

නිහ ඒ ිළියඵ අලුි න් හිතරහ  ඒ අඹ ලිඹහ ඳදිංචි කායරහ  ඒ අනු 

ඉදිිපේේීම ඒ අඹ ේම් ගණඹට ඇතුමශත් කාය ගන්න ඹම් කිිද ළඩ 
ිළියේශක් කායන්න ිද්ධධ ේනහ. ඒ විධිේේ අංල කිහිඳඹක් 

ි ේඵනහ. ඒ ගළන කා්ලඳනහ කායරහ   ඉදිිපේේීම කාටයුතුම කායන්න  

පුළුන්.  

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  ඒ හේ භ තත් ක්සත්රඹක් 

තභි   ඉදිකිරීම් ක්ේේත්රඹ. අේප් ්රේ්ධලර  විේලේේඹන්භ 

තුමකායේේ ඉන්න තුමන්න ඳයම්ඳයහේ  ේඵොේවෝ තරුණ ිළිපස අද 

අගනුය ආන්න ්රේ්ධලර ඉදිකිරීම් භහගම්ර ළඩ කාටයුතුම 

කායන ඵ අිළ දන්නහ. ඒ අඹත් ේම් ේම් ්රිඹහදහභඹට ඇතුමශත් 
ේරහ නළවළ. ඒ හේ  අංල යහශිඹක් -ගණනහක්- ි ේඵනහ. ඒ 

අඹත් ේම් ්රිඹහදහභඹට ේඹොමු කාය ගන්ේන් ේකාොේවොභද කිඹන එකා 

ිළියඵ කාරුණු ේොඹරහ  ඒ අනු ඉදිිපේේීම කාටයුතුම කායන්න 

අඳට පුළුන් ේි  කිඹන එකාි  භභ ේම් අසථහේ ීම ්රකාහල 

කායන්න ඵරහේඳොේයොත්තුම න්ේන්.  

අේප් හිටපු කාම්කාරු වහ කාම්කාරු ඵතහ අභහතය ගහමිණී 

ේරොකුේ  භළි තුමභහත් කාහයණඹක් ඉදිිපඳත් කාශහ. එතුමභහ කි හ  
ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත ඉදිිපඳත් කාශහට   ේඵොේවෝ ේේකාඹන් 

ඵළවළය න විධිඹට ඳනත් ේකාටුම්ඳතට ගන්ි  ඇතුමළු කායරහ 

ි ේඵනහ කිඹරහ. ඒ ේරහේ  අේප් ඇභි තුමභහ ඒ ිළියඵ 

ඳළවළදිලි කාශහ. ඒ ිළියඵ ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් උඳගන්ි ඹකා 

ඳළවළදිලි විසතය  ි ේඵනහ. ඒ නිහ  ඒ ගළන කාවුරුත් ළකාඹක් 

තඵහ ගත යුතුම නළවළ. අිළ ේම් භඟින් ේේකාඹන්ට වනඹක් රඵහ 
ේදන්න ඵරනහ මි  පුළුන් තයම් ේේකාඹන් ේම් 

්රිඹහදහභේඹන් ඉත් කායන්න ඵරහේඳො ේයොත්තුම න්ේන් නළවළ.  

භවරුන්ේ  අදවක් ි ේඵනහ  අිළ ේභතළනීම 

ේකාොම්ඳළනිකාහයඹන්ේ   එේවභ නළත්නම් වහම්පුතුමන්ේ  ඳළත්ත 

අයේගනි  කාටයුතුම කායරහ ි ේඵන්ේන් කිඹරහ. නමුත් අිළ එේවභ 

කායරහ නළවළ. එේවභ කායනහ නම් ේම් විධිඹට ඳනත් 

ේකාටුම්ඳතක් ඉදිිපඳත් කායන්න අලය නළවළ. නමුත් ේභතළනීම අිළ 
ඳළවළදිලිභ කි යුතුම එකා ේදඹක් ි ේඵනහ. ේේකාඹන්ට ේම් 

වන රඵහ ේදන ගභන්  ඒ වහම්පුතුමන් ගළනත් අිළ ඹම් කිිද 

ළරකි්ලරක් දළක්විඹ යුතුමි  කිඹන එකා අිළ ඳළවළදිලිභ ්රකාහල 

කායන්න ඕනෆ. ේභොකාද  ඒ අඹ නළත්තටභ නළි  කායරහ  

''ේේකාඹන්ට ේම් වන ීමඳං'' කිඹරහ කිඹන්න අඳට ඵළවළ. ඒ 

භහගම් ි ේඵන්න ඕනෆ. ඒ ේේහේඹෝජකාඹහ ඉන්න ඕනෆ. ඒ 

භහගභ ේවොට ි බුේණොත් තභි  ේම් ිදඹලු ේ්ධ කායන්න පුළුන් 
න්ේන්. ඒ නිහ තභි  හිෙ ළටුප් ේගවීභ ම්ඵන්ධ ක්රභේ දඹක් 

ිළියඵ අිළ ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳේත් වන් කාය ි ේඵන්ේන්.  

භවය භන්රීරු ඇහුහ  ඇි  ේම් මුද්ල ේකාොටසලින් 

ේගන්න අසථහ ීමරහ ි ේඵන්ේන්  ඇි  එකා ළේර් ේගන්න 

ේදන්ේන් නළත්ේත්  කිඹරහ. එේවභ කායන්න පුළුන්කාභක් නළවළ. 

ේේහ ේඹෝජකාඹහත් ආයක්හ කායේගන තභි  අිළ ේම් ගභන 
ඹන්න ඕනෆ. ේේහ ේඹෝජකාඹහ ඳහගරහ දභරහ ිදඹලු මුද්ල එකා ඳහය 

ේගන්න කි හභ ඒකා ්රිඹහත්භකා ේන්ේන් නළවළ. ඒකාත් අිළ 

භතකා තඵහ ගන්න ඕනෆ. අිළ ඒ ිළියඵත් ළරකිලිභත් න ඵ 

භතක් කායන්න ඕනෆ.  

ඊශෙට  තුමකායඹ නිේඹෝජනඹ කායන අේප් භන්රීරු 

ේඵොේවොභ ්රංලහේන් ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ගළන කාථහ 

කාශහ.  නමුත් භභ විේලේේඹන් ඳළවළදිලිභ කිඹන්නට ඕනෆ  තුම 
කාම්කාරු ජනතහට ේගන ීමභනහ ේකාොේවත්භ ්රභහණත්  

නළවළ කිඹරහ.  අේප් ගරු අභහතයතුමභහ මීට ටිකා ේ රහකාට කාලින් 

භතක් කාශහ හේ  අිළ ේම් අසථහ ඇි  කායගත්ේත් තහකාහලිකා 

ිළියඹභක් ලේඹන්. අිළ දන්නහ  ඒ අඹ ේඵොේවොභ අභහරුේන් 

ජීත් ේන්ේන් කිඹරහ. ඉදිිපේේීම  ේත් කාර්භහන්තඹ ිළියඵ 

ේවො හතහයණඹක් ඇි  වුණහට ඳසේේ  හමහිකා ගිවිුඩභක් 

භහර්ගේඹන් ේම් තත්ත්ඹ ේනස කාය ගන්න  පු ළුන් ේි .  

ේම් හේ  කාහයණහ තභි  අද අඳට ේඵොේවොභඹක් ඉදිිපඳත් 

වුේ්ඩ. ඒ හේ භ අඩු ඳහඩු කීඳඹක් ගළනත් වන් වුණහ. ඊට 

629 630 
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අභතය ේම් ක්ේේත්රඹට අදහශ ේනොන ේ්ධ්ල තභි  

ේඵොේවොභඹක් හකාච්ඡහ වුේ්ඩ. ඒහ ගළන භභ ේම් ේරහේ  කාථහ 

කායන්න  ඵරහේඳොේයොත්තුම ේන්ේන් නළවළ. ේභොකාද  ගරු 

අභහතයතුමභහට ංේලෝධන කිහිඳඹකුත් ඉදිිපඳත් කිරීභට ි ේඵන 

නිහ.  

භභ ේම් අසථහේ ීම අේප් අභහතයහංලඹ ේනුේන් අද ේම් 
ගරු බහේ ීම කාරුණු ඉදිිපඳත් කාශ භන්රීරුන් ිදඹලු ේදනහටභ 

ේගෞයීපඹ සතුමි ඹ පුද කායනහ. ඒ අඹ ඉදිිපඳත් කාශ ේඹෝජනහ අිළ 
ටවන් කායේගන ි ේඵනහ. ඒ ිළියඵ ඒ අඹට දළනුම් ීමරහ 
ඉදිිපේේීම කායන්න  ි ේඵන කාටයුතුම  ්රිඹහත්භකා කායන ඵ භතක් 

කායනහ.  

කාම්කාරු වහ ිත්ීරඹ මිි  ඵතහ අභහතයහංලේේ 
ේ්ලකාම්තුමභහ ්රධහන නිරධහිපන් ිදඹලු ේදනහටත්  කාම්කාරු 

ේකාොභහිපසතුමමිඹ ්රධහන ිදඹලුභ නිරධහිපන්ටත් ේම් අසථහේ ීම 
භහේ  සතුමි ඹ පුද කායන්න  කාළභළි ි . අිළ දන්නහ  ඒ අඹ ේම් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ම්ඵන්ධේඹන් භහ ේදකා තුමනක් ි සේේ ේරොකු 

ඳිපරභඹකා ේඹදුණු ඵ. අද ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ේඵොේවොභ 
නිවඬ  ේභතළනීම ම්භත වුණහට  භභ මුලින්භ කි හ හේ  
ේම්කා ඓි වහිදකා අසථහක්. ඳශමුේනි තහටි  ේම් යේට් ේම් 
හේ  ේදඹක් ිද්ධධ ේන්ේන්. 

දළන් අේප් ගරු ආශු භහයිදංව භන්රීතුමභහ  භතක් කාශහ අිළ 
මීශෙට කාම්කාරු ක්ේේත්රඹ වහ   ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ 
ේේඹකාන් වහ  විරහභ ළටුප් ිළියඵ කාථිකාහතක් ේගන ආ යුතුම 

ඵ. ේම් ගළන වන් කායරහ ි බුණහ ඳුඩගිඹ භළි යණ 
කාහරේේීමත්. අද රැකිඹහ රඵහ ගළීපභට ඵරහේඳොේයොත්තුම ිදටින 
ේඵොේවෝ උදවිඹ යහජය ේේඹ වහ ේඹොමු ේන්ේන් ේම් විරහභ 

ළටුප් ක්රභඹ නිහි . ඒකා තභි  ඇත්ත කාථහ. ''යජේේ ේේඹභ 
ඉ්ලරන්ේන් ඇි   ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ රැකිඹහකාට ඹන්න ඵළිපද?'' 
කිඹරහ ඇහුහභ  ේඳන්න් එකා ගළන තභි  ඒ අඹ කිඹන්ේන්. ේම් 

හේ  ්රලසන ි ේඵනහ. ඉදිිපේේීම ඒ ගළන අලුත් කාථිකාහතක් අඳට 
ඇි  කාය ගන්න  ේි . ඒ ම්ඵන්ධත් අිළ කාටයුතුම කායන ඵ 
්රකාහල කායමින්  අද දේේ ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ම්ඵන්ධ 

ේම් ගරු බහ තුමශ අදවස දළක්ව ිදඹලුභ ේදනහටභ අේප් 
අභහතයහංලඹ ේනුේන් සතුමි ඹ පුද කායමින් භභ නිවඬ ේනහ. 
ේඵොේවොභ සතුමි ි . 

 
[අ.බහ. 6.20] 
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ (කේකු ශළ 

ලෘත්තීය වක ති වබඳතළ නමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண - தரறல் ற்ன்ம் 

தரறற்சங்க உநவுகள் அமச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භභ චන ේදකා තුමනක් කාථහ 
කායන්නට ඵරහේඳොේයොත්තුම ේනහ. ඇත්ත ලේඹන්භ අද ේම් 
ඳනත් ේකාටුම්ඳත් ේදකා ම්ඵන්ධේඹන් කාථහ කායපු භන්රීතුමභන්රහ 

ේඵොේවොභ ළදගත් අදවස කීඳඹක්  ඉදිිපඳත් කාශහ. ඒ භවය 
කාහයණහරට අේප් යහජය ඇභි තුමභහ ිළියතුමරු දුන්නහ.  

විේලේේඹන්භ නිහර ළඩ කායන ේභේවකාරුන් ේම් 

විධිවිධහන ඹටතට ේගනළ්ලරහ  ඒ අඹටත් ේම් ය්රහද  
අි ි හිදකාම් රඵහ  ීමභට කාටයුතුම ේනොකිරීභ ගළන කිහිඳ 
ේදේනකුභ කාථහ කාශහ. ඇත්ේතන්භ අඳත් කාළභළි ි  ේම් යේට් ළඩ 

කායන ිදඹලු ේදනහටභ ේම් ඳනත ඹටේත් රළේඵන ඒ අි ි හිදකාම් 
රඵහ ේදන්නට. නමුත් ගිවසත ේභේවකාරුන්  එේවභ නළත්නම් 
ගිවසත ේේකාඹන් ේම් විධිවිධහන ඹටතට ඇතුමශත් කාය ගළීපභට 

ඵළිප ්රහථමිකා කාරුණු කීඳඹක් ි ේඵනහ. ේභොකාද  දළනට  ඒ අඹ 

ේේකා අර්ථ හධකා අයමුද්ල ඳනත ඹටතට ගළේනන්ේන් නළවළ. ඒ 
හේ භ ේේහ නියුක්ි කාඹන්ේ  බහය අයමුද්ල ඳනත ඹටතට 
ගළේනන්ේන්ත් නළවළ. ඒ හේ භ ේේකාඹන්ට අි ි  අේනකුත් 
ඹම් ඹම් අි ි හිදකාම් ම්ඵන්ධේඹන් න ීපි ලින් ඒ අඹ  

ආයණ  න්ේන්ත් නළවළ. 

ේම් නිහ අඳට මුලින්භ එභ ංේලෝධනඹන් කායන්න ිදදු 
ේනහ. ේභොකාද අිළ ගිවසථ ේේකාඹන් ේම් ඳනත් ේකාටුම්ඳත 
ඹටේත් විධිවිධහනරට රක් කාේශොත් ඒ අඹ ේනුේන් අර්ථ 
හධකා අයමුද්ල ේගන්න ිදදු ේනහ. ඒ හේ භ ේේකා 
බහයකාහය අයමුද්ල ේගන්න ිදදු ේනහ. නමුත් ඳනේත් එළනි  
විධිවිධහන ේනොභළි  ඒහ ේගන්න ඵළිප ේනහ. ේඵොේවෝ විට 
නහගිපකා ව දියුණු ්රේ්ධලර වළභ ේගදයකාභ ේම් ගිවසථ 
ේේකාඹන් එක්ේකාේනකු ේවෝ ේදේදේනකු ඉන්නහ. නමුත් ඒ 
ේේයඹහ එේවභ නළත්නම් වහම්පුතහ   තභන්ේ  ේගදය 
ේේකාඹන් ඉන්නහඹ කිඹන කාහයණඹ ේවියදයවු ේනොකාේශොත් ඒ 
ම්ඵන්ධ කාටයුතුම කායන්න පුළුන් න්ේන් නළවළ.  දළනට 
ි ේඵන තත්ත්ඹ අනු කිිදභ ේකාේනකුට අලය නළවළ  
තභන්ේ  ේගදය ේභේවකාරුේකු ඉන්නහ නම් ඒ ම්ඵන්ධ 
කාහටත් දන්න්න. එළනි තත්ත්ඹක් ි ේඵ්ධීම ේම්කා ්රිඹහත්භකා 
කිරීේම් අඳවුඩක් ි ේඵනහ. ්රහේඹෝගිකා  ේම්කා අභහරුි . අන්න 
ඒකා නිහ ඒකාට අලය ඳිපයඹ අිළ කාස කායන්න ඕනෆ.   

ඳශමුේන්භ ීපි ඹක් ේගන එන්නට අඳට ිදදු ේනහ  ඹම් 
කිිද නිකා ේභේවකාරුේකු ඉන්නහ නම් ඒ ේභේවකාරුහ 
ඉන්න කාහයණඹ  ඔහුේ  නභ   ඒ හේ භ අේනකුත් අදහශ විසතය 
ිදඹ්ලරභ කාම්කාරු කාහර්ඹහරේේ ේවෝ අදහශ ්රහේ්ධයඹ ේ්ලකාම් 
කාහර්ඹහරේේ ේවෝ ලිඹහඳදිංචි කායන්න කිඹරහ. ඊට ඳුඩ කාම්කාරු 
ේදඳහර්තේම්න්තුම දළන ගන්නහ  ේම් කාරුණු අනු ඒ අඹේ  
කාටයුතුම කායන්න අලයි  කිඹරහ.  

ගරු හුඩේ්ධ නහනහඹක්කාහය භන්රීතුමභහ ්රකාහල කාශහ  
ේේකාඹන් ේගන අර්ථ හධකා අයමුද්ල ගළන. එතුමභහ ඒ කායපු 
්රකාහලඹ ේඵොේවොභ හදයි . එතුමභහ කි හ  ේේකාඹන්ේගන් 
ිදඹඹට 10ක් විතයි  අර්ථ හධකා අයමුද්ල ේගන්ේන් කිඹරහ. අූ  
රක්ඹක් ඳභණ න ේේකාඹන්ේගන් විිද ේදරක්ඹක් අර්ථ 
හධකා අයමුද්ල ේගනහ. අූ  රක්ේඹන් විිද ේදරක්ඹක් 
ේගනහ කිඹන්ේන්   ිදඹඹට 25ක් අර්ථ හධකා අයමුද්ල 
ේගනහ කිඹන එකාි . එතුමභහ  ිදඹඹට 10ි  කිඹන එකා ළරැදිි . 
ිදඹඹට 25ක් අර්ථ හධකා අයමුද්ල ේගන තත්ත්ඹක් ි ේඵනහ. 

ේම් ංයයහ අිළ ළඩි කායන්න ඕනෆ. එඹ ්රභහණත් නළවළ 
කිඹරහ අිළ ිළියගන්නහ. අිළ එඹ ළඩි කිරීභට අිළ කාටයුතුම 
කායනහ. යජේේ අර්ථ හධකා අයමුද්ල -භව ඵළංකුේ  ඳි න අර්ථ 
හධකා අයමුදර- වළරුණු ේකාොට  තභන් ේඳෞ්ධගලිකා අර්ථ හධකා 
අයමුද්ල ඳත්හේගන ඹන ේඵොේවෝ ආඹතන ි ේඵනහ.  එභ 
මුද්ල ේනත් තළන්ර තළන්ඳත් කායනහ.  රංකාහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹ  රංකාහ ඵළංකු හේ භ අේනකුත් ඵළංකුරත් ේනභ 
අර්ථ හධකා අයමුද්ල ඳත්හේගන ඹනහ. ේඵොේවෝ විට ඒහේේ 
අර්ථ හධකා අයමුද්ල භධයභ ඵළංකුට ඹන්ේන් නළවළ. ඒ අඹ ේම් 
ංයයහ ඹටතට ගණනඹ න්ේන් නළවළ. ඒ නිහ ේම් ංයයහ 
ළඩි ේනහඹ  කිඹන එකාත් කිඹන්නට ඕනෆ.  

භභ මීට ඩහ කාථහ කායන්නට  ඵරහේඳොේයොත්තුම න්ේන් නළවළ. 
අේනක් කාහයණහරටත් අේප් යහජය ඇභි තුමභහ ිළියතුමරු දුන්නහ. අද 
ේම් ම්ඵන්ධ වේඹෝගඹ දුන් ිදඹලුභ ේදනහටභ සතුමි න්ත 
ේමින් භේ  චන කිහිඳඹ අහන කායනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිේම්න්තුම 

II 

ගු මලි්ෂ වමරවික්රම මශතළ   
(ரண்னறகு லிக் சறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භහ ඳවත වන් ේඹෝජනහ 

ඉදිිපඳත් කායනහ: 
 

"1979 අංකා 40 දයන ශ්රී රංකාහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනේත් 14 (1) 

ගන්ි ඹ ඹටේත් ේස ඵදු ම්ඵන්ධේඹන් ංර්ධන උඳහඹ භහර්ග වහ 
ජහතයන්තය ේශ අභහතයයඹහ විිදන් ඳනන රදු  2015 ේනොළම්ඵර් 

20 දිනළි  අංකා 1941/33 දයන අි  විේලේ ගළට් ඳත්රේේ ඳශ කායනු රළඵ  

2016.02.10 දින ඉදිිපඳත් කායන රද නිේඹෝගඹ අනුභත කාශ යුතුම ඹ. 

 

(අභහතය භ්ඩඩරේේ අනුභි ඹ දන්හ ි ේබ්.)" 
 

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

III 

ගු මලි්ෂ වමරවික්රම මශතළ   
(ரண்னறகு லிக் சறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  භහ ඳවත වන් ේඹෝජනහ 
ඉදිිපඳත් කායනහ: 

 
"1979 අංකා 40 දයන ශ්රී රංකාහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනේත් 14 (1) 
ගන්ි ඹ ඹටේත් ේස ඵදු ම්ඵන්ධේඹන් ංර්ධන උඳහඹ භහර්ග වහ 

ජහතයන්තය ේශ අභහතයයඹහ විිදන් ඳනන රදු  2015 ේදළම්ඵර් 11 

දිනළි  අංකා 1944/54 දයන අි  විේලේ ගළට් ඳත්රේේ ඳශ කායනු රළඵ  

2016.02.10 දින ඉදිිපඳත් කායන රද නිේඹෝගඹ අනුභත කාශ යුතුම ඹ. 

     
 (අභහතය භ්ඩඩරේේ අනුභි ඹ දන්හ ි ේබ්.)" 

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
මවේලකයන්මේ ජළතික නලම මේතනය පනත් 

මකටුේපත 
தமனரபர்கபறன் தசற குமநந்தட்ச 

தணம் சட்டனேனம்  
NATIONAL MINIMUM WAGE OF WORKERS BILL 

 
මද ලන ලර ිරයීමමේ නිමයෝගය ිරයලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  "ඳනත් ේකාටුම්ඳත දළන් 
ේදන ය කිඹවිඹ යුතුමඹ"ි  භහ ේඹෝජනහ කායනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
පනත් මකටුේපත ඊ  නනුකල මද ලන ලර ිරයලන දී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,  சட்டனேனம் இண்டரம் னெமநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

මතු පෂලන මයෝජනළල වභළ වේමත විය.: 
''පනත් මකටුේපත පූර්ණ පළර්ලිමේන්තු කළරක වභළලක  

පෆලිපය 
තුතු ය.'' -ගග  ුඩබ්ලිේ.ඩී.මේ.  මවමනවිරත්න මශතළ  
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டனேனம் னெளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் 

சரட்டப்தடுரக"  [ரண்னறகு டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண] 
 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon.  W.D.J. Senewiratne] 

 

කළරක වභළමලහිදී වකළ බන දී. 
[නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය.  
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்னறகு  தறறச் சதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
1 වශ 2  ලගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකො ව්ෂ ශෆටිය  තිබිය 

තුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
1ஆம், 2ஆம் ரசகங்கள் சட்டனேனத்றன் தகுறரக 

இனோக்கதண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

3 ලන ලගන්තිය.- (ජළතික නලම මේතනය.) 
ரசகம் 3.- (தசற குமநந்தட்ச தணம்.) 

CLAUSE 3.- (National minimum wage.) 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු බහඳි තුමභනි  භහ ඳවත වන් ංේලෝධනඹ ඉදිිපඳත් 

කායනහ: 

"1 න ිළටුේ   23 න ේප්ියේේ ිදට 26 න ේප්ියඹ දක්හ ඇි  ේප්ිය (ඒ 

ේප්ිය ේදකා ද ඇතුමශත්) ඉත් කායන්න;" 

 
වාමෝ නය ිළිතගත තුතුය යන ප්රහනය විමවන දින්, වභළ 

වේමත විය. 
றனோத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
3 ලන ලගන්තිය, වාමෝධිතළකළරමයන්, පනත් මකටුේපමතහි  

මකො ව්ෂ ශෆටිය  තිබිය තුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
3ஆம் ரசகம் றனோத்ப்தட்டரன் சட்டனேனத்றன் தகுறரக 

இனோக்கதண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
4 සි  13 මත්ෂ  ලගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකො ව්ෂ 

ශෆටිය  තිබිය තුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
4ஆம் ரசகத்றலினோந்து 13ஆம் ரசகம் ம சட்டனேனத்றன் 

தகுறரக இனோக்கதண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 4 to 13 ordered to stand part of the Bill. 

 

14 ලන ලගන්තිය.- (නර්ා නිරූපණය.) 
ரசகம் 14.- (ததரனோள்தகரடல்.) 

CLAUSE 14.- (Interpretation.) 
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු බහඳි තුමභනි  භහ ඳවත වන් ංේලෝධනඹ ඉදිිපඳත් 
කායනහ: 
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"11 න ිළටුේ   3 න ේප්ියඹ ඉත් කාය ඒ ේනුට ඳවත දළක්ේන 

ේකාොට ආේ්ධල කායන්න :- 

‘ ව ද ව ේේහ ගිවිුඩභක් න්නහ ව ේවෝ 1990 අංකා 20 දයන 

තිීරි කා වහ ිත්ීරඹ අධයහඳන ඳනත ව 1978 අංකා 8 දයන 

(ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ) අබයහරහන්න් ේේේඹහි නියුක්ත කාය 
ගළීපේම් ඳනත ඹටේත් ආයණඹ න ආධුනිකාත් ගිවිුඩභක් වළය  

ආධුනිකාත්„ ”. 

 
වාමෝ නය ිළිතගත තුතුය යන ප්රහනය විමවන දින්, වභළ 

වේමත විය. 
றனோத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
14 ලන ලගන්තිය, වාමෝධිතළකළරමයන්, පනත් මකටුේපමතහි  

මකො ව්ෂ ශෆටිය  තිබිය තුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
14ஆம் ரசகம் றனோத்ப்தட்டரன் சட்டனேனத்றன் தகுறரக 

இனோக்கதண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
15 ලන ලගන්තිය පනත් මකටුේපමතහි මකො ව්ෂ ශෆටිය  තිබිය 

තුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
15 ஆம் ரசகம் சட்டனேனத்றன் தகுறரக இனோக்கதண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 15 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥ්තති ලගන්තිය වශ නළමය පනත් මකටුේපමතහි මකො ව්ෂ 

ශෆටිය  තිබිය තුතුයයි නිමයෝග කරන දී.  
පනත් මකටුේපත, වාමෝ න වහිතල ලළර්තළ කරන දී.  
 

சட்டரகு ரசகனெம் மனப்னம் சட்டனேனத்றன் தகுறரக 

இனோக்கதண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டனேனம் றனோத்ங்களுடன் அநறக்மக தசய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  "ඳනත් ේකාටුම්ඳත දළන් 

ංේලෝධිතහකාහයේඹන් තුමන්න ය කිඹවිඹ යුතුමඹ"ි  භහ ේඹෝජනහ 
කායනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
පනත් මකටුේපත ඊ  නනුකල වාමෝධිතළකළරමයන්,  තුන් ලන 

ලර ිරයලළ වේමත කරන දී.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டனேனம் றனோத்ப்தட்டரன் னேன்நரம்னெமநரக 

றப்தறடப்தட்டு றமநதற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 
 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහේ  ඉදිිප කාටයුතුම කාය ේගන ඹහභ වහ කාහරඹ විනහඩි 

ඳවකින් ීමර්ඝ කිරීභට බහ එකාෙද? 

 
ගු මන්ත්රීලු  
(ரண்னறகு உன்ப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 

මවේලකයන්මේ නයලෆය වශන දීමනළල පනත් 
මකටුේපත 

தமனரபர்கபறன் வுதசனவுத்றட்ட 

றரப்தடி சட்டனேனம் 
BUDGETARY RELIEF ALLOWANCE OF WORKERS 

BILL 
 

මද ලන ලර ිරයීමමේ නිමයෝගය ිරයලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  "ඳනත් ේකාටුම්ඳත දළන් 
ේදන ය කිඹවිඹ යුතුමඹ" ි  භහ ේඹෝජනහ කායනහ.  

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
පනත් මකටුේපත ඊ  නනුකල මද ලන ලර ිරයලන දී.   
 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   சட்டனேனம் இண்டரம் னெமநரக றப்தறடப்தட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පෂලන මයෝජනළල වභළ වේමත විය.: 
''පනත් මකටුේපත පූර්ණ පළර්ලිමේන්තු කළරක වභළලක  

පෆලිපය තුතු ය.'' --ගගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ.  මවමනවිරත්න මශතළ  
 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டனேனம் னெளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் 

சரட்டப்தடுரக" [ரண்னறகு டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண ] 

 
Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. W.D.J. Senewiratne.] 
 

 

කළරක වභළමලහිදී වකළ බන දී. 
[නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය.  
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்னறகு  தறறச் சதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
1 වශ 2   ලගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකො ව්ෂ ශෆටිය  තිබිය 

තුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
1ஆம், 2ஆம் ரசகங்கள் சட்டனேனத்றன் தகுறரக 

இனோக்கதண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses1 and 2 ordered to stand part of the Bill. 
 

3 ලන ලගන්තිය.- (නයලෆය වශන දීමනළල්ෂ 

මගීමම.) 
ரசகம் 3.- (வு தசனவுத்றட்ட றரப் தடிறன் 

தகரடுப்தணவு.) 
CLAUSE 3.- (Payment of Budgetary Relief Allowance.) 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු බහඳි තුමභනි  භහ ඳවත වන් ං ේලෝධන ඉදිිපඳත් 

කායනහ: 

635 636 



ඳහර්ලිේම්න්තුම 

(1)   " 4 න ිළටුේ   28 න ේප්ියේේ ිදට 32 න ේප්ියඹ දක්හ ඇි  ේප්ිය 
(ඒ ේප්ිය ේදකාද ඇතුමශත්) ඉත් කාය ඒ ේනුට ඳවත දළක්ේන 
ේකාොට ආේ්ධල කායන්න:- 

       '(7)   (අ)   (131 න අධිකාහයඹ ව) කාහර්මිකා ආයවු්ල ඳනත ඹටේත් 
ඇතුමශත් ඇත්තහ ව ද ේම් ඳනත ්රිඹහත්භකා න දිනේේ ීම 
ඵරහත්භකා ඳි න්නහ ව ද ව ේ තන ළඩි කිරීභ 
ම්ඵන්ධේඹන් විධිවිධහන ඇතුමශත් න්නහ ව ද හමුහිකා 
ගිවිුඩභක් භඟින්; ේවෝ 

              (ආ)   කාහර්මිකා ආයවු්ල ඳනේත් 10න ගන්ි ේේ (2)න උඳ 
ගන්ි ඹ ඹටේත් ව නිඹභඹක් භඟින් ඒ ේේකාඹහ 
ම්ඵන්ධේඹන්  (අ) ේදදේේ වන් හමුහිකා ගිවිුඩභකා 
අදහශ වීභ ීමර්ඝ කිරීභකින් ' " 

(2)  "5න ිළටුේ   16න ව 17න ේප්ිය ඉත් කාය ඒ ේනුට ඳවත 
දළක්ේන ේකාොට ආේ්ධල කායන්න:- 

       'මකනන ආර්ථිකා තත්ත්ඹන් ළරකි්ලරට ගනිමින් අභහතයයඹහ 

විිදන්  කාර්භහන්ත විඹඹ ඳයහ ඇි  අභහතයයඹහ ව ආර්ථිකා කාටයුතුම 

විඹඹ ඳයහ ඇි  අභහතයයඹහ විභහ ගළට් ඳත්රේේ ඳශ කායනු රඵන 

නිඹභඹක් භඟින්  ඒ නිඹභේේ නිලසචිත' "; 

 
වාමෝ න ිළිතගත තුතුය යන ප්රහනය විමවන දින්, වභළ 

වේමත විය. 
றனோத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
3 ලන ලගන්තිය, වාමෝධිතළකළරමයන්, පනත් මකටුේපමතහි  

මකො ව්ෂ ශෆටිය  තිබිය තුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
3ஆம் ரசகம் றனோத்ப்தட்டரன் சட்டனேனத்றன் தகுறரக 

இனோக்கதண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 3 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
4 සි  13 මත්ෂ ලගන්ති පනත් මකටුේපමතහි මකො ව්ෂ ශෆටිය  

තිබිය තුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
4ஆம் ரசகத்றலினோந்து 13ஆம் ரசகம் ம சட்டனேனத்றன் 

தகுறரக இனோக்கதண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 4 to 13 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

14 ලන ලගන්තිය.-  (නර්ා නිරූපණය.) 
ரசகம் 14.- (ததரனோள் தகரடல்.) 

CLAUSE 14.- (Interpretation.) 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු බහඳි තුමභනි  භහ ඳවත වන් ං ේලෝධනඹ ඉදිිපඳත් 

කායනහ: 

 "15 න ිළටුේ   23න ේප්ියඹ ඉත් කාය ඒ ේනුට ඳවත දළක්ේන 

ේකාොට ආේ්ධල කායන්න:- 

 1990 අංකා 20 දයන තිීරි කා වහ ිත්ීරඹ අධයහඳන ඳනත ව 1978 
අංකා 8 දයන (ේඳෞ්ධගලිකා අංලේේ) අබයහරහන්න් ේේේඹහි නියුක්ත 

කාය ගළීපේම් ඳනත ඹටේත් ආයණඹ න ආධුනිකාත් ගිවිුඩභක් 

වළය  ආධුනිකාත් ගිවිුඩභක් න්නහ ව ේවෝ පු්ධගලිකා ඹම්" 

 
වාමෝ නය ිළිතගත තුතුය යන ප්රහනය විමවන දින්, වභළ 

වේමත විය. 
றனோத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

14 ලන ලගන්තිය, වාමෝධිතළකළරමයන්, පනත් මකටුේපමතහි  
මකො ව්ෂ ශෆටිය  තිබිය තුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

14ஆம் ரசகம் றனோத்ப்தட்டரன் சட்டனேனத்றன் தகுறரக 

இனோக்கதண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

15 ලන ලගන්තිය පනත් මකටුේපමතහි මකො ව්ෂ ශෆටිය  තිබිය 
තුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

15ஆம் ரசகம் சட்டனேனத்றன் தகுறரக இனோக்கதண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 15 ordered to stand part of the Bill. 
 
ප්රඥ්තති ලගන්තිය වශ නළමය පනත් මකටුේපමතහි මකො ව්ෂ 

ශෆටිය  තිබිය තුතුයයි නිමයෝග කරන දී.  
පනත් මකටුේපත, වාමෝ න වහිතල ලළර්තළ කරන දී.  
சட்டரகு ரசகனெம் மனப்னம் சட்டனேனத்றன் தகுறரக 

இனோக்கதண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டனேனம் றனோத்ங்களுடன் அநறக்மக தசய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு  டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  "ඳනත් ේකාටුම්ඳත දළන් 
ංේලෝධිතහකාහයේඹන් තුමන්න ය කිඹවිඹ යුතුමඹ"ි  භහ ේඹෝජනහ 

කායනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
පනත් මකටුේපත ඊ  නනුකල වාමෝධිතළකළරමයන්,  තුන් ලන 

ලර ිරයලළ වේමත කරන දී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டனேனம் றனோத்ப்தட்டரன் னேன்நரம்னெமநரக 

றப்தறடப்தட்டு றமநதற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

කල්තෆබීම 
எத்றமப்ன 

ADJOURNMENT 

 

ගු ්ෂහමන් ිරිපඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිේඹෝජය කාථහනහඹකාතුමභනි  "ඳහර්ලිේම්න්තුම දළන් කා්ල 
තළබිඹ යුතුමඹ"ි  භහ ේඹෝජනහ කායනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පළර්ලිමේන්තුල ඊ  නනුකල න. භළ. 6.33 , නද දින වභළ 

වේමතිය නනුල, 2016  මළර්තු 23 ලන  බදළදළ  න. භළ. 1.00 ලන මත්ෂ 
කල් ගිම ය. 

அன்தடி தற.த. 6.33 றக்கு தரரளுன்நம், அணது இன்மந 

லர்ரணத்துக்கறங்க, 2016 ரர்ச் 23, னன்கறம தற.த. 1.00  

றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.33 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday, 23rd March, 2016 , pursuant to the Resolution of 

Parliament of this Day. 
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[ගරු ඩබ්ලි .ඩී.ේජ්. ේේනවියත්න  භවතහ] 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය 
சனாதிபதியிடமி ந்  வந்த ெசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I have received the following Message from the 

President:              

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS  

 
I 
 

කාර්ය මණ්ඩල පධානී සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් තනතුර 

பதவியணித் தைலைம அதிகாாி ம் பாரா மன்றப் 
பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக மானவர் பதவி  

POST OF CHIEF OF STAFF AND DEPUTY SECRETARY-
GENERAL OF PARLIAMENT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් 

“නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්” තනතුර, අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
අනුමතිෙයන් 2016 ෙපබරවාරි මස 23 වැනි දින සිට බල 
පැවැත්ෙවන පරිදි ”කාර්ය මණ්ඩල පධානී සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්” යනුෙවන් සංෙශෝධනය කර, එකී තනතුර 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයකුෙග් මට්ටමට උත්ෙශේණිගත කර ඇති 
බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
II 
 

 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වයිෆයි පහසුකම්  
பாரா மன்றத்தில் WI-FI வசதி  

WI-FI FACILITY IN PARLIAMENT 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2016 මාර්තු මස 10 වන බහස්පතින්දා මුදල් අමාත්ය ගරු රවි 

කරුණානායක මහතා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වයිෆයි  පහසුකම් 
සම්බන්ධෙයන් සභාගර්භෙය්දී මතු කරන ලද පශ්නයට පිළිතුරු 
වශෙයන් ෙමම සභාවට නිෙව්දනයක් කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු තාක්ෂණයට අදාළව ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලාෙග් පහසුව පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙවබ් සයිට් - Parliament Website -, ඊෙම්ල් - e-mail -, අයි 
පාලියමන්ට් ඉන්ටාෙනට් ෙපෝටල් - iParliament Intranet Portal -
, ෙමොබයිල් ඇප්- mobile app - හා වයිෆයි - Wi-Fi  - යනාදී 
පහසුකම් දැනටමත් සම්පාදනය කර ඒවා දැනට කියාත්මකව 
පවතින බව දන්වා සිටිමි.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වයිෆයි ජාලයට සම්බන්ධවීෙම්දී ඕපන් 
ඇක්ෙසස් - open access - සහ ක්ලැසිෆයිඩ් ඇක්ෙසස් - classified 
access - යනුෙවන් ආකාර ෙදකකට ඊට සම්බන්ධවීමට හැකියාව 
තිෙබන අතර, ක්ලැසිෆයිඩ් ඇක්ෙසස් - classified access - ඔස්ෙසේ 
අන්තර්ජාලයට පිවිසීෙම්දී වැඩි කාර්යක්ෂමතාවකින් හා 
ගුණාත්මකභාවයකින් යුක්ත ෙසේවාවක් ලබා ගත හැකි බව සඳහන් 
කරමි. ඒ සඳහා ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලාට දී තිෙබන යූස
(ර්) ෙන්ම් - username - හා පාස්ව(ර්)ඩ් - password - ඇතුළත් 
කිරීම ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරවමි.  

639 640  

ශ ලංකා ජනාප 
இலங்ைக சனாதிபதி 
President of Sri Lanka 

“ 

” 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනටමත් යූස(ර්) ෙන්ම් - username - හා 
පාස් ව(ර්)ඩ් - password - ලබා ෙගන ෙනොමැති ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු පද්ධති හා 
කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අදාළ විස්තර ලබා ගැනීමට 
අවශ්ය කටයුතු කරන ෙලස කාරුණිකව දන්වා සිටින අතර, 
ෙමවැනි පරිගණක පහසුකම් සම්බන්ධෙයන් යම් පුහුණුවීමක් 
අවශ්ය ගරු මන්තීතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු 
පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීමට 
පියවර ගන්නා ෙලසද ෙමයින් දන්වා සිටිමි.  

 
III 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF THE COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 
BUSINESS  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016  

මාර්තු මස 23 වැනි බදාදා, එනම් අද දින අපර භාග 3.30 ට මාෙග් 
නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, ඊට පැමිණ  සහභාගී  
වන  ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනා ෙගන්ම කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටින බව ෙමම ගරු සභාවට ෙමයින් දැනුම් දීමට 
කැමැත්ෙතමි.  

 
IV 

 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79වන ව්යවස්ථාව අනුව, 2016 මාර්තු 23වන දින 
මවිසින් පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත්හි සහතිකය සටහන් කරන 
ලද බව ෙමම සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම ෙව්තනය 
ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දීමනාව 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව. -  [නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා ෙවනුවට 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 

(i) 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාෙව් වාර්ෂික  වාර්තාව; සහ 
(ii)    2014 වර්ෂය සඳහා මිනුම් ඒකක, පමිති හා ෙසේවා 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික  ගිණුම්. - 
[කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

(i) 2014 අංක 40 දරන ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත පකාරව ශී 
ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් සාදන ලදුව 2015 
ජූලි 21 දිනැති අංක 1924/27 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද 2015 අංක 1 දරන පරමාණුක බලශක්ති (බලපත) රීති සහ 
2015 අංක 1 දරන පරමාණුක බලශක්ති (කියා පිළිෙවතක් 
පැවැත්වීෙම් අදහස පිළිබඳ දැනුම් දීෙම්) රීති; සහ  

(ii)    2014 වර්ෂය සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික  
කාර්ය සාධන වාර්තාව. - [ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා] 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) අරණායක, ෙදමළහිරිය, "තිලක" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ඩී.එස.්පී. ෙකෝට්ටෙපොල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙනලුන ේදනිය, අක්වත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එච්. ලුවිස ්සිංෙඤෝ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක  

පිළිගන්වමි. 

(1) හන්ෙදසස්, හියාරාපිටිය, අංක 29/2 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
බී.ආර්.එම්. කපිල විෙජ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙගලිඔය, නව ඇල්පිටිය, අංක 485/සී දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.පී.ඩී. රම්යලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අවිස්සාෙව්ල්ල, උක්වත්ත, හැරී 

ගුණවර්ධන මාවත, අංක 4/19 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.එල්.ඒ.ජී. 
චන්දසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කළුතර දකුණ, පලාෙතොට, 

ෙගොඩපරගහෙහේන, අංක 699/11/3 බී දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ඒ.එන්. උදය කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 
පිළිගන්වමි. 

641 642 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

පිළිගන්වමි. 
(1) මතුගම, කළුතර පාර, අංක 173 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 

සී.එල්.එම්.ෙක්. රාජපක්ෂ මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම් 
ෙදකද; 

(2) බුලත්සිංහල, ෙගෝවින්න, පැලෙපොල්වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එච්.ඒ.ඩී. චන්දෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමද; 

(3) බුලත්සිංහල, මීගහකුඹුර, අංක 292/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.ඩබ්ලිව්. සුගතදාස මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමද; 

(4) අයගම, පල්ෙල්කඩ, මහත්ෙත්ෙහේන යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ෙක්. ධනවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමද; 

(5) හලාවත, මුන්ෙන්ෂ්වරම්, අංක 162 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
පී. කුෙල්න්දම් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමද; 

(6) මතුගම, ඉද්දෙගොඩ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි සුනිල් ආනන්ද 
වීරෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමද;  

(7) පහළ කුඩලිගම, කන්ෙදවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්. කුසුමාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමද; සහ 

(8) මතුගම හරහා, යට්ටපාත, 12 කණුව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.පී.පී.ඒ. ධර්මදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තලාව, හිඟුරුවැව, දුම්රිය මාවත 

යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙජ්.එම්. ඒකනායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
 

ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙපොෙලොන්නරුව, ගල්ලෑල්ල, සුදු 

ෙනළුම් ගම, අංක 19 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.ඒ.  උපාලි 
වීරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) හබරණ, දඹුල්ල පාර, නිවාස 20, අංක 04 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.බී.  කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙසේනපුර, අක්කර 100 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.පී.  
කුලතුංග මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙකොච්චිකෙඩ්, මඩම්පැල්ල පාර, 

අංක 54/3 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙජ්.ඒ.ආර්.එස්.  ලාල් රුදිගූ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල වන සංහාරය: 

පැමිණිලි 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் காடழிப்  : 

ைறப்பா கள் 
 FOREST DEVASTATION IN NORTHERN AND EASTERN 

PROVINCES: COMPLAINTS 
99/’15 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ ප ශ්නය - (1): 

(අ) (i)   පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය තුළ උතුරු හා 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල විශාල වන සංහාරයක් සිදු 
වී ඇති බවත්; 

 (ii)  එම වන සංහාරයට සෘජුවම ෙද්ශපාලන 
මැදිහත්වීම් ඇති බවත්; 

 (iii)  එම නිසා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
නිහඬව සිටින බවත්;  

 (iv)  ෙමම වන සංහාරය ශී ලංකාෙව් පරිසර පද්ධතියට 
ෙමන්ම, ෙද්ශගුණ විපර්යාසයන්ටද සෘජුවම 
බලපාන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?    

(ආ) (i)   උතුරු හා නැෙඟනහිර ෙදපළාතට අයත් රක්ෂිත 
වනාන්තර කවෙර්ද; 

 (ii)  එම වනාන්තරයන්හි විශාලත්වය, එක් එක් 
වනාන්තරය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 (iii)  උක්ත වනාන්තර රක්ෂිත බවට පත් කළ වර්ෂය, 
එක් එක් වනාන්තරය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)   පසු ගිය වසර ෙදක තුළ ඉහත වනාන්තර පෙද්ශ 
තනිව ෙහෝ කණ්ඩායම් වශෙයන් එළිකිරීම 
සම්බන්ධව ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග, එක් එක් පැමිණිල්ල අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii)  බලහත්කාරෙයන් අල්ලා ගත් උතුරු හා 
නැෙඟනහිර ෙදපළාෙත් රක්ෂිතවලට අයත් ඉඩම් 
නැවත පවරා ගැනීමට පියවර ගන්ෙන්ද;  

 (iv)  එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(அ) (i) கடந்த இரண்  வ ட காலத்தி ள் வடக்கு 
மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் பாாிய 
காடழிப்  நைடெபற்  வ வெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காடழிப்பில்  ேநர யாகேவ அரசியல் 
தைலயீ  காணப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (iii) ஆதலால் வன பா காப் த் திைணக்களம் 
ெமௗனமா ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  காடழிப்   இலங்ைகயின் சுற்றாடல் 
ைறைமயி ம் அேதேபான்  கால நிைல 

மாற்றங்களி ம் ேநர யாகேவ தாக்கத்ைத 
எற்ப த் கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா?   

(ஆ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு ஆகிய இ  
மாகாணங்க க்கும் உாித்தான வன ஒ க்கங்கள்  
யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  வனங்களின் பரப்பள  ஒவ்ெவா  
வனத்தின் அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iii) குறிப்பிட்ட வனங்கள் வன ஒ க்கங்களாக  
மாற்றப்பட்ட ஆண்  ஒவ்ெவா  வனத்தின் 
ப ம் ெவவ்ேவறாக  யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) கடந்த இரண்  வ ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட 
வனப் பிரேதசங்கைள தனியாக அல்ல  
கு வாக ெவட் த் ப் ர  ெசய்தைம 
ெதாடர்பாக கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ைறப்பா கள் சம்பந்தமாக  ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட நடவ க்ைககள் ஒவ்ெவா  ைறப் 
பாட் ன்ப  ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (iii) பலவந்தமாக ைகப்பற்றப்பட்ட வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு ஆகிய இ  மாகாணங்களின ம் வன 
ஒ க்கங்க க்கு உாியதான  காணிகைள 
மீண் ம் சு காிக்க நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எத்தினத்தில்; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs:  

(a)  Is he aware that - 

 (i)  forests in the Northern and Eastern 
Provinces have been undergoing vast 
devastation during the past two years; 

 (ii)  this devastation has direct political 
involvement; 

 (iii)  as a result, the Forest Conservation 
Department has been keeping a tight-
mouthed stance about the matter; and  

 (iv)  this devastation directly affects Sri Lanka’s 
ecosystem and trigger climatic changes? 

(b)  Will he state - 

 (i)  the names of the reserved forests located in 
the Northern and Eastern Provinces;  

 (ii)  the land area of each such forest separately; 
and  

 (iii)  the date on which each such forest was 
declared a reserved forest separately? 

(c)  Will he inform the House - 

 (i)   the number of complaints received with 
regard to clearing of above forest regions 
individually or in groups in the past two 
years; 

 (ii)   the measures taken in respect of each 
complaint separately; 

 (iii)  whether steps will be taken to re-acquire 
lands belonging to the reserves of the 
Northern and Eastern Provinces; and 

 (iv)  if so, when? 

(d)  If not why?  
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
 

(අ) (i) පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය තුළ උතුරු හා 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල අනවසර වනාන්තර ෙහළි 
කිරීම් සිදුව ඇති අතර, ඒ සඳහා නීතිමය 
පියවරෙගන තිෙබ්. 

  තවද, යුද්ධෙයන් අවතැන් වූ පිරිස ්නැවත පදිංචි 
කිරීෙම් කටයුතු සඳහා සහ විවිධ සංවර්ධන කටයුතු 
සඳහා ෙමම පළාත්වල කැලෑ එළි කිරීම්ද සිදුවී 
ඇත. 

 (ii) නැත. 

 (iii) අදාළ ෙනො ෙව්. 

 (iv) වනාන්තර කුමන කාර්යයක් සඳහා ෙහෝ එළි 
ෙපෙහළි කිරීෙම්දී පරිසර පද්ධතීන්ට හා 
ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන්ට යම් යම් බලපෑම් ඇති 
විය හැකිය. 

(ආ) (i) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.  

 (ii) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.  

 (iii) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම  සභාගත* 
කරමි. 

(ඇ) (i) පසු ගිය වසර ෙදක තුළ ඉහත වනාන්තර පෙද්ශ 
එළිකිරීම සම්බන්ධව ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 
58ක් වන අතර, ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු පහත 
සටහෙනහි දැක්ෙව්. 
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 (ii) එම පැමිණිලි අනුව අදාළ සථ්ාන පරීක්ෂා කරන 

ලද අතර, නිදහස ්කරන ලද ඉඩම්වලට පරිබාහිරව 
ෙවනත් ඉඩම් අල්ලා ගැනීම් ෙහෝ එළිකිරීම් 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 
(අදාළ ෙතොරතුරු ඉහත (ඇ) (i) හි සඳහන් 
ෙල්ඛනෙය් 05 සහ 06 තීරවල දක්වා ඇත.) 

 (iii) අනවසරෙයන් අල්ලා ගැනීම් සිදුකර ඇති සියලු 
ඉඩම්වලින් අනවසරකරුවන් ඉවත් කිරීමට 
කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 (iv) ෙම් වන විටත් ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරමින් 
පවතී. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

01 02 03 04 05 06 

දිසාව අඩවිය අඩවියට අයත් 
සංරක්ෂිත/
රක්ෂිත 
වනාන්තර 

පසු ගිය 
වසර 2 
තුළ 
තනිව 
ෙහෝ 
කණ්ඩාය
ම් 
වශෙයන් 
ෙහළි 
කිරීම් 
කළ 
බවට 
ලැබුණු 
පැමිණිලි 

ෙමම 
පැමිණිලි 
සම්බන්ධෙය
න් ෙගන 
ඇති 
කියාමාර්ග 

අල්ලාගත් 
ඉඩම් 
සම්බන්ධෙය
න් ෙගන 
ඇති 
කියාමාර්ග 

අම්පාර 

ලාහුගල බක්මිටියාව 
තිඹිරිෙගොල්ල 
රක්ෂිතය 

පැමිණිලි 
37 

අධිකරණෙය් 
නඩු පවරා 
ඇත 

නැවත රජය 
ෙවත 
පවරාෙගන 
ස්වභාවික 
පුනර්ජනන
යට ඉඩ 
සලසා ඇත 

  කුඹුක්කන් 
රක්ෂිතය 

පැමිණිලි 
08 

මහඔය 

නුවරගලතැන්
න රක්ෂිතය 

පැමිණිලි 
10 

අනවසරකරු
වන්ට 
මෙහස්තාත් 
උසාවිෙය් 
නඩු පවරා 
ඇත 

අනවසරක
රුවන් ඉවත් 
කර ඇත 

ඕමුණුගල 
රක්ෂිතය 

ෙකොකාගල 
රක්ෂිතය 

මිරිස්වත්ත 
මාදියාගල 
රක්ෂිතය 

තඹෙල්ගල 
රක්ෂිතය 

අක්කරප
ත්තුව 

බක්මිටියාව 
තිඹිරිෙගොල්ල 
රක්ෂිතය 

පැමිණිලි 
01 

අපරාධකරු
වන් 
උසාවියට 
ඉදිරිපත් කර 
නඩු පවරා 
ඇත 

අපරාධකරු
වන් 
උසාවියට 
ඉදිරිපත් කර 
නඩු පවරා 
ඇත 

මන්නා
රම 

මඩුපාර මඩුපාර 
රක්ෂිතය 

පැමිණිලි 
01 

නඩු පවරා 
ඇත 

ඉදිරිෙය්දී 
කටයුතු 
කරනු ලැෙබ් 

මුලතිවු මුලතිවු මුල්ලිවලායි 
පෙද්ශය 

පැමිණිලි 
01 

වාර්තා 
කැඳවා ඇත 

ඉදිරිෙය්දී 
කටයුතු 
කරනු ලැෙබ් 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

647 648 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, උතුරු හා නැ  ෙඟනහිර පළාත්වල 

වනාන්තර එළිකිරීම පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබාදීම 
පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට 
ලැබී තිෙබන වාර්තා අනුව අක්කර 17,837ක් එළිකර තිෙබනවා. 
ඇතැම් පුවත් පත් පවා ෙම් කාරණය ෙම් ආකාරයටම වාර්තා 
කරලා තිෙබනවා. අක්කර 17,837ක් එළිකරපු බව තමයි ඒවාෙය්ත් 
සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම අන්තර්ජාල ෙවබ් 
අඩවිවල ෙමන්ම  "facebook" එෙක්ත් වැඩිම ආන්ෙදෝලනය 
තිෙබන්ෙන් විල්පත්තුව සහ තවත් රක්ෂිත වනාන්තර එළිකිරීම 
පිළිබඳවයි . 

පසු ගිය කාල ෙය් උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල පදිංචිව 
ඉඳලා යුද්ධය නිසා ඒ පෙද්ශ අත්හැර ගිය අයෙග් වගා භූමි 
වනාන්තර බවට පත් වුණා. ඒ වගා භූමි යළි එළිකිරීම පිළිබඳව 
පශ්නයක් නැහැ. එෙහත් රජෙය් රක්ෂිත එළිකිරීම සම්බන්ධෙයන් 
නීතිමය කියා මාර්ග ගැනීෙම් පමාදයක් තිෙබනවාය කියන එක 
තමයි ෙම් තිෙබන බලවත් මැසිවිල්ල. උකුස්ෙසක් පණ පිටින් මස ්
කරපු කාරණය අපි දැක්කා. 

එම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ගත් ෙව්ගවත් කියා මාර්ගය රක්ෂිත 
එළි කිරීම සම්බන්ධෙයන්  අනුගමනය ෙනොකරන්ෙන් මන්ද කියන 
එකත් අන්තර්ජාලය හරහා නිතර මතු වන පශ්නයක්. ෙම් පශ්නය 
සාමාන්ය ෙකෙනකුටත් මතු ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට තිෙබන උත්තරය ෙමොකක්ද?  

 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, උතුරු නැ ෙඟනහිර ඉඩම් නිදහස් කිරීම 

සිදු කර තිෙබන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් යුද්ධය අවසන් වීමත් සමඟ 
විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් සහ දමිළ ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීෙම් 
අවශ්යතාවත් එක්කයි.  එම අවශ්යතාවත් එක්ක  ජනාධිපති විෙශේෂ 
කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවා ඒ බලකාෙය් නිර්ෙද්ශ, 
අනුමැතීන් ඇතුළත්ව අක්කර 2,850ක භූමි පමාණයක් නිදහස් කර 
තිෙබනවා, ඒ අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කිරීම සහ සංවර්ධන 
කටයුතු කියන සියලු කාරණා ෙවනුෙවන්. අක්කර 17,000 කියන 
එක වැරැදියි. හැබැයි අප ෙවන් කරපු, නිදහස් කරපු ඒ සියලු ඉඩම් 

පමාණය සංවර්ධන සහ අෙනකුත් කාරණාවලට ෙයොදාෙගන 
නැහැ. ඒ අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් මත ජනාධිපති 
ෙල්කම්තුමා 2015.12.08වන දින නිකුත් කරනවා, ෙම් සියලු 
කැලෑ නැවත අල්ලාගැනීම් සහ ඒවාෙය් සංවර්ධන කටයුතු සියල්ල 
නතර කරන්න කියන නිෙයෝගය. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, 
ජනාධිපති ෙල්කම්තුමා හරහා ඒ නිෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ඒ අනුව 
දැනට ජනාධිපති ෙල්කම්තුමාෙග්  පධානත්වෙයන් කමිටුවක් 
පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒ කමිටුවට ඉල්ලුම් ඉදිරිපත් කරලා, ඒ 
කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ අනුව විතරයි, නැවත පදිංචි කිරීම්, වගා කිරීම්, 
සංවර්ධන ඇතුළු සියලු කරුණු කාරණා ඉටු වන්ෙන්. ඒ නිසා 
තවදුරටත් එවැනි වන විනාශයක් කිසිම විධියකින් උතුරු 
නැ ෙඟනහිර සිදු වන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

ජනාධිපතිතුමා පත් කරපු කමිටුවක් හරහා ෙම් ෙද් සිද්ධ වුණාය 
කියලා සඳහන් කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමා පත් වන්නට කලින් ජනාධිපති කාර්ය සාධක 
බලකාය හරහාත් ෙම් කැලෑ එළි කිරීම බරපතළ විධියට සිද්ධ 
වුණාය කියන කාරණය මා මතු කෙළොත්, එය ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
කැලෑ එළි කිරීමක්ම ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි.  නැවත 

පදිංචි කිරීම, සංවර්ධන ආදි සියලු කටයුතු ෙවනුෙවනුයි. ෙමොකද, 
ඒ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාෙය් වන සංරක්ෂණ අංශය, අෙප් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා, ඒ වාෙග්ම වන ජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු සියලු කණ්ඩායම් නිෙයෝජනය කළා. ඒ 
සියලු ෙදනාෙග් නිර්ෙද්ශ අනුව තමයි ඒ ඉඩම් නිදහස් කිරීම කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, උතුරු පළාෙත් ෙකෝකිලායි පෙද්ශය  

පක්ෂි ගහණය වර්ධනයට සහ පක්ෂි ගහණයට  රැඳී සිටීමට ඉතා 
වැදගත් වූ ෛජව විවිධත්වයක් තිෙබන පෙද්ශයක්.  නමුත් අද එහි  
කුරුල්ලන්ට වහන්න  තණ ෙකොළ ගස් විතරයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගස් ඔක්ෙකෝම කපලා, අක්කර තිස්පහ ගණෙන් දීලා 

තිෙබනවා. මම බලන්න ගියා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අක්කර තිස්පහ ගණෙන් ෙබදා දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, පසු 

ගිය කාලෙය් උතුරු නැ ෙඟනහිරට ෙමහායින් සිටින 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් හිතවත්කම් මත ව්යාපාරිකයන්ට මීට මාස 
දහයකට, ෙදොළහකට, අවුරුද්දකට, එකහමාරකට කලින් දුන්නු 
අවසර මතයි ෙම් ෙද්වල් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා බරපතළ 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ෙම් 
සම්බන්ධව ඔබතුමා ෙසොයා බලනවාද, ඒ පිළිබඳව අවශ්ය කියා 
මාර්ග ගන්නවාද?  

649 650 

[ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා] 

   [ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This annex is also placed in the Library.] 
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ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්]  එෙහම ෙදයක් 

සිදුෙවලා තිෙබනවා නම්,  පැහැදිලිවම ඒ සම්බන්ධෙයන්  කියා 
මාර්ගයක් ගන්නවා. අෙනක් කාරණය, ලබාදුන් ඉඩම්වල  
සංවර්ධන කටයුතු සිදුකර නැතිනම්, තවදුරටත් යමක් කිරීම 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝග අනුව ෙම් වන විටත් නතර කරලා 
තිෙබනවා. 

 

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය: "පුර නැගුම" 
ව්යාපෘති 

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சு: ' ரெநகும' 
க த்திட்டம் 

MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT: "PURANEGUMA" 
PROJECTS 

 
334/’15 

3. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1) : 

(අ) (i) ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් පැවති 
“පුර නැගුම” ව්යාපෘති තවදුරටත් කියාත්මක 
වන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ව්යාපෘති කියාත්මක වන්ෙන් කවර 
ආයතනයක් මඟින්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ගාල්ල - ඉමදූව “පුර නැගුම” ව්යාපෘතිය 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කර ඇති මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මුදල් ෙයොදවා ෙමෙතක් සිදුකර ඇති සංවර්ධන 
කටයුතු කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சின் கீழி ந்த 
' ரெநகும' க த்திட்டங்கள் ெதாடர்ந் ம் 
ெசயற்ப த்தப்ப கின்றனவா; 

 (ii) ஆெமனில், இக்க த்திட்டங்கள் எந்த நி வனத் 
தினால் ெசயற்ப த்தப்ப கின்றன; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கா  - இம வ ' ரெநகும' க த்திட்டத் க்கு 
ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள ; 

 (ii) இந்நிதிைய உபேயாகித்  இ வைர ேமற்ெகாள் 
ளப்பட் ள்ள அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether the “Puraneguma” Projects which 
came under the scope of the Ministry of 
Economic Development are further 
implemented; 

 (ii)  if so, the institution under which the 
aforesaid projects are implemented? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  the amount of money that has been 
allocated for the Galle - Imaduwa 
“Puraneguma” Project; 

 (ii)  the development endeavours that have been 
so far accomplished  utilizing the aforesaid 
money? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 
(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 
මඟින්. 

(ආ) (i) රු. මිලියන 50.00 

 (ii) දැනට සංවර්ධන ෙයෝජනා 02ක් කියාත්මක ෙව්. 

  (i)  ඉමදූව බසන්ැවතුම්ෙපොළ හා ෙපොදු වැසිකිළි 
පද්ධතිය රු. 14,541,724.02ක මුදලක් 
වැයකර 2014.12.10 දින වන විට අවසන් 
කරන ලදී. 

  (ii)   ඉමදූව සාප්පු සංකීර්ණය හා පජාශාලාව වැඩි 
දියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් 33,950,000.00 
ක් ඇසත්ෙම්න්තු කර ඉදිකිරීම් ආරම්භ 
කළද, පෙද්ශෙය් ඇතිවූ නායයාම් තත්ත්වය 
නිසා ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ 
සංවිධානෙයහි (NBRO) හා රුහුණු 
විශව්විද්යාලෙය් නිර්ෙද්ශ අනුව ව්යාපෘතිය 
ඉවත් කරන ලදී. ඒ ෙවනුවට ඉමදූව 
පාෙද්ශීය සභාෙව් ඉල්ලීම පරිදි රුපියල් 
33,467,488.02ක ඇසත්ෙම්න්තුවක් යටෙත් 
ෙකෝදාෙගොඩ බහුකාර්ය ෙගොඩනැගිල්ල 
ඉදිකිරීම පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 
අමාත්යාංශෙය් ෙමෙහයුම් කමිටුව අනුමත 
කර දකුණු පළාත් සභාෙව් පළාත් 
පසම්පාදන කමිටුව මඟින් 2016.02.11 දින 
ෙටන්ඩර් කැඳවා ඉදිරි කටයුතු කරෙගන 
යයි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම්කටම අදාළව ඉදිරිපත් කරපු 

තවත් පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා. ඔබතුමා කියන ආකාර යට ෙමහි 
ෙදවැනි ෙකොටස නතර කරලා, ඉමදූව පාෙද්ශීය සභාවත් එක්ක 

651 652 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකඟතාෙවන් ඒ ෙවනුවට ෙවනත් ව්යාපෘතියකට මාරු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම නිසා විවිධ ගැටලු මතු 
ෙවච්ච පිරිස් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ඉමදූව නගරෙය් ව්යාපාර කටයුතු 
කරපු අය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධෙයනුත් ගැටලු ෙගොඩාක් 
තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් ඒ ෙහේතුව නිසායි. 
කලින් ව්යාපෘතිය ඉවත් කරලා ෙවනත් ව්යාපෘතියකට මාරු ෙවලා 
තිෙබනවා. රුපියල් ලක්ෂ 334ක් ෙයොදවලා ෙවනත් ව්යාපෘතියක් 
පටන් ගන්න ෙකො ට ඒ පිළිබඳව යම්කිසි ශක්යතා අධ්යයනයක් 
කළාද කියන එක තමයි පැහැදිලි කර ගන්න ඕනෑ, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපට දැනට ලැබී තිෙබන උත්තරය අනුව නම්,  ඒ ගැන 

පැහැදිලි කර ගැනීමක් සඳහා ගරු ඇමතිතුමාෙගන්ම  අහන්න 
ෙවනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් සංවර්ධන කියාවලිය නිසා ඉඩම් අහිමි වුණු, ව්යාපාරික 

ස්ථාන අහිමි වුණු, ගැටලු මතු වුණු විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අය 
කැඳවා, අමාත්යාංශ මට්ටමින් ෙම් ගැන සාකච්ඡාවක් කරන්න 
එකඟද කියා  මා අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙසේ නම්,  ෙම් ගැන   ඔබතුමා  විෂයභාර අමාත්යතුමාට දැනුම් 

ෙදන්න.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්. මට පුළුවන් ඒක අමාත්යාංශයට දැනුම් ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.    

පශ්න අංක 4-355/'15-(1), ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා. 
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 

ෙදකක කාලයක්  ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5-357/'15-(1), ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන්  එම පශ්නයට පිළිතුර දීම  සදහා  සති ෙදකක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් : සාමුහික ගිවිසුම 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் : 

கூட் ஒப்பந்தம் 
WAGES OF ESTATE WORKERS: COLLECTIVE AGREEMENT  

 
365/’15 

6.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් වැඩිවීමට අදාළ සාමූහික 
ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට නියමිතව තිබූ දිනය කවෙර්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වතු කම්කරු සාමූහික ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට 
නියමිතව තිබූ දිනය පසුවී මාස 7කට අධික 
කාලයක් ඉක්මවා ෙගොස ්ඇති බවත්; 

 (ii) වතු කම්කරුවන්ෙග් ෛදනික වැටුප රු.1000/-ක් 
කරන ෙලස වතු කම්කරුවන් ඉල්ලා සිටින බවත්; 

 (iii) වතු කම්කරු සාමූහික ගිවිසුෙම් ෙදපාර්ශව්ය 
එකඟතාවයකට ෙනොපැමිණ ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) එෙසේ නම්, ෙදපාර්ශව්ය එකඟතාවයකට ෙගන 
ඒමට කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් මන්ද; 

 (ii) වතු කම්කරුවන්ෙග් ෛදනික වැටුප රු.1000/-ක් 
කිරීමට රජය මැදිහත්වීම් ෙනොකරන්ෙන් මන්ද;  

  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
 ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள அதிகாிப் டன் 
ெதாடர் ைடய கூட் ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திடப் 
படவி ந்த திகதி யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா; 

653 654 
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(ஆ) (i) ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் கூட் ஒப்பந்தம் 
ைகச்சாத்திடப்படவி ந்த திகதி கழிந்  7 
மாதங்க க்கு ேமற்பட்ட காலம் கடந் ள் 
ளெதன்பைத ம் ; 

 (ii) ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் நாளாந்த 
சம்பளத்ைத பாய் 1,000/= ஆக அைமக்குமா  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் ேகாாி ள் 
ளனெரன்பைத ம்; 

 (iii) ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் கூட் ஒப் 
பந்தத்தில் இ தரப்பின ம் உடன்பாட் க்கு 
வரவில்ைல என்பைத ம் ; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) ஆெமனில், இ தரப்பினைர ம் இணக்கப் 
பாட் க்குக் ெகாண் வர நடவ க்ைக 
எ க்காதி ப்ப  ஏன்; 

 (ii) ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின்  நாளாந்த 
சம்பளத்ைத பாய் 1,000/= ஆக  அைமக்க 
அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்யாதி ப்ப  ஏன்;  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a)  Will he inform this House the date on which it was 
scheduled to sign the Collective Agreement 
relevant for increasing the wages of estate 
workers? 

(b)  Is he aware that - 
 (i) more than seven months have elapsed since 

the date on which the Collective Agreement 
of estate workers was scheduled to be 
signed; 

 (ii)  estate workers request that their daily wage 
be made 1,000 rupees; and 

 (iii)  the two parties to the Collective Agreement 
of estate workers have not reached at a 
consensus? 

(c)  Will he also inform this House - 

 (i)  if so, whether action will be taken to bring 
the two parties to a consensus; 

 (ii)  the reason for the Government not to 
intervene to make the daily wage of estate 
workers 1,000 rupees? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  කථානායකතුමනි,  කම්කරු හා වෘත්තීය  සමිති සබඳතා  

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)  2013.04.01 දින සිට වසර ෙදකක කාලසීමාවක් සඳහා 
කියාත්මක වන  පරිදි   ෙසේව්ය - ෙසේවක  ෙදපාර්ශව්ය අතර 
සාමූහික ගිවිසුම්  අත්සන් තැබීම සිදුවී ඇති අතර ෙමහි 
වැටුප් ෙකොටසට  අදාළ  සාමුහික  ගිවිසුෙම්  වංලගු 
කාලසීමාව  2015.03.31 දින  අවසන් වී ඇත.  

(ආ)  (i)  පාෙද්ශීය  වැවිලි  සමාගම්  හා වෘත්තීය සමිති අතර 
2003 වර්ෂෙය්දී  අත්සන් තැබූ  මූලික සාමුහික 
ගිවිසුම  දැනටද කියාත්මක ෙව්. වැටුප්  සම්බන්ධව  
පමණක් 2013.04.01 දින සිට කියාත්මක වු  
සාමුහික  ගිවිසුෙම් වලංගු කාලය 2015.03.31 
දිෙනන්  අවසන් වී ඇත.  

  සාමූහික  ගිවිසුම කියාත්මක වන  කාලසීමාව  එම 
ගිවිසුමට එළෙඹන  පාර්ශව්යන්ට තීරණය කළ 
හැකි අතර ඒ සඳහා  වූ නිශච්ිත කාල සීමාවක් 
ෙනොමැත. එෙමන්ම සාමුහික ගිවිසුෙම් අත්සන් 
කළ යුතු හා කියාත්මක කළ යුතු කාලසීමාව 
කම්කරු අමාත්යාංශයට ෙහෝ කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  තීරණය කළ ෙනොහැකිය.   

 (ii),(iii)    ඔව්. 

  2013.04.01 දින සිට කියාත්මක වූ සාමුහික 
ගිවිසුම අනුව  වතු කම්කරුවන්ෙග් ෛදනික 
සංයුක්ත  ෙගවීම පහත පරිදි ෙව්. 

  ෛදනික ෙව්තනය  - රු.  450.00 

  පැමිණීෙම් දිරි දීමනාව  - රු.  140.00 

  මිල මත රඳන පරිපූරකය - රු.    30.00 
  එකතුව   - රු.  620.00 
                                        = = = =

  

(ඇ) (i) ෙදපාර්ශව්ය අතර පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථක වීම 
ෙහේතුෙවන් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත්යාංශෙය් මැදිහත්වීෙමන් සාකච්ඡා 6ක් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පැවැත්විණි.  ඒ අනුව 2015.07.10, 
2015.07.15, 2015.09.30, 2015.10.21, 
2015.12.15 හා 2015.12.18 යන දිනයන්හිදී එම 
සාකච්ඡාවන් කම්කරු අමාත්යාංශෙය්දී පවත්වනු 
ලැබිණි. 

ෙමහිදී සාකච්ඡාවට සහභාගි වූ ලංකා කම්කරු ෙකොංගසය, 
ලංකා ජාතික වතු කම්කරු සංගමය සහ ඒකාබද්ධ වැවිලි වෘත්තීය 
සමිති මධ්යස්ථානය යන වෘත්තීය සමිති විසින් ෛදනික ෙව්තනය 
රු.1000/- දක්වා වැඩි කරන ෙලසට ඉල්ලීමක් සිදු කරන ලදී. 

එෙහත් 2015 වර්ෂය තුළදී ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි ෙත් මිල 
අධික ෙලස පහළ බැසීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන පාෙද්ශීය වැවිලි 
සමාගම් මුහුණ පා සිටි මූල්ය දුෂ්කරතාවන් ෙහේතුෙවන් එවැනි 
වැටුප් වැඩි කිරීමක් ලබා දීම පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම්වල 
කළමනාකාරිත්වය පතික්ෙෂේප කළ අතර ඒ ෙවනුවට 
කම්කරුවන්ෙග් ඵලදායිතාව මත පදනම් වූ වැටුප් ෙගවීෙම් 
කමෙව්දයක් ෙයෝජනා කර සිටිෙය්ය. 

එම තත්ත්වය  තුළ වතු කම්කරුවන්ෙග් ෛදනික ෙව්තනය රු. 
770.00 දක්වා වැඩි කිරීම පිණිස වූ ෙයෝජනාව අමාත්යවරයා විසින් 
ෙදපාර්ශ්වය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඒ අනුව ෛදනික ෙව්තනය 
රු.450.00 සිට රු.550.00 දක්වා වැඩි කිරීමටත්, පැමිණීෙම් 
දීමනාව රු.140.00 සිට රු.240.00 දක්වා වැඩි කිරීමටත්, මිල මත 
රඳා පවතින පරිපූරකය රු.30.00 ෙලසම පවත්වා ෙගන යෑමටත් 
ෙයෝජනා කරනු ලැබූ අතර ඒ අනුව වතු කම්කරුවන්ෙග් ෛදනික 
වැටුප රු.150.00ක පමාණයකින් වැඩි වන පරිදි ෙමම ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබිණි. ෙකෙසේ වුවත්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වෘත්තීය සමිතිවල ෙහෝ වැවිලි සමාගම් යන ෙදපාර්ශ්වෙය්ම 
එකඟතාවක් ෙනොවූ බැවින් ඒ සම්බන්ධෙයන් එකඟතාවකට 
එළඹීමට ෙනොහැකි විය. 

655 656 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii)   එෙමන්ම වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් තවදුරටත් 
ඉහළ නැංවීම සහ පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම් සහ 
වෘත්තීය සමිති අතර සාමූහික ගිවිසුම අලුත් කර 
ගැනීම සම්බන්ධ සාකච්ඡා නැවත ඇරඹීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්ශව්ය උනන්දු කරවීමටද 
අඛණ්ඩව කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

  දැනට රජය විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් 
කර ඇති අය වැය සහන දීමනාව ෙගවීම පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත අනුව වතු කම්කරුවකුෙග් 
ෛදනික වැටුපද 2015.05.01 දින සිට රුපියල් 
60.00කින් හා 2016.01.01 දින සිට රුපියල් 
40.00ක් වශෙයන් සම්පූර්ණ වශෙයන් රුපියල් 
100.00ක පමාණයකින් වැඩි වනු ඇත. තවද, 
ජාතික අවම වැටුප පිළිබඳ නීතිය අනුව සියලුම 
ෙසේවකයන්ෙග් අවම වැටුප අනිවාර්යෙයන්ම 
රුපියල් 10,000.00ක් වනු ඇත.  

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙත් මිල ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් රෙට් 
අතිශය දුෂ්කර ජීවිත ගත කරන පිරිසක් තමයි ෙම් වතු කම්කරුවන් 
කියන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්යය, අධ්යාපනය, ආහාර පාන කියන 
සියල්ලම අර්බුදයට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් රුපියල් 
1,000ක දීමනාවක් -ෛදනික වැටුපක්- ලබාදීම සාධාරණයි කියා 
රජයක් හැටියට අඩුම තරෙම් ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රජයක් හැටියට අප එය පිළිගත් නිසා තමයි වැටුප් වැඩිකිරීම් 

පිළිබඳ සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා, දැන් ඒවා කියාත්මක කරමින් 
පවතින්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා  

අහනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"රජයක් හැටියට පිළිගත්තා" කියලා ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරන් 

කිව්වා. කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඉදිරිපත් කෙළේ රුපියල් 
777ක වැටුප් වැඩිවීමක්. ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට රජය සතුව 
ෙනොෙවයි ද කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව පවතින්ෙන්? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රජය සතුව තමයි පවතින්ෙන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ වැටුප් වැඩිවීම රුපියල් 1,000ක්  කියා රජය කියනවා කියලා 

ඔබතුමා කියනවා. නමුත් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියනවා 
රුපියල් 777ක එකඟතාවකට පැමි ණියා කියලා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිබඳව පිළිතුෙර් තිෙබනවා. ඒ ගැන වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාත්යතුමා  වැඩිදුර පිළිතුරු ලබා ෙදයි. 

  
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ගරු මන්තීතුමා එතැනදී වුෙණ්, වතු වෘත්තීය සමිති - Trade 

Unions - වලින් රුපියල් 1,000ක මුදලක් ඉල්ලුවා. ඊට පස්ෙසේ 
ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත්වීෙමන් ෙම් පිළිබඳ සාකච්ඡා මාර්ගයකට 
ගියා. ඒ අනුව දැනට ෙදපාර්ශ්වයම රුපියල් 770කට එකඟෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් 
අපිත්  රුපියල් 770 අවශ්යයි කියන පදනෙම් ඉඳෙගන තමයි වතු 
සමාගම්  පීඩනයට ෙයොමු කරන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ගරු ඇමතිතුමා එෙහමයි කියන්ෙන්. වැටුප් වැඩිකිරීම 

රුපියල් 1,000ක් ෙලස රජය පිළිගන්නවා. නමුත් රජය වතු 
සමාගම් ෙපොළඹවන්ෙන් රුපියල් 770ක් කරා යන්න කියලායි.  
මම ඒ පරස්පරය තමයි මතු කෙළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන පශ්නය පැන නඟින්ෙන් 

ෙමන්න ෙම් ආකාරයටයි. ෙම් රුපියල් 770 ෙපොෙත් තිෙබන 
ගණනක් බව ඔබතුමා දන්නවා. දැන් තිෙබන රුපියල් 450ත්, 
පැමිණීෙම් දීමනාව වන රුපියල් 140ත් ඒ වාෙග්ම දළු මත තිෙබන 
රුපියල් 30 එයට ඇතුළත් ෙවනවා.  එයත් ෙපොෙත් තිෙබන 
ගණනක් ෙන්. නමුත් අපි ඒ කම්කරුවන්ෙග් ජීවිතවලට ගිහිල්ලා 
බැලුෙවොත් ෙම් පමාණය ගන්ෙන් ඉතා සුළු පිරිසක්.  ෙපොෙත් 
ගණන ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි,  ඒ ෙගොල්ලන්ට ඇත්තට 
ලැෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
දැනට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 450යි. රුපියල් 300ක් වැඩි 

කරන්න අපි ෙයෝජනා කරනවා.  
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ වැඩි කරපු ආකාරය දැන් කිව්වා ෙන්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 

450 වැඩි කරන්ෙන් රුපියල් 550 දක්වා.  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
වෘත්තීය සමිති ඉල්ලා සිටින්ෙන් රුපියල් 1,000ක් වැඩි 

කරන්න කියලා. අපි කියන්ෙන් රුපියල් 770ට settlement එකකට 
එන්න කියලායි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. ඔබතුමා එෙහම කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මම කියන්ෙන් 

එෙහම ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා රජයක් හැටියට, වතු සමාගම් 
ෙපොළඹවන්න ඕනෑ- 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන් රුපියල් 770කට.  රුපියල් 1,000කට 

කිසිෙසේත්ම එන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒක practical  නැහැ. නමුත් 
පළමුවන පියවර වශෙයන් රුපියල් 770ක් ලබා දීමට අපි ෙයෝජනා 
කරනවා. 
 

ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය: විසත්ර 

உள்நாட் , ெவளிநாட் க் கடன்கள்: விபரம் 
LOCAL AND FOREIGN BORROWINGS: DETAILS  

396/’15 
7.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ)  (i) 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හීදී රජය විසින් ලබා ගත් 
ෙද්ශීය ණය පමාණය සහ වාර්ෂික සාමාන්ය ෙපොලී 
අනුපාතය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හීදී රජය විසින් ලබා ගත් 
විෙද්ශීය ණය පමාණය සහ වාර්ෂික සාමාන්ය 
ෙපොලී අනුපාතය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
அரசாங்கத்தினால் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
உள்நாட்  கடன் ெதாைக மற் ம் வ டாந்த 
சராசாி வட்  தம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2 0 1 4  மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
அரசாங்கத்தினால் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
ெவளிநாட்  கடன் ெதாைக மற் ம் வ டாந்த 
சராசாி வட்  தம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர்  இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the amount of  local borrowings obtained 
by the Government in the years 2014 and 
2015 and the average annual interest rate; 
and 

 (ii) the amount of  foreign borrowings obtained 
by the Government in the years 2014 and 
2015 and the average annual interest rate? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 

 
 (ii) 

 
(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙම ෙසේයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 2014 වර්ෂයට වඩා 2015 වර්ෂෙය්දී  
ලබා ගත් ණය පමාණය වැඩි වී ඇති බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. මීට ෙපර පැවැති ආණ්ඩුව ලබා ගත් ණය සහ කැබිනට් 

මණ්ඩලය සහ පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් ෙනොකර සිදු කළ වියදම් 
පියවීම සඳහා තවත් ණය ලබා ගන්න සිදු වුණා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය් සිටින කාලෙය් දිගින් දිගටම 
රාජපක්ෂවරු ගිනි ෙපොලියට ණය අරගන්නවා කියලා ෙචෝදනා 
කළත්, 2014දී ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් ලබා ගත් ණයවල 
ෙපොලී අනුපාතයත්, 2015දී තමුන්නාන්ෙසේලා ලබා ගත් ෙපොලී 
අනුපාතයත් අඩු වැඩි වශෙයන් සමානයි. එයින් ෙපෙනන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් ගිනි ෙපොලියට ණය ගත් බවයි. දැන් ඒක ගිනි 

වර්ෂය  ෙද්ශීය ණය 
පමාණය  

(රු. මිලියන) 

වාර්ෂික බරිත 
සාමාන්ය ෙපොලී 
අනුපාතය (%) 

2014 965,449                7.71 

2015 1,187,231                7.48 

වර්ෂය  විෙද්ශීය ණය 
පමාණය  

(රු. මිලියන) 

වාර්ෂික බරිත 
සාමාන්ය ෙපොලී 
අනුපාතය (%) 

2014 422,543                3.8 

2015 556,370                4.8 

659 660 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොලිය නම් ෙම්කත් ගිනි ෙපොලියෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
කාලෙය් කිව්වා ගිනි ෙපොලියට ණය ගනිමින් පවුලක් ෙපෝෂණය 
කරනවා කියලා. එෙහම නම් ඒ ගිනි ෙපොලියට ණය ගනිමින්  
පවුලක් ෙපෝෂණය ක රන ව්යාපෘතිෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා තවමත් 
නිරත වී සිටිනවා ෙන්ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ පවුල කළ අපරාධය නිසා තමයි ෙමතරම් ප ශ්න තිෙබන්ෙන්. 

ඒක හංගන්නට ෙදයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා දැන 
දැනම ඒ පශ්නය අහන්ෙන්- [බාධා කිරීම්] මතක තියා ගන්න 2005
- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. Order, please! උඩ බිම බලලා 

කථා කරන්න. ආදර්ශවත් ෙවන්න. උඩයි බිමයි බලලා 
හැසිෙරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙහට දින රජ කරන ඒ තරුණ 

තරුණියන් ෙදස බලලා තමයි කථා කරන්ෙන්. අනාගතෙය්දී ඒ 
අයට තිෙබන පශ්න ෙපන්වලා ෙදන්න ඕනෑ ෙන්.  

2005දී රාජපක්ෂ පාලනයට රට භාර ෙදන විට රුපියල් 
බිලියන 1,787ක ණය පමාණයක් තමයි තිබුෙණ්. 2015 ජනවාරි 
මාසෙය් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට සහ ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාට රට ෙබ්රා ගන්නට නැවත භාර ෙදන විට 
එය රුපියල් බිලියන 8,996කට වැඩි ෙවලා තිබුණා. පස් ගුණයක් 
වැඩි ෙවලා. [බාධා කිරීමක්] මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය ගත්තාට 
වඩා අඩු ෙපොලී අනුපාතයකටයි අපි 2015දී ණය අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා අහපු පශ්නයට පිළිතුර ෙමයයි. එදා සියයට 
6.8ක ගිනි ෙපොලියට අරන් තිෙබන වාණිජ ණය අපට පුළුවන්කම 
ලැබිලා තිෙබනවා සියයට 2.3කට ගන්නට. ෙම් ෙදක අතර ෙවනස 
ඒකයි.   

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඉලක්කම් එක හා සමානයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමම ණය සම්භාරෙයන් ආරම්භ කළ පධාන සංවර්ධන ව්යාපෘති 
ෙමොනවාද?  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි අරෙගන තිෙබන ණය පමාණෙයන් සියයට-  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
"යන්ෙන් ෙකොෙහේද, මල්ෙල් ෙපොල්" කථා කියන්ෙන් නැතුව 

අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා අහපු පශ්නයට මට අතුරු පාරක ගිහිල්ලා උත්තර 

ෙදන්න බැහැ ෙන්. මහ පාරින් ඇවිල්ලායි මම උත්තර ෙදන්න 

ඕනෑ. ඔබතුමා අහපු පශ්නයට උත්තරය ෙමයයි. 2015 වර්ෂෙය් 

ණය බරතාව වැඩි වුණා නම් ඒෙකන් සියයට 89.9ක්ම වැඩි වුෙණ් 

මීට ෙපර පරිපාලනෙය් තිෙබන වියදම් දරන්නයි. ඊට පසුව අපි 

අරෙගන තිෙබන්ෙන් පාග්ධන වියදම්වලට. ෙමොකද 2015 අපි 

ඡන්ද ෙපො ෙරොන්දු දුන්නාට තඹ සතයක් අෙප් ණය වැඩි ෙවලා 

නැහැ. අපි රුපියල් බිලියන 228ක් ආදායම ෙහව්වා. අෙප් වියදම 

රුපියල් බිලියන 198යි. ඉතින් තිබුණු ණය අඩු වුණා. ඒක තුළින් - 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මම ඇහුෙව් පටන් අරගත්තු පධාන සංවර්ධන ව්යාපෘති 

ෙමොනවාද කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අතුරු පශ්න තුන අවසානයි. ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු 

ෙදන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම ෙහට දිනෙය් රජකරන ඒ තරුණ තරුණියන්ට ලබා ගන්න 

පුළුවන් ෙතොරතුරු තමයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. පැහැදිලියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ තුළින් අපි පටන් ෙගන තිෙබනවා, ෙකොළඹ-නුවර අධිෙව්ගී 

මාර්ගය, ලක්ෂයක ෙගවල් හදන්න-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා. ඊට පිළිතුරුත් ලැබුණා. 

661 662 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙගොවීන්ෙගන් සහතික මිලකට වී මිලදී ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 

රුපියල් බිලියන 84ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි අපි 
රට ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න තුනක්  ෙනොෙවයි, ඊට වඩා අහලා 

තිෙබනවා. උත්තරත් ලැබිලා තිෙබනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි, වරපසාද පශ්නයකුයි මා මතු 

කරන්ෙන්. - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him speak first. Then I will give - 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Let me speak first. ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන 

පශ්නය, මම හැම දාම මුහුණ ෙදන පශ්නයක්. ඔබතුමාට ඇෙරන්න 
ඒ ගැන පැමිණිලි කරන්න ෙකෙනක් නැහැ. අහන පශ්නයට 
ෙනොෙවයි, උත්තර ෙදන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, මම අහපු 
පශ්නය තමයි,- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම්ක පැමිණිලි කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පැමිණිල්ල ෙම්කයි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට අවස්ථාව 

ෙදන්නම්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 මම ඇහුෙව් පසු ගිය වර්ෂෙය් ලබා ගත් ණය සම්භාරෙයන් 

කළ පධාන සංවර්ධන ව්යාපෘති  ෙමොනවාද කියලායි. ඒ පශ්නයට 
උත්තර ෙදන්ෙන් නැතිව ෙවනත් වල් පල් කියනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු අගාමාත්යතුමා. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව මන්තීවරෙයක් 

පශ්නයක් ඇහුවාම ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්නත් පුළුවන්; 
පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැතිව ඉන්නත් පුළුවන්. ෙම් අවස්ථාෙව් 
ඇමතිතුමා පිළිතුරු දුන්නා. එෙහත් ෙකොෙහේවත් කියලා නැහැ, ඒ 
පශ්නය අහන මන්තීවරයාෙග් කැමැත්ත විධියට පිළිතුරු ෙදන්න 
ඕනෑ කියලා. එෙහම නම් ෙමොනවාටද, පශ්න අහන්ෙන්? ඒක 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැතිවයි ෙම් කෑ ගහන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් "point of Order" එකට 

උත්තරයක් ෙදන්න අවශ්යයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් කියනවා, 2014  අධ්යාපනයට - 

[බාධා කිරීමක්] ඔව්, මම සභාවටයි උත්තර ෙදන්ෙන්. ෙමොකද, 
ෙකොෙහොමත් මන්තීවරු පීලි පැනලායි කථා කරන්ෙන්. ඒ ආණ්ඩුව 
අධ්යාපනයට ෙවන් කෙළේ රුපියල් බිලියන 10යි. අෙප් ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග්ත් ආණ්ඩුව තුළින් අධ්යාපනයට රුපියල් බිලියන 
84ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව අධ්යාපනය ලබන 
දරුවකුට රුපියල් 1,800ක් ෙවන් කළා නම්, අද අපි  රුපියල් 
11,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙවනස. ඒ 
පවුලකට ගිය වියදම තමයි අද අධ්යාපනයට ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒකයි ෙවනස.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. දැන් ෙම් පශ්නය ඇහුවා, 

පිළිතුරු දුන්නා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අතුරු පශ්න අහන්න අවස්ථාව ෙදන්න අමාරුයි. ඔබතුමා 

නැඟී සිටි නිසා මම අවස්ථාව ෙදන්නම්. දැන් අතුරු පශ්න අහලා 
ඉවරයි. සභාෙව් ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාව තුළ ගරු 

මන්තීවරයකුෙග් නම සඳහන් කළාම ඒ සඳහා පිළිතුරු දීෙම් 
අයිතියක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. 
[බාධා කිරීම්] ඔව්, ඔව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නම සඳහන් කළාද?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි තමුන්නාන්ෙසේට  පැමිණිලි කළා, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ගරු සභාව සම්පූර්ණෙයන් ෙනොමඟ යවලා, අධ්යාපනයට 

ෙනොකරන වියදමක්, - රුපියල් බිලියන 121ක් - පුනරාවර්තන 
වියදමක් ෙලස වැරදි ආකාරයට එතුමා ඉදිරිපත් කළා. ඒකට 
එෙරහිව අපි විශ්වාසභංගයක් දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට කථා කරන්න අයිතියක් 

නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාෙග් නම සඳහන් කළා කියාපු නිසයි මා අවස්ථාව 

දුන්ෙන්.   So, we will close this. This is enough. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යැව්වා. අපි ඒකට එෙරහිව විශ්වාස 

භංගයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ විශ්වාස භංගයට මුහුණ ෙදන්න.  
[බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නයක් ඇහුවා, පිළිතුර දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] මා 

එතුමාටත් අවස්ථාව දුන්නා. We have to go for the next 
Question.    

 
නාවලපිටිය ඉඹුල්පිටිය වත්ත ඉඩෙම් ගුරු 

ගම්මානය: විසත්ර 
நாவலப்பிட் , இம் ல்பிட் வத்த காணியி ள்ள 

ஆசிாியர் கிராமம்: விபரம் 
TEACHERS’ VILLAGE AT IMBULPITIYA WATTA, 

NAWALAPITIYA: DETAILS  
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8.  ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) නාවලපිටිය මැතිවරණ බලපෙද්ශෙය්, පසබ්ාෙග් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ ඉඩම් 
පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති 
ඉඹුල්පිටිය වත්ත ඉඩෙම්, ෙකොමිෂන් සභා 
අනුමතිය යටෙත් නීත්යානුකූල කමෙව්දයට අනුව 
ගුරු ගම්මානයක් ඉදිකර ඇති බවත්; 

 (ii) අදාළ ගුරු ගම්මානය පිහිටුවීම සහ ඊට ඔප්පු ලබා 
දීම සුදුසු බව, මධ්යම පළාත් අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
හා පළාත් පධාන අමාත්යාංශය විසින් නිර්ෙද්ශ කර 
ඇති බවත්; 

 (iii) එම ගුරු ගම්මානෙය් ඉඩම්ලාභී ගුරුවරුන්, 
විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් 
සියලු ෙදනා ෙම් වනවිට නිවාස ඉදිකර එම නිවාස 
සඳහා විදුලිය හා ජලය ලබාෙගන පදිංචි වී සිටින 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසු, රජෙය් පබල 

කැබිනට් අමාත්යවරෙයකු හා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු 

අදාළ ගුරු ගම්මානය ඉවත් කර නැවත එම ඉඩම් පවරා ගත 

යුතු බවට කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව, ඉඩම්ලාභීන් ඉවත් 

කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 

දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) நாவலப்பிட்  ேதர்தல் ஆ ைகப் பிரேதசத்தில், 
பஸ்பாேக பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள் காணி 
சீர்தி த்த ஆைணக்கு க்குச் சாட்டப்பட் ள்ள 
இம் ல்பிட் வத்த காணியில், ஆைணக்கு  
வின  அங்கீகாரத்தின்கீழ் சட்டாீதியான 

ைறயில் ஆசிாியர் கிராமெமான்  நிர்மாணிக் 
கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) சம்பந்தப்பட்ட ஆசிாியர் கிராமத்ைதத் தாபித்தல் 
மற் ம் அதற்கான உ திகைள வழங்குதல் 
ெபா த்தமாகுெமன மத்திய மாகாண கல்வித் 
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திைணக்களம், மாகாண கல்வி அைமச்சு மற் ம் 
மாகாண பிரதான அைமச்சு பாிந் ைர 
ெசய் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆசிாியர் கிராமத்தின் காணி 
ெப னர்களான ஆசிாியர்கள், அதிபர்கள் 
உள்ளிட்ட கல்வித் ைறையச் சார்ந்த சகல ம் 
தற்ேபா  கைள நிர்மாணித்  ேமற்ப  

க க்கு மின்சாரம் மற் ம் நீர் வசதிகைளப் 
ெபற்  கு யமர்ந் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) திய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் 
பின்னர் அரசாங்கத்தின் பலம்ெபா ந்திய 
அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள ஒ  அைமச்ச ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் ஒ வ ம் குறித்த ஆசிாியர் 
கிராமத்ைத அகற்றி அக்காணிகைள மீண் ம் 
சு காித் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன ேமற்ெகாண்ட 
ேகாாிக்ைகயின் பிரகாரம் காணி ெப னர்கைள 
அகற் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Lands: 

(a)  Is he aware that - 

 (i) a Teachers’ Village has been constructed 
with the approval of the Land Reforms 
Commission following the legal procedure , 
on the land known as Imbulpitiya Watta 
which is under the Land Reforms 
Commission and situated in Pasbage 
Divisional Secretary's Division in 
Nawalapitiya Electorate; 

 (ii) the Department of Education of the Central 
Province, Provincial Ministry of Education 
and the Provincial Chief Ministry have 
recommended the establishment of the said 
Teachers’ Village and provision of deeds 
for it; and 

 (iii) all recipients of land from the said 
Teachers’ Village including teachers, 
principals and other personnel of the 
education sector who have constructed 
houses and obtained electricity and water 
for those houses are residing in those 
houses by now? 

(b)  Will he inform this House whether action will be 
taken to remove those recipients of land on a 
request made by a powerful Cabinet Minister and 
a Member of Parliament of the government after 
the election of the new government professing 
good governance, to the effect that the relevant 
Teachers’ Village should be removed and the land 
should be taken over again? 

(c)  If not, why? 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) පිළිගත ෙනොහැක. 
 (ii) නැත. 
 (iii) ෙනොදනිමි.  
(ආ) ඔව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සමා ෙවලා පශ්නෙය් පළමු ෙකොටසට 

පිළිතුර නැවතත් කියන්න. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පශ්නය ගැන මා සමඟ දුරකථනෙයන් කථා 
කළ නිසා මා ඊෙය් ගියා, ෙම් කියන ඉඩම බලන්න. මෙග් අම්ෙම්! 
මා ඉතාම කනගාටුවට පත් වුණා, ෙජ්යෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥයකු 
විධියට තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් අපරාධය ෙකරුෙව් ඇයි කියන එක 
පිළිබඳව. මහා විද්යාලයට අයිති ඉඩම මිනිස්සුන්ට ෙබදා දීලා. දැන් 
කීඩාංගනයකුත් නැති ෙවනවා. මා හිතන්ෙන් නැහැ, 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්ක දැනෙගන කළායි කියලා. විදුහල්පතිතුමාත් 
ඉඩම් කෑලි අරෙගන. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමාත් ඉඩම් 
කෑල්ලක් අරෙගන. අනික, අවසරයක් අරෙගනත් නැහැ. 
ෙමතුමාෙග් යහළුෙවකුත් අරෙගන තිෙබනවා ඉඩම් කෑලි 21ක්. 
ඒක ගැන මා කියන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා මට ඊෙය් කියාපු  ෙද්වල්. 

මා ඒ ඉඩමට ගියාම මුළු ගමම ඇවිල්ලා මාව වට කර ෙගන 
"අයිෙයෝ! ෙම් අපරාධයට ඉඩ ෙදන්න එපා" කියලා කිව්වා. ගරු 
මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් යහපතට; 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 

ඇමතිවරෙයකුෙගන් මම පශ්නයක් ඇහුවා. ඒ ගරු ඇමතිතුමා ඒ 
පශ්නයට උත්තර ෙදමින් කියනවා, "මම ඊෙය් ඒ ස්ථානය 
නිරීක්ෂණය කළා" ය කියලා. එෙහම නිරීක්ෂණය කරලා එතැනදී 
මිනිස්සු කියපු ෙද් තමයි එතුමා උත්තරය විධියට ෙදන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමා, සමාෙවලා තත්පරයක් ඉන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මට ෙම් පශ්නය අහන්න 
අවසර ෙදන්න. මම ෙම් රෙට් ඉඩම් ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් 
අහනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන පශ්නය ෙමයයි: 
"නාවලපිටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, පස්බාෙග් අධ්යාපන 
ෙකොට්ඨාසය තුළ ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් 
ඉඩමක නාවලපිටිය ආසනෙය් සහ ගම්ෙපොල අධ්යාපන 
ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචි ගුරුවරු ෙවනුෙවන් ගුරු ගම්මානයක් ඉදිකර 
ඇති බවත්, එම ඉඩම, ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව 
අනුමත කිරීෙමන් පසු අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් සියලු ෙදනාෙග්ද 
අනුමතිෙයන්  නිවාස ඉදිකර ඇති බවත්, දැනට ෙමම නිවාස සඳහා 
විදුලිය සහ ජලය ලබාෙගන ගුරුවරු පදිංචි වී සිටින අතර, පළාෙත් 
මන්තීවරෙයකුෙග් අවශ්යතාව මත ගරු ඇමතිතුමා එම 
ගම්මානෙයන් ගුරුවරු ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද?" 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ගිෙය් ඉඩම් ෙකොමසාරිස්තුමා එක්කයි. 

මා එක්ක ගිය LRC එෙක් ෙකොමසාරිස්තුමා කිව්වා, එෙහම අනුමත 
කරපු එකක් එතුමා දන්ෙන් නැහැ; එෙහම ෙවන්න බැහැ කියලා. 
ඒක නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙබොෙහොම කාරුණිකව ෙම් කරුණ 
කියන්නම්. ෙම් ඉඩෙම් නීත්යනුකූලභාවය සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. කාෙග්ත් යහපතට අපි ෙම්ක 
Attorney-Generalට ඉදිරිපත් කරලා නිෙයෝගයක් අරෙගන ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තීරණය කරමු. ෙම් ඉඩම සම්බන්ධෙයන් 
නීත්යනුකූලභාවයක් නැහැ කියලා ෙම් උත්තරෙය් කියනවා ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිව රෙයකු 

මම අහපු පශ්නයකට ෙම් රටට ෙදන උත්තරය ෙමයයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම ඉතාම කනගාටු වනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් ආසනෙය් 
මන්තීවරෙයකුෙග් වුවමනාවට ගුරුවරු 70ෙදෙනකුෙග් ෙගවල් 
කඩා ඔබතුමා ඒ අය පාරට දමන්න. ආණ්ඩුෙව් තීරණය ඒක නම්, 
මට පශ්නයක් නැහැ. මෙග් පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ඇමතිවරයා කරපු පකාශය ෙබොරුවක් 
කියලායි මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්. ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාව  අනුමත කරපු ෙකොමිෂන් පතිකාව බලන්න.  

ගරු ටී.බී. ඒකනායක රාජ්ය ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉඩම, ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව 

අනුමත කෙළේ නැද්ද3 කියලා ඔබතුමා නැඟිටලා එතුමාෙගන් 

අහන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉඩම ෙකොමිෂන් සභාව අනුමත 

කළා. ඉඩම අයිති ඉඩම්  පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවට. 

ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් ඉඩම අනුමත කළා. අධ්යාපන අමාත්යාංශය 

ෙම් ඉඩම අවශ්ය නැහැ කිව්වා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඉස්ෙකෝලයට 

ඉඩමක් අවශ්ය නම්, එහා පැත්ෙත් අක්කර පහක් තිෙබනවා, 

ගන්න. ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව හැදුවා.  හැබැයි, 

ෙම්ක මතක තියා ගන්න. ෙම් ආණ්ඩුව පක්ෂ ෙදකක් එකතු ෙවලා 

හදපු ආණ්ඩුවක්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අගමැතිතුමා. 

තමුන්නාන්ෙසේ ඉඩම් භාර ඇමතිතුමා. හැබැයි, ශී ලංකා නිදහස ්

පාක්ෂිකයන්ෙග් ෙගවල් 70ක් කඩලා ඒ අය පාරට දමන්න 

ඔබතුමන්ලාට අයිතියක් නැහැ. ෙම් ඉඩමට ඉඩම් පතිසංස්කරණ 

ෙකොමිෂන් සභාව අනුමතිය දීලා තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි දැන් ෙම් ඉඩෙම් පශ්නය ෙබ්රා ගනිමු. ආණ්ඩු පශ්නය අපි 

ෙවනම කථා කරමු. ආණ්ඩු හැදීම, ෙවනස් කිරීම අපි පස්ෙසේ 
ෙවනම කථා කරමු. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පශ්නයට ෙම් උත්තරීතර 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු ඇමතිවරෙයකු ෙදන උත්තරයයි, ෙම්. මට 
අද COPE එෙක්දී ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපතිතුමා හම්බ වුණා. ෙමොකද කරන්ෙන් කියලා මම 
එතුමාෙගන් ඇහුවා.  

ඔබතුමා ෙම් සඳහා ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපතිතුමා ෙවනම කැඳවන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් ඉඩම අනුමත කරලා 
තිෙබනවා. රජෙය් තක්ෙසේරුව ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
විදුහල්පතිවරයා ෙම් ඉඩම එපා කියනවා. පාසල් සංවර්ධන සමිතිය 
කියනවා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, එෙහමනම් ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙසොයා බලා 

පසුව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් ෙමතැන රැසව්ීමක් තියන්න 
අවශ්ය නැහැ.   

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ෙම්  අතුරු පශ්නයක් 

අහනවාද? කථාවක් පවත්වනවාද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම් සියල්ල තිබියදී එක කසිප්පු කාරයකුෙග් අවශ්යතාවකට 

ෙම් මිනිසුන් සියලු ෙදනාම පාරට  
දානවා නම්, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
අතුරු පශ්නයක්ද? කථාවක්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි. කථාවක් ෙදන්න බැහැ. ඔබතුමා ෙම් ගැන 

ෙහොයලා බලලා පිළිතුරක් ෙදන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කන්න ගිෙය් ෙකොෙහේද? ඔබතුමා 

ඊෙය් දවල්ට කන්න ගිෙය් ෙකොෙහේද? 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙමතැනට කෑම බීම ගැන කථා 

කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. අසා තිෙබන පශ්නයට පිටස්තර 
වන අනවශ්ය පශ්න අසන්නට මට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. දැන් ෙම් 
ගැන ඇති තරම් කථා කළා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා-  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. දැන් අතුරු පශ්න අවසානයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නැහැ. නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් ෙගොඩාක් අතුරු 

පශ්න ඇහුවා. මට ෙවලාව රැක ගන්න අවශ්යයි. අද ඉතා වැදගත් 
කටයුතු රාශියක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා දැන් පශ්න කීයක් නම් 

ඇහුවාද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට ෙම් පශ්නය අහන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. දැන් ඔබතුමා ෙගොඩාක් පශ්න  

ඇහුවා. ෙහොඳයි. පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න. ගරු 

මන්තීතුමනි, කථාවක් පවත්වන්ෙන් නැතිව, පශ්නය අහන්න. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම දවල්ට කන්න ගිය තැනත් ඇහුවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. ඒකත් පශ්නයක්. දවල් කෑමට ගිය තැන ඇසීමත් 

පශ්නයක්.  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒක ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා. ගරු 

ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මාෙග් ෙලොකු 
ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා -[බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමා ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කළා ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් ඉඩම අනුමත කරලා නැහැයි කියලා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
සභාපතිතුමා මා එක්ක ගියා. එතුමා තමයි කිව්ෙව්. ඊට වැඩිය 

තව ෙමොනවාද?  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ඇසූ පශ්නය සම්බන්ධව ඔබතුමා 

උත්තරයක් ලබා ෙදන්න. ඔය විධියට කියන්න එපා.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
තමුන්නාන්ෙසේට ඕනෑ විධියට උත්තරය ලබා ෙදන්න මට 

බැහැෙන්. මම සත්යය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.  

ஸ 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා දැන් කිව්වා ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව 

විසින් ෙමය අනුමත කරලා නැහැයි කියලා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
නැත්නම්? ඔප්පු ලැබිලා තිෙබනවාද කියලා කියන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔප්පු ලැබිලා නැහැ.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව අනුමත කරලා 

තිෙබනවාද? ඒවා ෙමොකුත් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙකොමිෂන් සභාව-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ෙම් කරුණු කියන්ෙන් 

වගකීමකින් යුතුවද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහමනම්, ගරු ඇමතිතුමා කියනවා නම්, එහි විරුද්ධත්වයක් 

තිෙබනවා නම් ෙහොයලා බලලා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ෙම්ක 
ෙදපැත්ෙතන්ම ෙමතැන වාද කරන්න ෙදයක් ෙනොෙවයිෙන්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙමම කාරණය පිළිබඳව 

ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් ලබා 
ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට අද ෙමම ගරු සභාෙව් වැඩ කටයුතු රාශියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ජනතාව පදිංචි කරනවා නම් ඔප්පු ෙදන්න ඕනෑ. ඔප්පුවක් 

දීලාත් නැහැ. පාෙද්ශීය සභාව, නගර සභාව අනුමත කරලාත් 

නැහැ. [බාධා කිරීම්]ෙම් ඉඩම් ෙමතුමාෙග් හිෙත් ආශාවටයි ෙබදා 

දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා වැරැදියිෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 

අනුමැතිය, එහි තක්ෙසේරුව - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
දීපු ඔප්පුත් ෙගෙනන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ යහ පාලන 

ආණ්ඩුෙව් රාජ්ය ඇමතිවරෙයක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පාක්ෂිකයන් එළියට දාලා  - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඊළඟ පශ්නය ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමා.  [බාධා කිරීමක්] 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] 
මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න.   

 
රබර් සඳහා සහතික මිලක්: කියාත්මක ෙනො කිරීම 

இறப்ப க்கு உத்தரவாத விைல : 
நைட ைறப்ப த்தாைம 

 GUARANTEED PRICE FOR RUBBER : NON-IMPLEMENTATION 
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9. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) කුඩා රබර් කට්ටිකරුවන් අක්කර 1/2ෙය් ඉඩම් හිමි 
පුද්ගලයන් ෙලස සලකා සංඛ්යාත්මකව ගණනය කළ විට 
ඔවුන්ට දැනට ලැෙබන ආදායම කිෙලෝවකට රු. 225/-ක් 
පමණ බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පසුගිය රජය විසින් ලබාදුන් රු. 300/- සහන මිල 
ෙනොලැෙබන බැවින්, දළ වශෙයන් එක් 
කට්ටිකරුවකුට කිෙලෝවකින් දිනකට රු. 75/-ක 
පමණ අලාභයක් දැරීමට සිදුවන බවත්; 

 (ii) රබර් කිෙලෝවකට අවම වශෙයන් රු.300/-ක 
මිලක් ෙනොලැෙබන්ෙන් නම්, අඩු ආදායම්ලාභී 
ෙමම පවුල්වල තත්ත්වය තවත් පහළ වැෙටන 
බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්තමාන රජය රබර් කිෙලෝවකට රු. 350/-ක 
සහතික මිලක් ලබාදීමට දුන් පතිඥාව අනුව, එම 
සහතික මිල කියාත්මක ෙනොකරන්ෙන් මන්ද;  

 (ii) ඒ සඳහා ෙවනත් සහනදායී කියාමාර්ගයක් 
ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ඉහත (ආ)(ii) අනුව අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල තත්ත්වය 
තවත් පහළ වැෙටන විට ජනතාවෙග් ආදායම් තත්ත්වය 
නැංවීම පිළිබඳව අගාමාත්යතුමා සිදු කළ කථාෙව් ෙනොපිට 
සිදුවී ඇති බවත්, එය පවුල් ලක්ෂ ගණනාවකට අහිතකර 
ෙලස බලපාන බවත්, ඒ ගැන රජය ගන්නා කියාමාර්ගය 
ගැනත් පකාශයක් කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) சி  இறப்பர் காணித் ண்  உாிைமயாளர்கைள 1/2 
ஏக்கர் காணி உாிைமயாளர்களாகக் க தி 
எண்ணிக்ைக ாீதியில் கணிப்பி ைகயில், 
இவர்க க்கு தற்ேபா  கிைடக்கும் வ மானம் ஒ  
கிேலா க்கு  சுமார் பாய் 225/- ஆகும் என்பைத 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட ச ைக 
விைலயான பாய் 300/- கிைடக்காைமயால்,  
சராசாியாக  காணித் ண்  உாிைமயாளர் 
ஒ வ க்கு  நாெளான் க்கு, ஒ  கிேலா க்கு 
சுமார் பாய் 75/- நட்டம் ஏற்ப கின்ற 
ெதன்பைத ம்; 
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 (ii) ஒ  கிேலா இறப்ப க்கு குைறந்தபட்ச 
விைலயாக பாய் 300/- கிைடக்காவி ன், 
குைறந்த வ மானம் ெப ம் இக்கு ம்பங்களின் 
நிைல ேம ம் ழ்ச்சியைட ம்  என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) தற்ேபாைதய அரசாங்கம் ஒ  கிேலா 
இறப்ப க்கு  பாய் 350/- உத்தரவாத விைல 
வழங்குவதாக வழங்கிய உ திெமாழிக்கு ஏற்ப, 
குறிப்பிட்ட உத்தரவாத விைலைய நைட ைறப் 
ப த்தாமல் இ ப்ப  ஏன்; 

 (ii) இதற்கான ேவெறா  நிவாரண ாீதியிலான 
நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்வாரா; 

 என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) ேமேல ஆ (ii )  இற்கு ஏற்ப, குைறந்த வ மானம் 

ெப ம் கு ம்பங்களின் நிைல ேம ம் ழ்ச்சி 
யைடகின்றேபா , மக்களின் வ மான மட்டத்ைத 
அதிகாிப்ப  ெதாடர்பில் பிரதம அைமச்சரால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற கூற் க்கு எதிர்மாறான   
நிகழ்ந் ள்ளெதன்பைத ம், இ  பல இலட்சம் 
கு ம்பங்கள்மீ   பாதகமான தாக்கத்ைத ஏற்ப த்  
ெமன்பைத ம், இ  ெதாடர்பில் அரசாங்கம் ேமற் 
ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் குறித்  கூற்ெறான்ைற 
ெவளியி வாரா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Plantation Industries:  
(a) Is he aware that rubber smallholders, when 

counted as owners of half an acre of land, get an 
income of only Rs. 225 for a kilogram of rubber at 
present? 

(b) Will he admit that - 
 (i) a rubber smallholder has to incur a loss of 

approximately Rs. 75, as he no longer gets 
the Rs. 300 concessionary price he got 
under the previous Government; and 

 (ii) the standard of life of these low-income 
families further deteriorate unless they get a 
price of at least Rs. 300 for a kilogram of 
rubber? 

(c) Will he inform this House - 
 (i) why the promise made by the present 

Government that a guaranteed a price of Rs. 
350 would be made available for a kilogram 
of rubber is not implemented; and 

 (ii) whether any other concessionary measure 
will be adopted for that? 

(d) Will he also inform this House whether he will 
make a statement on the measures to be adopted 
by the Government as the lives of hundreds of  
thousands of people have been adversely affected 
owing to the reverse of the statement of the Prime 
Minister on the enhancement of the income of the 
people having happened, with the standards of life 
of the low-income families further deteriorating 
according to (b) (ii) above? 

(e) If not, why?  

ගරු නවින් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රබර් මිල පහත යාම ෙහේතුෙවන් 
වගාකරුවන්ට රබර් කිෙලෝවකට ලැෙබන ආදායම අඩු වී 
ඇත. එය රුපියල් 225ක් ෙලස නිශච්ිතව පැවසිය ෙනොහැකි 
ෙව්. ෙමම මිල කලින් කලට උච්චාවචනය ෙව්. 

(ආ) (i) නැත. 

   රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කරන 
ලද ගණනය කිරීම් අනුව 2015 වර්ෂෙය් කුඩා රබර් 
වතු අංශෙය් රබර් කිෙලෝවක් නිපදවීමට වැය වන 
නිෂ්පාදන පිරිවැය රුපියල් 170ක් පමණ ෙව්. 
එබැවින් වර්තමාන ෙවෙළඳ ෙපොළ මිල ගණන් 
උච්චාවචනය වීම ෙහේතුෙවන් වර්තමානෙය් රබර් 
සඳහා වන ලාභ තීරුව අවම මට්ටමකට පත්ව ඇත. 

 (ii) නැත. 

   රබර් මිල අඩු වීෙම්දී රබර් වගාකරුවන්ෙග් 
ආදායම අඩු වන බව සත්යයක් වුවද එහි බලපෑම 
අවම කිරීමට කියා මාර්ග ගනු ලබයි. 

(ඇ)  (i) රබර් මිල පහළ වැටීම රබර් නිෂ්පාදනය කරනු 
ලබන සියලුම රටවලට බලපාන ෙගෝලීය 
ගැටලුවක් බැවින් ඒ ෙවනුෙවන් රජෙය් සහනාධාර 
කමයක් දිගින් දිගටම පවත්වා ෙගන යාම ඵලදායී 
ෙනොවන බැවින් 2015.09.30 දිනට පසු ෙමම 
සහනාධාර කමය කියාත්මක ෙනොෙව්. 

 (ii) රබර් වගාෙව් ඵලදායීභාවය ඉහළ නැංවීම මඟින් 
ඒකක භූමි පමාණයකින් ලැෙබන අසව්ැන්න වැඩි 
කර ගැනීෙමන් රබර් වගාෙවන් ලැෙබන ලාභය 
ඉහළ නංවා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබ්. එබැවින් 
ෙකටි කාලීනව ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීමට හැකි 
කමෙව්දයන් සහ පිරිවැය අඩු කිරීෙම් කමෙව්දයන් 
පිළිබඳව වගාකරුවන් දැනුවත් කිරී ෙම් කටයුතු  
රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු 
කරනු ලබයි. තවද කුඩා රබර් වතු හිමියන් සඳහා 
වන ෙපොෙහොර සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළ සහ රබර් 
නව වගාව, නැවත වගාව, වැහි ආවරණ ෙයදීම, 
අතුරු ෙභෝග වගාව සඳහා රජය මඟින් ලබා ෙදන 
සහනාධාර වැඩසටහන් තවදුරටත් කියාත්මක 
කරනු ලැෙබ්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඉ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කිව්වා, රබර් කිෙලෝගෑම් එකක් 
සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවැය රුපියල් 170ක් පමණ වනවාය කියලා. 
දැන් රබර් කිෙලෝගෑම් 1ක් රුපියල් 175කට විකුණන්න පුළුවන්. 
රබර් කිෙලෝවකට රුපියල් 225ක් ලැබුෙණ් දැනට මාස 
එකහමාරකට, මාස ෙදකකට ෙපරයි. ඔබතුමා දැන් දන්නා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආකාරයට අද  මිල රුපියල් 175යි. ෙම් තත්ත්වය තුළ කුඩා රබර් 
කට්ටිකරුවන් විපත්තිදායක තත්ත්වයකට, එෙහම නැත්නම් 
ආපදාවකට ලක් වී තිෙබනවා ෙන්ද? ඒ කියන්ෙන් රබර් අක්කර 
භාගයක් පමණ වගාවක් කරන, ආදායම එය පමණක් වූ මනුස්සයා, 
ආපදාවකට, විපත්තියකට ෙන්ද ෙම් ලක් වී තිෙබන්ෙන්? ඒ 
ආපදාවට ලක් වූ මිනිස්සු ඒ තත්ත්වෙයන් මුදා ගන්නට 
ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි රබර් කිෙලෝ ගෑම් එකකට 
රුපියල් 350ක සහතික මිලක් රජෙය් මැදිහත් වීෙමන් ලබා දීමට 
කටයුතු ෙනොකර, ඔබතුමන්ලා දුන්  ඡන්ද ෙපොෙරොන්දුව කඩ කර  
ඒ මිනිස්සු ආපදාවකට ලක් කිරීම අපරාධයක් ෙනොෙවයිද? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි රුපියල් තුන්සිය ගණනක මිලක් ෙගවන 

ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. මා ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම 
කිව යුතුයි, සහනාධාර වුණත් ඒ ෙම් රෙට් මහ ජනතාවෙග් මුදල් 
බව. ඒ නිසා අපි රජයක් වශෙයන් පතිපත්තිමය තීරණයක් 
අරෙගන තිෙබනවා, ස්ථාවර මිලක් ඇති කිරීමට සහනාධාර ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ පතිපත්තිෙය් අපි ඉන්නවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමන්ලා අරෙගන තිෙබන පතිපත්තිමය තීරණය අපට 

ෙපෙනනවා. ඒ පතිපත්තිමය තීරණය ගැනීමට ෙහේතුව තමයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මිනිසුන්ට සහනයක් ෙදන්නට කැමැති නැහැ 
කියන එක. ඒ මිනිසුන්ට සහනයක් ලබා ෙනොෙදනවා නම් ඒ 
මිනිස්සු හාමතයට පත් වන බව ඔබතුමා දන්නවාද? ෙලෝක 
බැංකුෙව් වාර්තාව අනුව අද වන ෙකොට ෙම් රෙට් සියයට 40ක් දුගී 
භාවෙය් ෙර්ඛාෙවන් පහළ සිටින බව,  ඔවුන්ෙග් දවසක ආදායම 
රුපියල් 225ට අඩු බව ඔබතුමා දන්නවාද? ෙලෝක බැංකුව අලුත්ම 
වාර්තාවකින්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Hon. Member, what is your Question?  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්නය ෙකටිෙයන් අහන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ තත්ත්වය තුළ ඔබතුමාට- 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
පශ්නය ෙමොකක්ද? We do not want a speech. Hon. 

Member, what is your Question?  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, speech එකක් ෙනොෙවයි. මම ෙම් කියන්ෙන් ඒ 

මිනිසුන්ට- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, ෙම් අසමින් ඉන්ෙන් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. ගරු 

ඇමතිතුමනි, දිනකට රුපියල් 225කට වඩා අඩු ආදායමක් ලබන 
සියයට 40කට වඩා මිනිස්සු ෙම් රෙට් ඉන්නවා. එවැනි දුගීභාවයක 
ඉන්නා වූ මිනිස්සු ෙවනුෙවන්, කුඩා රබර් කට්ටියකින් යැෙපන 
මිනිස්සු ෙවනුෙවන් සහනයක් ලබා ෙදන එක ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් මුදල්වලින් ඉටු කළ යුතු ෙසේවයක් ෙනොෙවයි කියලාද 
ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
අපි සහනාධාර ලබා ෙදනවා. ඒ තමයි, කුඩා රබර් වතුහිමියන් 

සඳහා වන ෙපොෙහොර සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළ සහ රබර් නව 
වගාව, නැවත වගාව, වැහි ආවරණ ෙයදීම, අතුරු ෙභෝග වගාව 
සඳහා රජය මඟින් ලබා ෙදන සහනාධාර වැඩසටහන් කියාත්මක 
කිරීම. ආදායම් වැඩි කිරීම සඳහා ෙකටි කාලීනව ආදායම් ඉහළ 
නැංවිය හැකි කම පිළිබඳ ෙගොවීන් දැනුවත් කිරිම. ඊට අමතරව 
අගමැතිතුමා ඇතුළු අපෙග් ෙවනම සැලසුමක් තිෙබනවා, අලුත් 
රබර් markets ෙහොයා ගැනීමට.  ඇත්ත වශෙයන්ම රබර් මිල කඩා 
වැටීම අෙප් රජෙය් අඩු පාඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ රබර් මිල පහළ යෑම නිසා තමයි ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගං වතුරක් ගැලුෙවොත් ඒක කාෙග්වත් වරදක් ෙනොෙවයි. 

නමුත් අපි ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගැනීමට සහනාධාර ෙදනවා.  
ඒ වාෙග් විපත්ති, ආපදා තත්ත්වයක්  මැද්ෙද්  ඉන්න ෙම් ජන 
ෙකොටෙසේ ජීවිත ගැන වාෙග්ම ජීවෙනෝපාය සම්බන්ධෙයන් 
වගකීමක් ෙම් ආණ්ඩුවට නැද්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පිළිතුරු ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Prime Minister will reply that Question.  
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතුමා ෙහොඳ පශ්නයක් ඇහු ෙව්. ෙලෝකෙය් ෙත් ෙවෙළඳ 

ෙපොළවල් ගණනාවක් තිෙබනවා. යුෙරෝපෙය් ෙත් ෙවෙළඳ 
ෙපොළක් තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අහන්ෙන් ෙත් පිළිබඳව ෙනොෙවයි, රබර් පිළිබඳව. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙදකම ගැන කියනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් 

අහගන්න.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අහන්ෙන් රබර් ගැන. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කියන ෙද් අහගන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, why do you not allow the  Hon.Prime 

Minister to reply?  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙලෝකෙය් ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ගණනාවක් තිෙබනවා. 

ෙලෝකෙය් රබර් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ගණනාවකුත් තිෙබනවා. 

[බාධා කිරීම්]  මම පිළිතුරු ෙදන්නම්ෙකෝ. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා 

කියන්න. පාකිස්තානෙය්, ඉන්දියා ෙව්, තුර්කිෙය්, ඉරානෙය් 

ෙවෙළඳ ෙපොළවල්  තිෙබනවා.  අපි ඒ එකකටවත් ගිෙය් නැහැ. 

ෙදවනුව ෙමොකක්ද ක ෙළේ? ෙලෝකෙය් රබර්  මිල අඩු වනෙකොට 

ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව පිට රටින් රබර් කිරි ෙගෙනන්න ඉඩ 

දුන්නා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අසීමිතව. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අසීමිතව. [බාධා කිරීම්] මට පිළිතුරු ෙදන්න ඉඩ ෙදන්නෙකෝ. 

මම ෙත් සහ රබර් කියන ෙදක ගැනම කියන්නම්. ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුව ඕනෑ තරම් රබර් කිරි පිට රටින් ෙගෙනන්න ඉඩ  දුන්නා. 
ලංකාෙව් රබර් කිරි  මිලදී ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා දැන් අපි 
කථා කරනවා. යම්කිසි මිලක් නියම කරලා රබර් සඳහා 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න ඒ සමාගම් එක්ක කථා 
කරෙගන යනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන්  රබර් කිරි ෙගෙනන්න 
ඉඩ දුන්ෙන් කවුද?  ඒ නිසා රබර්  market එක වැටුණා. ඒ වාෙග්ම, 
අපි ෙත් අපනයනය කිරීම රුසියාවට පමණක් සීමා කර ගත්තා. 
රුසියාෙව් හිටපු උදයංග වීරතුංග ෙහොයා ගන්නත් බැහැ; market 
එක ෙහොයා ගන්නත් බැහැ; යුක්ෙර්නෙය් ෙහොයා ගන්නත්  බැහැ. 
දැන් ෙමතැනට ඇවිල්ලා අඬනවා.   ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල්  350ක් ෙදනවා කියලා ඡන්ද 

ෙකොල්ලකෑවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11 - 102/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 

කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 බලහත්කාරෙයන් ඉවත් කළ  නිවැසියන්:  නිවාස 

සහ වන්දි 
பலவந்தமாக அகற்றப்பட்ட கு யி ப்பாளர்கள் : 

கள் மற் ம் நட்டஈ   
FORCIBLY EVICTED OCCUPANTS:  HOUSES AND 

COMPENSATION 
358/’15 

12.ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
 (மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) නාගරික පෙද්ශවල නව නිවාස ව්යාපෘති ආරම්භ 
කිරීම සඳහා සැලසුමක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, නිවාස ඉදි කරනු ලබන්ෙන්, තනි 
නිවාස වශෙයන්ද, නැතෙහොත් මහල් නිවාස 
වශෙයන්ද; 

 (iii) මහල් නිවාස වශෙයන් නම්, එක් ෙගොඩනැගිල්ලක 
ඉදි කරනු ලබන මහල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එක් මහලක තිෙබන නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පසු ගිය කාලෙය් ෙකොළඹ 02, ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිය 
පෙද්ශෙය් නිවාසවලින් නිවැසියන් 
බලහත්කාරෙයන් ඉවත් කළ බව දන්ෙන්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එෙසේ නම්, ඉහත (i) හි සඳහන් අය සඳහා නිවාස 
ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (iii) නිවාස ලබා දී ඇති පුද්ගලයන් පිළිබඳ  විසත්රයක් 
ලබා දිය හැකිද; 

 (iv) එෙසේ ලබා දී ඇති නිවාසවල වර්ග අඩි පමාණය සහ 
එම නිවාසවල පහසුකම් පිළිබඳව සෑහීමකට 
පත්වන්ෙන්ද; 

 (v) ඊට අමතරව එම නිවාසලාභීන් සඳහා වන්දි 
ලබාදීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විසත්ර ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (vii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, වන්දි ලබා දීමට  කටයුතු 
කරන දිනය කවෙර්ද;   

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) நகரப் பிரேதசங்களில் திய டைமப் க் 
க த்திட்டங்கைள ஆரம்பிப்பதற்கான திட்ட 
ெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய கள் தனி களாக 
நிர்மாணிக்கப்ப மா அல்ல  மா களாக 
(Flats) நிர்மாணிக்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) மா  களாக அைம ம் பட்சத்தில், ஒ  
கட் டத்தில் நிர்மாணிக்கப்ப ம் மா களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) ஒ  மா யில் இ க்கக்கூ ய களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) கடந்த காலப்பகுதியில் ெகா ம்  02, 

ெகாம்பனித்ெத  பிரேதசத்தில் களி ந்  
கு யி ப்பாளர்கள் பலவந்தமாக அகற்றப் 
பட்டார்கள் என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ளவர்க க்கு கள் வழங்கப் பட் ள்ள 
னவா என்பைத ம்; 

 (iii) கள் வழங்கப்பட் ள்ளவர்கள் ெதாடர்பான 
விபரத்ைத ெபற் த்தர மா என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வா  வழங்கப்பட் ள்ள களின் ச ர 
அ  அள  மற் ம் அவ் களின் வசதிகள் 
ெதாடர்பாக தி ப்தியைடகின்றாரா என்பைத ம் 

 (v) ேம ம்  ெப னர்க க்கு நட்டஈ  வழங்கு 
வதற்காக நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பரா என்பைத ம்; 

 (vii) இன்ேறல், நட்டஈ  ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத 

ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether there is a plan to commence new 
housing projects in urban areas; 

 (ii) if so, whether houses are constructed as 
single houses or flats; 

 (iii) if houses are constructed as flats, the 
number of storeys constructed in a flat; and 

 (iv) the number of housing units on one storey? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that occupants were 
forcibly evicted from their houses in Slave 
Island area in Colombo 02 during the 
recent past; 

 (ii) if so, whether houses have been provided to 
the persons mentioned in (i) above; 

 (iii) whether the details of the persons to whom 
houses were provided could be submitted; 

 (iv) whether he is satisfied in regard to the 
number of square feet of the floor area and 
the facilities of the aforesaid houses that 
have been provided as mentioned above; 

 (v) whether action has been taken to provide 
compensation to the aforesaid house 
recipients in addition; 

 (vi) if so, whether the details of it will be 
provided; and 

 (vii) if not, the date on which action will be 
taken to provide compensation? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ)  (i) ඔව්. 

 (ii) තනි නිවාස හා මහල් නිවාස වශෙයන්. 

 (iii) විදුලි ෙසෝපාන රහිත මහල් නිවාස සඳහා මහල් 

හතරක්ද, (විෙශේෂ අවසථ්ාවලදී මහල් පහකින්ද)  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා අදාළ පළාත් 

පාලන ආයතන ෙරගුලාසිවලට අනුව විදුලි 

ෙසෝපාන සහිත මහල් නිවාස මහල් හතරට 

වැඩිෙයන්ද ඉදි කරනු ලැෙබ්. 

 (iv) අදාළ සථ්ානෙය් සව්භාවය, භූෙගෝලීය පිහිටීම හා 
අවශ්යතාව අනුව ෙවනස ්ෙව්. 

(ආ) (i) ෙමම නිවාස ඉවත් කිරීම සිදු කරන ලද්ෙද් 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසිනි. එම නිසා ඒ 
සම්බන්ධ විසත්ර ලබා ගැනීම සඳහා නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත පශන්ය ෙයොමු 
කරන්ෙන් නම් මැනවි. 
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[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) ඉහත (ආ) (i) හි සඳහන් කර ඇති පරිදි ෙමම නිවාස ඉවත් 
කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සිදු කර ඇත. 
එබැවින් ෙමම අමාත්යාංශයට අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පශ්නෙය් (අ) ෙකොටසින් අහලා 

තිෙබන්ෙන් ෙකොම්පඤ්ඤවීදිය පෙද්ශෙය් මැෙල් වීදිය, ජස්ටිස ්
අක්බාර් වීදිය, ජාවා ෙපෙදස, ජුම්මා මස්ජිත් මාවත පදිංචිකරුවන්ව 
වන්දි ලබා ෙනොදී ඉවත් කිරීම සම්බන්ධවයි. දැන් නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියනවා, ඒ පශ්නය නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියටයි අදාළ, එතුමාට අදාළ නැහැ කියලා. ඒ 
නිසා මෙග් පශ්නය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අයත් 
අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ඔබතුමාෙගන් අහන මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
මහල් නිවාස ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරනවා කියලා ඔබතුමා කිව්වා. 
ඒක ආරම්භ කරන කාල වකවානුව කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ඔබතුමා එය පශ්නයක් වශෙයන් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. නමුත් 

ඒ මහල් නිවාසවල වැඩ කටයුතු අපි ෙම් වන විටත් - 2016 
වර්ෂෙය්දී - ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 2016 වර්ෂෙය්දී ඒ 

කටයුතු ආරම්භ කරනවාද? 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
අනිවාර්යෙයන්ම ආරම්භ කරනවා. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙමොකක්ද ඒෙක් criterion එක?  නිවාස ෙනොමැතිව නගරෙය් 

හැම තැනම සිටින ජනතාවට ඒ නිවාස ෙබදලා ෙදනවාද? 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ෙවනෙකොට අවශ්ය කරන 

ස්ථාන හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඊට අදාළ කැබිනට් 
පතිකාව ෙම් සතිෙය් කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයොමු කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉතාම කඩිනමින් ඒ වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කරලා අවශ්ය කටයුතු කරනවා. 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය මම අහනවා.  නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාත්යාංශය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට ෙගවල් 25 
ගණෙන් හදන "උදාගම්මාන" වැඩ පිළිෙවළ කරෙගන යනවා. 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් තිෙබන ඉඩ කඩම් සීමා සහිත නිසා ෙකොළඹ 
දිස්තික්කයට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පාෙයෝගික නැහැ. රෙට් අෙනකුත් 
පළාත්වල නිවාස අමාත්යාංශෙයන් නිවාස හදාෙගන යද්දී ඒකට 
සමගාමීව ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මහල් නිවාස සෑදීම 
කරනවා කියලා ඔබතුමාට ෙපොෙරොන්දු ෙවන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
අපි ඒක ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නිවාස පශ්නය ඉතාම  තදින් තිෙබනවා. 
ගරු අගාමාත්යතුමාත් ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. අපි 
කඩිනමින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඔබතුමා අපට කියනවාද, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති 
 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක ඒකාබද්ධ 

වැඩසටහනක් වශෙයන් තමයි ෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක 
වන්ෙන්.  

 
කළුතර දිසත්ික්කෙය් ෙපොල් රා නිෂප්ාදනය: විසත්ර  

க த் ைற மாவட்ட ெதன்னங்கள்  உற்பத்தி : 
விபரம் 

PRODUCTION OF COCONUT TODDY IN KALUTARA DISTRICT: 
DETAILS 

372/’15 
13.ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) (i) කළුතර දිසත්ික් කෙය් පිහිටි ෙපොල් රා මිලදී ගන්නා 

ඉසක්ාගාර සමාගම් කවෙර්ද; 
 (ii) එම ඉසක්ාගාර සමාගම් ෙවත ෙපොල් රා සැපයීම 

සඳහා සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි වී 
සිටින සැපයුම්කරුවන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් එක් 
එක් ඉසක්ාගාර සමාගම අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) රා නිෂ්පාදකයන් ෙවත බලපත නිකුත් කර ඇති 
ෙපොල් ගස ්සංඛ්යාව, එක් එක් නිෂ්පාදකයා අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) කළුතර දිසත්ික්කෙය් සිටින විනාකිරි නිෂ්පාදනය 
කිරීෙම් බලපතලාභින්ෙග් නම් හා ලිපින කවෙර්ද; 

 (v) සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුව එක් ෙපොල් 
ගසකින් සාමාන්යෙයන් දිනකට නිෂ්පාදනය කළ 
හැකි රා පමාණය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள 

ெதன்னங்கள்  ெகாள்வன  ெசய் ம் 
வ சாைலக் கம்பனிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வ சாைலக் கம்பனிக க்கு ெதன்னங் 
கள்  வழங்குவதற்ெகன ம வாித் திைணக் 
களத்தில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள வழங்குனர் 
களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் ஒவ்ெவா  
வ சாைல கம்பனியின ம் தனித்தனியாக 
யாெதன் பைத ம்; 

 (iii) கள்  உற்பத்தியாளர்க க்கு உாிமப் பத்திரம் 
வழங்கப்பட் ள்ள ெதன்ைன மரங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  உற்பத்தியாளாின்ப  
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) க த் ைற மாவட்டத்தில் வினாகிாி உற்பத்தி 
உாிமப்பத்திரம் ெபற் ள்ளவர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ம வாித் திைணக்களத்தின்ப  ஒ  ெதன்ைன 
மரத்தி ந்  நாெளான்றில் சராசாியாக 
உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய கள்ளின் அள  
யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he state- 
 (i) the distillers in the Kalutara District which 

purchase coconut toddy;  
 (ii) separately in respect of each distiller, the 

names and addresses of suppliers registered 
with the Excise Department to supply 
coconut toddy to the said distillers;  

 (iii) separately, in respect of each producer, the 
number of coconut palms for which 
licences have been issued to toddy 
producers; 

 (iv) the names and addresses of the licensees for 
producing vinegar in the Kalutara district; 
and 

 (v) the amount of toddy that can be produced 
per day from each coconut palm according 
to the Excise Department?  

(b) If not, why?   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.  
(අ) (i) ඩී.සී.එස.්එල්. සමාගම - ෙබ්රුවල සක්ාගාරය - 

ෙබ්රුවල 
  ඩබ්ලිව්.එම්. ෙමන්ඩිස ් සමාගම - ෙමන්ඩිස ්

සක්ාගාරය - ෙමොරගල්ල 
  ශී ලංකා ඩිසට්ිලරීස ්සමාගම - ෙමසට්ිය සක්ාගාරය 

- වාද්දුව 

  වවුලගල සක්ාගාරය - මග්ෙගොන (2016 වර්ෂයට 
ෙමෙතක් බලපත ලබාෙගන ෙනොමැත.) 

  සමුපකාර සක්ාගාරය - පයාගල (2016 වර්ෂයට 
ෙමෙතක් බලපත ලබාෙගන ෙනොමැත.) 

 (ii) ඩී.සී.එස.්එල්. සමාගම - ෙබ්රුවල ඉසක්ාගාරය - 
ෙබ්රුවල 

  ඩබ්ලිව්.එම්. ෙමන්ඩිස ් සමාගම - ෙමන්ඩිස ්
ඉසක්ාගාරය - ෙමොරගල්ල 

  ශී ලංකා ඩිසට්ිලරීස ් සමාගම - ෙමසට්ිය 

ඉසක්ාගාරය - වාද්දුව 

  සමුපකාර ඉසක්ාගාරය - පයාගල යන ඉසක්ාගාර 
හතෙරහි රා සැපයුම්කරුවන්ෙග් නාම ෙල්ඛනය 
(ඇමුණුම 01 සිට 04 දක්වා) ෙම් සමඟ අමුණා 
ඇත.  ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

 (iii)  2013 අංක 07 දරන සංෙශෝධිත සුරාබදු ආඥා 
පනත අනුව සුරාබදු ආඥා පනෙත් 15වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කර ෙපොල් ගස ් මැදීම 
සඳහා බලපත ලබාගැනීෙම් අවශ්යතාව ඉවත් කර 
ඇත.   

(iv) 1. ඩබ්ලිව්. බර්නාඩ් ෙසොයිසා - අංක 134/3, 
 ඩයස ් ෙපෙදස, පානදුර 

2. සී.ඩී.ඩී.ඊ.එෆ.් එක්සේපෝර්ට් (පුද්) සමාගම, 
එළුවිල, පානදුර 

 පහත සඳහන් ආයතන සහ පුද්ගලයන් ෙපර 
වර්ෂවල විනාකිරි බලපත ලබාෙගන ඇති 
නමුත්, 2016 වර්ෂයට විනාකිරි බලපත 
ෙමෙතක් ලබාෙගන ෙනොමැත.  
1. එස ් ඇන්ඩ් චෑම්ප් පඩක්ට්ස ් - 

කැන්දමණ්ඩිය පාර, රයිගම, 
බණ්ඩාරගම 

2. රත්නවීර දූවෙග් මහතා - යටෙදොල, 
ෙකොසග්හලන්ද, නවුත්තුඩුව 

3. ගුණරත්න විනාකිරි නිෂ්පාදකෙයෝ - 
පරණ  ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පාර, පයාගල 

4. සුදු ෙපොල් විනාකිරි නිෂ්පාදකෙයෝ - 
කළුවාෙමෝදර, අලුත්ගම 

5. ෙද්ශානි විනාකිරි නිෂ්පාදන - පී. දමිත් 
ධනංජය සිල්වා මහතා, 303/බී, මහ 
හීනටියන්ගල,  කළුතර දකුණ 

6. බී. සමන්විජිත කුමාර ද සිල්වා මහතා - 
විෙලෝ විලා, අලුත්ගම 

7. ඒ.එච්.එස.්ඩී. ගුණවර්ධන මහතා - අංක 
12,  පින්ෙහේන, ෙබ්රුවල 

8. පී. අජිත් වසන්ත මහතා - සවිය 
විනාකිරි,  පයාගල 

9. ඩබ්ලිව්.ජී.බී. වීරසිංහ මහතා - මහ විහාර 
පාර, ෙමොල්ලිෙගොඩ, වාද්දූව 

10. එච්.එම්.ඕ. කුෙර් මහතා - අංක 263, 
ෙව්රවත්ත, පානදුර  

11. එම්.එස.්එම්. ඊසාම් මහතා - අංක 32, 
ෙජම් පාර, දර්ගා නගරය  

12. රන්හිරු විනාකිරි - ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී. 
ෙරොෂාන්  වැලිවිට මහතා, මද්දුමෙග් 
වත්ත, ගලෙහේන 
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[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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 (v) ගසකින් සාමාන්යෙයන් දිනකට රා ලීටර් 1.5ක් 
ලබාගත හැක. (ෙපොල් ගෙසේ තත්ත්වය, පිහිටි 
පෙද්ශය, ෙද්ශගුණික හා කාලගුණික බලපෑම් හා 
එක් එක් මදින්නාෙග් වෘත්තීමයභාවය අනුව 
සාමාන්ය වශෙයන් ෙමම පමාණය ෙවනස ් විය 
හැක.) 

(ආ) පැන ෙනොනඟී.   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් කළුතර දිස්තික්කෙය් යටත් විජිත 

යුගෙය් ඉඳලාම ෙපොල් රා කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ජනතාවක් සිටින 
බව ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. නමුත් මෑත කාලෙය් ෙපොල් රා 
කර්මාන්තයත් අර්බුදයකට යවමින් කෘතිම රා නිෂ්පාදනය ඉහළට 
ඇවිත් තිෙබනවා.  ඒකට බලපෑ පධාන කාරණයක් තමයි, 2013 
අය වැෙය්දී ඉදිරිපත් කළ, ''රා මැදීම සඳහා බලපතයක් වුවමනා 
නැහැ'' කියන එක. මීට ෙපර බලපතයක් ලබා  ගන්නා විට ගස් 
පිහිටි ගම, වත්ත, ගස් ගණන, ගස ්වර්ගය, ගස්වල ෙයොදා තිෙබන 
ලකුණු ආදී ෙම් සියල්ලම සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කිරීමට වුවමනා  වුණා. නමුත් දැන්  ඒ එකක්වත් නැතිව, කාෙග් 
ෙහෝ ඉඩමක ඔප්පුෙව් පිටපතක් ඉදිරිපත් කරලා, ඒක බදු ගත්තා 
කියලා කිව්වාම එහි  ගස ් මදින්න පුළුවන්. ෙම් කෘතිම රා 
නිෂ්පාදනෙයන් ෙසෞඛ්යයටත් හානියක් සිදු ෙවනවා; ආර්ථික 
වශෙයනුත් හානියක් සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා කෘතිම රා නිෂ්පාදනය 
අඩු කිරීම, එෙහම නැතිනම් නතර කිරීම සඳහා පැරණි බලපත 
කමය නැවත හඳුන්වා ෙදන්න බැරිද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි,  මම ඔබතුමාෙග් අදහස ගැන ඔබතුමාෙග් 

අවසරය පරිදි අගමැතිතුමාත්, ආර්ථික ෙකොමිසමත් සමඟ කථා 
කරලා ඒකට උත්තරයක් ලබා ෙදන්නම්.  ෙමොකද, ෙම් සම්බන්ධව  
ෙනොෙයක් ෙද්ශපාලන බලපෑම් තිෙබන නිසා. ඔබතුමාෙග් අදහස 
ෙහොඳයි. නමුත් එක පැත්තකින්  කියන්න ඕනෑ,  අපි අනිසි ෙලස  
permit ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය. 2014 වසෙර්දී 
රුපියල් බිලියන 50ක්ව තිබුණු අෙප් සුරා බදු ආදායම ෙම් 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 152ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  
සියයට 150කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  දැනට අප ෙම්වා 
කළමනාකරණය කර ෙගන යනවා.  ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහස 
පිළිබඳව  මම පසුව  උත්තරයක් ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

සුරාබදු ආදායම වැඩිවීම ෙනොෙවයි තිෙබන පශ්නය. යීස්ට්, 
ඇෙමෝනියා, යූරියා, සීනි යනාදිය දමලායි දැන් ෙම් කෘතිම රා 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගස් ගණන 
සඳහන්ව තිබුණා නම්, ඇත්තටම ෙම් ෙපොල් රා මැදලාද 
ෙගෙනන්ෙන් කියලා ස්කාගාරයට දැන ගන්න පුළුවන්.  ගරු 
ඇමතිතුමා විනාකිරි නිෂ්පාදකයන්ෙග් නම් ලැයිස්තුවක් කිව්වා. 
ෙම් විධියට විනාකිරි හැදුෙවොත්, කළුතර දිස්තික්කෙය් වතුරට වඩා 
විනාකිරි තිෙබන්න පුළුවන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙහම තමයි එතෙනෝල්වලින් ෙවනත් ෙද්වල්  කෙළේ. අපි දැන් 

ඒවා නවත්වලා තිෙබනවා. 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙමයට ඍජුවම ඒ 

පෙද්ශෙය් හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකුෙග් -ව්යාපෘති 
ඇමතිවරයකුෙග්- අනුගහය ලැබුණා. දැන් විනාකිරි බලපත හරහා 
මගඩියක් ෙකෙරමින් තිෙබනවා. ෙමය කුඩු ජාවාරමටත් එහා  
ගිහින් තිෙබන එකක්. කෘතිම රා නිෂ්පාදකයන් පාතාලයත් 
සම්බන්ධ කර ෙගන ෙදෙගොල්ෙලෝ ගහ ගන්නවා. ඒ නිසායි මා 
ෙමම පශ්නය ෙයොමු කෙළේ. ෙම් සඳහා ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
ෙම් සම්බන්ධෙයන් පියවර ගැනීෙම්දී  සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ස්කාගාරවල ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යාලවල පමාණවත් නිලධාරින් 
සංඛ්යාවක් නැහැ. ඒ නිසා  ගස්වල ලකුණු කර තිෙබනවාද කියලා  
බලන්න බැහැ, ෙමොනවත්  ෙසොයා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ 
නිසා එම කාර්යාලවලට සුරාබදු නිලධාරින් වැඩි කරන්න ඔබතුමා 
පියවරක් ගන්නවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නිලධාරින්ෙග් අඩු පාඩුවක් නැහැ.  

ඕනෑතරම් නිලධාරින් ඉන්නවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට කියන්න 
පුළුවන් එකම ෙද් තමයි, සමහර ඉස්කාගාර raid කරන්න 
ඉස්සරෙවලා, එහි සිටින අය දන්නවා,  raid කරන්න එනවාය 
කියලා. ඒ නිසා තමයි පශ්න ඇති වන්ෙන්.  ෙම් සඳහා අපි අලුත් 
කමෙව්දයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමොකද,  ෙමවැනි දුර්වලතා මඟ 
හරවා ගත්ෙත්  නැතිනම් අපට ලැෙබන ආදායම සියයට 122කින් 
වැඩි කර ගන්න බැහැ.  

එම දුර්වලතාවන් දැන් මඟ හරවාෙගන තිෙබනවා. ඒත් තවමත් 
සතුටුදායක තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. මමත් ඔබතුමාෙග් 
පෙද්ශෙය් සිටින නිසා, ඔබතුමා සඳහන් කළ කාරණය පිළිබඳවත්  
අපි  කථා කරලා, ඒ සම්බන්ධෙයන්  ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉදිරිපත් කරමු. 

 
ශී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යා කරන පාලමක් 
ඉදිකිරීම : ෙලෝක් සභාවට කළ පකාශය 

இலங்ைக – இந்திய இைணப் ப் பால நிர்மாணம் : 
ேலாக் சபாவில் ெதாிவித்த கூற்  

CONSTRUCTION OF BRIDGE CONNECTING SRI LANKA AND 
INDIA: STATEMENT MADE IN LOK SABHA 

 
397/’15 

14.   ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා    (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
    (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 
- (1) : 

(අ) (i) සිය ඉන්දියානු සංචාරෙය් දී ශී ලංකාව සහ 
ඉන්දියාව යා කරන පාලමක් ඉදි කිරීම පිළිබඳ 
සාකච්ඡාවක් සිදු ෙනොවුණු බවත්, එවැනි 
සාකච්ඡාවක් සිදු වුවෙහොත් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරන බවත්, අගාමාත්යතුමා විසින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැවසූ බවත්; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ශී ලංකාෙව් අගාමාත්යවරයාෙග් ඉන්දියානු 
සංචාරෙය් දී ඔහු ෙමම පාලම පිළිබඳ ඉන්දියානු 
අගාමාත්යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කළ බවට 
ඉන්දියානු මාර්ග පවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්ය 
නිතින් ගඩ්කාරි මහතා විසින් 2015.12.16 දින 
ඉන්දියානු ෙලෝක් සභාවට දැනුම් දුන් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම පාලම පිළිබඳ අසත්ය පකාශය සිදු කර 
තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාෙව් අගාමාත්යවරයාද, එෙසේ 
නැතෙහොත් ඉන්දීය මහාමාර්ග අමාත්යවරයාද; 

 (ii) ඉන්දියාව ෙමම පාලම ඉදි කරන්ෙන් ශී ලංකාෙව් 
එකඟතාවකින් ෙතොරවද; 

 (iii) එවැනි බලහත්කාර කියාවක් හමුෙව් ශී ලංකාව 
ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 (iv) ෙමම පාලෙමන් ජාතික ආරක්ෂාවට, ආර්ථිකයට, 
ෙසේවා නියුක්තියට සහ ෙබෝවන ෙරෝග පාලනයට 
ඇති වන බලපෑම අධ්යයනය කර තිෙබ්ද; 

 (v) එකී අධ්යයන වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) தம  இந்திய விஜயத்தின்ேபா  இலங்ைகைய 

ம் இந்தியாைவ ம் இைணக்கும் ஒ  பாலத்ைத 
நிர்மாணிப்ப  ெதாடர்பில் ேபச்சுவார்த்ைத 
எ ம் இடம்ெபறவில்ைல என ம், அத்தைகய 
ஒ  ேபச்சுவார்த்ைத இடம்ெப மாயின் பாரா  
மன்றத்ைத விழிப் ணர் ட் வதாக ம் பிரதம 
அைமச்சர் பாரா மன்றத்தில் கூறினார் 
என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயின் பிரதம அைமச்சர  இந்திய 
விஜயத்தின்ேபா  அவர் இந்தப் பாலம் குறித்  
இந்தியப் பிரதம டன் ேபச்சுவார்த்ைதகளில் 
ஈ பட்டதாக இந்திய திப் ேபாக்குவரத்  
மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் நிதின் 
கட்காாி 2015.12.16ஆந் திகதி இந்திய ேலாக் 
சபாவில் அறிவித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலம் ெதாடர்பான உண்ைமக்குப் 

றம்பான கூற்ைற வி த்தி ப்பவர் இலங்ைக 
யின் பிரதம அைமச்சரா அல்ல  இந்திய 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சரா; 

 (ii) இந்தியா இந்தப் பாலத்ைத இலங்ைகயின் 
உடன்பா ன்றி நிர்மாணிக்கின்றதா; 

 (iii) இத்தைகய பலவந்தமான ஒ  ெசயற்பாட் ன் 
ன்ேன இலங்ைக எ ப்பதற்கு எதிர்பார்க்கும் 

நடவ க்ைககள் யாைவ; 
 (iv) இந்த பாலத்தின் லம் ேதசிய பா காப் க்கு, 

ெபா ளாதாரத்திற்கு, ெதாழில் நிைலக்கு மற் ம் 
ெதாற் ேநாய் கட் ப்பாட் க்கு ஏற்ப ம் 
தாக்கம் குறித்  ஆய்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (v) ேமற்குறித்த ஆய்  அறிக்ைககள் பாரா  
மன்றத் க்கு ன்ைவக்கப்ப ம் திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 

  
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

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

 (i)  the Prime Minister stated in Parliament that 
during his visit to India no discussion took 
place regarding the construction of a bridge 
connecting Sri Lanka and India and  he 
would inform the House if such discussions 
take place in future; and 

 (ii)  Nitin Gadkari, Minister of Road Transport 
and Highways, India, had informed Lok 
Sabha on 16.12.2015 that the Prime 
Minister of Sri Lanka, during his visit to 
India, had discussed the construction of 
such bridge with the Prime Minister of 
India?   

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)   as to whether the false statement regarding 
the construction of such bridge has been 
made by the Prime Minister of Sri Lanka or 
by the  Minister of  Road Transport and 
Highways, India;  

 (ii)   whether India is going to construct this 
bridge without the concurrence of Sri 
Lanka; 

 (iii)   the action that Sri Lanka plans to take 
against such construction that will be 
initiated by force; 

 (iv)   whether a study has been carried out to 
assess the effects of such construction on 
Sri Lanka’s national security, economy, 
employment and communicable diseases in 
the country; and  

 (v)   if so, of the date on which the report of 
such study will be presented to Parliament? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට ගරු අගමැතිතුමා 

පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්නම්.  
(අ) (i) ඔව්. 

        (ii)  ෙනොදනී.  

  ඉන්දියාෙව් ෙලෝක් සභාෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාව මට 
ඉංගීසි භාෂාෙවන් ලැබිලා නැහැ. එහි හැන්සාඩ් 
වාර්තාව තිෙබන්ෙන් හින්දි භාෂාෙවන් කියලායි 
මට දැනුම් දීලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා හින්දි භාෂාව දන්නවා 
නම්, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා 
හින්දි භාෂාව දන්නවා නම්, මට ඒ වාර්තාව 
පරිවර්තනය කරලා ලබා ෙදන්න. මමත් 
උත්සාහයක් ෙගන බලන්නම්, හින්දි භාෂාෙවන් 
තිෙබන හැන්සාඩ් වාර්තාව අපි ෙකොෙහොමද සිංහල 
භාෂාවට, ඉංගීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කර 
ගන්ෙන් කියලා. ඒක බලන්ෙන් නැතිව  ෙමොනවාද 
කිව්ෙව්, කවුද කිව්ෙව් කියලා කියන්න මම දන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකෝම හින්දි භාෂාෙවන් 
තිෙබන්ෙන්. මම එකක් කියන්න කැමැතියි, 
ෙමවැනි පාලමක් හදන්න නිතින් ගඩ්කාරි 
ඇමතිතුමාෙග් විශාල උනන්දුවක් තිෙබන බව. 
නමුත් ලංකාවයි, ඉන්දියාවයි අතර කිසිම 
සාකච්ඡාවක් කරලා නැහැ. ඊට වඩා යමක් මට 
කියන්න බැහැ.  හින්දි භාෂාෙවන් එතුමා කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද  කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.   

(ආ) (i) ශී ලංකා අගාමාත්යවරයා අසත්ය පකාශ සිදු කර 
ෙනොමැත. 

 (ii) ශී ලංකා රජය එවැනි තීරණයක් ෙගන ෙනොමැත. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. / පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. / පැන ෙනොනඟී. 

         (v)  අදාළ ෙනොෙව්. / පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා අතුරු පශ්න 

අහනවාද? 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අහන්න අතුරු පශ්න තුනක්ම 

තිෙබනවා. මෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

ගරු අගමැතිතුමනි, 2015 ෙදසැම්බර් මස 16වැනිදා නිතින් 
ගඩ්කාරි ඇමතිතුමා ඉන්දියානු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශයක් 
කළාට පස්ෙසේ එය ඉන්දියාෙව් පළ වූ සියලුම ඉංගීසි මාධ්යයන්වල 
පළ වුණා.  මෙග් iPad එෙක් තිෙබනවා, "Indian Express" එෙක් 
පළ වුණු වාර්තාව. ඔබතුමාට බලන්න ඕනෑ නම්, මම ඔබතුමාට e-
mail එකක් එවන්නම්. අෙප් රෙට් ගරු අගාමාත්යතුමා පිළිබඳව 
ඉන්දියාෙව් ඇමතිවරෙයක් ඉන්දියාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අසත්ය 
පකාශයක් - එතුමා කියන ආකාරයට ෙමය අසත්ය පකාශයක් -  
කර තිබියදී ඒ පිළිබඳව රාජ්ය තාන්තිකව ඔබතුමා ගත් කියාමාර්ග 
ෙමොනවාද? ඔබතුමාෙග් තානාපති නිලධාරින් ෙම්ක දැනුම් දුන්ෙන් 
නැද්ද? 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන යම් පශ්නයක් තිෙබනවා නම් 

පළමුෙවන් අප සියලු ෙදනාම ඉන්දියානු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හැන්සාඩ් වාර්තාව කියවන්න ඕනෑ. මම කියපු කථාවක් ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් "Daily Mirror" පුවත් පෙත් තිබුණා කියලා බැහැ ෙන්. 
ඒක සිංහෙලන් ෙමතැන කියවන්න ඕනෑ. ඒක ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මන්තීතුමාත් දන්නවා; මමත් දන්නවා. ඒ නිසා 
ෙමොකටද ෙම්ක ඇදෙගන එන්ෙන්? එතුමා අසත්ය පකාශ කරනවා 
නම්, ඔබතුමා හින්දි භාෂාව දන්නවා නම්, ඒක සිංහලට 
පරිවර්තනය කරන්න. ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා ජාතිවාදය අදින එකයි 
ඔබතුමා කරන්ෙන් .  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහපු- 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා කිෙයව්වාද හින්දි භාෂාෙවන්? ඔබතුමා දන්නවාද? 

කරුණාකර හින්දි භාෂාෙවන්  වාක්ය තුන හතරක් ෙමතැන 

කියන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඉන්දියාෙව් තිෙබන ඔබතුමාෙග් 

මහෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙය් හින්දි භාෂාව ෙත්ෙරන නිලධාරින්  
එක්ෙකෙනක්වත් නැත්නම්, ඒක මෙග්  වරද ද, ඔබතුමාෙග්  වරද ද 
කියා  ඔබතුමාම  තීරණය කරන්න.   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ලන්ඩන්වලට දාලා තිෙබනවා  චීන 

භාෂාව දන්නා මිනිස්සු. චීනයට දාලා තිබුණා  පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙවන්, අයිස්ලන්ත භාෂාව දන්නා මිනිස්සු. ඔය ඔක්ෙකොම 
කළායින් පස්ෙසේ මම ෙකොෙහොමද ෙසොයන්ෙන් හින්දි භාෂාව 
දන්නා මිනිස්සු  ඉන්දියාෙව් ඉන්නවාද කියා. එෙහම නම් මට 
බලන්න ෙවයි, පාකිස්තානෙය්, එෙහම නැත්නම්  දකුණු අපිකාෙව්.  
ෙම් රෙට්  විෙද්ශ අමාත්යාංශය කාලා තිෙබන්ෙන්. කවුද 
ෙගනිච්ෙච් කියලාවත් දන්ෙන් නැහැ. අෙප්  ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමා ඒක හදා ෙගන යන්න  හදනවා. හින්දි භාෂාෙවන් පළ 
වන හැම පත්තෙර්කම ඒවා අපි කරන්න ගිෙයොත්, ඉන්දියන්   
මහෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙය්ම දහ ෙදෙනක්  දාගන්න ෙවයි. 
තමිල්නාඩුෙව් තව කිහිප ෙදෙනක් දමන්න ෙවයි.  ෙක්රළයට 
මළයාලම් දන්න අය දාන්න ෙවයි. ෙමතුමා කියන ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය  එකක් දන්නවා; මළයාලම් ගුරුකම් ගැන දන්නවා.  
[බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙතවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එකම  පශ්නයකින් අහන්න. අපට කාල ෙව්ලාව යනවා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මම කාලය නාස්ති කරන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු අගමැතිතුමා  අපට විෙනෝදය  සැපයීම ගැන  මම එතුමාට  
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි ගරු  
අගමැතිතුමනි. ''ෙකොෙහද යන්ෙන්'' කියා ඇහුවාම ''මල්ෙල් ෙපොල් 
" කියනවා හැරුණු ෙකොට  ෙවනත්  උත්තරයක් ෙදන්න ඔබතුමා  
දන්ෙන්ම නැද්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, සීනිගම ෙද්වාලෙය් ෙපොල් ගහන්න 

යන ෙකනාට පිළිතුර ෙවන ෙමොකක්ද? ෙවන ෙමොනවාද 
කියන්ෙන්?  ෙද්වාලවල ගිහින් ෙපොල් ගහනවා නම්,  ''ෙකොෙහද 
යන්ෙන් - මල්ෙල් ෙපොල්'' කියන්න  ඕනෑ. ෙවන ෙමොකක්ද මම 
කියන්ෙන්?  

 
රාජ්ය බැංකුවලින් ලබාගත් උකස ්ණය: විසත්ර 

அரச வங்கிகளி ந்  ெபற்ற அடகுக் கடன் : விபரம் 
MORTGAGE LOANS OBTAINED FROM STATE BANKS: 

DETAILS  
    \ 220/'15 

 
2. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා(ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 

මහතා  ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 

அழஹப்ெப ம சார்பாக) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane - on behalf of  The Hon.  

Dullas Alahapperuma)     
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) 2012.01.01 සිට 2015.01.01 දක්වා, ශී ලාංකික පුරවැසියන් 
විසින් රාජ්ය බැංකුවලින්,   

 (i) ලබාෙගන ඇති  මුළු උකස ්ණය පමාණය; 
  (ii) සව්ර්ණාභරණ උකස ් කර ලබාෙගන ඇති ණය 

පමාණය;  
 (iii) සව්ර්ණාභරණ උකස ් කර ණය ලබාෙගන ඇති 

සත්ීන් සහ පුරුෂයින් සංඛ්යාව;  
   එක් එක් බැංකුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 

කවෙර්ද යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) සව්ර්ණාභරණ උකසක්ර රුපියල් ලක්ෂ ෙදකකට 

වඩා අඩුෙවන් ණය ලබාෙගන ඇති සත්ීන් හා 
පුරුෂයන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;   

 (ii) එම ණය පමාණය, ඉහත සඳහන් කාලසීමාව තුළ 
නිකුත් කර ඇති සමසත් ණය පමාණෙයහි 
පතිශතයක් ෙලස ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

( அ) 2012.01.01 தல் 2015.01.01 வைர இலங்ைக பிரைச 
களினால் அரச வங்கிகளி ந் , 

 (i) ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெமாத்த அடகுக் 

கடன் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தங்க நைககைள அடகுைவத்  ெபற் க் 
ெகாண் ள்ள கடன் ெதாைக எவ்வளெவன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) தங்க நைககைள அடகு ைவத்  கடன் ெபற் க் 
ெகாண் ள்ள ெபண்கள் மற் ம் ஆண்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 ஒவ்ெவா  வங்கிக்குேமற்ப ெவவ்ேவறாக அவர் 

இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தங்க நைககைள அடகுைவத்  பாய் இரண்  
இலட்சத்ைத விட குைறவாக கடன் ெபற் க் 
ெகாண் ள்ள ெபண்கள் மற் ம் ஆண்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அக்கடன் ெதாைக ஒவ்ெவா  வங்கியி ந் ம் 
ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட காலத்தி ள் வழங்கப் 
பட் ள்ள ெமாத்த கடன் ெதாைகயின் சத தம் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked  the Minister of Public Enterprise 

Development : 

(a)  Will he table - 

 (i)  the total amount of mortgage loans 
obtained; 

 (ii)  the amount of loans taken by pawning gold 
jewellery; 

 (iii)  the number of men and women who have 
obtained loans by pawning gold jewellery; 

  from State banks by the citizens of Sri 
Lanka from 01.01.2012 to 01.01.2015 
according to each bank, separately? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)  separately, the total number of men and 
women who have obtained  loans below 
Rs. 200,000 by pawning gold jewellery; 
and 

 (ii)  separately, the aforesaid loan amount as a 
percentage of the total amount of loans 
issued by each bank during the period 
mentioned above? 

(c)  If not, why? 
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන  අමාත්යතුමා  

ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)    

 

 (ආ)  (i)     

  

(ii)    

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

ජනතා නිෙයෝජිතයන්ට එෙරහි ෙපොලිස ්මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට ලැබී ඇති පැමිණිලි:  

විසත්ර  
மக்கள் பிரதிநிதிக க்கு எதிராக நிதிசார் குற்றப் 
லனாய் ப் பிாி க்குக் கிைடத்த ைறப்பா கள் : 

விபரம்  
COMPLAINTS RECEIVED AGAINST PEOPLE'S 

REPRESENTATIVES BY FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION 
DIVISION: DETAILS  

 

414/’16 

 
10. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු පසන්න රණතුංග 

මහතා  ෙවනුවට)  
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு பிரசன்ன 

ரண ங்க சார்பாக) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane - on belhalf of the Hon. 

Prasanna Ranatunga) 
  නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2015.01.08 වන දින සිට 2015.12.31 වන දින 
දක්වා හිටපු හා වත්මන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට, පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට සහ 
පාෙද්ශීය සභා,  නගර සභා සහ මහ නගර සභා 
මන්තීවරුන්ට එෙරහිව, ෙපොලිස ් මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට (FCID) ලැබී ඇති 
පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) පරිදි ෙචෝදනාවට ලක්වී ඇති හිටපු හා 
වත්මන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග්, පළාත් 
සභා මන්තීවරුන්ෙග් සහ පාෙද්ශීය සභා,  නගර 
සභා සහ මහ නගර සභා මන්තීවරුන්ෙග් නම් 
සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙපොලිස ් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
විසින් විමර්ශන අරඹා ඇති හිටපු හා වත්මන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්, පළාත් සභා 
මන්තීවරුන් සහ පාෙද්ශීය සභා,  නගර සභා සහ 
මහ නගර සභාවල මන්තීවරුන් සංඛ්යාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම විමර්ශනවල පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம்  ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015.01.08ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 2015.12.31ஆந் 
திகதி வைர ன்னாள் மற் ம் தற்ேபாைதய 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு, மாகாண 
சைப உ ப்பினர்க க்கு, பிரேதச சைப, நகர 
சைப மற் ம் மாநகர சைப உ ப்பினர்க க்கு 
எதிராக ெபா சு நிதிசார் குற்றப் லனாய் ப் 
பிாி க்கு (FCID)  கிைடத் ள்ள ைறப் 
பா களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  (i) இன் பிரகாரம் குற்றச்சாட் க்கு 
இலக்காகி ள்ள ன்னாள் மற் ம் தற்ேபாைதய 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், மாகாண சைப 

695 696 

       (i) 
ලබාෙගන 
ඇති  මුළු 
උකස් 
පමාණය  
රු.මිලියන 

          (ii) 
ස්වර්ණාභරණ 
උකස් කර  
ලබාෙගන ඇති 
මුළු ණය පමාණය  
රු.මිලියන 

          (iii) 
ස්වර්ණාභරණ උකස් 
කර ණය ලබා ෙගන 
ඇති ස්තීන් සහ 
පුරුෂයින් සංඛ්යාව 

ලංකා බැංකුව 646,070.00 502,830.00 16,189,012 

මහජන බැංකුව 569,671.26 569,671.26 ස්තීන්- 3,483,357 
පුරුෂයන් -
2,698,971 

ජාතික 
ඉතිරිකිරීෙම් 
බැංකුව 

70,310.3  41,254.6 ස්තීන්- 546,443 
පුරුෂයන් - 386,702 

නිවාස සංවර්ධන  
මූල්ය  සමාගම 

4,625.45      523.82 ස්තීන්- 5,959 
පුරුෂයන් - 4,955 

ශී ලංකා ඉතිරි 
කිරීෙම් බැංකුව 

3.75  2014 සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී සව්ර්ණාභරණ 
උකස් ණය ආරම්භ කර ඇත. 

ලංකා පුත 
සංවර්ධන බැංකුව 

10.07        10.07 ස්තීන්- 35 
පුරුෂයන් -65 

රාජ්ය උකස්  හා 
ආෙයෝජන බැංකුව 

 4,216.64 රන් භාණ්ඩ  උකස් ගැනීම සිදු ෙනොකරයි. 

පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන බැංකුව 

 34,978.57     21,871.91 ස්තීන් - 482,064 
පුරුෂයන් -337,812 

 
  

    ස්තීන්       පුරුෂයින් 

ලංකා බැංකුව ෙවන් ෙවන්  ලබාගැනීෙම්  පහසුකමක් මෘදුකාංග 
පද්ධතිය සතු ෙනොෙව්.  මුළු සංඛ්යායාව 15,703,341 

මහජන බැංකුව  31,56,566 2,477,582 

ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව    524,386   368,763 

නිවාස සං◌ංවර්ධන  මූල්ය 
සමාගම 

  5.827     4,872 

ශී ලංකා ඉතිරිකිරීෙම්  
බැංකුව 

අදාළ ෙනොෙව් 

ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව 28 58 

රාජ්ය උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංකුව 

අදාළ ෙනොෙව්. 

පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව    479,971   335,762 

       ස්තීන්     පුරුෂයින් 

  ලංකා බැංකුව මුළු පතිශතය 97% 
  මහජන බැංකුව  5.34%    5.11% 

  ජාතික ඉතිරිකිරීෙම්  බැංකුව   31%     22% 

නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සමාගම මුළු පතිශතය 14.69% 

ශී ලංකා  ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව අදාළ ෙනොෙව්. 

ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව 16.79% 28.35% 

රාජ්ය උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුව අදාළ  ෙනොෙව්. 

පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව 12.8% 9.9% 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

உ ப்பினர்கள், பிரேதச சைப, நகர சைப மற் ம் 
மாநகர சைப உ ப்பினர்களின் ெபயர்கைளச் 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) ெபா சு நிதிசார் குற்றப் லனாய் ப் பிாிவி 
னால் லனாய் கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள 

ன்னாள் மற் ம் தற்ேபாைதய பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள், மாகாண சைப  உ ப்பினர்கள், 
பிரேதச சைப, நகர சைப மற் ம் மாநகர சைப 
உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
எவ்வள ; 

 (iv) இப் லனாய் களின் ன்ேனற்றம் தனித்தனி 

யாக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  separately the number of complaints 
received by the Police FCID against the 
current and former Members of Parliament, 
Provincial Council members, members of 
Pradeshiya Sabhas, Urban Councils and 
Municipal Councils from 08.01.2015 to 
31.12.2015; 

 (ii)  whether the names of the current and 
former Members of Parliament, Provincial 
Council members and members of 
Pradeshiya Sabhas, Urban Councils and 
Municipal Councils who have been 
subjected to allegations as mentioned in (i) 
above will be tabled separately;  

 (iii)  separately the number of  the current and 
former Members of Parliament, Provincial 
Council members and members of 
Pradeshiya Sabhas, Urban Councils and 
Municipal Councils against whom 
investigations have been started by the 
Police FCID; and  

 (iv)  separately the progress of these 
investigations? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථනායකතුමනි, එම පශ්නයට  පිළිතුර  මා සභාගත* 

කරනවා.  

සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)   හිටපු හා වත්මන්, 

              පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිලි 
සංඛ්යාව       -      19 

              පළාත්  සභා  මන්තීවරු සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිලි  
සංඛ්යාව        -     05 

              පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු සම්බන්ධෙයන්  ලද පැමිණිලි 
සංඛ්යාව      -      02 

              නාගරික  මන්තීවරු  සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිලි             
සංඛ්යාව      -      03 

    (ii)   එම ෙචෝදනාවන්  සම්බන්ධව තවදුරටත් විමර්ශන  කටයුතු 
සිදු කරමින්  පවතින බැවින් , ඔවුන්ෙග් නම් අනාවරණය 
කිරීම සුදුසු ෙනොෙව්. 

   (iii)    හිටපු හා වත්මන්, 

           පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු සංඛ්යාව    -      19 

       පළාත් සභා මන්තීවරු සංඛ්යාව        -      05 

           පාෙද්ශීය  සභා මන්තීවරු සංඛව       -     02 

           නාගරික මන්තීවරු සංඛ්යාව             -     03 

 (iv)   තවදුරටත් විමර්ශන  කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

(ආ)   පැන ෙනොනගී 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
  ස්ථාවර නිෙය්ග 23(2) යටෙත් පශ්නය - ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.  
 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
විශව්විද්යාල සිසු මර්දනය 

பல்கைலக்கழக மாணவர்கைள அடக்குதல் 
SUPPRESSION OF UNIVERSITY STUDENTS  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙමය ෙයොමු කරනුෙය් උසස් 

අධ්යාපන අමාත්ය,   ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා 
ෙවතයි.  

ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාලය  අප රට අනාගත වගකීම භාර 
ගැනීමට සිටින පරම්පරාව දැනුම ලබාගන්නා උසස්ම ආයතනය  
ෙව්.   

විශ්වවිද්යාලවලට සුදුසුකම් ලබන ලක්ෂයකට අධික 
සිසුවන්ෙගන් විශ්වවිද්යාලයන්ට බඳවා ගනු ලබන්ෙන් 
විසිපන්දහසකට අඩු පමාණයකි. ෙමම සිසුවන් එෙසේ සුදුසුකම් 
ලබා විශ්වවිද්යාල ෙවත ඇතුළු වීම පමාදවීම සිසු පරම්පරාවට 
මහත් වූ ගැටලුවක් බවට පත්ව තිෙබ්.  
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විශ්වවිද්යාල සිසුන් අධ්යාපනික, ආයතනික හා ඉදිරි එවැනි 
සංවර්ධන කටයුතු හා සිසු අයිතීන් සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරන 
පශ්නයන් සාමකාමී සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් විසඳා ගැනීම 
සම්බන්ධව ආණ්ඩුෙව් සැම ෙදනා පසිද්ධිෙය් පකාශ සිදු කර තිෙබ්. 
එනමුදු, 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමනි, අප ඔබතුමාෙගන් 
අසන්ෙන් ෙමයයි. 

 

1. 2016 මාර්තු 15 වැනි දින පසව්රු 4.00ට පමණ ෙකොළඹ 
ෙකොටුෙව් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට සන්ෙද්ශයක් 
භාර දීමට සාමකාමීව ගමන් ගත් විශව්විද්යාල සිසුනට 
ෙපොලීසිය ෙයොදවා කඳුළු ගෑස ්පහාර එල්ල කර තුවාල සිදු 
කර ෙරෝහල්ගතවීමට කටයුතු කිරීම අප ෙහළා දකින අතර, 
ඒ සඳහා නිෙයෝග දුන්ෙන් මන්ද කියා මම ඔබතුමාෙගන් 
අහන්නට කැමැතියි. එම නිෙයෝග මත සිදු කළ මර්දනය, 
සිසුන්ට තුවාල සිදු කිරීම හා විෙශේෂ කඳුළු ගෑස ් උණ්ඩ 
භාවිතය සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් පවත්වනවාද කියාත් අප 
අහන්නට කැමැතියි. 

2. රජරට විශව්විද්යාලෙය් සිසුන් ෙදෙදෙනකුද, කැලණිය 
විශව්විද්යාලෙය් සිසුෙවකුද, ෙරෝහල් ගත කරන ලද සිසු 
දැරියන් ෙදෙදෙනකු වන හංසි මෙහේෂිකා, දුලංජනී 
විකමෙග් හා හරිත ලක්මාල්  යන අයත් ඔවුන් අතර  සිට 
ඇත. කඳුළු ගෑස ්පහාරය ෙහේතුෙවන් ෙරෝහල් ෙවත ෙගන 
යාමට සිදුවීම වැනි බරපතළ විශව්විද්යාල සිසු මර්දනය 
ගැන රජය ගන්නා පියවර කුමක්ද කියා අප දැන ගන්නට 
කැමැතියි. 2015 මාර්තු මස 15 වැනි දින අන්තර් 
විශව්විද්යාලයීය ශිෂ්ය බල මණ්ඩලය මඟින් පැවැත් වූ පා 
ගමනට ෙපොලීසිය ෙයොදවා සිදු කළ කඳුළු ගෑස ් පහාරය 
ෙහේතුෙවන්  හංසි මෙහේෂිකා, දුලංජනී විකමෙග් හා හරිත 
ලක්මාල්  යන අය ෙරෝහල්ගත කිරීමට සිදු විය. ඒ වාෙග්ම 
රජිත අනුරාධ ෙපෙර්රා, අෙශෝක නුවන් කුමාර හා නාලක 
අරියවංශ යන අය අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.   

3.   විශව්විද්යාල සිසුන් පා ගමනින් පැමිණ  විශව්විද්යාලෙය් 
පවතින පුරප්පාඩු සඳහා -ෙම් විශව්විද්යාලවල පුරප්පාඩු 
දහස ්ගණනක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.- බඳවා 
ගන්නා ෙලස කරන ලද ඉල්ලීමට සහ මුදල් අය කරන 
ෛවද්ය අධ්යාපන ආයතන   (මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලය - SAITM - ඇතුළු) නවතා දමන ෙලස කරන ලද 
ඉල්ලීමට විසඳුමක් ලබාදීමට රජය කටයුතු කරනවාද?   

රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය පවා  ෙම් පිළිබඳව දැන් 
තම විරුද්ධත්වය පළ කර තිෙබනවා. රජෙය් ෙරෝහල්වල ෙම් 
පුහුණුව ලබාගැනීමට හිමිකමක් නැති බවයි ඔවුන්  පවසන්ෙන්. 
රජය පැත්ෙතන් ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලබාදීමට කටයුතු 
කරනවාද කියන කාරණය මා විමසන්න කැමැතියි. මා ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙමම පධාන කරුණු ෙදක සම්බන්ධෙයන් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම මම එතුමා මතු කරන ලද 

ෙදවැනි පශ්නය වන SAITM එක ගැන පිළිතුරක් ෙදන්නම්. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, SAITM එක 

ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් පටන් ගත් එකක්. ඔබතුමා ඒ 

කාලෙය් ඒ ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් හැටියට හිටියා. ඔබතුමන්ලා 

ඒ ෙයෝජනාවට අත උස්සලා සහෙයෝගය දුන්නා. ඔබතුමන්ලා 

රුපියල් මිලියන -  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඔව්.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Please let me - [Interruption.] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් SAITM එක පටන් ගත්ත බව ඇත්තයි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. ඉතින්?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නමුත්, ඒක වැරැදි නම් නිවැරදි කරන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් 

ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි,  let him reply. [බාධා කිරීම්] එතුමාට 

පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. Let him reply now. - 
[Interruption.]  Hon. Minister, you can reply now.  

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පනත ෙගෙනන ෙකොට අපත් ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා. මට මතකයි, මම ඒ ෙවලාෙව් එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුවා, "ඔබතුමා ඉස්පිරිතාලයක් 
නැතිව ෛවද්ය විද්යාලයක් පටන් ගන්නවා  ෙන්ද?” කියා. මම 
විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳෙගනයි ඒක ඇහුෙව්. හැබැයි, 
තමුනාන්ෙසේලාෙග් බලය පාවිච්චි කරලා එය සම්මත කරගත්තා. 
ෙමොනවා වුණත්, ඒ ෛවද්ය විද්යාලයට දැන් ශිෂ්යයන් බඳවාෙගන 
තිෙබනවා ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
කියන්ෙන් ඒ ශිෂ්යයන් අතරමං කරන්න කියලාද?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් ඒ අය සල්ලිත් ෙගවලා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් උත්තරය ඒකද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, no.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් උත්තරය ෙදන්න.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
SAITM එක පටන් ගත්ෙත් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්යි. එය 

අප පටන් ගත්ත එකක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඒ 
ෙයෝජනාව අනුමත වුණා. ඒ කාලෙය් ආණ්ඩුෙවන් ඒකට රුපියල් 
මිලියන 600ක loan එකකුත් දුන්නා. දැන් ෙම් ෛවද්ය විද්යාලෙය් 
ශිෂ්යයන් ඉන්නවා. ඒ ෙදමව්පියන් අපිව හම්බ ෙවන්න එනවා. මම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් අප ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා 
යම්කිසි විධියකට නීත්යනුකූලභාවයක් දීලා ෙම් පශ්නය අවසන් 
කරමු කියායි. ඒකට ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ෙදන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මෙග් පශ්නය ඒකයි. ෙම්කට ලබාෙදන විසඳුම ෙමොකක්ද? 

පා ෙරදි ළමයින්ට ගැහුවාට පශ්න විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. ඒකයි මම 
ෙම් අහන්ෙන්. ළමයින්ට ගැහුවාට පශ්න විස  ෙඳන්ෙන් නැහැ.[බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා  දැන් ඇහුවා, ඇයි ෙම් SAITM එෙක් ළමයින්ට 

රජෙය් ෙරෝහලක් දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  ඔබතුමා එෙහම 
ඇහුවා. ඔබතුමා ඒකට විරුද්ධද? රජෙය් ෙරෝහලක් ඒ ළමයින්ට 
ෙදන එකට ඔබතුමා විරුද්ධද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
GMOA එක ඉතා පැහැදිලිව කියනවා - [බාධා කිරීම්] මම - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
GMOA එක ඔබතුමාට වැඩක් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනික් කාරණය - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෛවද්ය විද්යාලවලට අදාළ නීතිය අනුව  රජෙය් ෙරෝහලක් ෙම් 

අයට ෙදන්න බැහැ.  ඔබතුමා කියනවා නම් ඒක හරි කියලා - 
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකද එදා අෙප් ආණ්ඩුෙව් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
අද රෙට් ජනාධිපතිවරයායි. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා ඔබතුමා අද කථා 
කරන්ෙන් අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයාට 
විරුද්ධවයි. [බාධා කිරීම්] 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තමයි තීන්දු 

කෙළේ ෙම් ළමයින්ට ඉස්පිරිතාලයක් ෙදන්න කියලා.[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා කිව්වා ෙන්ද ෙම් පශ්නය පිළිබඳ 

විපක්ෂය සමඟ කථා කරනවා කියලා. ෙමය දැන් ජාතික පශ්නයක් 
බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා නම්, සාකච්ඡා කරලා තීරණයකට 
එන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා එෙහම කියන ගමන්, ඒ 

ළමයින්ට ඉස්පිරිතාලයක් දුන්ෙන් ඇයි කියලා  අහනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම ෙනොෙවයි. දැන් ෙමය බරපතළ පශ්නයක් නිසා - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 එෙහම කියන ගමන්, ගරු මන්තීතුමනි  රජෙය් ෙරෝහල් ලබා 
දුන ්ෙන් ඇයි කියලා ඇයි ඔබතුමා පශ්න අහන්ෙන්? ඔබතුමා ඒකට 
විරුද්ධයි ද? රජෙය් ෙරෝහල් ලබා ෙදන එකට විරුද්ධ ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
GMOA එක විරුද්ධයි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
GMOA එක වැඩක් නැහැ.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, GMOA එක  ෙනොෙවයි,  

පාර්ලිෙම්න්තුවයි උත්තරීතර. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුව සහ විපක්ෂය  සාකච්ඡා කරලා, ෙම් ජාතික පශ්නය 

විසඳීමට කටයුතු කරන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක තමයි ෙම් පශ්නය විසඳන්නට ඕනෑ. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මමත්  කියන්ෙන් ඒකයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් විසඳුම ෙමොකක්ද? ඒක තමයි ෙම් 

ආයතනය වසා දමන්න කියන එක. ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් විසඳුම ෙම් 
ආයතනය වසා දමන්න කියන එකයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අල්ලාෙගන ශිෂ්යයන්ට ගහන එකද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා  රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින ්ෙග් 

සංගමය  - GMOA එක - ගැන කිව්වා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම අහනවා, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින ්ෙග් සංගමයට 

විරුද්ධව උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලය ඇති කළා.  අන්තිමට 

උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලය රජයට ගන්න සිද්ධ වුණා ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හරි. ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් ආයතනයත් රජයට ගන්න කියලා 

ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒක සලකා බලන්නම්.[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කියනවා 

නම්, රජයට ගන්න එක ෙහොඳයි කියලා අපි ඒ ගැන සලකා 
බලන්නම්. [බාධා කිරීම්]අපි සූදානම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 
පටන් ගැනීම සම්බන්ධෙයන් රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින ්ෙග් 
සංගමය - GMOA එක - යම් යම් මත පකාශ කරනවා. 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨයක් පටන් 
ගන්න කරපු ෙයෝජනාව පැය 24න් අනුමත කෙළේ ෙකොෙහොමද? 
කියන්න බලන්න, උත්තෙර්?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහන්න. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන හිටපු ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි, හිටපු 

ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා ඇවිල්ලා ඔළුවට තුවක්කුව තැබුවාම 
ජාතික ෛවද්ය සභාව ඒක අනුමත ක ළා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා තමයි එදා හිටපු ෙසෞඛ්ය 

අමාත්යවරයා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාට බෙය් පැය 24න් ඒ ෙයෝජනාව 

අනුමත කළා. Hon. Speaker, a Faculty of Medicine for the 
Kotelawala Defence University was approved in 24 hours. 
ඒවාට ෙකෝ, උත්තර? හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා ඔළුවට 
පිස්ෙතෝලය තියලා ජාතික ෛවද්ය සභාවට කිව්වා, "ෙම්ක අනුමත 
කරන්න" කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක ජාතික පශ්නයක් ෙන්. අපි ෙම්ක ඉක්මනට අවසන් 

කරමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් ශිෂ්යයන් ෙපළපාළි යනවා. ඒකට උසස් අධ්යාපන 

අමාත්යාංශය මැදිහත් වන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙපොලීසිෙය් වගකීමක්.  

අෙනක් එක, අද අපි ශිෂ්යයන්ෙග් දීමනා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ශිෂ්ය දීමනාව වැඩි කරලා තිෙබනවා. Bursaries වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙන්වාසිකාගාර දහසයක් -
sixteen  hostels- හදන්න ගරු අගමැතිතුමා මුදල් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි තාක්ෂණික පීඨ පහක් ආරම්භ කරනවා. 
ඒ සඳහා ශිෂ්යයන් 2,000ක් බඳවා ගන්නවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අද 
ශිෂ්යයන්ට පශ්න නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. They are being 
well looked after. They have no issues. නමුත් අපි සූදානම්, 
ඕනෑම ෙවලාවක ශිෂ්යයන් සමඟ සාකච්ඡා කරන්න. ශිෂ්යයන්ට 
පහර දීම අපි අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. අපි ඒකට සම්බන්ධ නැහැ. 
නමුත් ෙපොලීසිය ඒ ෙවලාෙව් හැටියට කටයුතු කළා. ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලය පැත්තටයි ඔවුන් ආෙව්. එතුමාෙග් 
නිල නිවස පැත්තට තමයි ආෙව්. ෙපොලීසිය ඒ සඳහා යම් කිසි 
පියවරක් ගත්තා, එච්චරයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තවමත් විශ්වවිද්යාලවල පුරප්පාඩු 

තුන්දහසක් පමණ තිෙබනවා. ඒකට පිළියමක් ෙයොදන්න කියපු 
එක ශිෂ්යෙයෝ කරපු එක ඉල්ලීමක්. ඒක විසඳීමට තමුන්නාන්ෙසේ 
සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදනවාද කියන එකයි 
මම අහපු පශ්නය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ශිෂ්යෙයෝ අෙපන් කිසිම ඉල්ලීමක් කරලා 

නැහැ. [බාධා කිරීම්] හැබැයි, ඔබතුමා කියනවා නම්, - 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අද  විශ්වවිද්යාල පුරප්පාඩු තුන්දහසකට වඩා තිෙබනවා. මම 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ඔබතුමා සාකච්ඡා කරලා - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන ෙවනම සාකච්ඡා කරන්න. ගරු 

මන්තීතුමනි, අද ෙව්ලාව හුඟක් පසු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, මම සාකච්ඡාවක් කැඳවලා, 

ඔබතුමාට පළමුවන ආරාධනාව කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා, ඔබතුමා පකාශය දැන් 

කරනවාද, ෙහට කරනවාද? 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
දැන් ඉදිරිපත් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් අභිෙයෝග සහ ඊට 

විසඳුම් : විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

மின்வ த் ைறயிலான சவால்க ம் 
தீர் க ம் : மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சாின் கூற்  
CHALLENGES FACED BY ELECTRICITY SECTOR 
AND SOLUTIONS: STATEMENT BY MINISTER OF 

POWER AND RENEWABLE ENERGY 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි බලය අද මහ ජනතාවෙග් ජන 

ජීවිතයට අත්යවශ්ය සාධකයක් වී ඇත. ෙම් දිනවල විදුලිබල 

ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ෙවනදාට වඩා මහජනයා අතර කථා බහට ලක් 
වී ඇති බැවින් විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් වර්තමාන සංවර්ධනය, මුහුණ 
පෑමට සිදු වී ඇති අභිෙයෝග සහ පසුගිය දිනවල දිවයින පුරා සිදු වු 
විදුලිබල බිද වැටීම් පිළිබඳව ෙමන්ම අභිෙයෝග ජය ගැනීමට 
අවශ්ය ෙකටි කාලීන හා දිගු කාලීන සැලසුම් පිළිබඳව ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීමට අදහස් කරමි.  

1950 සිට අප ආ ගමන: 

ශී ලංකාෙව් විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් නිර්මාතෘ ෙලස සැලෙකන 
දිවංගත ෙජ්.ඩී. විමලසුෙර්න්ද මහතා විසින් ලක්ෂපාන ජල විදුලි 
බලාගාරය ඉදි කිරීමත් සමඟ ෙම් රෙට් විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් 
සංවර්ධනය ආරම්භ විය. 1950 අංක 69 දරන විදුලිබල පනත 
මඟින් ෙක්ෂේතෙය් සංවර්ධනයට අදාළ ෛනතික රාමුවක් පළමු 
වරට හඳුන්වා දී ඇත. 

1969 අංක 17 දරන ලංකා විදුලිබල පනත මඟින් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය පිහිටුවන ලද අතර එතැන් පටන් අද දක්වා 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය දීර්ඝ ගමනක් පැමිණ ඇත. ෙම් සඳහා 
පසු ගිය වසර 70කට අධික කාලය තුළ පැවති රජයයන් විශාල 
කැප කිරීමක් සිදු කර, හැකි සෑම පියවරක්ම ෙගන ඇත. 
විෙශේෂෙයන් මහවැලි ව්යාපාරය යටෙත් එවකට පැවති රජය 
ෙකොත්මෙල්, රන්ෙදණිගල, රන්ටැෙඹ්, වික්ෙටෝරියා වැනි ජල 
විදුලි බලාගාර ඉදි කිරීමත් සමඟ ෙමම ක්ෙෂේතෙය් විශාල 
පරිවර්තනයක් සිදු විය.  

මීට පසු 90 දශකය වන විට වැඩි වූ විදුලි ඉල්ලුමට මුහුණ දීම 

සඳහා ශි ලංකාවට ඉන්ධන බලාගාර හඳුන්වා දී ඇති අතර, ෙම් 

සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් දායකත්වයද උපරිම වශෙයන් 

ලබාෙගන ඇත. 

ඉන් පසුව 2011 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කළ ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
ගල් අඟුරු බලාගාරයත් සමඟ ශී ලංකාෙව් ජාතික විදුලිබල 
පද්ධතියට ගල් අඟුරු බලාගාර ද එක් වී විදුලි පද්ධතිෙය් 
විවිධත්වය ඉහළ ෙගොස් ඇත. 

එෙමන්ම 1990 හා 2000 දශකවලදී විදුලි පද්ධතියට 
සම්පදායික ෙනොවන විකල්ප බලශක්ති පභව මඟින් විදුලිය 
ජනනය සිදු කරන කුඩා ජල විදුලි බලාගාර, සුළං බලාගාර, සූර්ය 
බලාගාර, ෛජව ස්කන්ධ බලාගාර වැනි බලාගාර එක්වීෙමන් 
පද්ධතිෙය් විවිධත්වය තව දුරටත් වැඩි වී ඇත.  

ෙම් වන විට ෙමගා ෙවොට් 3,932ක විදුලිබල ජනන ධාරිතාවක් 
සහිත විදුලි බලාගාර 199ක් ශී ලංකාෙව් පිහිටුවා ඇත. ෙම් අතර 
විශාල ජල විදුලි බලාගාර 17ක්, ඉන්ධන බලාගාර 6ක්, ගල් අඟුරු 
බලාගාර 1ක් සහ සුළං බලාගාර 1ක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 
සතු වන අතර ෙපෞද්ගලික අංශය සතුව කුඩා ජල විදුලි බලාගාර 
144ක්, ඉන්ධන බලාගාර 6ක්, සුළං බලාගාර 15ක් සහ සූර්ය 
බලාගාර ඇතුළු අෙනකුත් බලාගාර 9ක් ඇත. 

සමස්ත විදුලි ජනනෙයන් ෙමගා ෙවොට් 1,357ක් ජල විදුලි 
බලාගාර මඟින්ද, ෙමගා ෙවොට් 900ක් ගල් අඟුරු බලාගාර මඟින්ද, 
ෙමගා ෙවොට් 544ක ධාරිතාවක් තාප බලාගාර මඟින්ද, ෙමගා 
ෙවොට් 574ක් ෙපෞද්ගලික තාප බලාගාර මඟින්ද, ෙමගා ෙවොට් 
554ක ධාරිතාවක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති බලාගාර මඟින්ද ලබා 
ගනී. 

රෙට් ෛදනික උපරිම විදුලි ඉල්ලුම දැනට වාර්තා වී ඇති පරිදි 
ෙමගා ෙවොට් 2,350ක් පමණ ෙව්. ෙම් අනුව අප සතු සමස්ත විදුලි 
ධාරිතාව රෙට් ෛදනික උපරිම ඉල්ලුමට වඩා වැඩි වන්ෙන් 

705 706 
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සියයට 65කිනි. එෙමන්ම වර්තමානෙය් අප සතුව කිෙලෝ ෙවෝල්ට් 
220 අධිබලැති සම්ෙපේෂණ රැහැන් මාර්ග කිෙලෝ මීටර් 601ක්, 
කිෙලෝ ෙවෝල්ට් 132 අධිබලැති සම්ෙපේෂණ මාර්ග කිෙලෝ මීටර් 
2,310ක් සහ ජාල  උපෙපොළවල් පද්ධතියක් ඇත. මීට අමතරව 
කිෙලෝ ෙවෝල්ට් 33 විදුලි ෙබදා හැරීෙම් මාර්ග කිෙලෝ මීටර් 29,304 
ඇති අතර, කිෙලෝ ෙවෝල්ට් 11 මධ්ය ෙවෝල්ටීයතා විදුලි ෙබදා 
හැරීෙම් රැහැන් මාර්ග කිෙලෝ මීටර් 2,334ක් සහ අඩු සැර විදුලි 
රැහැන් පද්ධතිය කිෙලෝ මීටර් 254,457ක් ඇත. 

ෙම් වන විට අෙප් රෙට් විදුලි සම්බන්ධතා ලබා දී ඇති ගෘහස්ථ 
පාරිෙභෝගිකයින් සංඛ්යාව 5,592,710 ඉක්මවා ඇති අතර, වාණිජ 
පාරිෙභෝගිකයින් සංඛ්යාව 688,139 ඉක්මවයි. කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය 
සඳහා 62,078කට විදුලිය ලබා දී ඇත.  

වසර 70ක කාලයක් තුළ විවිධ රජයන් යටෙත් රාජ්ය අංශෙය් 
උපරිම කැප කිරීම සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සුවිෙශේෂී දායකත්වය 
මඟින් මහ ජනයාට සිහිනයක්ව තිබූ ෙමරට තුළ සියයට 100ක 
විදුලියනයක් ඇති කිරීෙම් ඉලක්කය සාර්ථක කර ගැනීමට 
ආසන්න වීමට හැකි වී ඇත. සමස්ත ශී ලංකාවටම විදුලිය 
ලබාදීමට හැකිවීම සැබැවින්ම වාසනාවන්ත තත්ත්වයකි.  

ෙමහි ෙගෞරවය මුළුමනින්ම ලංවිම ඉංජිෙන්රුවන්ට, 
ෙසේවකයින්ට ෙමන්ම ඒ සඳහා කැප වුණු රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික 
අංශවල කාර්ය මණ්ඩලවලටද, රජයන්ට සහ රාජ්ය නායකයින්ටද 
ලබා දිය යුතුය. ඒ සියලු ව්යායාමයන්හි පතිඵලයක් ෙලස අපි අද 
වර්ෂය පුරාම දවෙසේ පැය විසිහතෙර්ම අඛණ්ඩව විදුලිය ලබා ෙදන 
දකුණු ආසියාෙව් එකම රට බව කිව යුතුය.  

මා අමාත්ය ධුරය භාරෙගන පසු ගිය හය මාසය තුළ අප ආ 
ගමන: 

පසුගිය හය මසක කාලය තුළ මෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් 
වැදගත් ෙයෝජනා රාශියක් කියාත්මක කිරීමට හැකි විය.  

1. ජාතික විදුලි සත්කාරය වැඩසටහන. 

 තම නිවස අසලම විදුලි පෙව්ශය පැවතියද ආර්ථික 
අපහසුකම්, ෛනතික ගැටලු ෙහෝ ෙනොදැනුවත්කම 
නිසා විදුලි ෙසේවාව ලබා ෙනොගත් පවුල් ලක්ෂ 3කට 
වැඩි පමාණයක් සිටින බව සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් සහ සියලු දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලවල 
සහාය ඇතිව මෙග් අමාත්යාංශය මඟින් සිදු කරන ලද 
සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය විය.  

 අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය සහ ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම මත ෙම් රෙට් දුප්පත් 
ෙපොෙහොසත් ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලු පුරවැසියන්ට 
විදුලිය ලබාදීෙම් පතිපත්තිය කියාවට නංවමින් මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා සහ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සියලුම නිලධාරින්ෙග් හා සියලුම 
රජෙය් නිලධාරින්ෙග් සහෙයෝගය ඇතිව ෙමම විදුලිය 
ෙනොමැති ලක්ෂ තුනකට අධික ජනතාවට විදුලිය 
ලබාදීෙම් කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් මවිසින් 'ජාතික 
විදුලි සත්කාරය' නමින් කියාත්මක කරන ලදී.  

 ෙම් යටෙත් කිසිදු ආරම්භක මුදලක් අය ෙනොකර 
සහනදායී කමයක් යටෙත් පවුල් ලක්ෂ තුනකට විදුලිය 
ලබා දී, "ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාටම විදුලිය ලබා දී 
අවසන්" යන පකාශය ලබන අෙපේල් මාසය අවසන් 
වීමට ෙපර නිකුත් කිරීමට අප අමාත්යාංශය සැලසුම් 
කර ඇති බව සතුටින් දන්වා සිටිමු. ෙමමඟින් දිවයිෙන් 
පහළම මට්ටෙම් සිටින අපෙග් සෙහෝදර ජනතාව නඟා 

සිටුවීමටත්, එමඟින් භූමි ෙතල් ලාම්පු එළිෙයන් පාඩම් 
කරන පාසල් දරුවන් ලක්ෂ හයකට පමණ පතිලාභ 
ලබා දීමටත් හැකිය. 

2. කර්මාන්තකරුවන්ට සහනදායී පදනම මත විදුලිය ලබා 
දීම. 

 කුඩා සහ මහා පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට තම 
ව්යාපාර සඳහා විදුලිය ලබා ගැනීෙම්දී ෙගවීමට සිදුවන 
ආරම්භක ගාසත්ුව ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවතීම 
ගැටලුවක්ව පැවතිණ. ෙම් නිසා කර්මාන්තකරුවන්ට 
මූලික ගාසත්ුෙවන් සියයට 25ක් පමණක් අය ෙකොට 
ඉතිරි මුදල වාර්ෂික වශෙයන් අවුරුදු පහක් තුළ 
ෙගවීමට සහන වැඩසටහනක් ෙලස සලසා දී රෙට් 
ආර්ථික වර්ධනයට ධනාත්මක දායකත්වයක් ලබා දී 
ඇත. 

3. අර්බුදයට ලක් වී තිබූ ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් 
කියාවලිය කමවත් කිරීම. 

 පසු ගිය කාලෙය් විශාල අර්බුදයකට ලක් වී තිබූ ගල් 
අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් කියාවලිය, සැපයුම්කරුවන් ලියා 
පදිංචි කිරීෙම් කියාවලිය හා ක්ෂණික මිලදී ගැනීෙම් 
කියාවලිය හඳුන්වා දී ඉතාමත් සරල, ෙකටි, 
විනිවිදභාවෙයන් යුතු ෙලස කමවත් කිරීම. 

4. ගල් අඟුරු පවාහන ගැටලුව. 

 මුහුද රළුවන මාස පහක කාලයක් තුළ ගල් අඟුරු 
පවාහනය කිරීමට ෙනොහැකි නිසා ඇති වී තිෙබන 
ගැටලුව විසඳීම සඳහා තිකුණාමල වරාෙය් සිට මහා 
මාර්ගෙයනුත්, දුම්රිය මාර්ගවලිනුත් ගල් අඟුරු 
පවාහනයට වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කරන ලදී. 

5. මිනිස ්බල ෙසේවකයන්ෙග් ගැටලු විසඳීම 

 විෙශේෂෙයන් ෙමවැනි විශාල රාජ්ය ආයතන පවත්වා 
ගැනීෙම්දී ෙසේවක අභිෙපේරණය අත්යවශ්යය. ඒ නිසා 
පසු ගිය කාලෙය්දී මණ්ඩලෙය් සිටි මුළු ෙසේවක 
සංඛ්යාෙවන් සියයට 30කට වැඩි පමාණයක් වන 
මිනිසබ්ල ෙසේවකයින්ෙග් ගැටලු විසඳීමට මිනිසබ්ල 
ෙසේවකයින් 2,363ක් ලංවිම සථ්ිර ෙසේවයට ෙම් ෙකටි 
කාල සීමාව තුළ බඳවා ගත් අතර, ඔවුන්ෙග් අෙනකුත් 
ගැටලු විසඳීමටද මා විසින් කටයුතු සූදානම් කර ඇත. 
ඉතිරි මිනිසබ්ල ෙසේවකයින්ෙග් ගැටලු ද විසඳීමට 
කටයුතු සූදානම්ය.  

6. රාජ්ය ආයතන හැම එකකටම බලශක්ති 
කළමනාකරුවන් පත් කිරීම. 

7. පුනර්ජනනීය විදුලිබල ව්යාපෘති බලපත විකිණීෙම් 
ජාවාරමට පිළියම්. 

 පසු ගිය කාලෙය් පුනර්ජනනීය විදුලිබල ව්යාපෘති 
බලපත විකිණීම ව්යාපාරයක් බවට පත් වී තිබූ නිසා 
සැබෑ ආෙයෝජකෙයකුට බලපතයක් ලබා ගැනීම 
ගැටලුවක්ව පැවතුණි. එම නිසා ඇමතිවරයා වශෙයන් 
මා හට පැවරී ඇති බලතල අනුව නිෙයෝග නිකුත් 
ෙකොට පගතියක් නැති සියලුම බලපත අවලංගු ෙකොට 
ඒවා සුදුසු ආෙයෝජකයන්ට ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස ්කරන ලදී. ෙම් අනුව ෙමම බලපත විකිණීෙම් 
ජාවාරම අවසන් කළ හැකි යැයි විශව්ාස කරමි.  

8. විදුලි ඉල්ලුම් කළමනාකරණ වැඩසටහන කියාත්මක 
කිරීම තුළින් බලශක්ති සංරක්ෂණය දිරිමත් කිරීම. 

9. සාම්පූර් හා මන්නාරම සුළං බලාගාර ඉදිකිරීම කඩිනම් 
කිරීම. 

707 708 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, අද විෙශේෂෙයන් කථා බහට ලක් වී 
ඇති විදුලිය බිඳ වැටීම ගැන දැන් මා කිය යුතුයි.  

විදුලිබල ක්ෙෂේතය රෙට් සංවර්ධන ක්ෙෂේතවලින් විශාල 
ජයගහණයක් ලබා ගත් සාර්ථක ක්ෙෂේතයක් වුවද, පසු ගිය මාස 
06 ඇතුළත අපට මුහුණ දීමට සිදු වූ දිවයින පුරා විදුලිය බිඳ වැටීම් 
තුනක් නිසා විදුලිබල ක්ෙෂේතය පිළිබඳව මහජනතාව තුළ දැඩි 
කථා බහට ලක් විය.  ඒ අවස්ථා තුන ගැනම ෙමහි සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 ෙමයින් පළමු විදුලි බිඳ වැටීම 2015 සැප්තැම්බර් 27වන දින 
රාතී 11.53ට පමණ සිදු වූ අතර, ෙමයට පධාන ෙහේතුව වශෙයන් 
හඳුනා ෙගන ඇත්ෙත් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් 
බලාගාරයක ආරක්ෂණ පද්ධතිය කියාත්මක වීම  නිසා බලාගාරය 
විදුලි පද්ධතිෙයන් ඉවත් වීමයි. එදින පැවැති අසාමාන්ය 
කාලගුණික තත්ත්වය නිසා පද්ධති ෙය් ඇති වූ විදුලි ඉල්ලුම හා 
සැපයුම අතර ෙවනස නිසා ඇති වූ තත්ත්වයට මුහුණ දීම සඳහා 
බලාගාරය ස්වයංකීයව කියා විරහිත වී ඇත. ෙම් නිසා ඇති වූ 
බලපෑෙමන් දිවයිෙන් අෙනකුත් සියලුම බලාගාර කියා විරහිත 
වීෙමන් දිවයින පුරා විදුලිය බිඳ වැටුණි. ෙකෙසේ ෙවතත් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉංජිෙන්රුවන්ට පැය 03ක පමණ කාලයක් 
තුළ සම්පූර්ණෙයන් විදුලි පද්ධතිය යථාවත් කිරීමට හැකිව ඇත. 
ෙමම බිඳ වැටීම සම්බන්ධව ෙසොයා බැලීම සඳහා මා විසින් 
ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් මහාචාර්ය රංජිත් ෙපෙර්රා, ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලෙය් හිටපු මහාචාර්ය ෙරොහාන් ලූකස් හා විදුලිබල 
ක්ෙෂේතෙය් විෙශේෂඥයන් වන රියන්සි පනාන්දු සහ ජයසිරි 
කරුණානායක යන අයෙගන් සමන්විත විද්වත් කමිටුවක් පත් 
කරන ලදී. ඔවුන්ෙග් කමිටු වාර්තාව මඟින් විදුලි පද්ධතිය 
යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ෙමම 
නිර්ෙද්ශ සුදුසු පරිදි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් දැනට 
කියාත්මක කරමින් සිටී. එම වාර්තාව ගරු සභාෙව් දැන ගැනීම 
සඳහා සභාගත කරමි. මීට අමතරව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයද 
අභ්යන්තර කමිටුවක් ෙමම සිද්ධිය අධ්යයනය කිරීම සඳහා පත් 
කර ඇති අතර, එම වාර්තාව ද සභාගත කරමි.  

මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිසම මඟින් ෙමම විදුලි බිඳ වැටීම 
සම්බන්ධව කැනඩාව මැනිෙටෝබා එච්.වී.ඩී.සී. (Manitoba 
HVDC) පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානය මඟින් අධ්යයනය කර ඇති 
අතර, එම වාර්තාව මඟින්ද Reactive විදුලිබලය නිෂ්පාදනය සහ 
ටාන්ස්ෙෆෝමර් කියාකාරිත්වය පිළිබඳ නිර්ෙද්ශ රැසක් ඉදිරිපත් කර 
ඇත. ෙමම වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ෙමම 
අමාත්යාංශය හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මහජන උපෙයෝගීතා 
ෙකොමිසම සමඟ කටයුතු කරමින් සිටී. එම වාර්තාෙව් පිටපතක් 
ගරු සභාෙව් දැන ගැනීම සඳහා සභාගත කරමි.  

ෙමම වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරමින් සිටින අතරතුෙර් 
2016 ෙපබරවාරි 25වන දින සවස 2.10ට පමණ ෙදවන වතාවටත් 
දිවයින පුරා විදුලි බිඳ වැටීම සිදු විය. ෙම් සිදු වීමට ෙහේතු වී ඇත්ෙත් 
ෙපොල්පිටිය-ෙකොෙළොන්නාව 132 kv සම්ෙපේෂණ පද්ධතියට 
අකුණක් වැදීම නිසා ෙහෝ ෙවනත් සිදු වීමක් ෙහේතුෙවන් රැහැන් 
මාර්ගය භූගතවීමකින් සම්ෙපේෂණ මාර්ගය පද්ධතිෙයන් ඉවත් 
වීමත් සමඟ එම අවස්ථාෙව් ජනනය ෙවමින් තිබූ විදුලි පමාණය 
පද්ධතිෙය් අෙනකුත් විදුලි රැහැන්වලට දරා ගන්නට බැරි වීම නිසා 
ආරක්ෂිත පියවරක් වශෙයන් සියලු බලාගාර පද්ධතිෙයන් විසන්ධි 
වීමය. ෙමම අවස්ථාෙව්දීද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
ඉංජිෙන්රුවන්ට පැය 03ක කාලය තුළ දී පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට 
පත් කිරීමට හැකි වී ඇත. ෙමම සිද්ධිය පිළිබඳව ද අධ්යයනය 

ෙකොට වාර්තා කරන ෙලස මා විසින් ඉහත සඳහන් මහාචාර්ය 
රංජිත් ෙපෙර්රා මහතාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් කමිටුව පත් 
කරන ලදී. ෙදවන විදුලිබල බිඳ වැටීම පිළිබඳව ද අධ්යයනය කිරීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් නම් කරන ලද කමිටුවක් පත් 
කර ඇති අතර,  එම කමිටුවල වාර්තා ද ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරමි.  

ෙමම අවස්ථාෙව්දී පමාණවත් ජල විදුලිබලය ජලාශවල තිබූ 
නිසා විදුලි කප්පාදුෙවන් ෙතොරව අඛණ්ඩව විදුලිය ලබා දීමට 
විදුලිබල මණ්ඩලයට හැකි විය. විදුලිබලය යථා තත්ත්වයට පත් 
කරන ෙතක් පැය කිහිපයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිදු වුව ද එම 
අවස්ථාෙව්දී සැලසුම් සහගත විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීම වළක්වා 
ගැනීමට හැකි විය.  

ෙමම ෙදවන විදුලි බිඳ විටීමට ෙහේතුවක් වශෙයන් දැක්වූ එක් 
සම්ෙපේෂණ රැහැන් මාර්ගයක් පද්ධතිෙයන් ඉවත් වූ පසු සමස්ථ 
පද්ධතියම කියා විරහිත වීම  අසාමාන්ය තත්ත්වයක් බැවින් ඒ 
පිළිබදව අධ්යයනය කරමින් සිටින අතරතුර 2016.03.13 වන දින 
සවස 2.20ට පමණ දිවයින පුරා කියාත්මක වූ ෙතවන විදුලි බිඳ 
වැටීම ද සිදු විය. ෙමයට ෙහේතු වී අත්ෙත් බියගම 132 kv 
ටාන්ස්ෙෆෝමරයක ෙකොටසක් වන Tap Changer පුපුරා ගිනි 
ගැනීමයි. ෙමම ගිනි ගැනීම ෙහේතුෙවන් ඒ අවට තිබූ සම්ෙපේෂණ 
මාර්ග විදුලි පද්ධතිෙයන් ඉවත් වී ඇත. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙනොෙරොච්ෙචෝල බලාගාරෙය් ෙම.ෙවො.700ක ධාරිතාෙවන් විදුලි 
ජනනය වී ඇති අතර, ෙමම පමාණය සම්ෙපේෂණය කිරීමට 
අෙනකුත් සම්ෙපේෂණ මාර්ගවලට ෙනොහැකි වී නිසා ඇති වූ 
අසමතුලිතතාවන්ට මුහුණ දීමට පද්ධතිෙය් සියලුම විදුලි බලාගාර 
ආරක්ෂිත පියවරක් වශෙයන් පද්ධතිෙයන් ඉවත් වී ඇත. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉංජිෙන්රුවන්ට විදුලිබල 
පද්ධතිය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට පැය 08ක කාලයක් 
ගත වී ඇත. ෙමය අසාමාන්ය තත්ත්වයකි. ෙමයට ෙහේතු වූෙය් 
සම්ෙපේෂණ මාර්ගවල ඇති වූ දුර්වලතා විය හැකි බවට හඳුනා 
ෙගන ඇත. අවාසනාවට ෙම් අවස්ථාව වන විට පැවති නියං කාල 
තත්ත්වය නිසා ජල විදුලි බලාගාරවල ජලය ඉතුරු කර ගැනීමට 
අවශ්ය බැවින් ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සීමා වී තිබුණි. එෙමන්ම ගල් 
අඟුරු බලාගාරය නැවත පණ ගැන්වීම සඳහා දින 03-04ක පමණ 
කාලයක් ගත වන බැවින් විදුලි හිඟයක් ඇතිවූ අතර, ඇතැම් 
පෙද්ශවලට සැලසුම් සහගත ෙලසද විදුලි කප්පාදුවක් කිරීමට 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අකමැත්ෙතන් වුවද සිදු විය. ෙම් 
පිළිබඳ විෂයභාර අමාත්යවරයා වශෙයන් මම ජනතාවට කනගාටුව 
පකාශ කිරීමට කැමැතියි.   

ලංකාෙව් පසු ගිය කාලවලදී දිවයින පුරා විදුලි බැඳ වැටීමක් 
අවසන් වරට සිදු වී ඇත්ෙත් 2009 ඔක්ෙතෝබර් මසදීය. එනම් මීට 
වසර 5කට ෙපරය. 2009 දී සිදු වූ අවසන් විදුලි බිඳ වැටීෙම් සිට 
වසර 5කට පසු මාස 6ක් තුළ තුන් වතාවක් දිවයින පුරා විදුලි බිඳ 
වැටීම නිසා ෙම් පිළිබඳ ජනතාවෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු වීම 
සාධාරණයි.  

ෙම් සඳහා පිළිගත හැකි තාක්ෂණික විගහයන් ෙනොතිබූ බැවින් 
අමාත්යාංශය ෙමම සිද්ධීන් ඇති වීමට තුඩු දිය හැකි සියලු පැති 
පිළිබඳව අධ්යයනය කිරීම සඳහා කියා මාර්ග රැසක් ෙගන 
තිෙබනවා. ඉහත සඳහන් ෙදවන විදුලිය බිඳ වැටීම අධ්යයනය 
කිරීමට පත් කළ විද්වත් කමිටුවට ෙමම සිද්ධිය පිළිබඳව 
අධ්යයනය කරන ෙලසට මා විසින් දන්වා සිටියා; ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිලි කළා; මීට අමතරව රජෙය් රස 
පරීක්ෂකවරයාෙගන්ද ෙමම පිපිරීම පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන ෙලස 
ඉල්ලා සිටියා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි විදුලි 
පද්ධතිෙය් ආරක්ෂාව පිළිබඳ මහජනතාව තුළ විශ්වාසයක් ඇති 
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කිරීම සඳහා සියලුම වැදගත් ස්ථානවලට හමුදා ආරක්ෂාව ලබා 
දුන්නා.  ඊට අමතරව ෙමම ටාන්ස්ෙෆෝමර් නිෂ්පාදනය කළ ජර්මන් 
සහ ජපන් සමාගම්වල නිෙයෝජිතයින් ෙමරටට ෙගන්වා අදාළ 
පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීමට පියවර ගත් අතර, ඊෙය් දිනෙය් සවස් 
භාගය වන විට ඔවුන් සිය තාක්ෂණ ඇගයීම් කටයුතු සිදු කරනු 
ලැබුවා.  

ෙමම විදුලි බිඳ වැටීම මුළුමනින්ම යථා තත්ත්වයට පත් ෙකොට 
පැය 03ක් පමණ ගත වීමට ෙපර පසු ගිය 16වැනිදා සවස 2.30ට 
පමණ 13 වන දින බියගම දී පුපුරා ගිය ටාන්ස්ෙෆෝමරෙය් 
ෙකොටසක් පුපුරා ගිය ආකාරයටම ෙකොටුෙගොඩ පිහිටි 
ටාන්ස්ෙෆෝමරෙය් ෙකොටසක් ද පුපුරා ගියා. ෙකෙසේ වුවත් ෙමම 
අවස්ථාෙව්දී දිවයින පුරා විදුලි බිඳ වැටීම ඇති ෙනොවන පරිදි විදුලි 
පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීමට විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
ඉංජිෙන්රුවන්ට හැකියාව ලැබුණා.   

විෙශේෂෙයන්ම පළමුවැනිවර බිඳ වැටීම ෙසොයා බැලීමට පත් 
කළ කමිටු ෙදෙක් වාර්තා සහ ඒ සඳහා ලැබුණු සියලුම වාර්තා 
සභාගත* කරන්නට ඔබතුමාෙග් අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා.  

දැනට ෙම් සිදුවීම් පිළිබඳව ගරු අගමැතිතුමා විසින් පත් කරන 
ලද කමිටුවත්, විදුලිබල අමාත්යාංශය විසින් පත් කරන ලද 
කමිටුවත්, විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද කමිටුවත් සහ 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කළ මාෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
යුත් ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා, ගරු සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමා, ගරු 
සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා සහ ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා යන 
ඇමතිවරුන්ෙගන් සැදුම්ලත් කමිටුව අධ්යයනය කරමින් සිටී.  

කමිටුෙව් අතුරු වාර්තාව අද උදෑසන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
භාර දීමට හැකි වුණා. ෙමම වාර්තාවලට අනුව ෙකටි කාලීන හා 
දිගු කාලීන වශෙයන් දිවයිෙන් විදුලිය අඛණ්ඩව සැපයීම සඳහා 
අවශ්ය කියා මාර්ග ගැනීමට අමාත්යාංශය සැලසුම් ෙකොට ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම තත්ත්වයට ෙහේතු විය හැකි 
අභිෙයෝග: 

(1)  ෙනොෙරොච්ෙචෝ ෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ජාතික විදුලිය පද්ධතියට අත්යවශ්ය විදුලි 
බලාගාරයකි. නමුත් ගරු සභාව දන්නා පරිදිම ෙම් 
බලාගාරය සැලසුම් කිරීෙම්දී ශී ලංකාෙව් විදුලි 
පද්ධතියට සම්පූර්ණෙයන්ම ගැළෙපන ආකාරයට 
සැලසුම් කර නැති බව ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් මතයයි. ෙම් 
නිසා විදුලිය පද්ධතිෙය් ඇති වන්නා වූ ෙවනසව්ීම්වලදී 
බලාගාරය ෙබොෙහෝ විට කියා විරහිත ෙව්. ගැටලුව 
වන්ෙන් බලාගාරය කියා විරහිත වූ පසු බලාගාරෙය් 
යන්තවල උෂණ්ත්වය අඩු වන ෙතක් දින 03-04ක් යන 
ෙතක් බලාගාරය නැවත පණගැන්වීමට ෙනොහැකි 
වීමයි. එම නිසා ජල විදුලිබල නිෂප්ාදනය සීමා වී ඇති 
අවසථ්ාවලදී ගල් අඟුරු බලාගාරය ද කියා විරහිත 
වුවෙහොත් දින තුන හතරක් යන ෙතක් රට තුළ විදුලි 
හිඟයක් ඇති විය හැක. එහිදී විදුලිය කප්පාදුවක් කිරිමට 
ද සිදු විය හැක. ෙම් නිසා අඛණ්ඩව විදුලි සැපයුමට නම්  
එම අසීරු කාලය තුළ දී භාවිතයට ගල් අඟුරු 
බලාගාරෙය් විදුලි ධාරිතාවට සමාන අතිෙර්ක තාප 
බලාගාරයක් පවත්වා ගත යුතු බව විෙශේෂඥයින්ෙග් 

මතයයි. ෙමය විශාල ගැටලුවක් වන අතර ඒ සඳහා 
විශාල වියදමක් දැරීමට සිදු ෙව්.  

ෙදවන අභිෙයෝගය  

 අපෙග් විදුලි ජනනෙයන් සියයට 50කට වැඩි 
පමාණයක් ජල විදුලි බලාගාරවලින් නිෂප්ාදනය කරනු 
ලබයි. සාමාන්ය වියළි කාලගුණ තත්ත්වයක් යටෙත් 
වුවද ඉතා ශීඝ අඩු වීමක් ජල විදුලිබල නිෂප්ාදනෙය්  සිදු 
ෙව්. ෙමයින් වැඩි පමාණයක් සපයන මහවැලි 
කලාපයට අයත් ජලාශවල පධාන අරමුණ කෘෂි 
කර්මාන්තයට ජලය සැපයීම බැවින් වගා කන්නය 
සඳහා ජලය ආරක්ෂා කර ගන්නා ෙමවැනි කාලවලදී 
තත්ත්වය වඩාත් බැරෑරුම්ය. 

3.  විදුලිබල මණ්ඩලය පසු ගිය කාලෙය් විශාල වශෙයන් 
ජනන ධාරිතාව වැඩි කර තිබුණ ද තවමත් ඇතැම් 
සම්ෙපේෂණ මාර්ග සහ විදුලි උප ෙපොළවල් පැරණි සහ 
දුර්වල මට්ටමක පවතී.   

4.  එෙමන්ම පද්ධතිෙය් නඩත්තු කටයුතු ද නිසි ෙලස සිදු වී 
ඇත්දැයි ගැඹුරින් ෙසොයා බැලීමට අවශ්ය වී ඇත.  

5.   රෙට් විදුලි ඉල්ලුම ෙම් දිනවල ශීඝෙයන් ඉහළ යයි. පසු 
ගිය සතිෙය් ෙමෙතක් වාර්තා වූ ඉහළම ඉල්ලුම වන 
දවෙසේ ඉල්ලුම ගිගා ෙවොට් පැය 42 ඉක්ම විය.  ෙමම 
විදුලි ඉල්ලුමට ගැළෙපන විදුලි බලය නිෂප්ාදනෙය්දී 
විවිධ සමාජයීය, ආර්ථික සහ පාරිසරික ගැටලුවලට 
මුහුණ දීමට සිදු ෙව්. ෙමහිදී පාරිසරික පශන් පධාන 
තැනක් ගනී. 

6.  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අද පවතින සමහර යල් 
පැන ගිය කළමනාකරණ කමෙව්ද යන් වර්තමානෙය් 
උද්ගත වී ඇති විදුලි ජනන ගැටලු විසඳීම සඳහා 
පමාණවත් ෙනොවීම තවත් අභිෙයෝගයකි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම අභිෙයෝග ජය ගැනීම සඳහා ගත් 
ක්ෂණික කියා මාර්ග සහ ඉදිරි ෙයෝජනා පහත පරිදි ෙව්. 

1.  ෙමම අවසථ්ාෙව් කළමනාකරණය සඳහා ක්ෂණික 
පියවරක් ෙලස "හදිසි අවසථ්ා කළමනාකරණ කමිටුව" 
තරුණ දක්ෂ නිලධාරින්ෙගන් සමන්විතව පිහිටුවන ලද 
අතර, පද්ධති පාලනය සම්බන්ධව සුවිෙශේෂ නිලධාරින් 
ෙම් සඳහා ඇතුළත් කරන ලදී. 

2.  සුවිෙශේෂී වැදගත් සථ්ානවල නඩත්තු කටයුතු පිළිබඳව 
ෙසොයා බලා සතියක් ඇතුළත වාර්තා කරන ෙලස 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විශාමික 
සාමාන්යාධිකාරිවරයකු වන ෙමොහිදීන් මහතා සහ 
මහාචාර්ය ෙක්.ෙක්.බී. ෙපෙර්රා යන මහත්වරුන්ෙගන් 
සමන්විත ක්ෂණික කමිටුවක් පත් කිරීමට කටයුතු 
කරන ලදී. 

3.  සියලුම නඩත්තු කටයුතු සැලසුම් කිරීම සහ නිසි පරිදි 
කියාත්මක කිරීම ෙසොයා බැලීම සඳහා ෙමෙහයුම් 
කමිටුවක් පත් කරන ලද අතර, එය ෙජ්යෂඨ් අතිෙර්ක 
සාමාන්යාධිකාරීවරයකු යටෙත් කියාත්මක කිරීමට 
කටයුතු කිරීම. 

4.  ක්ෂණිකව ඉන්ධන ෙතොග නිසි පරිදි කළමනාකරණය 
කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

5.  විදුලිබල මණ්ඩලය සතු සියලුම කුඩා පරිමාණෙය් විදුලි 
උත්පාදක යන්ත සියල්ල පද්ධතියට සම්බන්ධ කිරීම. 

6.  ගිවිසුම් කාලය අවසන් වී ඇති ෙපෞද්ගලික විදුලි 
බලාගාර මිලදී ෙගන අතිෙර්ක බලාගාර ෙලස පවත්වා 
ගැනීමට ෙයෝජනා කිරීම. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 i.  සී/ස ACE Power සමාගම, ඇඹිලිපිටිය  
 ෙම.ෙවො. 100 

 ii.   සී/ස ෙහලදනවි සමාගම, පුත්තලම  
 ෙම.ෙවො. 100 

 iii.   සී/ස ACE Power Generation සමාගම, මාතර 
 ෙම.ෙවො. 25 

7.  මීට අමතරව ඉදිරිෙය්දී ඇති විය හැකි නියං 
තත්ත්වයකදී විදුලි කප්පාදුව වැළැක්වීමට ෙකටිකාලීන 
ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීම. 

   i.   විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පධාන පාරිෙභෝගිකයන් 
වන කර්මාන්තශාලා හා ව්යාපාර සථ්ානවල 
අතිෙර්ක ජනන යන්ත විශාල පමාණයක් ඇත. 
ෙමම ජනන යන්ත ඉදිරිෙය්දී විය හැකි විදුලි 
හිඟයකදී ෙයොදවා ගැනීමට වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස ් කර ඇත. ෙමමඟින් ෙම.ෙවො. 65-70ක් 
අතර විදුලිබල පමාණයක් සපයා ගත හැක. එහිදී 
ඔවුන් සඳහා සාධාරණ දිරි දීමනා ෙගවීමට 
කටයුතු කිරීමට අප සූදානම්ය. 

  ii.  ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය හා ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය එක්ව දැනට විදුලි ඉල්ලුම 
කළමනාකරණය කරන වැඩසටහනක් 
කියාත්මක කරමින් සිටින අතර, එම 
වැඩසටහන තව දුරටත් සකිය කිරීෙමන් 
සැලකිය යුතු විදුලිබල පමාණයක් ඉතිරි කළ 
හැක. 

 iii. මීට අමතරව වියළි කාලගුණය තවදුරටත් 
පැවතුණෙහොත්, හදිසි අවශ්යතා විදුලිබලාගාර 
ෙමගාෙවොට් 100ක පමාණයක් විනිවිදභාවෙයන් 
යුක්තව බදු කමය යටෙත් හදිසිෙය් මිලදීෙගන 
විදුලිබලය හිඟ පෙද්ශවල ෙකටි කාලීනව 
සථ්ානගත කළ හැක. 

8. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් දිගුකාලීන විදුලි ජනන 
සැලැසම් මඟින් අලුතින් ඉදිකිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති 
ඒකක ධාරිතාව ෙමගාෙවොට් 35 බැගින් වන ගෑස ්ටර්බයින 
විදුලි බලාගාර තුනක් (3) ඉදිරි මාස 12 තුළ ඉදිකර අවසන් 
ෙකොට විදුලි ජනනය සඳහා සූදානම් කිරීම. 

9. සව්ාභාවික දව වායු විදුලි බලාගාර හම්බන්ෙතොට ෙහෝ 
ෙකරවලපිටිය පෙද්ශෙය් සථ්ාපිත කිරීම පිළිබඳ සලකා 
බැලිය යුතුය. 

10. කටාර් රජය සහ ශී ලංකා රජය සමඟ සව්ාභාවික වායු මිලදී 
ගැනීම සඳහා රාජ්ය තාන්තික ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම 
සඳහා කටයුතු සකස ්කිරීම. 

11. හම්බන්ෙතොට ෙහෝ ගාලු වරාය ආශිතව සව්ාභාවික වායු 
සහ දැවිෙතල් (ද්විත්ව ඉන්ධන) මඟින් කියා කරන 
බලාගාරයක් ඉදිකිරීම. 

12. දැනට ඉදිෙවමින් පවතින ජල විදුලි බලාගාරවල ඉදිකිරීම් 
කඩිනම් කිරීම. 

 ෙමොරෙගොල්ල ජල විදුලි බලාගාරය - ෙමගාෙවොට් 31 

 ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස ්ජල විදුලි බලාගාරය - ෙමගාෙවොට් 35 

 උමා ඔය ජල විදුලි බලාගාරය - ෙමගාෙවොට් 120 

 සීතාවක ජල විදුලි බලාගාරය - ෙමගාෙවොට් 20 

13. සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාර කියාත්මක කිරීම කඩිනම් 
කිරීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල උප කමිටුවක් පත් කිරීම. 

14. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ජනන සැලැසම් නැවත 
සමාෙයෝජනය කිරීම. 

15. සූර්ය බල සහ සුළං බල උද්යාන 12ක් දිවයින පුරා සථ්ාපිත 
කිරීම. 

 
16. ජාල මාපක -Net Metering- පවුල් ලක්ෂ 10කට හඳුන්වා 

දී ෙමගාෙවොට් 1,000ක විදුලි ජනනයක් සහ පවුල්වල 
ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කිරීම. ඔවුන්ෙග් නිවාසවල වහලය 
මත සවි කරන සූර්ය බල පද්ධතිෙයන් නිපදවන විදුලිය, 
මණ්ඩලය ලබාෙගන ඔවුන් එදිෙනදා භාවිත කරන 
පමාණයට වඩා අතිරික්තය සඳහා මුදල් ෙගවීෙම් කමයක් 
හඳුන්වා දීම. 

17. ෙමගාෙවොට් 2 දක්වා කුඩා පුනර්ජනනීය විදුලි බලාගාර 
ආෙයෝජකයන් සඳහා සරල අනුමත කිරීෙම් සහ මිල 
කමයක් හඳුන්වා දීම. 

18. ජාත්යන්තර විෙශේෂඥයන් මඟින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
පද්ධතියට ලබා ගැනීෙම්දී ඇතිවන තා ක්ෂණික ගැටලු 
විසඳීම. 

19. විදුලි සම්ෙපේෂණ පද්ධතිෙය් සථ්ායිතාව ඇති කිරීම සඳහා 
විෙදස ්විෙශේෂඥයන්ෙග් සහය ලබා ගැනීම. 

20. විදුලි පද්ධතිෙය් දුර්වල ටාන්සේෆෝමර් සහ උප ෙපොළවල් 
ෙද්ශීය ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් සහය ලබාෙගන කඩිනමින් 
අලුත්වැඩියා කිරීමට විෙශේෂ වැඩපිළිෙවළක් සකස ්කිරීම. 

21. අත්යවශ්ය සථ්ානවල අතිෙර්ක විකල්ප සම්ෙපේෂණ මාර්ග 
ඉදිකිරීම සඳහා ෙද්ශීය ඉංජිෙන්රු ආයතනවල සහය ලබා 
ගැනීම. 

22.  දැනට තිෙබන සම්ෙපේෂණ පද්ධති නවීකරණය කිරීෙම් 
සැලැසේම් පමුඛතාව නැවත සමාෙලෝචනය කිරීම. 

23. සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම 
සඳහා වග කීමට බැ ෙඳන නිලධාරින් හඳුනා ගැනීම. 

24. ෙයෝජිත පද්ධති පාලන මධ්යසථ්ානය ඉදිවන ෙතක් ෙද්ශීය 
විෙශේෂඥයන් මඟින් තාවකාලිකව කාර්යක්ෂම පද්ධති 
පාලන කමයක් හඳුන්වා දීම. 

25. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉහළ කළමනාකරණය ශක්තිමත් 
කිරීම. 

26. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වැදගත් අංශ සහ කලාපවල 
බලතල ශක්තිමත් ෙකොට වැඩි කිරීම. 

27. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය කියා විරහිත වූ පසු එය 
නැවත පණ ගැන්වීමට ගතවන දින 03-04ක කාලය අඩු 
කිරීමට ගත හැකි කියාමාර්ග ගැනීම. ඒ සඳහා අවශ්ය 
විදුලිය සපයා ගැනීමට විකල්ප කමයක් ෙයදීමට කටයුතු 
කිරීම. 

28. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරයට ශක්තිමත් බලතල සහිත 
කළමනාකරණ කමෙව්දයක් හඳුන්වා දීම. 

29. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සැලසුම් හා සම්ෙපේෂණ අංශ 
ශක්තිමත් කිරීම. 

30. හදිසි අවසථ්ා කළමනාකරණ ඒකකයක් සථ්ාපිත කිරීම. 
31. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ විෂය විෙශේෂඥයන් බිහිවන 

බඳවා ගැනීෙම් හා කාර්ය මණ්ඩල කමෙව්දයක් හඳුන්වා 
දීම. 

ෙයෝජිත 
සුළං 
බලාගාර 

ධාරිතාව 
(ෙම.ෙවො.) 

ෙයෝජිත සූර්ය 
බලාගාර 

ධාරිතාව 
(ෙම.ෙවො.) 

මන්නාරම 375 මන්නාරම 100 

පුනරීන් 150 වාලච්ෙච්න 100 

වඩමාරච්චි 125 මුලතිව් 100 

මුලතිව්  50 අම්පාර 100 

ෙකෝකිලායි  45 ෙමොනරාගල 200 

    වැලිකන්ද 200 
    හම්බන්ෙතොට 300 

එකතුව 745 එකතුව         1,100 

713 714 

[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා] 



2016 මාර්තු 23  

32. මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් වගකීම් හා 
නියාමනයන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ නිසි පරිදි 
කියාත්මක කරමින් ඉදිරි අවශ්ය කටයුතු කිරීම සඳහා 
වැඩසටහනක් සකස ් කිරීම. ෙමෙතක් ඒ කාරණාව 
හරියාකාරව සිදුෙවලා ෙනොමැති බව අපට ෙපනී යනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාවලින් අතිබහුතරයක් 
දැනටමත් අප විසින් සැලසුම් කළ ඒවා වන අතර, ෙමම 
වැඩසටහන හුෙදක් වර්තමානෙය් ෙමන්ම අනාගතෙය්ත් රෙට් 
එදිෙනදා ජන ජීවිතයට ෙමන්ම ආර්ථික වර්ධනයට සෘජුවම 
බලපාන පධානතම යටිතල පහසුකම වූ විදුලි බලය ශී ලාංකීය 
සමස්ත පාරිෙභෝගික ජනතාවට අඛණ්ඩව හා කාර්යක්ෂමව 
පහසුෙවන් ලබාදීෙම් අරමුණු ෙපරදැරිව සකස් වූ බව සඳහන් කළ 
යුතුය. එහි පධානතම සාධකය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වඩාත් 
ශක්තිමත් හා කාර්යක්ෂම කිරීමයි. ෙවනත් කිසිදු සැඟවුණු න්යාය 
පතයක් එහි නැත. විදුලිබල මණ්ඩලය ෙහෝ එහි ෙකොටසක් 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් අදහසක් ෙහෝ ඊට ෙපර සූදානමක් ෙම් 
තුළ ෙනොමැති බව වගකීෙමන් පකාශ කළ යුතුව ඇත. 

ෙමම වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම සඳහා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමන්ෙග් පූර්ණ නායකත්වය ගරු අගාමාත්යතුමන්ෙග් 
සුවිෙශේෂී මඟෙපන්වීම ෙමන්ම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සහ රජෙය් 
පූර්ණ සහෙයෝගය මා සතුව ඇත. මාෙග් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් සුවිෙශේෂ සෙහෝදරාත්මක 
සහෙයෝගය ෙමන්ම, අමාත්යාංශ ෙල්කම්තුමා, ලංවිම සභාපතිතුමා, 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, සාමාන්යාධිකාරීතුමා ඇතුළු සියලු මට්ටම්වල 
ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන් සහ සියලු වෘත්තීය සමිති දක්වන 
සහෙයෝගයද ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කළ යුතුව ඇත. 

අවසාන වශෙයන් සමස්ත ශී ලාංකීය ජනතාවට ෙමම 
පණිවුඩය රටටම ෙගන යන මාධ්යෙව්දී මහත්ම මහත්මීන්ෙග් 
සහෙයෝගයද මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි. ඒ, ඔබ ෙමන්ම මාත් 
රැකීමට බැඳී සිටින ජාතිෙය් යහපත් වර්තමානය සහ ෙසෞභාග්යවත් 
ඉදිරි ගමන ෙවනුෙවනි. ඒ අනුව නැවත විදුලිය කැපීමක් සිදු 
ෙනොෙව්ය යන්න අපෙග් පූර්ණ විශ්වාසයයි. 

ස්තුතියි. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
Sir, I rise to a point of Order. 

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමා ෙමොනවා 
කිව් වත්, සැෙරන් සැෙර් විදුලි බලය කපා හැරීම සිද්ධ වනවා. ඒ 
නිසා මාෙග්  අෙත් ෙම් තිෙබන විදුලි පන්දම වාෙග් විදුලි පන්දම් 
අපට ලබා ෙදන්න කියලායි අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් මහ 
ජනයාට ඇමතිතුමා කියන ෙද් ෙනොෙවයි පාෙයෝගිකව සත්ය 
වශෙයන් සිද්ධ වන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. 

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා, ගරු සභානායකතුමා.  

අනික් මන්තීවරු කරුණාකර වාඩිෙවන්න. ගරු සිසිර 
ජයෙකොඩි මන්තීතුමනි, ඔය torch එක ෙමතැන දල්වන්න එපා. 
ෙමතැනට ඕක අවශ්ය නැහැ.  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Ajith P. Perera. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදාය අනුව mike 

එක on ෙවන්ෙන් ඔබතුමා නම කිව්ෙවොත් පමණයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අද දවෙසේ තුන් වතාවක්, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මන්තීතුමා අතුරු පශ්න තුන ඇහුවාට පස්ෙසේ mike එක on කළා. 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා mike එක on කරන්න 
කිව්වාට පස්ෙසේ mike එක on කළා. ඒ වාෙග්ම දැන් සිසිර 
ජයෙකොඩි මන්තීතුමාෙග් නම ෙනොකියා torch එක අරෙගන ආ 
ෙවලාෙව් mike එක on කළා. එම නිසා ෙමතැන mike පාලනය 
කරන තැන සම්පදායට, නීතියට, ඔබතුමාෙග් අණට විරුද්ධවයි 
වැඩ කරන්ෙන්. කරුණාකර ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කර 
බලන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන ෙහොයලා බලන්නම්; ෙල්කම්තුමාට කියන්නම්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉෙබ් පත්තු ෙවනවා ! 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉෙබ් පත්තු  ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එෙහම ඉෙබ් පත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඒකට කමයක් තිෙබනවා. 

ඉෙබ් පත්තු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

“That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 1.00 p.m. to 7.30 
p.m.. At 2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall 
operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put.” 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting on 24.03.2016 shall be 9.30 a.m. to 
7.30 p.m.. At 10.30 a.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament 
shall operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
I 
 

පිළියන්දල ධර්මශාසේතෝදය පිරිෙවන් විහාරස්ථ 
සංවර්ධන සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
பி யந்தல தர்மசாஸ்தேராதய பிாிேவன் விகாரஸ்த 

சங்வர்தன சபாவ (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
PILIYANDALA DHARMASHASTRODAYA PIRIVEN 

VIHARASTHA SANWARDHANA SABHAWA (INCORPORATION) 
BILL 

 
ගරු  සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා 
(மாண் மிகு சிறினால்  ெமல்) 
(The Hon. Sirinal de Mel 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

"පිළියන්දල ධර්මශාස්ෙතෝදය පිරිෙවන් විහාරස්ථ සංවර්ධන සභාව 
සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය 
යුතු ය." 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   நீதி மற் ம் 

த்தசாசன அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be 

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

the Minister of Justice and Buddhasasana for report. 
 
 

II 
 

අකුරණ ජාමිආ රහම්ානියා අරාබි විදුහල (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

அக்குறைண ஜாமிஆ ரஹ்மானியா அற க் கல் ாி 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

JAMIAH RAHMANIYA ARABIC COLLEGE, AKURANA 
(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பின்வ ம் 

பிேரரைணைய நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.   

“அக்குறைன ஜாமிஆ ரஹ்மானியா அற க் கல் ாிையக் 
கூட் ைணப்பதற்கான சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வர 
அ மதி வழங்கப்ப மாக” 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
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வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   தபால், தபால் 

ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs  for report. 
 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
2016 මාර්තු 08 වන දින ගරු අගාමාත්යතුමා 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළ පකාශය 
2016 மார்ச் 08ஆந் ேததி மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 

பாரா மன்றத்தில் ெவளியிட்ட கூற்  
STATEMENT MADE BY HON. PRIME MINISTER IN 

PARLIAMENT ON 08TH MARCH, 2016 
 

[අ.භා. 2.37] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"රෙට් වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව පකාශයක් කරමින් ගරු 
අගමැතිතුමා පසු ගිය මාර්තු  08 දා පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් පකාශ කර 
සිටිෙය් රට දැවැන්ත ණය බරක ගිලී ඇති බැවින් එම උගුෙලන් ෙගොඩ 
ඒමට ජනතාව මත බදු බර පැටවීමට සිදු වන බවයි. එම ආර්ථික 
බංෙකොෙලොත්භාවයට පධාන ෙහේතුව පසු ගිය රජෙය් පාලනය විසින් සිදු 
කළ මහා පරිමාණ මූල්ය වංචා හා ෙකොමිස් ගැසීම් බවයි. 

ෙමම ආණ්ඩුව බලයට පත් වූෙය් රෙට් ආර්ථිකය නඟා සිටුවමින් රැකියා දස 
ලක්ෂයක් ඇතුළුව රෙට් ජනතාවට සහන ලබා ෙදන බව පවසමිනි. 
එෙහත්, දැන් අගමැතිවරයා පකාශ කරන්ෙන් ජනතාවට තිත්ත ෙබෙහත් 
බීමට සිදු වන බවකි; පටි තද කර ගැනීමට සිදු වන බවකි. රට මත පැටවී 
ඇති අධික ණය බරත්, ජනතා සහන කප්පාදුවත්, ජනතාව මත අධික බදු 
බර පැටවීමත් මඟින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් වර්තමාන ආණ්ඩුවත් කලින් 
ආණ්ඩුවත් අනුගමනය කළ වැරැදි ආර්ථික පතිපත්තියි.  

එක් එක් ආණ්ඩුවල වැරැදි ආර්ථික පතිපත්තීන්හි පතිඵල ජනතාව මත 
ෙනොපටවා, රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ ගැනීමට දායක වන ජනතාවට වහා 
සහන ලබා ෙදන ෙලස ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් පසු ගිය දා 
අලුත් අය වැය ෙල්ඛනයකට සමාන ෙයෝජනා පාර්ලිෙම්න්තුවට  
ඉදිරිපත් කළා. දැන් 2016 වසර ගත ෙවමින් තිෙබන්ෙන්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවැරී තිෙබන පධානම බලයක් වන මූල්ය 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳ බලය මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය ෙවමින්. ගරු 
කථානායකතුමනි, දැන් ඇත්තටම 2016 වසරට අය වැයක් නැති 
හා සමානයි. ෙමොකක්ද, 2016 වසෙර් අය වැය ෙල්ඛනය? අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා එකක් කිව්වා; අතරමැදින් තව එකක් 
කිව්වා; සම්මත ෙවන ෙවලාෙව්දී තව එකක් කිව්වා; සම්මත ෙවලා 
මාස 2ක් යන්නට කලින් අගාමාත්යවරයා තව එකක් කියනවා. ඒ 
නිසා 2016 වසර ගත ෙවමින් තිෙබන්ෙන් නිශ්චිත අය වැය 
ෙල්ඛනයක් සම්මත ෙනොවූ ආකාරයටයි. එය විවිධ සංෙශෝධනයන් 
සහිතව, විවිධ වුවමනාවන් සහිතව විවිධ අවස්ථාවන්වලදී ඉදිරිපත් 
කරපු අය වැය ෙල්ඛනයක්. එම නිසා ලංකාෙව් පළමුෙවනි 
වතාවටයි නිශ්චිත අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙනොමැති ආණ්ඩුවක් 
විධියට ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් අවුරුද්ද ගත කරමින් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ගරු අගාමාත්යතුමා රෙට් 
ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව යම් භයානක චිතයක් හැෙදන කථාවක් 
කළා. ඒ කථාව කිරීම ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, 
මීට කලින් ඒවා කරන්ෙන් විපක්ෂෙයන්. හැමදාමත් ආණ්ඩුව 
ෙපනී සිටිෙය් ණය ආර්ථිකය ෙහොඳයි කියලා කියන්නයි. නමුත්, 
ආර්ථිකෙය් ඇති වී තිෙබන මහා ෙඛ්දවාචකය ගැන ගරු 
අගමැතිවරයාටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 2016 වසෙර් ඒක කිව්වාට සහතික 
වශෙයන්ම ලබන අවුරුද්ෙද් ඔය කථාව කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
2016 වසෙර් ඔය කථාව කියන්න පහසු වුෙණ්, හිටපු පාලකයන්ට 
ඒ සියල්ල බැර කරන්න පුළුවන්කම තිබුණු නිසායි. හිටපු 
පාලකයන්ෙග් ණය බර, හිටපු පාලකයන්ෙග් අසාර්ථකකම, හිටපු 
පාලකයන්ෙග් ෙපොලී අනුපාතිකයන්, හිටපු පාලකයන් ගහපු ෙග්ම් 
යනාදී වශෙයන් ඒක කියන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි, ඊළඟ වසෙර් ඔය කථාව ඔය 
විධියට කියන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් චිරාත් කාලයක් 
දැකපු අත් දැකීම් අනුව, ඊට පසුව ඔයිට වඩා සුරංගනා කථා තමයි 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අහන්න ලැෙබන්ෙන්. සහතික වශෙයන්ම 
මීට පස්ෙසේ අගමැතිවරයාෙගන් ඔය වාෙග් කථාවක් අහන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ එන්ෙන් සඟවන ලද ෙතොරතුරු, 
දත්ත. නමුත්, දැන් භයානක කථාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් භයානක කථාව අද ඊෙය් පටන් ගත්තු එකක් ෙනොෙවයි කියලා 
අපි කවුරුත් විශ්වාස කරනවා. ෙම් භයානක කථාෙවන් ෙගොඩ 
එන්න, ෙම් ගැඹුරුතම ආර්ථික අර්බුදයන්ෙගන් ෙගොඩ එන්න 
දැක්මක් ෙහෝ සැලැස්මක් ෙනොමැති බව ෙම් ගත ෙවමින් තිෙබන 
තත්පරයක් තත්පරයක් පාසා ඉතා පැහැදිලිව තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය පැති 
ගණනාවකින් අර්බුද ගණනාවකට මුහුණ දීලා තිෙබන බව ඇත්ත. 
උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගත්ෙතොත් 
ගරු කථානායකතුමනි, ජන ෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 2010 වර්ෂය පදනම් කරෙගන අලුත්ම 
සංඛ්යාෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එහි සඳහන් වනවා, 
2011 වසෙර් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8.4යි, 2012 වසෙර් 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 9.14යි, 2013 වසෙර් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 3.4යි, 2014 වසෙර් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
සියයට 4.6යි, 2015 වසෙර් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 4.8යි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියලා. 2015 වසෙර් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 4.8ක් වන 
අතර 2015 වසෙර් අවසන් කාර්තුෙව් -අවසන් මාස තුෙන්- ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 2.5යි. ඒකයි ඇත්ත. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප්ක්ෂා කරනවා, 2016 වසෙර් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 5.3කට ෙගන යන්න.  

පැරණි කබ්රාල් සූතය නැතුව, පී.බී. සූතය නැතුව ෙමම 
ඉලක්කයට යන්න කිසිෙසේත්ම පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
පැරණි කබ්රාල් සූතය තමයි, පැරණි පී.බී. සූතය තමයි ෙම් සංඛ්යා, 
දත්ත විකෘති කිරීම. සංඛ්යා, දත්ත විකෘති කිරීම පිළිබඳව සාක්ෂි, 
ෙතොරතුරු සහිතව ඉතා පැහැදිලි ෙලස මවිසින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් 
කළාට පසුව ඒ සංඛ්යා, දත්ත වසන් කිරීම සඳහා, වැරැදි සංඛ්යා, 
දත්ත සකස් කිරීම සඳහා එකඟ ෙනොවුණු නිලධාරින්ෙග් වැඩ 
තහනම් කළා, කබ්රාල්ලා. එෙහමයි ෙම් රට ෙගන ගිෙය්. දැන් ඒ 
නිලධාරින්ට අගාමාත්ය කාර්යාලෙය් යම් වග කීමක් ලබා දී 
තිෙබනවා. නමුත් මා හිතනවා, ඔවුන්ට ඊට වඩා ෙලොකු වග කීමක් 
ලබා දිය යුතුව තිෙබනවාය කියලා. අලුතින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සියයට 5.3ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයට යන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන් කබ්රාල් සූතය අනුගමනය කෙළොත් විතරයි; සංඛ්යා, 
දත්ත වසන් කෙළොත් පමණයි. එෙහම නැතුව ඒ ඉලක්කයට යන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ආර්ථිකෙය් වර්ධනය විතරක් ෙනොෙවයි, ආර්ථිකෙය් පසාරණය 
අතිශය වැදගත් වනවා, ගරු කථානායකතුමනි. දැන් ආර්ථිකෙය් 
පසාරණයට ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් රෙට් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 42ක් සඳහා බස්නාහිර පළාත 
දායකත්වය ලබා ෙදන ෙකොට, දකුණු පළාෙත් දායකත්වය සියයට 
11යි, මධ්යම පළාෙත් දායකත්වය සියයට 11යි, උතුරු පළාෙත් 
දායකත්වය සියයට 3.8යි, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් දායකත්වය 
සියයට 8.3යි, වයඹ පළාෙත් දායකත්වය සියයට 10.2යි, උතුරු 
මැද පළාෙත් දායකත්වය සියයට 5.1යි, ඌව පළාෙත් දායකත්වය 
සියයට 4.7යි, සබරගමුව පළාෙත් දායකත්වය සියයට 6.1යි. ඒ 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආර්ථික වර්ධනය වාෙග්ම ආර්ථික 
පසාරණයත් වැදගත් වනවා. හැබැයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් 
තමයි, අෙප් රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 42කට වඩා 
වැඩි දායකත්වයක් බස්නාහිර පළාත ලබා ෙදන ෙකොට සියයට 
3.8ක් වැනි කුඩා පමාණයක් උතුරු පළාත ලබා දීමයි. ඒෙකන් 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආර්ථිකෙය් වර්ධනය වාෙග්ම 
ආර්ථිකෙය් පසාරණයත් වැදගත් වනවා. ඒ ආර්ථිකයට ජනතාව 
සම්බන්ධ වන්ෙන් නැහැ. ජනතාව සම්බන්ධ ෙනොවුණු ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපන්නුම් කරමින් 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අත් පත් 
කර ෙගන තිෙබන්ෙන් කවර ක්ෙෂේතයන්ෙගන්ද? ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගයට වැඩිම දායකත්වය සපයා තිෙබන්ෙන් ෙසේවා ක්ෙෂේතයයි.  
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ඇත්ත වටිනාකම් හදන එකක් 
ෙනොෙවයි. ෙසේවා ක්ෙෂේතය කිසිෙසේත්ම අලුතින් නිෂ්පාදනයක් 
හදන එකක් ෙනොෙවයි; අලුතින් වත්කම් හදන එකක් ෙනොෙවයි. මා 
උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි රුපියල් ලක්ෂ 10කට ජපානෙයන් 
කාර් එකක් ෙගනැවිත්, රුපියල් ලක්ෂ 11කට විකුණුෙවොත්, 
එතැනදී අපි කියනවා, දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට රුපියල් ලක්ෂයක 
මුදලක් එකතු වුණාය කියලා. එය ෙකොෙහොමද ගණනය 
කරන්ෙන්? ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය්ත්, ෙවෙළඳ ක්ෙෂේතෙය් ඇති වන 
ගනුෙදනු තමයි, අද දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් වැඩිම පංගුව 
නිෙයෝජනය කරමින් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, භාණ්ඩ ආනයනය කරලා, ඒවා වැඩි 
මිලකට විකිණීම හරහා ඇති වන වර්ධනය තමයි ෙම් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගෙය් ෙසේවා ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය කරමින් 
තිෙබන්ෙන්. එය ඇත්ත වටිනාකම් නිර්මාණය කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒවා ෙබොරු වටිනාකම්. රුපියල් ලක්ෂ 10කට කාර් එකක් 
ෙගනැවිත්, රුපියල් ලක්ෂ 11කට විකුණුවාම කියනවා, රුපියල් 
ලක්ෂයක වටිනාකමක් නිෂ්පාදනය කළාය කියලා. වටිනාකමක් 
නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඒවා ෙබොරු වටිනාකම්. 
ඒ නිසා ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයත්, දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් ආංශික 
සංයුතියත්, ඒක විහිදී තිෙබන ආකාරයත් බැලුෙවොත් අපට 
ෙපෙනනවා, ඒක ඉතාමත් දුර්වල තැනකයි තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ 
නිසා ෙම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයත් එක්ක ෙපන්නුම් කර තිෙබන 
ෙම් තත්ත්වය අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යෑමට ෙනොහැකි 
තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර තිෙබනවා.  

ඊළඟ පධාන පශ්නය තමයි, අෙප් රෙට් අපනයන පිළිබඳව 
ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය. මා ඔබතුමාට උදාහරණයක් කියන්නම්, 
ගරු කථානායකතුමනි. වසර කිහිපයක් ගැන මා කියන්නම්. 2005 
වසෙර්දී අෙප් රෙට් අපනයන ආදායම දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 27ක පතිශතයක තිබුණා. 2010 වන ෙකොට  එය සියයට 
17 දක්වා අඩු වුණා. 2012 වන ෙකොට එය සියයට 16 දක්වා අඩු 
වුණා. 2013 වන ෙකොට එය සියයට 15 දක්වා අඩු වුණා. 2014 වන 
ෙකොට සියයට 14 දක්වා අඩු වුණා. 2015දී අෙප් රෙට් අපනයන 
ආදායම සියයට 13යි. 2005 සිට 2015 දක්වා අෙප් රෙට් අපනයන 
ආදායම දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට හරි අඩකින් 
කඩා වැටී ති ෙබනවා. ෙකොෙහොමද රට ඉදිරියට යන්ෙන්? 2005 
අවුරුද්ෙද්දී දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 27ක් වශෙයන්  
තිබුණු අපනයන ආදායම අද සියයට 13 දක්වා, එනම් හරි අඩකට 
වඩා වැඩි පමාණයකින් කඩා වැටී තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. මා ෙපන්නුම් 
කරන්න ලැහැස්තියි, ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් අෙප් පංගුව ගැන. 
ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් අපි ෙකොපමණ පංගුවක්ද අත්පත් කරෙගන 
තිෙබන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, 1970දී ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් 
අෙප් පංගුව සියයට 0.107යි. ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් ශී ලාංකීය පංගුව 
සියයට 0.107ක් තිබුණා. ඒ කියන්ෙන්, ෙලෝකෙය් ෙඩොලර් 
1,000ක ෙවෙළඳාමක් සිද්ධ වුෙණොත් අපට ෙඩොලර් 1ක් ආවා. ඒ, 
1970දී. අද ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් ලංකාෙව් පංගුව සියයට 0.053යි. 
ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙඩොලර් 1,000ක ෙවෙළඳාමක් වුෙණොත් 
අද අපට එන්ෙන් ෙඩොලර් ශත 50යි. ඒෙකන් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් අෙප් පංගුව හරි අඩකින් කඩා 
වැටිලා තිෙබන බවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, උදාහරණයකට ඉන්දියාව ගත්ෙතොත්, 
1970දී ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් ඔවුන්ට තිබුෙණ් සියයට 0.63ක 
පංගුවක්. අද ඒ පංගුව සියයට 1.6 දක්වා තුන් ගුණයකින් වැඩි කර 
ගන්න ඉන්දියාව සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
දකුණු ආසියානු කලාපෙය්ම රටක් වන පාකිස්තානය ගත්ෙතොත් 
ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් පංගුව සියයට 0.14ක තිබුෙණ්. අඩුම තරමින් 
ඒ පංගුව ආරක්ෂා කර ගන්න ඔවුන් සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
කලාපෙය්ම රටක් වන ෙන්පාලය විතරයි අපට ආසන්න කඩා 
වැටීමකට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

චීනය වැනි රටක් ගත්ෙතොත් ගරු කථානායකතුමනි, 1970දී 
ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් චීනෙය් පංගුව සියයට 0.726යි. 1970දී 
ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් චීනෙය් පංගුව සියයට 1ටත් වඩා අඩුයි. අද 
ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් චීනෙය් පංගුව ගරු කථානායකතුමනි, සියයට 
11.736 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙදොෙළොස් 
ගුණයකට වඩා වැඩි පංගුවක් අත්පත් කර ගන්න  ඔවුන් සමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි,  ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අෙප් පංගුව 
එන්න එන්නම කඩා වැෙටමින් තිෙබනවා. ෙමෙහම රටකට 
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද? 
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මා උදාහරණ කීපයක් ෙපන්වන්නම් ගරු කථානායකතුමනි. 
පිට රටින් භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම ෙවනුෙවන් 2014 වසෙර් 
ෙඩොලර් මිලියන 19,416ක් අපට අවශ්ය වුණා. හැබැයි, පිට රටට 
භාණ්ඩ යවලා අපට හම්බ වුෙණ් ෙඩොලර් මිලියන 11,130යි. ඒ 
අනුව ෙඩොලර් බිලියන 8.2ක -ෙඩොලර් මිලියන 8,299ක- ෙවෙළඳ 
පරතරයක් තිෙබනවා. 2014 වසෙර් ෙඩොලර් මිලියන 8,299ක් 
උපයන ෙකොට ෙම් 2015 වසෙර්  අෙප් අපනයන ආදායම හැටියට 
අපි උපයා තිෙබන්ෙන්  ෙඩොලර් මිලියන 8,429යි. ඒ වර්ධනය 
කිසිෙසේත්ම පමාණවත් වර්ධනයක් ෙනොෙවයි. අෙප් අපනයන 
හැකිළීම, ෙලෝක ෙවෙළඳාෙම් අෙප් පංගුව අහිමි වීම, ආනයන 
විශාල පමාණයක් මත අප රැඳී පැවතීම අප ෙම් ආර්ථික අර්බුදෙය් 
ගැඹුරටම  කිඳා බැසීමට ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟ පධාන පශ්නය තමයි ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය 
ආදායම. අෙප් රාජ්ය ආදායමට ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට සාෙප්ක්ෂව 2010 වසෙර් 
රාජ්ය ආදායම සියයට 13ක් තිබුණා. 2011 වන ෙකොට රාජ්ය 
ආදායම සියයට 13.6ට ගියා. 2012දී රාජ්ය ආදායම සියයට 12.2ට 
බැස්සා. 2013දී රාජ්ය ආදායම සියයට 12ට බැස්සා. අද රාජ්ය 
ආදායම සියයට 11.7යි. දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට සාෙප්ක්ෂව 
බලන ෙකොට අද රාජ්ය ආදායම සියයට 11.7 දක්වා පහළ බැස 
තිෙබනවා. රාජ්ය ආදායම ෙමෙහම පහළ බහින ෙකොට රට 
ඉස්සරහට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ආණ්ඩුවට ආදායමක් නැත්නම් 
රට ඉස්සරහට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ආණ්ඩුෙව් ආදායම එන්න 
එන්නම කඩා වැටිලා විශාල පමාණයකින් රාජ්ය ආදායම කඩා 
වැටුණු රාජ්යයක් බවට අෙප් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට අෙප් රෙට් ණය ක්ෙෂේතෙය් 
ඇති වී තිෙබන අර්බුදය බලන්න. ගරු අගාමාත්යතුමා ඒ ගැන 
ටිකක් වැඩිපුර කථා කළා. ඒක ඇත්ත. අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, "අපි රුපියල් බිලියන 
8,475ක ණයකරුෙවෝ" කියලා. නමුත්, අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කරලා මාස ෙදකකට පස්ෙසේ ගරු අගමැතිතුමා කියනවා, 
"නැහැ, අපි නැවත කරුණු ෙහොයා ගත්තා. අෙප් ණය පංගුව 
රුපියල් බිලියන 9,500යි" කියලා. දැන් කියනවා, "නැහැ, ඒ 
පමාණයත් අපට හරියට ෙහොයා ගන්න බැහැ. අපි ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදලට එන්න කියලා තිෙබනවා ණය පමාණය ෙකොච්චරද 
කියලා ෙහොයලා ෙදන්න" කියලා. ඒක හරියට අමුෙඩ් කැඩුණාම  
අමුෙඩ් කැඩුෙව් කවුද කියලා වෙට් කැරකි කැරකි බලනවා 
වාෙග්යි. ඒ වාෙග් කථාවක් ෙම්ක.  

රටක් හැටියට ගත්ත ණය පමාණය දන්ෙන් නැති ආණ්ඩුවක් 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තමුන්ෙග් 
අමුෙඩ් කැඩුණාට පස්ෙසේ වෙට් කැරකි කැරකි, ''කවුද අමුෙඩ් 
කැඩුෙව්, අමුෙඩ් නැහැ'' කියලා කියන්නා වාෙග් ෙදයක් තමයි  
දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රටක් තිෙබනවා ගත්ත ණය 
පමාණය දන්ෙන් නැති. ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට කියනවා තිෙබන ණය 
පමාණය රුපියල් බිලියන 8,475යි කියලා. අද කියනවා, " ඒ ණය 
පමාණය රුපියල් බිලියන 9,500ක්" කියලා. ගරු අගාමාත්යතුමා 
කියනවා, " ඒ ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 10,500 ඉක්මවන්න 
පවා පුළුවන්" කියලා. ඒ නිසා ණය  ක්ෙෂේතෙය් ඇති වී තිෙබන ෙම් 
අර්බුදය සරල නැහැ ගරු කථානායකතුමනි.  මම ඔබතුමාට ඒ 
කරුණ තවත් පැහැදිලි කරන්නම්.  

2011 වසෙර් රාජ්ය ආදායම රුපියල් බිලියන 967යි. ණය 
ෙපොලී වාරිකය ෙගවන්න වියදම් වුණා රුපියල් බිලියන 896ක්. 
කල්පනා කරලා බලන්න. රජෙය් මුළු ආදායෙමන් සියයට 92.6ක් 
ගිෙය් ණය ෙපොලී වාරිකය ෙගවන්නයි. 2012 වසෙර් රජෙය් 
ආදායෙමන් සියයට 96.7ක් ගිෙය් ණය ෙපොලී වාරිකය ෙගවන්නයි. 

2013 වසෙර් රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 1,137යි. හැබැයි, 
ණය ෙපොලී වාරිකය රුපියල් බිලියන 1,162යි. ඒ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? රජය උපයා ගන්නා ලද මුළු මුදල් පමාණය රුපියල් 
බිලියන 1,137ක් වනෙකොට, ණය ෙපොලී වාරිකය ෙවනුෙවන් 
රුපියල් බිලියන 1,162ක් ෙගවන්න සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා රජය 
උපයා ගන්නා ලද මුළු මුදල් පමාණය ණය ෙපොලී වාරිකය 
ෙගවන්නවත් පමාණවත් නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, රජෙය් ආදායම 
වාෙග් සියයට 102.2ක් ණය ෙපොලී වාරික ෙවනුෙවන් ෙගව්වා. 
2014 වනෙකොට රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 1,254යි; ණය 
ෙපොලී  වාරිකය රුපියල් බිලියන 1,052යි. ඒ කියන්ෙන් රජෙය් 
ආදායමින් සියයට 83ක් යන්ෙන් ණය  ෙපොලී වාරික ෙගවන්නයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, 2016 වනෙකොට ඒක සියයට 59ට අඩු 
කරනවා කියලා. සහතික වශෙයන්ම එය සියයට 59ට අඩු කරන්න 
බැහැ.  

එෙහම ෙකොෙහොමද අඩු කරන්ෙන්? සහතික වශෙයන්ම ඒ 
සඳහා අෙප්ක්ෂා කරන ආදායම ලැෙබන්ෙන් නැහැ. රුපියල් 
බිලියන 2,064ක් වාෙග් ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප්ක්ෂා කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ ආදායම 
උපයා ගන්න බැහැ. ඒ ආදායම රජයට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ආදායම රජයට ලැෙබන්ෙන් නැති බව දන්නවා. අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කරනෙකොට රුපියල් බිලියන ෙදදහස් ගණනක ආදායම් 
අෙප්ක්ෂාවක් තිබුණත්, අගමැතිතුමා  දැනගත්තා ෙම් තරම් 
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ නිසා තමයි අගමැතිතුමාට 
නැවත සිදුවුෙණ් ඒ ඉලක්කයට එන්න තව බදු ගහන්න. ඒ 
ඉලක්කයට යන්න නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට සිද්ධ වන්ෙන් 
තවතවත් බදු ගහන්න විතරයි.   

හිටපු පාලකයා ණය කන්දට නැඟලා ඉන්න පාලකයාට "හූ" 
කියනවා. ඉන්න පාලකයා ණය කන්දට නැඟලා හිටපු පාලකයාට 
"හූ" කියනවා. නමුත් ෙම් රටට කරලා තිෙබන අපරාධෙය් හැටියට 
ඇත්තටම කරන්න ඕනෑ,  ෙම් පාලකයන් ෙදෙදනාම ණය කන්දට 
නග්ගලා ජනතාව හූ කියන එකයි. ඒ තරම් ණය කන්දක් 
තිෙබනවා. අගාමාත්යවරයා විසින් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල 
කැඳවන්න තිෙබන්ෙන් ණය ෙකොච්චරද කියලා ෙහොයන්න 
ෙනොෙවයි, ෙම් ගත්ත ණයවලට ෙමොකද කෙළේ කියලා 
ෙහොයන්නයි. ඒකට ෙම්  රෙට් ජනතාව වන්දි ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ.  

අපි රුපියල් බිලියන 950,000ක් ණයකරුෙවෝ.  හරියට සංඛ්යා 
දත්ත ෙහොයා ගත්ෙතොත් අනාගතෙය්දී එය රුපියල් බිලියන 
10,500ක් ෙව්වි කියලාත් අගමැතිතුමා කියනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, රුපියල් බිලියන 10,500ක් ණයයි කියන්ෙන්  
අෙප් රෙට් සෑම පුරවැසිෙයකුම ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
රුපියල් 525,000ක ණයකරුෙවක් කියන එකයි. ආසන්න 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් හැම පුරවැසිෙයක්ම රුපියල් 
525,000ක ණයකරුෙවක් බවට පත් ෙවනවා. අද ඉපදුණු 
බිළින්දාෙග් සිට ෙලඩ ඇ  ෙඳේ ඉන්න මහල්ලා දක්වා හැම ෙදනාම 
රුපියල් 525,000ක ණයකරුෙවක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තව කවරක් කරන්නද? ඒ නිසා පළමුව කළ යුතුව 
තිෙබන්ෙන් තිෙබන ණය පමාණය ෙහොයන එකට වඩා, ෙම් 
ණයවලින් කෙළේ ෙමොකක්ද කියන එක ෙසවීමයි. එය රට 
දැනගන්න ඕනෑ. රෙට් ජනතාව තමයි ෙම් ණය ෙගවන්ෙන්.  

සාමාන්ය ෙලස ගත්ෙතොත් ෙම් ණයවලින් සියයට 40ක් 
එක්ෙකෝ නාස්ති කිරීම්, එක්ෙකෝ ෙකොමිස්, එක්ෙකෝ අපෙත් යැවීම් 
නැත්නම් ෙහොරකම් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය ස්වල්ප 
පමාණයක් ෙනොෙවයි. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් ෙම් ණය 
කන්ෙදන් රුපියල් බිලියන 4,000ක්වත් ෙකොමිස්වලට, 
ෙහොරකමට, නාස්තියට අපෙත් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ රුපියල් 
බිලියන 4,000ක ණය ෙම් රෙට් ජනතාව ෙගවන්න ඕනෑ ණය 
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ෙනොෙවයි. ඒ ණය හිටපු පාලකයන් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
නැවත සමාෙලෝචනයට ලක් කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් 
තිෙබන ණය පමාණය පිළිබඳව ෙනොෙවයි, ෙම් ණයවලට 
ෙමොකක්ද වුෙණ් කියන එක පිළිබඳවයි. ඒ පිළිබඳව 
සමාෙලෝචනයක් කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ කරුණු රටට 
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ෙමච්චර ණය පමාණයක් ගත්තා, ෙමන්න හදපු ව්යාපෘතිය, 
ඒෙක් ඇත්ත වටිනාකම ෙමච්චරයි, ෙමන්න අපට ඒ ණය 
පමාණෙයන් අහිමි වුණු වත්කම කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි 
අදහසක් අපට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. හතරවැනි 
අර්බුදය තමයි, ෙම් ඇති වී තිෙබන ණය අර්බුදය.   

ගරු කථානායකතුමනි, පස්වැනි අර්බුදය තමයි අෙප් රෙට් 
ආදායම් ෙබදී යෑෙම් විෂමතාව. 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 05 
වැනි දා  අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශයක් කරමින් 
කිව්වා මට මතකයි, රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 43ක ෛදනික - 
දවසක - ආදායම ෙඩොලර් ෙදකට අඩුයි කියලා. දවසක ආදායම 
ෙඩොලර් ෙදකට වඩා අඩු නම් ඒ ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ගරු කථානායකතුමනි, ජනගහනෙයන් සියයට 43ක 
දවසක ආදායම රුපියල් 280ට වඩා අඩුයි. ජනගහනෙයන් ලක්ෂ 
86ක ආදායම රුපියල් 280ට වඩා අඩුයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියනවා. එෙහනම් ෙමයින් ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙමයින් ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමෙතක් කල් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අනුගමනය කරන ලද ආර්ථික පතිපත්තිෙය් 
අසාර්ථකභාවය ෙනොෙවයිද? ෙම් දත්තවලින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් 
ඒකෙන්. ෙම් දත්තවලින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් රාජපක්ෂ 
පාලනෙය්ම තිබුණු දුර්වලකම් ෙනොෙවයි. රාජපක්ෂ පාලනය ෙම් 
අර්බුදය තීව කළ බව ඇත්ත.  

ඔවුන්ෙග් හැසිරීම්, ඔවුන්ෙග්  ව්යාපෘති, ඔවුන්ෙග් කටයුතු  ෙම් 
අර්බුදය තීව කරන්න ෙහේතු සාධක වුණා. හැබැයි, ෙම් අර්බුද 
රාජපක්ෂ පාලනය නිසාම ඇති වූ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. රාජපක්ෂ 
පාලනය ෙම් අර්බුදය තීව කළා. ඒක ඇත්ත.  ෙම් අර්බුදය 
තමුන්නාන්ෙසේලා අනුගමනය කරමින් තිෙබන වැරැදි ආර්ථික 
පතිපත්තිෙය් අර්බුදයයි. දැන්වත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
අර්බුදෙයන් ෙගොඩ ඒම සඳහා උපාය  මාර්ගයක් සකස් කරන්න 
සූදානම්ද කියන පශ්නය තමයි අප හමුෙව් තිෙබන්ෙන්. අපට ඕනෑ 
තරම් ෙම් අර්බුදය පිළිබඳව, ෙම් අර්බුදෙය් ස්වභාවය  පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, තවතවත් පැතිවලින්, තවතවත් 
මානවලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු   ෙව්දීත්, ඉන් පිටතත් ඒ අර්බුදය ගැන 
කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් තිෙබන පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි, 
ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් අර්බුදෙයන් ෙගොඩ ඒමට  වර්තමාන 
ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන පතිපත්තියට පුළුවන්ද කියන එකයි මා 
අහන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා අනුගමනය කරන එක පතිපත්තියක් තමයි 
ණය, දඩ සහ බදු. ඒක අලුත් උත්තරයක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපන්නුෙව් 
ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන එක උත්තරයක් තමයි, 
බදු. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට දීපු 
උත්තරය ෙමොකක්ද?  ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන ලක්ෂ 11ක් 
ණය අරෙගන තිෙබනවාලු. 2014 අවුරුද්ෙද් ණය ගත්ෙත් රුපියල් 
මිලියන ලක්ෂ 9යි. 2015 වසෙර් ණය අරෙගන තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන ලක්ෂ 11ක්. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ කියන්ෙන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඊළඟ උත්තරය "ණය" කියන එකයි. 
තුන්වන එක, "දඩ". අපි දන්නවා ෙන්, දැන් කඩා පැනීම් වැඩි 
ෙවලා තිෙබන බව. ෙපොලිස් නිලධාරින්  හම්බ වුණාම අපට 

කියන්ෙන් ෙමොනවාද? වැඩිපුර පාෙර් ඉන්න කියලා තිෙබනවා ලු. 
වැඩිෙයන් දඩ ෙකොළ ෙදන්න කියලා තිෙබනවා ලු. දැන් සතියකට 
දඩ ඉලක්ක දීලා  තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය අලුත් කථාවක් 
ෙනොෙවයි. "ණය, බදු, දඩ" ඔන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක 
උත්තරයක්.  

ඊළඟ උත්තරය ෙමොකක්ද? ඊළඟ උත්තරය තමයි,  
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරනවා අෙයෝජකයන් ෙගන්වාගන්න 
පුළුවන්ද කියලා. ගරු අගාමාත්යතුමා  ඩාෙවෝස්වල පැවැති 
ව්යාපාරිකයන්ෙග් සමුළුවකට සහභාගී වුණාය කිව්වා. මා දැක්ෙක් 
නැහැ, එතුමා ඒ සමුළුෙව් කථා කරනවා.  මා හිතන්ෙන් එතුමා ඒ 
ඒ තැන් lobby කරමින් ව්යාපාරිකයන් හමු වුණා; ඒ අයට එන්න 
කිව්වා. එන්ෙන් නැහැ.  

ගරු අගාමාත්යතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේම කියනවා, G20 රටවල 
මුදල් අමාත්යවරුන්ෙග් සහ මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරුන්ෙග් 
සාකච්ඡාවක් තිබුණාය, ෙලෝක ආර්ථිකෙය් ඇතිවී තිෙබන  
තත්ත්වය පිළිබඳ විගහයක් ඒ සාකච්ඡාෙව්දී කර තිෙබනවාය, 
ෙලෝකෙය් ආර්ථික වර්ධනය ගිය අවුරුද්දට වඩා ෙම් අවුරුද්ෙද් 
සියයට 0.2කින් කඩා වැෙටනවා කියලා ඔවුන් ෙපන්නුම් කර 
තිෙබනවාය, ඒ නිසා ෙලෝක ආර්ථිකය විශාල අවපාතයකට ලක් 
ෙවමින් තිෙබනවාය කියලා. එෙසේ අවපාතයකට ලක් ෙවමින් 
තිෙබන තැනට ගිහින් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ආෙයෝජකයන්ට 
එන්න කියන්ෙන්. නමුත් ඔවුන් එන්ෙන් නැහැ. 1978 ඉඳලා 
ආෙයෝජකයන් පස්ෙසේ ගියා. කවුද ආෙව් කියලා මට කියන්න.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන ආෙයෝජකයාද ෙගනාෙව් කියලා මට 
කියන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, අනුරාධපුරය දිස්තික්කය මා ඉතා 
ෙහොඳින් දන්නා දිස්තික්කයක්. ඒ දිස්තික්කෙය් ෙකොතැනක ෙහෝ 
අලුතින් විෙද්ශික ආෙයෝජකයකු ඇවිල්ලා, ඉඩමක් අරෙගන, 
අත්තිවාරම දමලා, බිත්ති නංවලා, ෙගොඩනැඟිල්ල හදලා, මැෂින් 
සවි කරලා, යන්ත සූත සවි කරලා, කම්කරුවන් බඳවාෙගන පුහුණු 
කරලා, භාණ්ඩයක් හදලා පිට රටවලට විකුණුවාද? එවැනි factory 
එකක් ෙකොෙහේවත් තිෙබනවාද? ෙකොෙහේද එවැනි factory එකක් 
හැදුෙව්? ආෙයෝජකයන් ෙගෙනන කථාව 1978 ඉඳන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන කථාවක්. අර ආෙයෝජකයා එනවා, ෙම් 
ආෙයෝජකයන් එනවා කියලා කිව්වා. නමුත් කවුද ආෙව්?  
විෙද්ශිකයකු ඇවිල්ලා  ඉඩමක් අරෙගන, ෙගොඩනැඟිලි හදලා, 
යන්ත සූත සවි කරලා, තරුණ තරුණියන් බඳවාෙගන පුහුණු 
කරලා, භාණ්ඩයක් හදලා ෙවළඳ ෙපොළට නිකුත් කරපු එක 
කර්මාන්තශාලාවක් අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් තිෙබනවා නම් මට 
කියන්න. එක ආෙයෝජකයකුවත් ආෙව් නැහැ. හැබැයි,  රජය 
පවත්වාෙගන යමින් තිෙබන කර්මාන්තශාලා ටික ගන්න නම් 
ආවා.  

තුල්හිරිය ෙරදි කම්හල තිබුණා. තුල්හිරිය කම්හල කියන්ෙන් 
ෙරදි කම්හලක් ෙනොෙවයි, ෙරදි ජන පදයක්. එයට පිට්ටනි තිබුණා; 
ගබඩා තිබුණා; ෙවනම ෙහෝල් තිබුණා; ෙවනම කර්මාන්තශාලා 
තිබුණා. තුල්හිරිෙය් ෙරදි ජනපදයක් තිබුණා. අන්න ඒක ගන්න 
නම් ආවා. අලුතින් ආෙයෝජනය කරන්න ආෙව් නැහැ. 
පවත්වාෙගන යන එකක් ගන්න ආවා. තුල්හිරිය කම්හල ගන්න 
ආවා; මත්ෙත්ෙගොඩ කම්හල ගන්න ආවා; පූෙගොඩ කම්හල ගන්න 
ආවා; ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල ගන්න ආවා; ඔරුවල වාෙන් 
සංස්ථාව ගන්න ආවා; සීනි සංස්ථාව ගන්න ආවා; පුත්තලෙම් 
සිෙමන්ති කම්හල ගන්න ආවා; තුනී ලෑලි සංස්ථාව ගන්න ආවා;  
Shell Gas ආයතනය ගන්න ආවා. ඒවාටයි ආෙව්.  

මට කියන්න, අලුතින් ආෙයෝජනයක් ෙගනැල්ලා පටන්ගත් 
ව්යාපාරයක් ගැන. එවැනි ආෙයෝජනයක් ආෙව් නැහැ. ආෙව් 
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ෙමොකටද? අලුතින් මුදලක් ෙගනැල්ලා, පාග්ධනය ෙයොදවා, අලුත් 
ස්ථානයක් පටන්ගන්න එක ව්යාපාරික වශෙයන් අනතුරුදායක 
වැඩියි; අවදානම්සහගත වැඩියි. ඒ නිසා ඔවුන් කෙළේ ෙමොකක්ද? 
ඔවුන් කෙළේ පවත්වාෙගන යන ව්යාපාර ගන්න ආ එකයි. 
ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල පවත්වාෙගන යමින් තිබුණා. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක ගැන මම ෙවනම කියන්නම් ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] 
මා කියන්නම්. ඒ ෙමොනවාටද ආෙව් කියලා මා කියන්නම්. මම 
අහන්ෙන්, රෙට් නිෂ්පාදනයට දායක වන්න යම් ආෙයෝජකයකු 
ඇවිල්ලා ආරම්භ කරපු කර්මාන්තශාලාවක් ති ෙබනවාද  කියලායි. 
[බාධා කිරීමක්] ඒවා ඇවිල්ලා ෙකළින්ම ආෙයෝජන ඉලක්ක 
කරගත් ඒවායි.  

උදාහරණයක් වශෙයන් ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල 
ගත්ෙතොත්, එම කඩදාසි කම්හල පවත්වාෙගන යමින් තිබුණු 
එකක්. එහි යන්ත සූත තිබුණා; පුහුණු ෙසේවකෙයෝ සිටියා; එයට 
ෙවළඳ ෙපොළක් තිබුණා. සුද්දා ආවා; ඒක ගත්තා; ඉඩම තැබුවා 
බැංකුවට; යන්ත සූත පරණ යකඩවලට විකුණුවා; යන්න ගියා. 
ඔන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාපු ආ ෙයෝජකයන්.  හිඟුරාන සීනි 
කම්හල ගන්න ආෙයෝජකයකු ආවා. ඔහු ක ෙළේ ෙමොකක්ද? ඒ 
ඉඩම් ටික බැංකුවට තැබුවා; යන්ත සූත ටික පරණ යකඩවලට 
විකුණුවා; හිඟුරාන කර්මාන්තශාලාව වැහුවා; ඔහු යන්න ගියා. 
ඔන්න, ආපු ආෙයෝජකයන්. තවත් ආෙයෝජකයකු ආවා, 
තුල්හිරිෙය් ෙරදි කම්හල ගන්න. ඔහු ෙරදි කම්හල ගත්තා; ඉඩම 
උකස් තැබුවා; යන්ත සූත පරණ යකඩවලට විකුණුවා. එය කඩා 
වැටිලා තිබුණා. නැවතත් තව ෙකෙනකු දාලා යන්තම් පණ 
ගහෙගන තිෙබනවා. මත්ෙත්ෙගොඩ කම්හලත් එෙහමයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! අද දින පස ්වරු 3.30ට පැවැත්වීමට නියමිතව 

තිබූ පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීම පස් වරු 
4.30ට පවත්වනු ලබන බව සියලු සභික ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙවත 
දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කියන්ෙන් එවැනි ආෙයෝජකයන් 

ආෙව් නැහැ කියලායි. ආෙයෝජකයන් ආෙව් පවත්වාෙගන යමින් 
තිෙබන එකක් ගන්නයි.  ෙහට තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්ෂුවරන්ස් 
සමාගම විකුණනවා කිව්ෙවොත්, ඒකත් ගන්න ඒවි.  ඇයි ඒ?          
ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, ලංකාෙව් වැඩිම ජීවිත පමාණයක් 
රක්ෂණය ෙවලා තිෙබන රක්ෂණ ආයතනයක්. එහි විශාල ස්ථාවර 
තැන්පතුවක් තිෙබනවා; ෙහොඳ ජාලයක් තිෙබනවා. රක්ෂණ 
සංස්ථාව විකුණනවා කිව්ෙවොත්, එය ගන්න ආෙයෝජකයන් එනවා. 
ෙහට තමුන්නාන්ෙසේලා "ලංකා ෙහොස්පිට්ල්" විකුණනවා 
කිව්ෙවොත් එය ගන්න ආෙයෝජකයන් එනවා. ෙමොකද, එහි 
ෙදොස්තරවරුන් ඉන්නවා; එම ෙරෝහලටම පුරුදු වුණු ෙලඩ්ඩු 
ඉන්නවා; මැෂින් තිෙබනවා; business එක දුවනවා. ඒ නිසා එම 
ෙරෝහල විකුණනවා කිව්ෙවොත් ඒක ගන්න ආෙයෝජකයන් එනවා.  

ෙහට තමුන්නාන්ෙසේලා  හිල්ටන් එක විකුණනවා කියලා 
කිව්ෙවොත්, ඒක ගන්නත් ආෙයෝජකයන් එනවා.  හිල්ටන් එෙක් 
කාමර තිෙබනවා; පුරුදු ෙව්ටර්වරු ඉන්නවා; පුරුදු ෙකෝකිෙයෝ 
ඉන්නවා; bookings දාලා තිෙබනවා අවුරුදු 2කට වඩා ඈතට. 
ෙහට හිල්ටන් එක විකුණනවා කිව්ෙවොත්, එය ගන්න එනවා. Shell 
Gas සමාගම විකුණනවා කිව්වත් එෙහමයි. Shell Gas 
ෙගෙනනවා; ගබඩා කරනවා; නිෙයෝජිත ආයතන තිෙබනවා; 
ෙගවල්වල හිස් ගෑස් සිලින්ඩර තිෙබනවා; ඒවා හිස් වන ෙකොට 

ගෑස් පුරවනවා; එෙසේ පවත්වාෙගන යන business එකක් 
තිෙබනවා. විකුණනවා කිව්ෙවොත්  ඒකත් ගන්න එනවා. ෙම් 
ආයතන ටික විකිණීම විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලාට කරන්න ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මා දන්නවා කැබිනට් මණ්ඩලයට Cabinet Paper එක දැම්මා 
කියලා.  අනුමත වුණාද මා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අනුමත 
වුෙණ් නැහැ? තමුන්නාන්ෙසේ අය වැය ෙල්ඛනෙය්ත්  ඒ කරුණු 
ටික කිව්වා. හිල්ටන් ෙහෝටලයයි, Lanka Hospital එකයි 
විකුණනවා කියලා. ඒවා විකුණන ෙකොට ගන්න එයි. ෙවන 
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා අලුතින් ආරම්භ 
කළ කර්මාන්තශාලාවක් ගැන මට කියන්න.   

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ආර්ථික උපාය මාර්ගය තවදුරටත් 
අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යන ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් ෙනොෙවයි. 
ඕනෑවටත් වඩා ඒ පිට ෙපරළලා, ෙම් පිට ෙපරළලා, මැදින් කපලා, 
දිගට කපලා ෙම් ආර්ථික කමෙව්දය ගැන අප අත් හදා බලා 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අනුගමනය කරමින් සිටින ෙම් 
ආර්ථික කමෙව්දය අසාර්ථකයි කියලා ෙලෝකය පුරාම අද ඔප්පු 
කරමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අද අෙප් රට මුහුණ දී තිෙබන 
ගැඹුරුතම ආර්ථික අර්බුදයට තමුන්නාන්ෙසේලා හදලා තිෙබන 
විසඳුම මඟින් ෙම් අර්බුදය ෙකටි කාලයකට සමනය කරයි. 
රක්ෂණ සංස්ථාව විකුණුවාම මුදල් ටිකක් එයි, ඒෙකන් ටිකක් 
ෙජොලි කරන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි සාමාන්යෙයන් අපි දන්නවා, ගම්වල 
සිටින සමහර අය තමන්ට ආර්ථිකය ෙගන යන්න බැරි වුණාම 
තමන්ෙග් ඉඩම විකුණනවා. ඉඩම විකුණලා කීයක් හරි ගන්නවා. 
ඒෙකන් ෙබෝතලයක් ෙගනැල්ලා ගහනවා; කතරගම වඳින්නත් 
යනවා; ඥාතීන් බලන්නත් යනවා. මාස ෙදක, තුනක් ඒ ඉඩම 
විකුණපු එෙකන් ගත කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ආෙයම හාන්සියි. ඊට 
පස්ෙසේ ෙහොයනවා, ''ආෙයම ෙමොකක්ද විකුණන්ෙන්'' කියලා. 
ඔන්න ඕක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාටත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
රක්ෂණ සංස්ථාව විකුණලා කීයක් හරි ගන්න පුළුවන්, -  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විකුණන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආ! විකුණන්ෙන් නැහැ? ෙහොඳයි. හිල්ටන් එක විකුණලා 

කීයක් හරි ගන්නවා,  ඒෙකන් ෙපොඩි කාලයක් දුවන්න පුළුවන්.  
ඊළඟට, Lanka Hospital  එක විකුණලා කීයක් හරි ගන්නවා, 
ඒෙකන් ෙපොඩි කාලයක් දුවන්න පුළුවන්.  හයට් එක විකුණලා 
කීයක් හරි ගන්නවා, ඒෙකන් කාලයක් දුවන්න පුළුවන්.  

ගම්වල සාමාන්ය පුරවැසිෙයක් තමන්ෙග් ඉඩම විකුණලා මාස 
තුන හතරක් ජීවිතය ෙජොලිෙයන් ගත කරනවා වාෙග් ආර්ථිකයක් 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාටත් තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඇති වී තිෙබන 
අර්බුදය පිළිබඳව නිවැරැදි සමාෙලෝචනයක් කරලා, දිගු කාලීන 
ආර්ථික උපාය මාර්ග ෙසවිය යුතුයි. ඒ පාලකයාෙග් දුබලකම් 
ෙසවී ම, ඒ පාලකයාෙග් අසමත්කම් ෙසවීම ෙනොෙවයි කළ 
යුත්ෙත්. ආර්ථික කමෙව්දයක් හැටියට එහි අසමත්කම ෙහොයන්න 
ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික කමෙව්දයක් හැටියට 
ගත්තාම ෙමය අසමත් වුණු ආර්ථික කමෙව්දයක්. ඒ නිසා 
ෙමොකක්ද කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්? අපට දැන් ෙමයින් මිෙදන්න 
ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් මිදිලා අපි දැන් අලුත් ආර්ථික 
කමෙව්දයකට යන්න ඕනෑ . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, සෑම රටක්ම ආර්ථික කමෙව්දය ගැන 
කල්පනා කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ රෙට් පිහිටීම, ඒ රෙට් ඓතිහාසික 
තත්ත්වය, ඒ රෙට් ජනගහනය, ෙම් සියල්ල ගැන සැලකිල්ලට ලක් 
කරලායි. උදාහරණයක් හැටියට සිංගප්පූරුව ගන්න පුළුවන්. 
සිංගප්පූරුව කියන්ෙන් වර්ග කිෙලෝමීටර් 719ක් තිෙබන කුඩා 
රටක්. ෙකොළඹ දිස්තික්කය ගත්තාම, වර්ග කිෙලෝමීටර් 699යි 
තිෙබන්ෙන්. ෙකොළඹ දිස්තික්කයට වඩා ටිකක් විශාල රටක් 
සිංගප්පූරුව. ඒ වාෙග් රටක් ආර්ථික උපාය මාර්ගය හැටියට 
ෙතෝරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද?  ඒ ආසන්නෙය් ෙසේද මාවත; විශාල 
නැව් ගමනාගමනයක් වැටිලා තිෙබන මාවතක් තිෙබනවා. 
හරියටම හයිෙලවල් පාර අයිෙන්, ෙදල්කඳ හන්දිෙය් පර්චස් 10ක් 
තිෙබනවා වාෙග්.  හයිෙලවල් පාර අයිෙන් කුඩා ඉඩමක් තිෙබනවා 
වාෙග්. හයිෙලවල් පාර අයිෙන් කුඩා ඉඩමක් තිෙබනවා නම්, අපි 
ඒෙක් බතල හිටවන්න යන්ෙන් නැහැ. බතල හිටවන්න යනවා නම් 
ඒක ෙමෝඩ වැඩක්. හයිෙලවල් පාර අයිෙන් කුඩා ඉඩමක් 
තිෙබනවා නම්, ඒෙක් supermarket එකක් දමනවා.  

සිංගප්පූරුවත් විශාල නාවික ගමනාගමනයත් එක්ක ගැට 
ගැහිලා තිබුණු රාජ්යයක්; කුඩා භූමියක් තිෙබන රාජ්යයක්; වර්ග 
කිෙලෝමීටර් 719ක් වූ රාජ්යයක්; ෙකොළඹ දිස්තික්කයට වඩා කුඩා 
පමාණයකින් විශාල රාජ්යයක්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කල්පනා කළා 
තමන් ෙලෝකෙය් ෙලොකුම supermarket එක දමන්න ඕනෑ කියලා. 
ඒ නිසා ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙලොකුම supermarket එක දමන්න තමයි 
සැලසුම් හැදුෙව්. Supermarket එකක්, ෙලොකු ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
කරන්න ෙමොකක්ද අවශ්ය වුෙණ්? ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, 
ඒකට අවශ්ය වන යටිතල පහසුකම් දියුණු කළා. Singapore 
Airlines තමයි ෙලෝකෙය් කාර්යක්ෂම ගුවන් ෙසේවය. ෙමොකද, 
ෙවෙළඳ ෙපොළට කාර්යක්ෂම ගුවන් ෙසේවයක් ඕනෑ. Singapore 
Development Bank තමයි ෙලෝකෙය් ෙදවැනි කාර්යක්ෂම බැංකු 
පද්ධතිය. ෙලොකු බැංකු පද්ධතියක් ඕනෑ. සිංගප්පූරු වරාය, 
ෙලෝකෙය් කාර්යක්ෂම වරාය. ෙකොෙහේවත් ගිහිල්ලා නිකම් 
වරායවල් හැදුෙව් නැහැ. තමන්ෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගය 
ෙමොකක්ද කියලා කල්පනා කළා.   තමන්ෙග් ආර්ථික උපාය 
මාර්ගය හැටියට තමන්ෙග් රට supermarket එකක් කරන්න නම්  
supermarket එකට අවශ්ය වන යටිතල පහසුකම් ෙමොනවාද?   
ගුවන් ෙසේවය, වරාය, බැංකු පද්ධතිය. ඒ නිසා සිංගප්පූරුව 
වැඩිෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කෙළේ, තමන්ෙග් උපාය මාර්ගයත් 
එක්ක ගැට ගහලා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන්නයි.  

චීනය ගත්ෙතොත්, එය විශාල රාජ්යයක්.  ෙලෝක 
ජනගහනෙයන් පෙහන් එකක් ජීවත් වන රටක්. චීනය 
ඉස්සරෙවලාම කාර්මීකරණයට ගිෙය් නැහැ. චීනය ඉස්සරෙවලාම 
පටන් ගත්ෙත් ෙකොතැනින්ද? කුඩා  කුඩා හස්ත කර්මාන්තවලින් 
පටන් ගත්ෙත්. නිෙවස් ඇතුෙළේ, ගම් ඇතුෙළේ කුඩා හස්ත ශිල්පීන් 
හරහා කුඩා-කුඩා කර්මාන්ත පටන් ගත්තා. ඒ ෙගොල්ලන් මහා 
කර්මාන්තයකට ගියා නම්, චීනය විශාල කඩා වැටීමකට ලක් 
ෙවනවා. චීනය ඉස්සරෙවලාම පටන් ගත්ෙත් කුඩා හස්ත 
කර්මාන්තෙයන්. ඒ නිසා තමයි චීනෙයන් අපට ෙසල්ලම් බඩු 
ආෙව්; ඒ නිසා තමයි චීනෙයන් අපට වළලු ආෙව්; ඒ නිසා තමයි 
චීනෙයන් අපට අරුෙමෝසම් බඩු ආෙව්. ඒ ෙගොල්ලන් එකවර 
කාර්මීකරණ රටක් බවට පත් කෙළේ නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් 
ඉස්සරෙවලාම කෙළේ හස්ත කර්මාන්තය. හස්ත කර්මාන්තෙයන් 
පටන් අරෙගන තමයි ඒ ෙගොල්ලන් ඉස්සරහට ගිෙය්. තමන්ෙග් 
රට, රෙට් ජනගහනය ගැන ඒ ෙගොල්ලන් කල්පනා කළා.  ෙම් 
සියල්ල කල්පනා කරලා තමයි තමන්ෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගය 
සකස් කර ගත්ෙත්.  

චිලී රාජ්යය වැනි රටක් ගත්ෙතොත්, ඉතා විශාල, දිගු මුහුදු 
තීරයක් තිෙබන රටක්. චිලී රාජ්යෙය් සිතියම ෙකොඳු ඇට ෙප්ලිය 
වාෙග්යි තිෙබන්ෙන් . දිගු මුහුදු තීරණයක් තිෙබන රටක්. ඒ අය 
ෙමොකක්ද කෙළේ? තමන්ෙග් පධාන සම්පත, තමන්ෙග් උපාය 
මාර්ගය බවට පත් කර ගත්ෙත් ෙමොකක්ද? ධීවර කර්මාන්තය.  

මාලදිවයින වාෙග් රටක් ගත්ෙතොත්, මනරම්, ඒ වාෙග්ම කුඩා 
දූපත් සමූහයක් තිෙබන රාජ්යයක්. ඒ ෙගොල්ලන් සංචාරක 
ව්යාපාරය  තමන්ෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගය බවට පත් කර 
ගත්තා.  සෑම රටක්ම තමන්ෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගය සකස් කර 
ගන්ෙන් ඒ රෙට් පිහිටීම, ඒ රෙට් ඓතිහාසිකත්වය, ඒ රෙට් 
තිෙබන අවස්ථා විභවයන් ගැන කල්පනා කරලායි.  

අෙප් ආර්ථික උපාය මාර්ගය හදා ගන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද ? 
අෙප් රෙට් ආර්ථික උපාය මාර්ගය සකස් කර ගන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන්, අෙප් රට පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳ හැදෑරීමක් සහ ඉතා 
ෙහොඳ මැන බැලීමක් සහිතවයි.   

එෙහම නම් අෙප් රට ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් වර්ග කිෙලෝමීටර් 
65,610ක භූමි පමාණයක් තිෙබනවා. ඉතා කුඩා රටක්, වර්ග 
කිෙලෝමීටර් 65,610ක් තිෙබන රටක්. ආණ්ඩුව කියනවා, ඒෙකන් 
සියයට 29ක් වනාන්තර තිෙබනවා කියලා. පරිසරෙව්දින් 
කියනවා, එච්චර නැහැ කියලා. නමුත් ආණ්ඩුව කියනවා, සියයට 
29ක වනාන්තර තිෙබනවා කියලා. සියයට 4.5ක භූමි පමාණයක 
ජලාශ තිෙබනවා. ආසන්න වශෙයන් වර්ග කිෙලෝමීටර් 65,610ක 
භූමියක් තිබුණාට, එයින් සියයට 33ක් එක්ෙකෝ වනාන්තර, 
එක්ෙකෝ ජලාශ. සියයට 67ක් වෙග් භූමි පමාණයක් තමයි 
මිනිසාට ඍජුව පෙයෝජනයට ගත හැකි පමාණය තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා 65,610න් සියයට 67ක් වෙග් පමාණයක් තමයි 
කර්මාන්තශාලා සඳහා, අෙප් නිවාස සඳහා, කෘෂි කාර්මික කටයුතු 
සඳහා පෙයෝජනයට ගතහැකි වන්ෙන්. ඒ වෙග් කුඩා රටක අපි 
ජීවත් ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් ජන 
ඝනත්වය බැලුෙවොත් ඒක ඉතාම වැදගත්. අපි ජපානය අරෙගන 
බැලුෙවොත්, ජපානෙය් වර්ග කිෙලෝමීටරයක 349ෙදෙනක් ජීවත් 
ෙවනවා. චීනය ගත්ෙතොත් - ෙලෝකෙය් වැඩිම ජනගහනය ඉන්ෙන් 
චීනෙය් - වර්ග කිෙලෝමීටරයක ජීවත් ෙවන්ෙන් 145ෙදනයි. 
කැනඩාව ගත්ෙතොත්, වර්ග කිෙලෝමීටරයක ජීවත් ෙවන්ෙන් 
4ෙදනයි. ඕස්ෙට්ලියාව ගත්ෙතොත් වර්ග කිෙලෝමීටරයක ජීවත් 
ෙවන්ෙන් 3ෙදනයි. එක්සත් ජනපදය ගත්ෙතොත් වර්ග 
කිෙලෝමීටරයක 35ෙදෙනක් ජීවත් ෙවනවා. ලංකාව ගත්ෙතොත් 
වර්ග කිෙලෝමීටරයක 330ෙදෙනක් ජීවත් ෙවනවා. විශාල ජන 
ඝනත්වයක් තිෙබනවා. කුඩා රටක විශාල ජනගහනයක් සිටිනවා. 
අෙප් රෙට් වර්ග කිෙලෝමීටරයක 330ක් ජීවත් ෙවනවා. ඒ නිසා 
අපට මහා පරිමාණ ෙගොවිපළවල් හදන්න ඉඩක් නැහැ. අෙප් 
පධානම සම්පත තමයි මානව සම්පත. ඔන්න, අපට එක සම්පතක් 
තිෙබනවා. 

ඊළඟට, අෙප් රට ගැන අපට ආඩම්බරයක් තිෙබනවා. අපි ඒක 
ඉතා ලස්සනට වර්ණනා කරනවා. දිය ඇලි තිෙබන, සුන්දරත්වය 
තිෙබන, ෙකොළපාට පරිසරයක් තිෙබන ඉතාම ෙහොඳ රටක් කියලා 
අපි වර්ණනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙත්රුම් ගත යුතු කරුණක් 
තිෙබනවා. අෙප් රට විශාල ආර්ථික සම්පත් හිමි රාජ්යයක් 
ෙනොෙවයි. ඒක අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

ආර්ථික සම්පතක් වන ගල්අඟුරු අපට නැහැ. අපට යපස් 
නැහැ. අපට රත්තරන් නිධි නැහැ. අපට තවමත් ෙතල් නැහැ, ගෑස් 
නැහැ. හැබැයි, ඡන්ද කාලෙය් ෙතල් ගැන කථා කරනවා මට 
මතකයි. 1970 ගණන්වලත් ඡන්ද කාලෙය් ෙව්දිකාවට ෙබොර 
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ෙතල් ෙබෝතලයක් ෙගනැල්ලා ෙපන්නුවා, "අපි ෙතල් 
ෙහොයාගත්තා" කියලා. මට මතකයි පසු ගිය කාලෙය්ත්, 2010 
ඡන්ද කාලෙය්දී ද ෙකොෙහේද කිව්වා, "ඔන්න අපි ෙතල් 
ෙහොයාගත්තා" කියලා. එෙහම news එකක් ආවා කියලා, ඒ news 
එක පකාශ කළා. "ඔන්න දැන් ෙතල් ෙසොයාගත්තා, ගෑස ්
ෙසොයාගත්තා" කියලා ජනාධිපතිවරයා ඒ පවෘත්තිය දුන්නා. ෙම් 
විධියටෙන් ආෙව්. හැබැයි, තවම අපි ඒක හරියටම දන්ෙන් නැහැ. 
ඒවා උඩට ගන්න එක ආර්ථික වශෙයන් ලාභද? ෙපොෙළොව යට 
තිෙබන එක ලාභද? දැම්ම ගන්න එකද ලාභ? ඒක ෙවනම 
කාරණයක්. හැබැයි, ආර්ථිකමය වශෙයන් ගත්ෙතොත් අෙප් ර ට 
ආර්ථික සම්පත් තිෙබන රටක් ෙනොෙවයි. රත්නපුර, ඇලහැර, 
ඔක්කම්පිටිය පළාත්වලට ෙවන්න මැණික් සම්පත තිෙබනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් අපට මිනිරන් සම්පතක් තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ඉල්මනයිට් සම්පත තිෙබනවා. තව පැත්තක ෙපොස්ෙප්ට් 
සම්පත තිෙබනවා. ඒකෙන් ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ නිසා අෙප් රට 
මහා ආර්ථික සම්පත් තිෙබන රටක් ෙනොෙවයි. 

අපට කුඩා භූමියක් තිෙබනවා. මිනිරන්, මැණික්, ෙපොස්ෙප්ට්, 
පුල්මුෙඩ් ඉල්මනයිට් අපට තිෙබනවා. ෙම් සම්පත් ටික විතරයි 
ආර්ථික වශෙයන් අපට තිෙබන්ෙන්. ඊළඟට අෙප් රට වෙට්ට මහා 
මුහුදක් තිෙබනවා. ඒ මහ මුහුද ගත්ෙතොත්, එය වර්ග කිෙලෝමීටර් 
517,000ක් ෙවනවා. අෙප් රට වෙග් අටගුණයක මහා සාගරයක් 
අපට තිෙබනවා. ඒක අපට සම්පතක්. එෙහම නම් දැන් අපි 
කල්පනා කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා, අෙප් මානව සම්පතත්, ෙම් 
තිෙබන ෙද්වලුත් උපෙයෝගී කරෙගන ෙකොෙහොමද අෙප් රෙට් 
ආර්ථික උපාය මාර්ගය හදාගන්ෙන් කියලා. ඕනෑම ෙකෙනක් 
එෙහමයි ගරු කථානායකතුමනි. 

අපි ආහාර ෙව්ලක් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපට පිටි 
තිෙබනවා, සීනි තිෙබනවා, ෙපොල් තිෙබනවා. එතෙකොට අපි ඒකට 
ගැලෙපන රස ෙබොජුනක් තමයි හදාගන්ෙන්. අපි ළඟ හාල් 
තිෙබනවා, ෙපොල් තිෙබනවා, මිරිස් තිෙබනවා. එතෙකොට අපි 
හදන්ෙන් ෙමොනවාද? බතුයි, ෙපොල් සම්ෙබෝලයි. ෙම් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඕනෑම ෙකෙනක් තමන් සතුව තිෙබන සම්පත් 
සැලකිල්ලට ලක් කරලා තමයි තමන්ෙග් ආර්ථික උපායමාර්ගය 
හදාගන්ෙන්. සමහර අය හිටපු ගමන් ඇවිල්ලා කියනවා, "මම ෙම් 
රට සිංගප්පූරුවක් කරනවා, ෙම් රට මැෙල්සියාවක් කරනවා" 
කියලා. ඒක වැරදියි. ෙම් සඳහා අෙප් ෙරෝහණ විෙජ්වීර 
සෙහෝදරයා එක කාලයකදී ඉතාම ෙහොඳ උදාහරණයක් කිව්වා. 
එක කාලයකදී ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයාෙගන් ඇහුවා, 
"තමුන්නාන්ෙසේලා ආපුවාම ෙම් රට රුසියාවක් කරනවාද" කියලා. 
"එෙහම නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ආපුවාම ෙම් රට චීනයක් 
කරනවාද" කියලා ඇහුවා. එතුමා දුන්ෙන් එක උදාහරණයයි. 
ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයා කිව්ෙව් එකයි. "රුසියානු සපත්තුව 
අපට ෙලොකු වැඩියි, චීන සපත්තුව අපට ෙපොඩි වැඩියි. ඒ නිසා අපි 
ෙමොකද කරන්න ඕනෑ. අෙප් කකුලට ගැලෙපන සපත්තුවක් අපි 
හදාගන්න ඕනෑ" කියලා කිව්වා. රුසියන් model එකවත්, චීන 
model  එකවත්, එක එක රටවල එක එක model ෙගනැල්ලා එක 
එක රටවල්වලට බස්සන්න බැහැ. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් ඒ 
විධියට දියුණු ෙවලා නැහැ. තමන්ෙග් ෙඵතිහාසික තත්ත්වය, 
තමන්ෙග් සම්පත්, තමන්ෙග් මානව සම්පෙත් ස්වභාවය, තමන්ෙග් 
රෙට් පිහිටීම, ෙම් සියල්ලම ගැන සලකා බලා ආර්ථික 
උපායමාර්ගය සකස් කරෙගන තමයි හැම රටක්ම දියුණු වුෙණ්. 

තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය කාලය පුරාවටම ෙම් රෙට්ත් ඉපදුණු 
නැති, රෙට් ඉපදුණත් ෙම් රෙට් ජීවත් වුෙණ් නැති කට්ටිය 
ෙකොෙහන් හරි ෙගනාවා. එෙහම කට්ටියක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. 
හැමදාම ෙමෙහම කට්ටියක් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ළඟත් එෙහම කට්ටියක් ඉන්නවා. ආණ්ඩුවක් 
වැෙටන ෙකොට ඉන්න තැනක් ෙහොයාගන්නත් නැහැ. ආණ්ඩුව 

හදන ෙකොට කවුද ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන්? චරිත රත්වත්ෙත්. මම 
දැකලා නැහැ චරිත රත්වත්ෙත් මහත්මයා  ඊට කලින් 
ෙද්ශපාලනය කරනවා, මම දැකලා නැහැ එතුමා පසු ගිය කාලෙය් 
රෙට් ජනතාවෙග් පශ්නයක් ගැන කථා කරනවා, මම දැකලා 
නැහැ චරිත රත්වත්ෙත් ආර්ථිකයට ඇති වී තිෙබන පශ්නයක් 
පිළිබඳව රෙට් ජනතාවට ෙද්ශනයක් ෙදනවා. එෙහම නැහැ. ඊට 
පස්ෙසේ පාස්කරලිංගම්. ඔන්න ඊළඟට තව ෙකෙනක් එනවා. 
ඊළඟට එනවා, මහ බැංකුෙව් අධිපති. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ තමයි ෙලොක්ෙකෝ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මහ බැංකුෙව් අධිපති අර්ජුන් මෙහේන්දන් බහිනවා. ෙම්කෙන් 

ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්ෙනත් 
නැහැ. ෙකොෙහන් හරි ආණ්ඩුවක් හදනෙකොට කණ්ඩායමක් 
ෙග්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් ජීවත් වුෙණ් සිංගප්පූරුෙව් නම්, ඔවුන් 
කියනවා ෙම් රට සිංගප්පූරුවක් කරනවා කියලා. ඔවුන් ජීවත් 
වුෙණ් මැෙල්සියාෙව් නම්, ඔවුන් කියනවා ෙම් රට මැෙල්සියාවක් 
කරනවා කියලා. ෙලෝකෙය් රටවල් එෙහම දියුණු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒ බව මතක තබා ගන්න.  

ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන  ෙකොට දැකපුවත් නැති කට්ටිය ආණ්ඩු 
කරනවා. ෙම් සභාෙව් ඉන්ෙන් මන්තීවරුෙන්. ෙමතුමන්ලාෙගන් 
තමන්ෙග් ගම්වල තිෙබන පශ්න ඇහුවාද? ෙමතුමන්ලා කැඳවලා 
සාකච්ඡාවක් තිබ්බාද? එෙහම සාකච්ඡාවක් තියලා අලුවිහාෙර් 
මැතිතුමාෙගන් ඇහුවාද, මාතෙල් දිස්තික්කෙය් තිෙබන උපාය 
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා. අහන්ෙන් නැහැ. ඊටත් වඩා 
කප්පිත්තන් ටිකක් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. මම දන්ෙන් නැහැ, 
Royal College එෙක් යාළුවන් ටිකද කියලා. එකට රගර් ගැහුවා 
නම්, රගර්. එකට කිකට් ගැහුවා නම්, කිකට්. ඒක ෙවනම ෙදයක්. 
හැබැයි, යාළුෙවෝ ටික එකට ආණ්ඩු කරන්න ලැහැස්ති ෙවන්න 
එපා. එච්චරයි අපි කියන්ෙන්.  

ආණ්ඩුව කරන්න ෙදන්න  ඕනෑ ජනතාවෙගන් පත් ෙවච්ච 
නිෙයෝජිතයන්ටයි. නමුත්, ආණ්ඩු කරන්න ෙදන්ෙන් ෙවනත් 
අයටයි. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ෙම් ආර්ථික 
උපාය මාර්ගය හදන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ඔය ෙකොෙහන්වත ් 
ෙගොඩ බාන මහත්වරුන්ෙගන් ෙනොෙවයි කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් 
එක එක රටවල්වල ජීවත් ෙවනවා. ඒ ෙගොල්ලන් ෙම් මහ 
ෙපොෙළොව ගැන දන්ෙනත් නැහැ.  

මම සහතික වශෙයන් කියනවා, ඒ ෙගොල්ලන් ෙම් මහ 
ෙපොෙළොව ගැන දන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් ගුණ 
සුවඳ දන්ෙන් නැහැ. ෙම්ෙක් ඉතිහාසය දන්ෙන් නැහැ. ෙමහි 
මිනිස්සුන්ෙග් ජීවන රටාව දන්ෙන් නැහැ. මිනිස්සුන්ෙග් අර්බුදයන් 
ගැන දන්ෙන් නැහැ. මිනිස්සුන්ට එදිෙනදා මුහුණදීමට තිෙබන 
ගැටලු පිළිබඳව හාන්කවිස්සියක්වත් දන්ෙන් නැති මිනිස්සු ටිකක් 
සැලසුම් හදනවා. සැලසුම් හදලා කියනවා, ආෙයෝජන කලාප 
හදනවා; ඩිජි ටල් ෙග්නවා කියලා. ඒ නිසාෙන් කිව්ෙව් රටම 
ඩිජිටල් කරන්න බැලුම් අරිනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා, free 
Wi-Fi ෙදනවා කියලා. දැන් ෙකෝ ඒවා? ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමා මුලින්ම මාතර ගිහිල්ලා free Wi-Fi දුන්නා. 
අගාමාත්යවරයා ෙකොළඹ ෙකොටුවට ගිහිල්ලා free Wi-Fi  දුන්නා. 
දැන් ෙම් දවස්වල ෙෆෝන් ගගහා ඉන්නවා, පිටෙකොටුවට ගිහිල්ලා. 
Wi-Fiත් නැහැ; මුකුත් නැහැ. අනිත් නැති ඒවා මම කියන්ෙන් 
නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනත් 
ෙලෝකවල්වල ජීවත් ෙවලා ෙම් රටට ආර්ථික සැලැස්මක් ෙග්නවා. 
එෙහම ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් තිෙබන සම්පත් එක්ක, ෙම් රෙට් 
තිෙබන උපාය මාර්ගත් එක්ක ෙම් රෙට් ආර්ථික සැලැස්මක් 
හදන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. එවැනි උපාය මාර්ගයකට අවතීර්ණ 
වුෙණ් නැත්නම්, අෙප් ර ට ෙම් අර්බුදෙයන් ෙගොඩ එන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකක්ද උපාය මාර්ගය? එක තමයි නිෂ්පාදනය. නිෂ්පාදනයකට 
අපි ෙකොෙහොමද පණ ෙපොවන්ෙන්? ෙදක තමයි, ඒ නිෂ්පාදනයට 
ජනතාව සම්බන්ධ කර ගන්න ඕනෑ. තුන තමයි, නිෂ්පාදනය කරන 
ධනය සාධාරණව ෙබදන්න ඕනෑ. එක, නිෂ්පාදනය. ෙදක, 
නිෂ්පාදනයට ජනතාවෙග් සහභාගිත්වය. තුන, ඇතිවන ධනය 
සාධාරණව ෙබදන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි මුල් ගල් තුන ෙවන්න 
ඕනෑ. මුල් ගල් තුන ෙවන්න ඕනෑ, රෙට් නිෂ්පාදනය ඉදිරියට 
ගැනීම; නිෂ්පාදනයට ජනතාව සම්බන්ධ කර ගැනීම සහ 
නිෂ්පාදනය සාධාරණව ෙබදීමයි. අපිට ඕනෑ, ෙම් මුල් ගල් තුන 
මත පිහිටුවන ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයිද? එෙහම නැතිව ෙකොෙහන්ද 
යන්න පුළුවන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගය 
තවත් අත් හදා බලන්න ඕනෑද? ඕනෑවටත් වඩා වැඩි කාලයක් ෙම් 
රෙට් මිනිස්සු ජීවිතවලින් අත් හදා බලා තිෙබනවා. 
ව්යසනයන්ෙගන් අත් හදා බලා තිෙබනවා. සාගතයන්ෙගන් අත් 
හදා බලා තිෙබනවා. ෙලඩ ෙරෝගවලින් අත් හදා බලා තිෙබනවා. 
අපරාධවලින් අත් හදා බලා තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකෙය් තිෙබන අසාර්ථකභාවය 
දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඕනෑවටත් වඩා වැඩිෙයන් ෙම් රට අත් 
විඳලා තිෙබනවා. ඒ අත් විඳීම තමයි අපි දැක්ෙක්. ෙම්කට විසඳුම් 
එන්ෙන් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙගෝරනාඩු කළාට 
ෙම්කට විසඳුම් එන්ෙන් නැහැ. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් 
ෙකඳිරිෙයන් ෙම්කට විසඳුම් එන්ෙන් නැහැ. එතුමා දැන් හරි 
අමාරුෙවන් ෙකඳිරි ගෑවාට විසඳුම් එන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙගෝරනාඩුෙවන්, ෙකඳිරිෙයන් උත්තර ෙසොයා ගන්න පුළුවන් 
කාලයක් ෙනොෙවයි.  

ෙම් සඳහා නිසි ආර්ථික උපාය මාර්ගයකට අෙප් රට අවතීර්ණ 
කරන්න ඕනෑ. නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදනයට ජනතාවෙග් 
සහභාගිත්වය, එකතු ෙවන ධනය සාධාරණව ෙබදීම පධාන මුල් 
ගල් තුන බවට පත් කර ගන්න ඕනෑ. ෙම් උපාය මාර්ගය සම්පූර්ණ 
කර ගැනීම සඳහා කමෙව්දයකට යන්න ඕනෑ. නිෂ්පාදනෙය් පධාන 
ක්ෙෂේත ෙදකක් අපි ඉලක්ක කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි එක තමයි, අෙප් රටට 
අවශ්ය ෙද් නිෂ්පාදනය කර ගැනීම සඳහා උපාය මාර්ගයක්. මා 
කියන්ෙන් නැහැ, අෙප් රෙට් සියල්ල හදන්න ඕනෑය කියලා. ඒක 
මිත්යාවක්. ෙලෝකෙය් කිසිදු රටක් සියල්ල නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් කාටවත් ෙවනදා වාෙග් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් හුෙදකලා ෙවලා ඉන්න බැහැ. ෙලෝකය ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් එකතු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. චීනෙය් කපු හදනවා. 
ෙකොරියාෙව්දී නූල් බවට පත් කරනවා. ලංකාෙව්දී ඒවායින් ඇඳුම් 
මහනවා. උත්තරධැවෙය් එස්කිෙමෝවරුන් ඒ ඇඳුම් අදිනවා. 
චීනෙය් කපු, ෙකොරියාෙව් නූල්, ලංකාෙව් ඇඳුම්, උත්තරධැවෙය් 
මිනිස්සු අදිනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ෙම් 
ෙලෝකය එකතු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. කිසිදු ෙකෙනකුට ෙලෝකෙය් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ඉවත් ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා කරුණු ෙදකකින් 
අෙප් සැලැස්ම හදන්න ඕනෑ.  

එකක් තමයි අපි අෙප් නිෂ්පාදනය ඉදිරියට ෙගන ඒම සඳහා 
සැලැස්මක් හදන්න ඕනෑ, රෙට් අවශ්යතාව ෙවනුෙවන්. ෙදක 
තමයි ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ යම් පංගුවක් අත්පත් කර ගැනීම 

සඳහා නිෂ්පාදනයක් ඉදිරියට ෙග්න්න ඕනෑ. ෙම් ෙදක සම්පූර්ණ 
කිරීමකින් ෙතොරව අෙප් ර ටට ඉස්සරහට යන්න බැහැ. අෙප් රෙට් 
සියලුම ෙද් නිෂ්පාදනය කළ යුතු නැහැ. ඒ මිථ්යාවට යන්න එපා. 
කවුරු හරි හිතනවා නම්, හැමෙද්ම අපි හදාගමු කියලා, ඒක 
වැරදියි. ඒක අදාළ යැපුම් ආර්ථිකයක් තිෙබන කාලයටයි.  

තමන්ෙග් ෙගදර කිකිළියක් හිටියා, බිත්තෙර් දමනවා. 
එළෙදනක් හිටියා, කිරි ෙදනවා. ෙකොටුවක් තිබුණා, ෙකොහිල 
ෙදනවා. කුඹුරක් තිබුණා, වී ෙදනවා. ඒක යැපුම් ආර්ථිකයයි. ෙම් 
යැපුම් ආර්ථිකය ෙනොෙවයි. දැන් අෙප් රට කර්මාන්තයට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තවදුරටත් අපිට යැපුම් ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි, 
ෙතෝරා ගත්ත ක්ෙෂේත කිහිපයක් අපි වර්ධනය කරගන්න ඕනෑ. 
ලංකාෙව් අපි නිෂ්පාදනය කරගන්න ඕනෑ අත්යවශ්ය ෙද්වල් ටිකක් 
තිෙබනවා. පළමුෙවන්ම අෙප් සහල් නිෂ්පාදනය; එළවලු 
නිෂ්පාදනය; මස් නිෂ්පාදනය වැනි ආහාර සඳහා අපි පමුඛතාවක් 
ෙදන්න ඕනෑ. සහල් නිෂ්පාදනය යම් පගතියකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්?  

ෙම් නිෂ්පාදන ටික ඉස්සරහට ෙගෙනන්න නම් ඒවාට 
නිෂ්පාදන සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් කිසි රටක් 
නිෂ්පාදනයට සහනාධාර ෙනොදී ඉන්ෙන් නැහැ. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් අවුරුද්දකට ෙඩොලර් 
බිලියන 29ක සහනාධාරයක් ෙදනවා. ෙඩොලර් බිලියන 29ක 
සහනාධාරයක් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය කෘෂි කර්මාන්තය 
සඳහා ලබා ෙදනවා. ජපානය අපට -ෙලෝකයට- ෙපෙනන්ෙන් මහා 
කාර්මික රටක් විධියටයි. හැබැයි, ජපානය කෘෂි කර්මාන්තය 
ෙවනුෙවන් වසරකට ෙඩොලර් බිලියන 44ක සහනාධාරයක් 
ෙදනවා. අෙප් රට ගත්ෙතොත්, කෘෂි කර්මාන්තයට අවම වශෙයන් -
ආසන්න වශෙයන්- ෙඩොලර් මිලියන 300කවත් සහනාධාරයක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙඩොලර් 
බිලියන 29ක සහනාධාරයක් කෘෂි කර්මාන්තයට ලබා ෙදනවා. 
ජපානය ෙඩොලර් බිලියන 44ක සහනාධාරයක් කෘෂි කර්මාන්තයට 
ලබා ෙදනවා. ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් 
විධියට නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීම සඳහා සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ. 
එෙසේ ලබා දී නිෂ්පාදනය දිරි ගන්වන්න ඕනෑ.  

මම දැක්කා, අද ගරු නවින් දිසානායක වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යවරයා නිෂ්පාදනයට සහනාධාර ෙදන්ෙන් නැහැ කියා 
පතිපත්තියක් ගත් ආකාරය. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහත්මයා 
අහපු පශ්නයට ඔන්න දීපු උත්තරය. පතිපත්තියක් ගත්තාලු, 
නිෂ්පාදනයට සහනාධාර ෙදන්ෙන් නැහැ කියා. එය වැරදි 
පතිපත්තියක්. ඒක සාර්ථක පතිපත්තියක් ෙනොෙවයි. ඕනෑම රටක් 
තමන්ෙග් නිෂ්පාදනය ඉදිරියට ෙගෙනන්න නම් නිෂ්පාදන 
සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි, පසු ගිය ආණ්ඩුව නිෂ්පාදන 
සහනාධාරයට ෙමොකද කෙළේ?  

බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා ගිහිල්ලා ෙගවල්වලට කුකුළු 
පැටවුන් ෙබදුවා. කුරුණෑගල පශු ෛවද්ය ෙකොට්ඨාසයට විතරක් 
කුකුළු පැටවුන් 60,000ක් ෙබදුවා. ඒ ෙමොකක්ද කෙළේ? සහනාධාර 
ෙදන්න ඕනෑ කර්මාන්තයට සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද? බිත්තර කන්න 
එන මිනිහාට කිව්වා, "ගිහිල්ලා කුකුළා හදාපන්." කියා. මස් 
කන්න එන ෙකනාට කිව්වා, "කුකුළන් හදාෙගන මස් කාපන්" 
කියා. ඒ කර්මාන්තයට ෙමොකද වුෙණ්? කර්මාන්තය මාස හයක් 
තිස්ෙසේ කඩා වැටුණා. ඒ ඇයි? රාජපක්ෂලා ෙබදපු පැටවුන් හැම 
තැනම. හැබැයි, සහන  දිය යුත්ෙත් ෙගවල්වලට පැටවුන් ෙබදන්න 
ෙනොෙවයි. සහන ෙදන්න ඕනෑ කාටද? කර්මාන්තයට. කුකුළු 
කර්මාන්තයට සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ. කර්මාන්තයට  සහනාධාර 
දුන්නාම ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? කිෙලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න 
යන නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු ෙවනවා. නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වුණාම 
පාරිෙභෝගිකයාට අඩු මිලට මස ්හම්බෙවනවා.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් 

සම්පූර්ණ කාලයත් මට ලබා දුන්නා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට ෙකොපමණ කාලයක් ලබා දීලා 

තිෙබනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විනාඩි 24ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි.  
 
මම කියමින් සිටිෙය් කුකුළු කර්මාන්තය ගැනයි. ඒ ගැනත් 

කල්පනා කර බලන්න. එම කර්මාන්තයට සහනාධාර ෙදන 
කමෙව්දයක් අනුගමනය කරන්න ඕනෑ නැද්ද? කුකුළු 
කර්මාන්තයට සහනාධාරය ෙදනවා ෙවනුවට කුකුළු මස්, බිත්තර 
කන්න ඉන්නා අයට පැටවුන් ෙබදන්න පටන් ගත්තා. 

ඊට පසුව "ෙගවතු දස ලක්ෂය" කියා ව්යාපෘතියක් පටන් 
ගත්තා. ෙවලාවට ඒක අසාර්ථක වු ෙණ්. ෙගවතු දස ලක්ෂෙය් 
ව්යාපෘතිය සාර්ථක වුණා නම් අෙප් රෙට් එළවලු ෙගොවිතැන 
අවසන් ෙවනවා.  අද අෙප් ෙගොවියා තමන්ට ෙනොෙවයි, 
නිෂ්පාදනය කර ගන්ෙන්.  එළවලු ෙගොවීන් කර්මාන්තයක් විධියට 
ඉන්නවා. අපි එළවලු ෙගොවිතැනට සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ. අපි 
ෙමොකක්ද කෙළේ? අපි කෙළේ, එළවලු කන්න ඉන්නා අයට 
ෙගවල්වල එළවළු හදා ෙගන කන්නය කියපු එකයි. බැරි 
ෙවලාවත් ෙම් ෙගවතු දස ලක්ෂෙය් ව්යාපෘතිය හරි ගියා නම් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අෙප් එළවලු කුණු කානුවලට වීසි කරන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමෙහම ඇට ෙබදීම, පැළ ෙබදීම ෙහෝ 
මුල්ලු ෙබදීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. කර්මාන්තයට සහනාධාර 
ෙදන කමෙව්දයක් තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පළමු 
ෙකොටම අෙප් රටට අත්යවශ්ය වන ආහාර ටික නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා ඒ කියන්ෙන් මිනිසුන්ට අවශ්ය ෙපෝටීන් -මස-් ටික, 
මිනිසුන්ට අවශ්ය බත් ටික, මිනිසුන්ට අවශ්ය එළවලු ටික, පලතුරු 
ටික නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සහනාධාර ෙදමින් ඒ නිෂ්පාදන 
ඉදිරියට ෙගෙනන සැලැස්මක් තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්න ඕනෑ. ඒ 
පිළිබඳව අදහසක්වත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙවනුවට 
කරන්ෙන් තිබුණු නිෂ්පාදන සහනාධාරත් කප්පාදු කරන එකයි.  

නිෂ්පාදනයට ෙදන සහනාධාර කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කියන්ෙන් ෙගොවියාට ෙදන එකක් 
ෙනොෙවයි. ඒක වැරදි අර්ථ කථනයක්. ෙමොකටද, ෙගොවියාට 
ෙපොෙහොර සහනාධාර ෙදන්ෙන්? ෙගොවියා ෙපොෙහොර ටික 
ගැහුවාම, අස්වැන්න වැඩි ෙවනවා. අස්වැන්න වැඩි වුණාම ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? ඒ වී කිෙලෝවක් සඳහා යන නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු 
ෙවනවා. නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වුණාම අඩු මිලට හාල් ෙදන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා නිෂ්පාදනයට ෙදන සහනාධාර කියන්ෙන්, සියලු 
ජනතාවට ෙදන සහනාධාරයක්. ෙගොවියාෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය. ෙගොවියා ෙපොෙහොර ටික ගැහුවාම 
අස්වැන්න වැඩි ෙවනවා නම්, අස්වැන්න වැඩි වුණාම නිෂ්පාදන 
පිරිවැය අඩු ෙවනවා නම්, නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වුණාම 
පාරිෙභෝගිකයාට අඩු මිලට මිලදී ගන්න පුළුවන් නම්, අන්න 
නිෂ්පාදනයට ෙදන සහනාධාරය පාරිෙභෝගිකයාට එනවා. ඒ නිසා 
ෙතෝරා ගත් ක්ෙෂේත කිහිපයක් වර්ධනය කිරීම සඳහා සැලැස්මක් 
හදන්න ඕනෑ. ඒ, පළමු වැනි කාරණය. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඊළඟට කල්පනා කර බැලිය යුතු 
තවත් කර්මාන්ත කිහිපයක් තිෙබනවා. අපිට සම්පත් ටිකයි 
තිෙබන්ෙන්. මම ඒ ගැන මුලිනුත් කිව්වා. අපිට මැණික් 
කර්මාන්තය, ඉල්මනයිට් කර්මාන්තය, ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය හා 
මිනිරන් නිධියක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු කීයක් ෙම් 
රට පාලනය කළාද? තවම පුල් මුෙඩ් අර සල්ලඩිෙයන්  වැලි ටික 
හලනවා. ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. විශාල තාක්ෂණයක් දියුණු ෙවලා 
තිෙබන කාලයක ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපිට තවම ඒ 
අවශ්ය ෙවන සංඝටක වලට ෙවන් කර ගන්න බැහැ. ෙලෝකෙය් 
විශාල තාක්ෂණයක් දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙම් පුල්මුෙඩ් නිධිය තිෙබනවා. ඒක ස්වාභාවික වැල්ලක්. 
වාර්ෂිකව ඒ ඉල්මනයිට් නිධිය ෙගොඩ ගහනවා. ඒක අෙප් රටට 
ලැබුණු මහා වාසනාවන්ත නිධියක්. ඒක හාරන්න ඕනෑ නැහැ. 
කවුරුවත් ගිහිල්ලා ඒක ෙපරන්න ඕනෑ නැහැ. ෙකොෙහේවත් 
ගිහිල්ලා ඒක කපා ෙගන එන්න ඕනෑ නැහැ. එය ස්වාභාවිකවම 
ෙගොඩට එනවා. අෙප් පුල්මුෙඩ් කලාපෙයන් ඒවා ෙගොඩට එනවා. 
ඒ ෙගොඩට එන ටික හරියාකාරව රසායනික සංයුතීන්වලට ෙවන් 
කිරීම සඳහා අවශ්ය කර්මාන්තශාලාවක් පටන් ගන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි වුණා ෙන්. තවම වැලි ෙලස වැලි; 
ඉල්මනයිට් ෙලස ඉල්මනයිට් විකුණන රටක් ෙන්, ෙම් රට. ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ නැද්ද? මම අහන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්. 
එතැනට කර්මාන්තශාලාවක් ෙගෙනන්න ඕනෑ. 

ෙෆොස්ෙෆේට් නිධිය ගැන කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ අපි සාකච්ඡා 
කරනවා. අපි ෙමොකක්ද ෙෆොස්ෙෆේට් නිධියට කරන්ෙන්? අර පස් 
ටික කපනවා. පස් ටික කපා අර ගල් කැෂියර් එකකට වාෙග් දමා 
කුඩු කරනවා. කුඩු කරලා යවනවා. ඒ ෙපො ෙහොරවලින් ෙපොල් 
පැළයක වගාව ගන්න අවුරුදු පහක්වත් යනවා. ෙමොකද, ඒවා 
දිගුකාලීන ෙපොෙහොර. ෙෆොස්ෙෆේට් ෙපොෙහොර අප ඊට වඩා සකිය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ සඳහා වූ කර්මාන්තශාලාවක් 
ෙගොඩනඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ පැත්ත ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා 
කල්පනා කරන්ෙන්වත් නැහැ.  

ඊළඟට අපි මැණික් කර්මාන්තය ගැන බලමු. මැණික් 
කර්මාන්තය අප තවමත් ෙනොහිතන, අෙප් රෙට් ඉතාම වැදගත් 
කර්මාන්තයක්. දැනට අපට මැණික් හම්බ වන්ෙන් මධ්ය 
කඳුකරෙයන් පහළ රත්නපුරෙයන් සහ අනික් පැත්ෙතන් ඇලහැර, 
ඔක්කම්පිටිය වැනි පෙද්ශවලින්. ෙම්වා ගලාෙගන ආපු මැණික්. 
ඇත්තටම මීට වඩා මැණික් සම්පතක් අෙප් රෙට් මධ්ය කඳුකරෙය් 
තිෙබනවා. තවමත් ෙසොයා ෙනොගත් මහා මැණික් සම්පතක් අෙප් 
රෙට් මධ්ය කඳුකරෙය් තිෙබනවා. ෙහෝදාෙගන ආපු මැණික් ටික 
තමයි අප තවමත් ෙම් ගලවන්ෙන්. ෙම්ක අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් 
විශාල සම්පතක්. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන හිතන්ෙන් 
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නැහැ. දිගුකාලීන පැවැත්මක් ගැන හිතන්ෙන් නැහැ. පරිසරය ගැන 
හිතන්ෙන් නැහැ. මැණික් කර්මාන්තය ව්යාපාරිකයන්, 
ජාවාරම්කරුවන් කිහිප ෙදෙනකුෙග් බූදලයක් බවට පත් කර 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනුවට අප බලන්න ඕනෑ මැණික් කර්මාන්තය 
ජාතික ආර්ථිකයට ෙයොමු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියායි. ඒක 
රත්නපුරෙය් එක්ෙකනාෙග්, මැණික් ගරන්නාෙග්, මැණික් 
මුදලාලිෙග්, මැණික් එකතු කරන්නාෙග් ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි. 
රෙට් ජාතික ආර්ථිකෙය් පංගුවක් ෙලස මැණික් කර්මාන්තය දියුණු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණයයි අප බලන්න ඕනෑ. මහා 
දියුණු පර්ෙය්ෂණ, මහා  දියුණු ව්යාපාර ෙලෝකයක් නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබන තැනක තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කර 
තිෙබන්ෙන්?  

අද අෙප් මිනිරන් සම්පතට ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමනි, ෙම් ගැන ඔබතුමා දන්නවා, 
මා හිතන විධියට ෙම් ගැන පරීක්ෂණ කරනවා.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
 ඔබතුමා කියපු පධාන කරුණු ෙදකක් ගැන දැනට පරීක්ෂණ 

සිදු ෙවනවා. ඉන් එක කාරණයක් තමයි, නැෙනෝ තාක්ෂණය අනුව 
ඉල්මනයිට්වලින් ටයිෙට්නියම් ඩෙයොක්සයිඩ් ලබාගැනීම. ඒ සඳහා 
අමාත්ය මණ්ඩලය පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. 
අනික් කාරණය තමයි ගැෆයිට්වලින් ගැෆීන් ලබා ගැනීම.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 ෙලෝකෙය් ෙහොඳම සංයුතිය තිෙබන මිනිරන් සම්පත තමයි අප 

සතුව තිෙබන්ෙන්. ඒ අවශ්ය පමාණෙයන් සියයට අසූගණනක් 
අෙප් මිනිරන්වල තිෙබනවා ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
සියයට 96ක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සියයට 96ක්. ෙහොඳම මිනිරන් සම්පත අප සතුව තිෙබනවා. 

අප ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? කාලයකට පතල වහලා 
තිෙබනවා. කාලයකට පතල ඇරලා තිෙබනවා. ෙමය ජාතික 
කර්මාන්තයක් බවට පත් කර නැහැ. එය ව්යාපාරිකයන් ෙදතුන් 
ෙදෙනකුෙග් වුවමනාවට ෙමෙහයවන කර්මාන්තයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය  වාෙග්ම, ෙමන්න 
ෙම් ක්ෙෂේත ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා.  

ඊළඟ වැදගත් කාරණය ෙම්කයි. අප ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
පංගුවක් අත්පත් කරගන්න ඕනෑ. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පංගුවක් 
අත්පත් කර ගන්න නම් ශී ලංකා brand name එකක් අප හදන්න 
ඕනෑ. දැනට අෙප් ෙත්වලට ශී ලංකා brand name එකක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙත්වලට තිබුණු ඒ brand name එකත් 

කඩාකප්පල් වන ෙයෝජනාවක් තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැෙයන් 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැෙය් කියනවා, 
"ෙවන රටවලින් ෙත් ෙගනැවිත් කලවම් කරන මධ්යස්ථානයක් 
ඇති කරනවා." කියා. ඒක ඩුබායි රටට හරි. ඩුබායි රට 
ෙලෝකෙය්ම ෙත් මධ්යස්ථානය. ඩුබායි රෙට් ෙත් හදන්ෙන් නැහැ. 
ඩුබායි රට කරන්ෙන් ෙකන්යාෙවන්, ඉන්දියාෙවන්, ලංකාෙවන් 
ෙත් ෙගනැවිත් පැකට් කරලා යවන එකයි. ඒක හරි. හැබැයි, 
ලංකාව ෙත් හදන තැනක්.  

රවි කරුණානායක අමාත්යවරයා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
ෙයෝජනා කරනවා, ලංකාවට පිටින් ෙත් ෙගනැවිත් ලංකාෙව් 
 ෙල්බල් එක යටෙත් යවන්න. එෙහම කෙළොත් ලංකාෙව් ෙත් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැෙටනවා. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. ඒ 
නිසා අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙහොයන්න කියා අගමැතිතුමා 
කිව්වාට, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් සම්මත කරගත්ත 
ෙයෝජනාව නම් යන්ෙන්, තිෙබන ෙවෙළඳ ෙපොළත් ඇකිෙළන 
එක වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉලක්ක කරලා, අප ෙතෝරා ගත් ක්ෙෂේත 
කීපයක් වර්ධනය කිරීමයි. ඒක මෙග් වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒක අෙප් 
රෙට් ආර්ථික විෙශේෂඥයන්ෙග් වැඩක්.  

ෙලෝකෙය් අද තිෙබන ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙනොෙවයි තව අවුරුදු 
කීපයකින් ඇති වන්ෙන්. තව අවුරුදු කීපයකින් ඇති වන ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ෙමොකක්ද කියා අප කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් 
ඉදිරිෙය්දී ඇති වන ඉතාම වැදගත් ෙවෙළඳ ෙපොළ IT ෙවෙළඳ 
ෙපොළයි කියා ඉන්දියාව මීට දශක ගණනාවකට කලින් හිතුවා. එම 
නිසා තව වසර ෙදකකින් එන IT ක්ෙෂේතෙය්  ෙවෙළඳ ෙපොළ 
අත්පත් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණයට ඉන්දියාෙව් 
සමහර පාන්ත මුළුමනින්ම තමන්ෙග් ඉලක්ක ෙයොමු කළා. ඒ 
නිසා තමයි අද එංගලන්තය, ඕස්ෙට්ලියාව, ඇෙමරිකාව වැනි 
රටවල IT කර්මාන්තෙය් ඉහළතම තාක්ෂණෙව්දින් අද ඉන්දියාව 
නිර්මාණය කර තිෙබන්ෙන්. අද ඔවුන් ඒ රටවල ඉහළ 
කළමනාකරණෙය් ෙයෙදනවා. ඒ නිසා අනාගත ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ගැන රටකට දැක්මක් තිෙයන්න ඕනෑ.  

 ෙත් කර්මාන්තය කඩාෙගන වැටුණාම, රබර් කර්මාන්තය 
කඩාෙගන වැටුණාම හූල්ලන එක ෙනොෙවයි අප කළ යුත්ෙත්. 
අනාගතෙය් ඇති වන අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළක් ගැන කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ. ඒක මෙග් වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒක ආර්ථික 
විෙශේෂඥයන්ෙග් වැඩක්. ආර්ථික විෙශේෂඥයන් කල්පනා කර 
කියන්න ඕනෑ, "ෙලෝකය ෙමන්න ෙම් දිසාවටයි පරිවර්තනය 
වන්ෙන්, ෙලෝකෙය් ෙමන්න ෙම් ඉල්ලුම තමයි එන්ෙන්, ඒෙකන් 
ෙමන්න ෙම් පංගුව අපට ඉටු කරගන්න පුළුවන්" කියා. අන්න ඒ 
පංගුව සඳහා අප ආෙයෝජන කැඳවන්න ඕනෑ. අප ආෙයෝජනය 
පතික්ෙෂේප කරන ව්යාපාරයක් ෙනොෙවයි. ආෙයෝජන පිළිබඳව අප 
පධාන මූලධර්ම තුනක් අනුගමනය කරනවා. ඉන් එක 
මූලධර්මයක් ෙම්කයි. අපට පාග්ධන අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. අප 
සතුව අතිරික්ත ධනයක් නැහැ. ඒ නිසා යම් ආෙයෝජනයක්, යම් 
කර්මාන්තශාලාවක් ෙවනුෙවන් අපට අතිරික්ත සැපයුම් මාර්ගයක් 
ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා පාග්ධනය කැඳවා ගැනීෙම් 
අවශ්යතාව අප පිළිගන්නවා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි තාක්ෂණය. සමහර තාක්ෂණය අපට 
ඕනෑ. උදාහරණයක් ෙලස ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු 
බලාගාරය ගනිමු. අෙප් රෙට් ෙමෙතක් ගල් අඟුරු තාක්ෂණයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය හරහා 
ගල් අඟුරු තාක්ෂණය අෙප් රටට ආවා. හැබැයි, අපට තිෙබන 
පශ්නය ෙම්කයි. ඒ ෙවලාෙව් තිබුණු අලුත්ම තාක්ෂණය ෙනොෙවයි 
අප ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලට ෙගනාෙව්. අවුරුදු විසි ගණනකට වඩා 
පැරණි චීන තාක්ෂණයයි අප ෙගනාෙව්. ඒ ෙවන ෙකොට ජපානෙය් 
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ගල් අඟුරු තාක්ෂණය ඊට වඩා ඉහළ තලයක තිබුණා. ජපානෙයන් 
ඇත්තටම ගල් අඟුරු බලාගාරය පිළිබඳ ව්යාපෘතියක් ආවා. අලුත් 
තාක්ෂණෙයන් යුතු ඒ ව්යාපෘතිය පැත්තක තිබුණා. ගල් අඟුරු 
බලාගාරය ආරම්භෙය්දී අපට අවාසි ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අප 
ගල් අඟුරු ගැන අලුත් තාක්ෂණයක් කැඳවාෙගන එනවා . ඒ අලුත් 
තාක්ෂණයක් කැඳවාෙගන එන ෙකොට අප ෙමොකක්ද කරන්න 
ඕනෑ? ඒ ෙමොෙහොෙත් තිෙබන දියුණුතම තාක්ෂණය -latest 
technology එක- අප ෙගෙනන්න ඕනෑ. හැබැයි, අප 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලට ෙගනාෙව් ඊට වඩා බාල, අවුරුදු 20කට වඩා 
පැරණි තාක්ෂණයක්. ඊටත් වඩා පැරණි තාක්ෂණයක් තමයි 
සාම්පූර්වලට ෙගෙනන්ෙන්.  

ඉන්දියාෙව් ගල් අඟුරු තාක්ෂණය මීට වඩා දියුණුද කියලා මට 
කියන්න? මීටත් වඩා පහළ තාක්ෂණයක් ඉන්දියාෙව් තිෙබන්ෙන්. 
ඉන්දියාව ඉදි කරන්නට යන සාම්පූර් බලාගාරෙය් ගල් අඟුරු 
තාක්ෂණය චීනෙය් බලාගාරයටත් වඩා, චීන තාක්ෂණයටත් වඩා 
පහළ මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා අප කැඳවන්න ඕනෑ 
කවුද? අපි කැඳවන්නට ඕනෑ, ඉහළ තාක්ෂණයයි. ආරම්භෙය්දී 
අපට අවාසි වන්නට පුළුවන්. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ෙමොකද,  
ඔවුන් තාක්ෂණය අරෙගන නිකම් එන්ෙන් නැහැ. අපට ෙගන එන 
තාක්ෂණය ෙවනුෙවන් ඔවුන් ලාභයක් අෙප්ක්ෂා කරනවා;  
ඒවායින් යම් පංගුවක් අෙප්ක්ෂා  කරනවා. ෙමොකද, අපට කියන්නට 
බැහැ, "නුඹලා තාක්ෂණය දීපන්. නුඹලා  ලාභ  ගන්නට එපා" 
කියා. තාක්ෂණය තමයි, ඔවුන්ෙග් business එක. ඔවුන් 
තාක්ෂණය අරෙගන එන්ෙන් ලාභයක්  සඳහාම තමයි. අපි ඒක දරා 
ගන්නට  ඕනෑ. හැබැයි අපි හරි තාක්ෂණය ෙගන්වන්න  ඕනෑ.  

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්ට හරි තාක්ෂණය ෙගනාෙව් නැහැ. 
සාම්පූර්වලට ෙගන එන්ෙන් ඊටත් වඩා පහළ තාක්ෂණයක්. එම 
නිසා අපි පිළිගන්නවා, තාක්ෂණය කැඳවා ගැනීම ෙවනුෙවන් 
ආෙයෝජකයන්ෙග් පැමිණීම.  

අපි පිළිගන්නවා,  ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත  කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ගිවිසුම්. අපි ෙම්  ගිවිසුම් පතික්ෙෂේප කරන ව්යාපාරයක් 
ෙනොෙවයි; ETCA  වැනි ගිවිසුම් පතික්ෙෂේප කරන ව්යාපාරයක් 
ෙනොෙවයි.  ETCA  එක්ක අෙප් තිෙබන්ෙන් ෙවන පශ්නයක්. ෙම් 
අෙප්ක්ෂා කරන වුවමනාව ඒෙකන් ඉටු ෙවනවාද? ඒකයි 
පශ්නයක්ව තිෙබන්ෙන්. අපි ෙවෙළඳ ගිවිසුම් අත්සන් කර ගන්නට  
ඕනෑ, අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල් කර ගැනීෙම් අරමුෙණන්.  
හැබැයි  අෙප් තිෙබන ෙවෙළඳ ෙපොළත් හැකිෙළනවා නම්- තිෙබන 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තව ෙක්ඳෑරි ෙවනවා නම් ඒ ෙවෙළඳ ගිවිසුම් 
අත්සන් කිරීෙම්  කිසිම පතිඵලයක් නැහැ. ETCA  කියන්ෙන් 
එවැනි ගිවිසුමක්, දැනට සාකච්ඡා ෙවමින් පවතින කරුණු ගැන 
බලනවිට. ඒවා ෙවනස් කරනවා නම් අපි  එකඟයි. රටවල් එක්ක 
සහෙයෝගයක් නැතිව හුදකලාව ඉන්න රාජ්යයක් ෙනොෙවයි අපි 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්. අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොළත් එක්ක ඒකාබද්ධව යන්න ඕනෑය කියන  එකයි.  නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා  ගිෙය් නැහැ. ෙමොකක්ද අපිට කිව්ෙව්? අපිට 
කිව්වා, ෙම් රට සිංගප්පූරුවක් කරනවාය; මැෙල්සියාවක් 
කරනවාය කියා. ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය 
ඉස්සරහට ගියා. ෙලෝකෙය්,   ශබ්දෙය් ෙව්ගෙයන් යන යානා  
නිර්මාණය  කළා. අෙප් රෙට්   රාති 10න් පස්ෙසේ ගමට යන්න බස් 
එකක් නැහැ. ඔන්න අෙප් රට!  ෙලෝකෙය්, මහා සාහිත්ය කලාවන් 
නිර්මාණය වුණා. අපට අම්මායි, තාත්තායි එක්ක රූබි සිනමා 
ශාලාව ඉස්සරහින් යන්න බැහැ. ඔන්න අපි ෙගනාපු චිතපටය. 
ෙමෙහමයි අපි ෙලෝකයත් එක්ක ඉස්සරහට  ගිෙය්.  ෙලෝකෙය් 
කලාව ඉස්සරහට ගියා, ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය ඉස්සරහට ගියා, 
ෙලෝකෙය් දැනුම ඉස්සරහට ගියා. ෙලෝකය ෙව්ගෙයන් ඉස්සරහට 
ගියා. අපි - තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්  රට ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය, 
දැනුම, කලාවත් එක්ක ඉබි ගමනින් පිටුපස්ෙසන් අරෙගන 

කැඳවා ෙගන ගියා. කිසිදු දැක්මක් නැති රටක් බවට පරිවර්තනය 
කළා. ඒ පතිඵල තමයි අපි  භුක්ති විඳින්ෙන්. එෙසේ නම් ෙමොකක්ද 
අපිට දැන් කරන්නට තිෙබන්ෙන්?  

එක පැත්තකින් අපි ෙතෝරාගනු ලබන නිෂ්පාදන දිරිගන්වනු 
ලබන පිළිෙවළක් ඕනෑ. ඊළඟට අපට ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ  
පංගුවක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ආර්ථික සැලැස්මක්  ඕනෑ. 
එවැනි සැලැස්මකට යන්ෙන් නැතිව අද  අෙප් රට ආර්ථික 
වර්ධනෙය් ඇති වි තිෙබන අර්බුදයට, ණය අර්බුදයට, ඇති ෙවලා 
තිෙබන අපනයන ආදායම අඩු වීෙම් අර්බුදයට, රාජ්ය ආදායම අඩු 
වීෙම් අර්බුදයට උත්තරයක් නැහැ. ඒ සඳහා උත්තරයක් නිසි ෙලස 
ෙසොයා ගන්නට නම් ෙම් ආර්ථික උපාය මාර්ගය මුළුමනින්ම  
ගලවා, අලුත් මුල්ගල් තුනක් මත පිහිටුවන්නට ඕනෑ.  නිෂ්පාදනය, 
ජනතාව  සම්බන්ධවීම, ජනතාවට සාධාරණව ෙබදීම කියන අලුත් 
මුල්ගල් තුන මත  ෙම් ආර්ථිකය සිටුවන්නට  ඕනෑ. එයිනුත්  අෙප් 
රෙට් වැදගත්ම කාරණය වී තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් මානව 
සම්පතයි.  

අපට දියුණු මානව සම්පතක් තිෙබනවා. විශාල ජන 
ඝනත්වයක් තිෙබන රටක්, ෙම්. මම ෙම් ගැන  කලින් කිව්වා. 
වර්ග කිෙලෝ මීටරයක  330 ෙදෙනක් ජීවත් ෙවනවා. ඒක ගණනය 
කර තිෙබන්ෙන් වතුරත්,  වනාන්තරත් තිෙබන සියයට 33ත් එකතු 
කරලායි.  ඒ සියයට 33 අයින් කෙළොත් වර්ග කිෙලෝ මීටරයක 
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් 480ක් පමණ ජනයා ජීවත් ෙවනවා. 
වර්ග කිෙලෝ මීටරයකට 480ෙදෙනක් ජිවත් ෙවන රටක් ෙම්ක. 
විශාල ජනගහනයක් තිෙබනවා. විශාල ජන ඝනත්වයක් 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් ෙහොඳම සම්පත 
මානව සම්පතයි. 

අපට දිග ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. අවුරුදු ෙදදහස් පන්සියයක 
ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. අෙශෝක අධිරාජ්යයාෙග් කාලෙය්දී මිහිඳු 
මහ රහතන් වහන්ෙසේ අෙප් රටට බුද්ධාගම අරෙගන ආවා.   
බුද්ධාගම පමණක් ෙනොෙවයි ආෙව්. බුද්ධාගමත් එක්ක 
අධ්යාපනය අෙප් රටට ආවා;  තාක්ෂණය ආවා;  කළමනාකරණය 
ආවා; විධිමත් අධ්යාපන කමයක් ආවා; පිරිෙවන් අධ්යාපන 
කමයක් ආවා.  එම නිසා අවුරුදු ෙදදහස් පන්සියයක පමණ 
ඉතිහාසයක් තිෙබන, සංවිධිත අධ්යාපන කමයක් තිෙබන, සංවිධිත 
ෙලස හික්මවන ලද ජනතාවක් ඉන්න රටක්, අෙප් රට. අපට ෙහොඳ 
මානව සම්පතක් තිෙබනවා. එම නිසා තමයි,  එංගලන්තයට ගිහින්  
අෙප් ෙකෙනක්  අපට  කියන්ෙන්, එෙහේ අයට වඩා අෙප් අය 
ෙහොඳට වැඩ කරනවා කියා.  මැද ෙපරදිගට ගියාම, අෙප් 
ෙකෙනක් හම්බු වුණාම අපිට කියන්ෙන්, "මුන් ෙමොනවාද 
කරන්ෙන්, අෙප් අය ෙන් වැඩ කරන්ෙන්" කියලායි. අපට ෙහොඳ 
මානව සම්පතක් තිෙබනවා.  

හැබැයි,  ෙම් මානව සම්පත දියුණු කර තිෙබනවාද? මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්, ෙම් මානව සම්පත දියුණු කරනවා 
ෙවනුව ට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කෙළේ කියන එක. 2014  
වර්ෂෙය්  විෙදස් රැකියා  සඳහා පිටත් ෙවලා තිෙබනවා, තුන්ලක්ෂ 
හාරසිය පණස්තුනක්. එයින් ෙදලක්ෂ හතළිස්පන්දහස් එකසිය 
විසිහතක්ම ගිෙය් එක්ෙකෝ  පුහුණු ශමික, අර්ධ පුහුණු ශමික, 
නුපුහුණු ශමික සහ ගෘහ ෙසේවිකා හැටිය ට. ඒ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් විෙදස් රැකියාවලට යන  අයෙගන් සියයට 
82ක්ම ගිහින් තිෙබන්ෙන්, පුහුණු ශමික, අර්ධ පුහුණු ශමික, 
නුපුහුණු ශමික හා  ගෘහ ෙසේවිකා හැටියට. මානව සම්පතට 
ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන්? සියයට 82ක් යවා තිෙබන්ෙන් ඒ 
විධියට.   

පිට රට රැකියා සඳහා යවා තිෙබන තුන්ලක්ෂ හාරසිය 
පණස්තුෙනන්  අපි වෘත්තීමය  රැකියා සඳහා යවා තිෙබන්ෙන්, 

739 740 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පන්දහස් තුන්සිය හතළිහයි.  ඒ කියන්ෙන්, වෘත්තියමය  රැකියා 
සඳහා  පිටත් කර තිෙබන්ෙන් සියයට 1.8යි. ෙමයින් අෙප් රටට 
2014 වර්ෂෙය් ෙඩොලර් බිලියන  7.018ක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. 
විෙදස්  ශමිකයන්ෙගන් අපට වර්ෂයකට ලැෙබන ආදායම ෙඩොලර් 
බිලියන 7ක්. කල්පනා කර බලන්න. හැබැයි යවා තිෙබන්ෙන් 
කවුද? මුළු සංඛ්යාෙවන් සියයට 82ක් ම පුහුණු ශමික, අර්ධ පුහුණු 
ශමික, නුපුහුණු ශමික, ගෘහ ෙසේවිකා හැටියටයි යවා තිෙබන්ෙන්. 
සියයට 1.8යි  වෘත්තීයමය  රැකියා සඳහා  යවා තිෙබන්ෙන්. එම 
නිසා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් මානව 
සම්පත පුහුණු කළාද?  ෙම්ක තමයි අෙප් වැදගත්ම සම්පත. මා 
කලින් කිවු පරිදි අපට විශාල ආර්ථික සම්පත් නැහැ. අපට තිෙබන 
වැදගත්ම සම්පත මානව සම්පතයි. ෙම් මානව සම්පත දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. මානව සම්පත දියුණු කරන්න නම්  තිෙබන්න ඕනෑ 
ෙමොකක්ද? ඒ තමයි අධ්යාපනය. අධ්යාපනය දියුණු කරන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, අධ්යාපනයට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු 
කථානායකතුමනි, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් දරුවන් 
3,50,000ක් පළමු වසරට ඇතුළු වනවා. නමුත් සාමාන්ය ෙපළට 
එනෙකොට එයින් 60,000ක් දරුවන් ඉස්ෙකෝලය අත්හැර යනවා; 
සාමාන්ය ෙපළට කලින් අෙප් රෙට් දරුවන් 60,000ක් ඉස්ෙකෝලය 
අතහැරලා යනවා. ඒ තරුණයන්ට ලැෙබන පුහුණුව ෙමොකක්ද? 
දරුවන් 60,000ක් සාමාන්ය ෙපළට කලින් පාසල අත්හැර යනවා. 
සාමාන්ය ෙපළ සමත් වන්ෙන් දරුවන්ෙගන් සියයට 66යි. සියයට 
44ක් සාමාන්ය ෙපළින් පසු පාසල අත්හරිනවා. ඒ pass  ෙවන 
දරුවන්ෙගන් 25,000ක් පමණ විශ්වවිද්යාලවලට ගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දරුවන් 350,000ක්  පළමු පන්තියට 
එනවා, එයින් දරුවන් 60,000ක් G.C.E. (O/L)වලට එනෙකොට 
පාසල අත්හැර යනවා. එතෙකොට ඒ පිරිස 290,000 දක්වා අඩු 
ෙවනවා. එයිනුත් දරුවන් 90,000ක් පමණ G.C.E. (A/L)
ෙවනෙකොට අඩු ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ තවත් දරුවන් 200,000ක් 
සිටිනවා. ඒ දරුවන් ලක්ෂ ෙදෙකන් විසිපන්දහසක් 
විශ්වවිද්යාලවලට යනවා. මහා පාරකින් තුන්ලක්ෂ පනස් දහසක් 
ඇතුළු ෙවනවා. අධිෙව්ගී මාර්ගයකින් දරුවන් එකට එනවා. පාර 
පටු ෙවලා, පටු ෙවලා අඩිපාරකින් විශ්වවිද්යාලයට යනවා. ඒක 
ෙදවටකින් විශ්වවිද්යාලයට යනවා වාෙග් වැඩක්.    

අපට තිෙබන මානව සම්පත ෙමොකක්ද? සාමාන්ය ෙපළ 
විභාගයට කලින් එළියට යන 60,000ක් දරුවන්ෙග් අනාගතය 
ෙමොකක්ද? ඒ වාෙග්ම සාමාන්ය ෙපළ විභාගය අසමත් වන 
90,000ක පමණ දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙමොකක්ද?  උසස ් ෙපළ 
විභාගෙයන් නතර ෙවන ලක්ෂ ගණනක දරුවන්ෙග් අනාගතය 
ෙමොකක්ද? ඒ නිසා අෙප් අධ්යාපන කමය මුළුමනින්ම 
පතිසංස්කරණයට ලක් කරන්න ඕනෑ. හැම දරුෙවක්ම 
නිපුණතාවක්, හැකියාවක්, දක්ෂතාවක් දැනුමක් සහිතව පාසෙලන් 
එළියට එන්න ඕනෑ. හැම රැකියාවක්ම වෘත්තීමය මට්ටමට 
ෙග්න්න ඕනෑ. ෙකොණ්ඩය කපන ෙකනා ෙවන්න පුළුවන්, ෙම්සන් 
බාස් ෙවන්න පුළුවන්, ඉෙලක්ටික් බාස් ෙවන්න පුළුවන් එෙහම 
නැත්නම් අත්වැඩකරුවන් ෙවන්න පුළුවන්, ඒ හැම ෙකනාම 
වෘත්තීමය මට්ටමට ෙග්න්න ඕනෑ. හැම දරුෙවක්ම පාසෙලන් 
එළියට එන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් හැකියාවක්, නිපුණතාවක්, 
දැනුමක් සහිතවයි. ෙම් පරම්පරාව අයාෙල යන පරම්පරාවක් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් දරුවන්ට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?   

අවුරුද්දකට රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට ආසන්න වශෙයන් ලක්ෂ 
තුනක් එනවා. අවුරුද්දකට ලක්ෂ තුනක් රැකියා ෙවළඳෙපොළට 
එනෙකොට එයින් ෙදලක්ෂ විසිපන්දහසක්ම රැකියා ෙසොයා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද? ඒ, පිට රට ගිහින්; මැද ෙපරදිග ගිහින්. ඒ නිසා ෙම් 

රෙට් ආර්ථිකය දුවන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා නිසා ෙනොෙවයි; 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකරුවාවල් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් ආර්ථිකය 
දුවන්ෙන් අද අරාබිකාරයාට පින්සිද්ධ ෙවන්නයි. ඒකයි ඇත්ත 
කථාව. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් අද ලක්ෂ 33ක පමණ 
පිරිසක් අෙප් රටවැසියන් පිටරට ජීවත් ෙවනවා. ලක්ෂ තිස් තුනක්! 
ඒ ලක්ෂ තිස්තුනට ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් පවුල් ලක්ෂ 
30ක් පමණ ඇතුළත් වනවා. අෙප් රෙට් ඉන්ෙන් පවුල් ලක්ෂ 50යි. 
එයින් පවුල් ලක්ෂ 30ක්ම යැෙපන්ෙන් ෙමොෙකන්ද? විෙදස්ගත 
ශමිකයන්ෙගන්. එෙහම නැතිව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙසල්ලම් 
නිසා ෙනොෙවයි. විෙදස්ගත ශමිකයන්ෙගන්  වාර්ෂිකව ලැෙබනවා, 
ෙඩොලර් බිලියන 7ක්. ඒ ෙඩොලර් බිලියන හෙතන් තමයි  ඇතිවී 
තිෙබන ෙවළඳ පරතරය තමුන්නාන්ෙසේලා පියවා ගන්ෙන්. ඒ 
ශමිකයන් ඇකිළුෙණොත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකය කඩා 
වැෙටනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් රට දුවවන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් නූතන වහල් ෙවළඳාමක් හරහායි.  ඒ ෙවනුවට 
අෙප් රෙට් දියුණු මානව සම්පතක් ෙගොඩ නැඟීම ආරම්භ කළ 
යුතුයි. ඒ සඳහා අධ්යාපනය පළමු තැන ගන්නවා.  

ෙදවැනි කාරණය තමයි රටකට ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් 
තිබිය යුතුයි. අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  එය මුළුමනින්ම කඩා වැටුණු ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක්. 
තමුන්නාන්ෙසේට මම ඒ ගැන කියන්නම්.  ෙම් ෙතොරතුරු සැපයූෙව් 
"ෛවද්ය හා සංඛ්යා ෙල්ඛන අංශය - 2015." වාර්තාෙවන්.  එහි 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා. 1980 දී හදවත් ෙරෝග ෙහේතුෙකොටෙගන 
මිය ගිෙය් පුද්ගලයන් 2,733යි; අද 9,445යි.   

අද 1980ට වඩා ෛවද්ය විද්යාව දියුණු ෙවලා තිෙබනවා; 
තාක්ෂණය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා; ෙසෞඛ්ය ෙසේවය දියුණු ෙවලා 
තිෙබනවා; ඉස්පිරිතාල පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
1980දී හදවත් ෙරෝගෙයන් මිය යන්ෙන් පුද්ගලයන් 2,733යි. අද ඒ 
සංඛ්යාව 9,445යි. ෙලඩ ජාතියක් ෙනොෙවයිද?  ශ්වසන ෙරෝගීන්  
1980 දී  මිය ගිෙය්  2,802යි; අද  5,754යි.  

මතක තබා ගන්න,  ෙම් සංඛ්යාව. 1980 දී පිළිකා ෙරෝගෙයන් 
මිය ගිෙය්  940ෙදනායි. නමුත් 2013 වසෙර්  පිළිකා ෙරෝගෙයන් 
4,539ෙදෙනක් මිය ගිහින් තිෙබනවා.  ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් හය ගුණයක්! 1980දී මිය ගියා 
වාෙග් හය ගුණයක් අද පිළිකාවලින් මිය යනවා. 1980දී 
දියවැඩියාව නිසා  මිය ගිෙය් පුද්ගලයන් 263යි; අද  පුද්ගලයන් 
643ෙදෙනක් මිය යනවා. දියවැඩියාව ෙනොවන ඒ ආශිත ෙරෝග 
නිසා තමයි  ඒක වැඩිපුර වාර්තා ෙවන්ෙන්. ඒ අනුව ඒ සංඛ්යාවත් 
තුන් ගුණයකින් වැඩි වී තිෙබනවා. ෙමොකක්ද දැන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙලඩ ජාතියක් හදලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් රටට කර තිෙබන විනාශය ෙම්ක ෙන්. 

 දවසකට හෘදයාබාධ ෙහේතුෙවන් පුද්ගලයන් 108ෙදෙනක් මිය 
යනවා. පිළිකා ෙරෝගය ෙහේතුෙකොටෙගන දවසකට 12ෙදෙනක් 
මිය යනවා.  වකුගඩු ෙරෝගය නිසා දවසකට 8ෙදෙනක් මිය යනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකය ෙමොකක්ද? ෙලඩ ජාතියක් හැදුවා. 
ඒ නිසා අධ්යාපනය විතරක් ෙනොෙවයි, නිෙරෝගි සම්පන්න 
ජීවිතයක් වුවමනායි. අද ෙම් ජීවිත කඩා වට්ටලායි තිෙබන්ෙන්. 
ෙලඩවලින් පිරුණු, වසංගතවලින් පිරුණු ජාතියක් හදලා 
තිෙබනවා. ෙමෙහම ජාතියක් ෙකොෙහොමද ඉස්සරහට යන්ෙන්? 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙලඩ ජාතියක් සමඟ ඉස්සරහට යන්න 
පුළුවන්ද?   මානව සම්පත දියුණු කිරීෙම්දී ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 
පමුඛතාවක් ගන්න ඕනෑ.   

1, අධ්යාපනය; 2, ෙසෞඛ්ය ෙසේවය; 3, කීඩාවයි. අද කීඩාවට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු කථානායකතුමනි, 

741 742 
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කීඩාව අද රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා සහතිකයක් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් කීඩා සංස්කෘතියක් නැහැ. 
ෙමොකක්ද අෙප් රෙට් තිෙබන කීඩා සංස්කෘතිය? ඉස්සර ගම්වල 
තිබුණා කීඩා සංස්කෘතියක්. කුඹුරු කපා ඉවර වුණාම, ෙවල් 
ඉපනැල්ෙල් එල්ෙල ගැහුවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 හැම ගමකම තිබුණා, volleyball court එකක්. හැම වැවකටම 

බැහැලා දරුෙවෝ පීනුවා. එෙහමයි කීඩාව තිබුෙණ්.  

අද මින්ෙන්රිය වැව ආසන්නෙය් ඉන්න දරුෙවෝත් tap එෙකන් 
නානවා. අද කීඩා සංස්කෘතියක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කීඩාව 
ෙගනාෙව් ෙකොතැනටද? "කීඩාව රැකියාවට සුදුසුකමක්" කියන 
තැනට ෙගනාවා. නමුත් කීඩාව ෙගන යන්න ඕනෑ, ෙකෙනකුෙග් 
නිෙරෝගී සම්පන්න ජීවිතය වර්ධනය කිරීෙම් දිශාවටයි. ඒ නිසා 
මානව සම්පත දියුණු කිරීම ෙකෙරහි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරන ආර්ථිකයකට යන්න ඕනෑ. අධ්යාපනය, කීඩාව වාෙග්ම 
තමයි ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්යයත්. නිෙරෝගී සම්පන්න 
මිනිෙහක් හදන්න ඕනෑ. ඒ මිනිහා කර්මාන්තශාලාවලට 
ෙයොදවන්න ඕනෑ. ඒ මිනිහා මහා දැනුමක් සහිතව ෙලෝකෙය් ශම 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පංගුවක් අත් පත් කර ගන්න එක පතික්ෙෂේප 
කරන්න බැහැ. ෙලෝකෙය් විශාල ශම ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. 
ඒක අත් හරින්න අපට බැහැ. එෙහම තමයි ෙලෝකෙය් ෙවෙළඳ 
ෙපොළවල් හැෙදන්ෙන්. භාණ්ඩ ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. ෙසේවා 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. ශම ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. අපි 
ෙලෝකෙය් ශම ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්, නිපුණතාවක් සහිත ශම 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් පංගුවක් අත් පත් කර ගන්න ඕනෑ. අපට 
තිෙබන මානව සම්පත තමයි අපට තිෙබන වැදගත්ම සම්පත. ඒක 
දියුණු කිරීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා සැලැස්මක් හදන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට ෙමොකක්ද, ෙවන්ෙන්? එතෙකොට තමයි රෙට් ජාතික 
ධනය උඩට  එන්ෙන්? ඒ එන ජාතික ධනයට ෙමොකක්ද කරන්න 
ඕනෑ? ඒ එන ජාතික ධනය සාධාරණව ෙබදන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් 
ෙබදන විධිය සාධාරණද? කල්පනා කරලා බලන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් ඉහළම 
සියයට 10 ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් ජාතික 
ධනෙයන් සියයට 38ක් බුක්ති විඳිනවා. ඒක සාධාරණද? ඊළඟ 
සියයට 20, සියයට 55ක් බුක්ති විඳිනවා. ඉහළම සියයට 10 රෙට් 
ජාතික ධනෙයන් සියයට 38ක් බුක්ති විඳිනවා. පහළම සියයට 10ට 
හම්බ ෙවන්ෙන් රෙට් ජාතික ධනෙයන් සියයට 1.1යි. පාන් 
ෙගඩියක් ෙපති කපලා ගත්ෙතොත්, ඒෙකන් ෙපති 38ක් දස 
ෙදෙනක් ගන්නවා. පහළම ඉන්න දස ෙදනාට හම්බ ෙවන්ෙන් එක 
ෙපත්තයි, තවත් චුට්ටකුයි පමණයි. ඒක ෙහොඳද? සාධාරණද, ෙම් 
ආදායම ෙබදීම? ඒ නිසා ෙම් ආදායම ෙබදීෙම් පශ්නයට 
උත්තරයක් ෙසොයන්ෙන් නැතුව ආර්ථික වර්ධනයක් අත් පත් කර 
ෙගන වැඩක් නැහැ. අතිශය අසාධාරණ ආදායම් ෙබදීමක් 
තිෙබනවා.  

මා කියන්ෙන් සමානව ෙබදන්න කියන එක ෙනොෙවයි. 
සමානව ෙබදන්න බැහැ. ඒක මිථ්යාවක්. ඒක සිහින ෙලෝකයක්. 
හැබැයි සාධාරණව ෙබදන්න ඕනෑ. ෙම් ෙබදන විධිය අතිශය 
අසාධාරණයි. ජනගහනෙයන් සියයට 43ක ෛදනික ආදායම -
ජනගහනෙයන් ලක්ෂ 86ක ෛදනික ආදායම- රුපියල් 280ට වඩා 

අඩුයි නම් ෙමොකක්ද, ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය? ඉහළ පැළැන්තිෙය් 
සමහර අයට එක කෑම ෙව්ලකට ඊට වඩා දහස් ගුණයක් වැඩිෙයන් 
වැය ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් අවුරුද්දක වියදම ඉහළ පැළැන්තිෙය් 
සමහර අයෙග් එක කෑම  ෙව්ලකට වියදම් කරනවා. ඒ නිසා 
ආදායම් ෙබදී යාෙම් ෙම් පශ්නයට, ෙම් විෂමතාවට උත්තරයක් 
ඕනෑ. නිෂ්පාදනය, ආර්ථිකයට ජනතාව සම්බන්ධ වීම, ආදායම 
සාධාරණ ෙලස ෙබදීම කියන ෙමන්න ෙම් මුල්ගල් තුන මත ෙම් 
ආර්ථිකය යළි පිහිටුවන්න ඕනෑ.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික ගමන එතැනට ෙනොෙවයි සකස් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික ගමන සකස් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් පරණ පාෙර්මයි. ණය, දඩ, බදු, ආෙයෝජන 
කියන පරණ පාෙර්මයි. ඔය කියන ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැහැ, 
මතක තබා ගන්න. මම නැවතත් කියනවා, දුවන ෙකොම්පැණියක් 
ගන්න එයි; හිල්ටන් ෙහෝටලය විකුණනවා කිව්ෙවොත් ගන්න එයි; 
රජෙය් ගෑස් සමාගම විකුණනවා කිව්ෙවොත් ගන්න එයි. 
SriLankan Airlines එක නම් විකුණනවා කිව්වාට ගන්න 
එන්ෙන්ත් නැහැ, දැන් තිෙබන තත්ත්වය අනුව. ඒක ගන්න 
එන්ෙන් කවුද? ඒක ගන්න එන්ෙන් අන්ධෙයෝ හරි, ෙගොළුෙවෝ 
හරි, බීෙරෝ හරි ෙවන්න ඕනෑ. ඒක ගන්න එන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
නම් ෙමොකක්ද, සිදු විය යුත්ෙත්? සිදු විය යුත්ෙත්, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය නව මාවතකට ෙයොමු කිරීමයි. ෙම් අර්බුදෙයන් 
කියාපාන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. අපි රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ණය කන්දට නැගලා, රාජපක්ෂ මහත්මයාට හූ 
කියලා, රනිල් මහත්මයාෙග් ණය කන්දට නැගලා, රනිල් 
මහත්මයාට හූ කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ.  

ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ජනතාව ෙම් ෙද ෙදනාටම "හූ" කියන්න 
ඕනෑ කාලය දැන් ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු හැට අටක් ෙම් රට පාලනය කරලා මහා 
ණය කන්දක අෙප් රට හිර කරලා තිෙබනවා. අපි ෙම් රට පාලනය 
කෙළේ නැහැ. ෙම් පක්ෂ ෙදක තමයි ෙම් රට පාලනය කෙළේ. ඒ 
නිසා ෙම් ණය කන්ෙද් තිෙබන හැම ශතයකටම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂ ෙදක සම සමව වග කියන්න ඕනෑ. 
ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ඒ නිසා අලුත් ආර්ථික උපාය 
මාර්ගයකට යන්න ඕනෑ. පරණ පාෙර් යමින් හැමදාම driversලා 
මාරු කරනවා; නායකෙයෝ මාරු කරනවා; ආණ්ඩුව මාරු 
කරනවා. පරණ පාෙර් යනවා. ජනතාව කියනවා, "ෙවනසක් නැහැ 
ෙන්" කියලා. ෙවනසක් නැහැ තමයි, එකම පාෙර් යනවා නම්. 
ෙකෝච්චිය යනවා; ස්ෙට්ෂන් එකට එනවා; ඒ driver බස්සවලා 
ෙවන driver ෙකෙනක් නග්ගා ගන්නවා. ඒ ෙකෝච්චිය ඒ පාෙර්ම 
යනවා. ඉතින් මිනිසුන්ට ෙවනසක් දැෙනනවාද? සමහර දවස්වලට 
engine එකට කට්ටිය නග්ගා ගන්නවා. සමහර දවස්වලට පවුෙල් 
කට්ටිය engine එකට නග්ගා ගන්නවා. එදාට ෙකෝච්චිය පදවා 
ෙගන යනවා, පවුෙල් අය. ඊළඟට engine එකට නග්ගා ගන්නවා, 
Royal College එෙක් කට්ටිය. එතෙකොට Royal College එෙක් 
යහළුෙවෝ ටික ඊළඟට ෙකෝච්චිය පදවා ෙගන යනවා. ෙම්ක ෙන්, 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙනොෙවයිද, සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා හැමදාමත් සිද්ධ වුෙණ්, එකම ෙකෝච්චිය 
එකම පාෙර් යමින් engine එක මාරු කරන එක විතරයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අර්බුදය කියා පාන්ෙන් ෙවන 
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. අෙප් රට අලුත් ආර්ථික උපාය 
මාර්ගයකට අවතීර්ණ විය යුතුයි කියන එකයි. එවැනි අලුත් 
ආර්ථික උපාය මාර්ගයකින් ෙතොරව කටයුතු කෙළොත් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය තව තවත් ගැඹුරු අර්බුදයකට යනවා මිස එයට විසඳුම් 
ෙනොලැෙබන බව සහතිකයි. ඒ ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරවමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
කථානායකතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
මම ස්ථිර කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 3.40] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා එතුමාෙග් 

කථාෙවන් ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒවා සලකා 
බලන්න ඕනෑ. ඒ අතෙර් එකඟ වන්න පුළුවන් කරුණුත් 
තිෙබනවා; එකඟ වන්න බැරි කරුණුත් තිෙබනවා. එෙහත් එක 
කාරණයක් මම පතික්ෙෂේප කරනවා. අපි කිසි විෙටකත් ජනතාවට 
පටි තද කර ගන්න කියා කිව්ෙව් නැහැ. 2015 වසෙර්දී අප බලයට 
පත් ෙවලා ෙම් ආණ්ඩුව හදපු අවස්ථාෙව්දී සමස්ත ඉල්ලීම්වල 
කඩා වැටීමක් තිබුණා. අපි විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය අෙපේල් මාසෙය්දී 
විශාමිකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් දහසකින් වැඩි කළා.  

අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කළා; ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම අපි ගෑස් මිල රුපියල් 
300කින් අඩු කළා; කිරි පිටි මිල රුපියල් 68කින් අඩු කළා; පාන් 
පිටි මිල රුපියල් 12.50කින් අඩු කළා; සීනි මිල රුපියල් 10කින් 
අඩු කළා; මුං ඇට මිල රුපියල් 40කින් අඩු කළා; හාල්මැස්සන් 
මිල රුපියල් 15කින් අඩු කළා; සස්ටජන් මිල රුපියල් 100කින් අඩු 
කළා; ටින් මාළු මිල රුපියල් 60කින් අඩු කළා; උම්බලකඩ මිල 
රුපියල් 200කින් අඩු කළා; මිරිස් මිල රුපියල් 25කින් අඩු කළා; 
භූමි ෙතල් මිල රුපියල් 6කින් අඩු කළා. ෙම් ආකාරයට බඩු මිල 
අඩු කිරීෙමන් අපි පාරිෙභෝගිකයා අතට යළිත් මුදල් ලබා දුන්නා, 
සමස්ත ඉල්ලීම වැඩි කිරීමට.  

දිෙනන් දින ගත වන විට -කාලයක් යන විට- සමහර විට 
සමහර භාණ්ඩවල මිල වැඩි ෙවනවා; අඩු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ආදායම වැඩි ෙවනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් ආපසු සමසත් ඉල්ලීම කඩා 
වැෙටන තැනකට යන්නට අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක 
මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට කැමැතියි.  

එදා මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ පකාශය කෙළේ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 148 ව්යවස්ථාව යටෙත්යි. ඒ අනුව රාජ්ය මූල්ය 
පිළිබඳ බලතල සියල්ලම තිෙබන්ෙන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි; 
the Parliament has full control over public finance. අපි ෙම් 
බලය හුඟක් කල් කියාත්මක කෙළේ නැහැ.  ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති වුණාට පසුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න ඉස්ෙසල්ලා විටින් විට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශ කරන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  

අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඇහුවා, ෙමොකක්ද ෙම් 
අය වැයට කරන්ෙන් කියලා. ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි අද 
ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් තිෙබන පශ්න නිසා විටින් විට අය වැය 

සංෙශෝධනය කරන්නට තවත් රටවලටත් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ගිය සුමානයට ඉස්ෙසල්ලා සුමානෙය් බිතාන්යෙය් මුදල් 
අමාත්යතුමාට එෙහම නැත්නම් චාන්සලර්තුමාට අය වැය යළිත් 
සංෙශෝධනය කරන්නට සිදු වුණු නිසා එක ඇමතිවරෙයක් ඉල්ලා 
අස් වුණා. ඒ තත්ත්වය අර්බුදයකට ආවා.  

ෙබොෙහෝ රටවල් තමන්ෙග් අය වැය සංෙශෝධනය කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙගෝලීය තත්ත්වය තුළ ෙහට ෙමොකක්ද සිදු 
ෙවන්ෙන් කියලා අපට කියන්නට බැහැ. ඇෙමරිකාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ඒ අයෙග් මහ බැංකුව තුළින් ණය ෙපොලිය 
වැඩි කරන්නටයි. නමුත් යම්කිසි සීමාවකට ආවාට පසුව එය වැඩි 
ෙනොකරන්න ඒ අය තීරණය කළා. ෙමොකද, අෙනක් රටවලට ඒ හා 
සමානව තමන්ෙග් ණය ෙපොලී වැඩි කරන්නට බැරි වුණා. අපි 
තවම දන්ෙන් නැහැ චීනෙය් තත්ත්වය. චීනයත් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පියවර අරෙගන තිෙබනවා. සමහර ඒවා කියාත්මක ෙවනවා. 
අෙනක් ඒවා ගැන අපට තවම කියන්නට බැහැ. 

ජපානය ගැන බැලුෙවොත්, ජපානය බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
පමාණය ෙනොෙවයි කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉන්දියාව 
කිව්වාට ඒ අයෙග් සියයට 7.8ක ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති ෙවනවා 
කියලා, සමහර තැන්වලදී අද ඒකත් පශ්න කරලා තිෙබනවා. 
පවතින ෙගෝලීය ආර්ථිකය අනුව, ෙම් ව්යාකූල තත්ත්වය අනුව 
විටින් විට පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම්දීලා තමන්ෙග් අය වැය 
ෙයෝජනා සංෙශෝධනය කරන්නට සිදු ෙවනවා. කල් ගිෙයොත් 
ෙවන්ෙන්, ජනතාවට පටි තද කර ගන්න කියන්න සිදු ෙවන එකයි.  

මම එදා කථා කරද්දී ෙතල් මිල අඩු ෙවලා තිබුණා. අන්තිමට 
ඒ සති ෙදක, තුන තුළදී ෙතල් බැරලයක මිල ෙඩොලර් 20කට අඩු 
වුණා. දැන් ආපසු එය ෙඩොලර් 40කට ඉහළ ගිහින්. කවුරුවත් 
කියන්ෙන් නැහැ, ෙතල් බැරලයක මිල මාස හයක් ෙඩොලර් 
හතළිෙහේම තිෙබනවා කියලා. ආපසු වැඩි ෙවන්න පුළුවන්; අඩු 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒෙක් විපාක, පතිවිපාක තිෙබනවා. සවුදි 
අරාබියටත් ෙම් තත්ත්වය බලපාලා තිෙබනවා.  ඒක ඉවත් ෙවලා 
නැහැ. මම එදා කිව්වාට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක් සමහර විට අද 
තිෙබන්න පුළුවන්.  

අපි එක කාරණයක් මතක තියා ගන්න ඕනෑ. බිතාන්යෙය් 
පවත්වන ජනමත විචාරණෙයන් තීරණය කෙළොත් ඔවුන් යුෙරෝපා 
සංගමෙයන් පිට ෙවනවා කියලා විශාල හානියක් යුෙරෝපා 
ආර්ථිකයටත්, අපි වාෙග් රටවලටත් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
තත්ත්වය ගැන අපට කියන්න බැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් ඇති 
වුෙණොත් ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා ආපහු කරුණු කියන්න අපට සිදු 
ෙවනවා.  

අෙනක් අතට ෙගෝලීය වශෙයන් තිෙබන ආරක්ෂක තත්ත්වය 
දියුණු ෙවලා නැහැ. සමහරු කිව්වා, "අයිඑස්අයිඑස්" සංවිධානය 
ඉවරයි කියලා. ඒත් අපි ඊෙය් දැක්කා ඒ අයට  තිෙබන බලය. සවුදි 
අරාබියට සිදු ෙවලා තිෙබනවා, ආර්ථික පශ්න නිසා ෙය්මනෙයන් 
ඉවත් ෙවන්න. එතෙකොට ෙය්මනෙය් තත්ත්වය විසඳිලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ලිබියාව දිහා බලන්න. අපට ෙපෙනන හැටියට ෙම් 
වර්ෂෙය් ෙලෝකෙය් හැම තැනම තස්තවාදය නිසා ආරක්ෂක පශ්න 
වැඩි ෙවනවා මිසක් අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකොතැනදී යමක් සිදු 
ෙවයිද, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා කියන්න අපට බැහැ. මැද 
ෙපරදිග රටවල් ඇතුෙළේ තිෙබන සටන් -යුද්ධ- නිසා ෙම් තත්ත්වය 
තවත් උග ෙවනවා. සිරියාෙව්දී "අයිඑස්අයිඑස්" තස්තවාදින්ට 
ෙබෝම්බ ගහන ෙකොට  ඒකට ඒ අය ෙවනත් රටකට පහර ෙදනවා. 

එන අවුරුද්ද ෙවනෙකොට මීට වඩා පැහැදිලිව අපට කියන්න 
පුළුවන්, ජාත්යන්තර තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. මැද ෙපරදිග 
විශාල කඩා වැටීමක් සිදු වුෙණොත් ඒ බලපෑමත් අපට  එනවා. 

745 746 



2016 මාර්තු 23  

ෙම්වා දැන ෙගන අපි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. අපට මාර්ගයක් 
තිෙබනවා; ගමනක් තිෙබනවා. නමුත් අපි ෙම් ගරු සභාවට 
කියන්ෙන්, "විෙශේෂෙයන්ම ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා" කියන එකයි.  

අෙප් ණය ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. අපි එදා සහතික කරපු 
ණය පිළිබඳ විස්තර ෙමතැනට ඉදිරිපත් කළා විතරයි. මට කබීර් 
හාෂීම් ඇමතිතුමා කිව්වා, SriLankan Airlines සමාගෙම් ණය මීට 
වඩා වැඩි ෙවන්න පුළුවන් කියලා. අපි එදා බැලුෙව්, A-350 ගුවන් 
යානා ගැන විතරයි. එතුමා කියනවා, තවත් පමාණයක් ෙම්කට 
ඇතුළු කරන්න තිෙබනවා කියලා. ෙම් අනුව ඊළඟ සති හ ෙය්දී 
අපට තීරණයක් ගන්න ෙවයි, SriLankan Airlines සමාගෙම් ණය 
ගැන ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා. SriLankan Airlines සමාගමට 
ෙම් ණය ආපසු ෙගවන්න බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා ඒක රජය භාර 
ගන්නවාද, නැත්නම් ගත යුතු කරුණු කුමක්ද කියලා කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් තීරණයක් ගත්තාම ආණ්ඩුව විධියට අපි ෙම් 
සභාවට දන්වන්නම්. ෙම් පශ්නවලට අපි මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ නිසා 
තමයි ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා ඒ ගැන කිව්ෙව්. ෙම් නිසා අපි යන 
මාර්ගය ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වැඩ කටයුත්ත කරෙගන 
යනවා.  

අෙප් විෙද්ශ විනිමය ගැන පශන් ගණනාවක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් කියන්න 
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියන් මහ බැංකුවත් එක්ක ෙඩොලර් 
බිලියන එකහමාරක swap පහසුකම් - විෙද්ශ විනිමය හුවමාරු 
පහසුකම්- සම්බන්ධෙයන් ගිවිසුම් ඇති කරෙගන තිෙබනවා. චීන 
මහ බැංකුව එක්ක තවත් ෙඩොලර් බිලියනයක swap හුවමාරු 
පහසුකම් ඇති කර ගන්න යනවා. ඒ නිසා දැනට අපට ඒ 
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉන්දියාවත් එක්ක කීයද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එකයි දශම පහයි. US Dollars 1.5 billion. චීනය සමඟ 

ෙඩොලර් බිලියන එකයි. දැනට ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා. අපි හැම 
දාම ආපසු බලනවා ෙම් පශ්නය ෙවනස් ෙවයිද නැද්ද කියලා. අෙප් 
විශාලම පශ්නය තිෙබන්ෙන් ආදායම් එකතු කර ගන්න බැරි එකයි. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් තිෙබන නීති ෙවනස් කර ගන්න ෙවයි. අපි 
සමහර අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක කෙළේ නැහැ. ඒ ගැන අපි 
සභාවට දැන්වූවා. ඒ ගැන වාද කරන එක ෙහොඳයි. අෙප් ෙකොටස් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ පාදක කරෙගන පනවපු බද්දක් තිෙබනවා, Capital 
Gains Tax කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක අලුෙතන් පනවපු 
බද්දක් ෙනොෙවයි. 2003 ෙවන කල් ඒ පාග්ධන ලාභෙය් බද්ද 
තිබුණා. එදා ආර්ථිකය වැටුණු නිසා තමයි අපි ඒක ඉවත් කෙළේ. 
ඒක ආපසු ෙගනාවා. ඒක ලන්ඩන්වලත් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, කෑ ගහන අය ෙම් ගැන ෙමොකුත් 
කියන්ෙන් නැහැ. විදුලි බලය කඩා වැටීෙම්දී, ෙකොළඹ ෙකොටස් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විදුලි බලය සම්පූර්ණෙයන් අකිය වුණා. ඕනෑම 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළක විදුලිය නැති වුණු ෙවලාවක එහි 
කටයුතු කියාත්මක කරන්න ෙවනත් විදුලි ජනක යන්ත තිෙබන්න 
ඕනෑ. තත්පර 30කින් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විශාල ෙවනසක් 
ෙවන්න පුළුවන්. අද අපට ෙවලා තිෙබන ෙලොකුම හානිය සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම නිසා ෙනොෙවයි. 
අද අෙපන් අහනවා, ''ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳව 

ෙකොෙහොමද විශ්වාසය තබන්ෙන්, තමන්ෙග් අභ්යන්තර විදුලි 
ජනක යන්තයවත් කියාත්මක කර ගන්න බැරි නම්'' කියලා. දැන් 
මම අෙප් අමාත්යාංශයට  දැනුම් දීලා තිෙබනවා ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ කැඳවා ඒ ගැන විභාග කරන්න කියලා. එවැනි පශ්න අපට 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්ම පියවරක් නිසා අද 
ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳ විශ්වාසය 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි කළ ෙයෝජනා තවම කියාත්මක ෙවලාත් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් බදු එකතු කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනා ගැන අපි 
තවම සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා, සමහර ඒවා අෙපේල් මාසෙය් 
කියාත්මක කරන්නත්, අෙනක් ඒවා සැප්තැම්බර් මාසෙය් 
කියාත්මක කරන්නත්. ජාත්යන්තර මූල්ය සංවිධාන එක්ක මූලික 
වශෙයන් අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් ෙම් කාරණය  ගැනයි. ඊට 
අමතරව අපට විෙශේෂෙයන් ණයක් ඕනෑ නම් අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා 
ආරම්භ කරන්න ලැහැස්තියි. ආර්ථිකෙය් අද තිෙබන තත්ත්වය 
අනුව ඒක අවශ්ය ෙවයිද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.   

සමහර විට එක්සත් රාජධානිය යුෙරෝපා සංගමෙයන් ඉවත් 
වුෙණොත් ෙහෝ ෙවනත් පශ්නයක් ඇති වුෙණොත් ඒ අවස්ථාෙව් 
අපට වුවමනා කරන ආධාර ලබා ගන්න අපි සූදානම් ෙවලා ඉන්න 
ඕනෑ. ඒ පිළිබඳ  මූලික සාකච්ඡා කර ෙගන යන ගමන් අපට 
ණයක් ගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණයත් අපි අහලා බලලා, 
වුවමනා නම් ගන්නවා, වුවමනා නැත්නම් ගන්න අවශ්ය නැහැ. 
අන්න ඒ විධියට වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා නම් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ගැන ෙලොකු විශ්වාසයක් ලංකාෙව් ජනතාවටත්, 
පිටරටවල ඉන්න ජනතාවටත් විෙශේෂෙයන්ම තිෙබනවා.  

එෙහත් මම එකක් කියන්න කැමැතියි. අද ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන් ණය ලබා ගැනීම තුන් ගුණයකින් විතර වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු ෙවනවා. ඒ සඳහා 
තවත් මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක අපට තිෙබන 
පශ්නයක්. දැන් ඒ ගැන බැංකු එක්ක කථා කරන්න යනවා.  රෙට් 
ආර්ථිකය දියුණු වන අතර, අපට තවත් පශ්න ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  

දැන් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන තවත් පශ්නයක් තමයි 
විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් ඇති වුණු කඩා වැටීම. 2015 වසෙර් විදුලි 
පාරිෙභෝජනය ගිගාෙවොට් පැය 11,788යි. 2014 වසෙර්දී විදුලි 
පාරිෙභෝජනය ගිගාෙවොට් පැය 11,060යි. ඒ අනුව විදුලිබල ඉල්ලුම 
පසු ගිය වසෙර්දී සියයට 6.5කින් වැඩි වී තිෙබනවා. ෙමම වැඩිවීම 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙමන් සියයට 1.25ක ගුණයකින් වර්ධනය 
ෙව්ය යන රීතියට අනුරූප වනවා. ශී ලංකාෙව් ෛදනික සාමාන්ය 
විදුලි පාරිෙභෝජනය දළ වශෙයන් ගිගාෙවොට් පැය 33ක් වනවා. 
2016 වසෙර්දී විදුලි පාරිෙභෝජනෙයන් හරි අඩක් අඩු වුවෙහොත්, 
එය සියයට 3.5කින් වර්ධනය වනු ඇත. ෙමය 2016 වසෙර් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට ෙදකකට අඩු වර්ධනයකට අනුරූප 
වනවා.   

විදුලි බලය කඩා වැටීම දැන් අපට තිෙබන විශාල තර්ජනයක්. 
අපට දවස් කිහිපයකට විදුලි බලය ලබා ෙදන්න බැරි වුණා. ඒ 
තුළින් ආර්ථික වර්ධනයට හානියක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒත් අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශ කළා, විදුලි බලය ලබා 
ගන්න ෙගන ඇති පියවර සියල්ලම. එතුමා කිව්ව විධියට ෙම් රෙට් 
ජනතාවට කඩා වැටීමක් නැතිව විදුලි බලය ලබා ෙදන්න පියවර 
ගන්නවා. ඒ සඳහා වූ ෙකටිකාලීන වැඩසටහන එතුමාත්, ඒ පත් 
කර තිෙබන Committee එක මඟිනුත් කරෙගන යනවා.  ඒත් දීර්ඝ 
කාලීනව අපි බලන්න ඕනෑ  ෙමොකක්ද වුෙණ් කියන එක.  ෙම් 
රෙට් සියලු ෙදනාටම විදුලි බලය ලබා ෙදන්න ආරම්භ කෙළේ, ගරු 
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ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමායි. එතුමා කිව්වා,                
ෙම්කට ෙද්ශපාලනයක් නැහැ කියලා. එදා ෙලනින් කිව්ෙව්,  
“Electrification before Communism.” කියලායි. අපි 
ඉස්ෙසල්ලාම විදුලි බලය ලබා ෙදමු කියලායි කිව්ෙව්. අපි එතැනට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒත් අපි ෙකොෙහොමද ඒක කියාත්මක 
කරන්ෙන්, එහි තිෙබන අඩු පාඩුකම් ෙමොනවාද කියන එක 
බලන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම සමහර සැලසුම් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන විධියට කියාත්මක ෙවලා නැහැ කියන එකත් අපි පිළිගන්න 
ඕනෑ. අෙප් අනාගත සැලසුම් දිහා බැලුවාම ඒ ගැන මට සෑහීමට 
පත් ෙවන්න බැරි වුණා.   

අද අර්බුද ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් විදුලිබල අර්බුදය.  අපි 
මහවැලි ජලාශ උපෙයෝගි කරෙගන විදුලි බලය ලබා ගන්න 
ගිෙයොත් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙගොවිතැනට වුවමනා කරන ජලය 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එක පැත්තකින් අපි ෙගොවිතැනට අවශ්ය  ජලය 
ලබා ෙදන්නත් ඕනෑ, අෙනක් අතින් විදුලි බලය  ලබා ෙදන්නත් 
ඕනෑ. ඒකයි  හදිසිෙය් බදු කමෙයන් විදුලි බලය ලබා ගැනීම ගැන 
අමාත්යාංශය සලකා බලන්ෙන්. ඒ  වියදම ගැන අද තව ටිකකින් 
අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ෙම් කාරණා ෙදක 
දිහා බලලා අපි වැඩ කටයුතු කියාත්මක කරෙගන යන අතෙර් අද  
එක පැත්තකින් ජනතාව පශ්න කරනවා, විදුලිය කඩා වැටුෙණ් 
ඇයි කියලා.   

අෙප් සමහර මන්තීතුමන්ලා ඉල්ලපු නිසා මා කිව්වා,  විදුලි 
බලය ගැන ෙම් ගරු සභාෙව්දී විවාද කරන්න ඊළඟ සතිෙය් දිනයක් 
අපි ෙවන් කර ගනිමු කියලා. අද ජනතාව බලන්ෙන් ආණ්ඩුවත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවත්  ෙම්කට විසඳුමක් ෙදනවාද  කියලායි. ඒ අයෙග් 
විශ්වාසය තිෙබන්ෙන් එතැන. ෙවන තැනක ෙනොෙවයි.  ෙම් කාල 
සීමාෙව්දී කිහිප වතාවක් විදුලි බලය කඩා වැටුණා නම්, අත්හිටවූවා 
නම් දැන් ආණ්ඩුෙවනුත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවනුත්  ජනතාව අහනවා 
ෙමොකක්ද තිෙබන විසඳුම කියලා. ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් තමයි 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ෙම් රජෙයන් 
කියාත්මක කරන්න යන්ෙන්. මා ආපසු කියනවා අපට රට අඳුෙර් 
තියන්න වුවමනාවක් නැහැ කියලා. ඒත් අපට විදුලි බලය 
සම්බන්ධෙයන් අර්බුද ෙදකකට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබනවා.  

එකක්, තමයි අද ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය අනුව අවශ්ය විදුලි 
බලය ෙකටි කාලීනව ලබා දීම. අනික තමයි ෙම් යන සැලසුම් 
අනුව ගිෙයොත්,  2018 වර්ෂෙය්දී විදුලිබල හිඟයක් ආපසු ඇති 
ෙවන්න ඉඩ තිබීම.  අෙප් සංවර්ධන ෙව්ගය වැඩි වුණාම, ඊළඟ 
අවුරුදු ෙදෙක්දී අලුත් ව්යාපාර පටන් ගත්තාම විදුලි බලයට මීටත් 
වඩා ඉල්ලුමක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා 2018, 2019 වන ෙකොට 
විදුලිබල අතිරික්තයක් ලබා ගන්නා වැඩසටහනකුත් කියාත්මක 
කරන්න තිෙබනවා. ෙම් කාරණා ෙදකම සැලකිල්ලට ෙගන 
අලුතින් ඇස්තෙම්න්තු කරන්න අවශ්යයි. ඒ නිසා අපි සියලු ෙදනාම 
එකට එකතු වී වැඩ කරමු කියලායි මා කියන්ෙන්.  

මීට ෙපර  2002දීත් අපට ෙම් අභිෙයෝගය තිබුණා. අපි ඒකට 
මුහුණ දුන්නා. ඒ අභිෙයෝගයට මුහුණ දීලා අපට පුළුවන් වුණා 
ඉදිරියට එන්න. එෙහනම් ෙම් විදුලිබල පශ්නය ෙකටි කාලීනවත්, 
දීර්ඝ කාලීනවත් විසඳන්න සියලුම පියවර ආණ්ඩුව ගන්නවා 
කියලා මා කියන්න කැමැතියි. අපි ඒ සඳහා සියලු ෙකොටස් සමඟ  
සාකච්ඡා කරන්න අදහස් කරනවා.  හැම වෘත්තීය සමිතියක් 
එක්කම සාකච්ඡා කරනවා. විදුලිබල මණ්ඩලය එක්ක සාකච්ඡා 
කරනවා. අන්තිම තීරණය තිෙබන්ෙන් අප සතුවයි. අපි වග 
කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, ජනතාවටත්. ඒ අවශ්ය තීරණ 
අරෙගන අපි වැඩ කරමු. හැම ෙකනාම එකට එකතු ෙවලා වැඩ 
කරන්න කියලා අපි ඉල්ලන්න කැමැතියි. 

ස්වල්පෙදෙනක් තමන්ෙග් වැඩ කටයුතු කර ගන්න ෙම්ෙකන් 
වාසි ලබා ගන්න බලනවා.  අපි ඒවාට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
තර්ජනාත්මක ඉල්ලීම්වලට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉඩක් නැහැ. 
ෙම්ෙකදි කකුෙලන් අදින්න ගිෙයොත් ඒෙක් විපාක විඳින්නට 
සිදුවන්ෙන් ජනතාවටයි. එතෙකොට ජනතාවෙග් ෙකෝපය 
එන්ෙන්ත් කකුෙලන් අදින්න යන අයටයි. එෙහත්, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් ගැන විවාද කරන්න අපි ලබන පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය්දී ෙම් 
ගරු සභාවට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම්. මම අෙප් 
සභානායකතුමාට කිව්වා, පක්ෂ නායකයන් සමඟ  කථා කරලා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සඳහා දිනයක් නියම කර ගන්න කියලා.  

මම එකක් කියන්න කැමැතියි. අපට සැලසුම් තිෙබනවා.  
අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි  අපි ෙම් අවුරුද්ද 
මැදදි ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නම්.  අපි මාස ෙදක, 
තුනක් බලාෙගන සිටිෙය්, ෙගෝලීය තත්ත්වය ෙකොෙහොමද 
සිදුවන්ෙන් කියලායි.  ඒත් දැනට අපට ඒවා ඉදිරිපත් කරලා 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ආපසු ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් කිසිම 
ආණ්ඩුවක් යටෙත් සිදුවන්න ෙහොඳ නැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත්වත්, ෙවනත් කිසිම ආණ්ඩුවක් 
යටෙත්වත් ආපසු ෙමෙහම ණය ගන්න අපි ඉඩ ෙදන්න ෙහොඳ 
නැහැ. ජනතාව ළඟට ගිහිල්ලා ෙම් ගැන නැවතත් කරුණු 
කියන්න මම කැමැති නැහැ. ඒත් ඒක කරන්න සිදුෙවලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ෙම් ගැන බලන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් විෙශේෂ වග කීමක් තිෙබනවා. ඒකට වුවමනා 
කරන අලුත් නීති සකස් කරන්න ඕනෑ.   

අපි දැන් රාජ්ය මූල්ය කාරක සභාවක් අලුෙතන් ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබනවා. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව තිෙබනවා. 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව තවත් මන්තීවරුන්  හයෙදෙනකු 
ෙතෝරා ෙගන ෙම් සම්බන්ධෙයන් තවත් ෙකොමිටියක් පත් කරන්න 
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. මීට අදාළව අෙනක්  රටවල 
කියාත්මක වන නීති පිළිබඳව අපි කරුණු  ඉදිරිපත් කරන්නම්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවාත් අධ්යයනය කර අපට අදහස් ලබා 
ෙදන්න. අපි ඒ අනුව නීති සකස් කරන්නම්.  

මම හිතන විධියට දැනට "Parliamentary Budget Office 
Bill" කියලා ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තු අය වැය කාර්යාලය  
සකස් කර ෙගන යනවා. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම අපි නවසීලන්තය 
දිහායි බලන්ෙන්. එතැනින් තමයි අපි සමහර අදහස් ගන්ෙන්.  
Public Finance Act of New Zealand,  State Sector Act of 
1988, Public Audit Act, Crown Entities Act of 2004, ඊළඟට, 
State-Owned Enterprises Act of 1986 යන ෙම් සියල්ලම මම ඒ 
ෙකොමිටියට ලබා ෙදන්නම්. මම හිතන විධියට අෙප්  මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාත් ෙකටුම්පත් කිහිපයක් සකස් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් අදහස් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවනුත් වාර්තාවක් ලබා ෙගන, ඊට 
පසුව ඒ පිළිබඳව වුවමනා  ෙකටුම්පත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. ඒ අනුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් වුවමනා සියලු පියවර 
ගන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට අවස්ථාවක් ලැෙබනවා.  

මම තවත් එක් කාරණයක් ගැන කියන්න කැමැතියි. ෙම් වැඩ 
කටයුතු කරන ගමන්ම අෙප් සංවර්ධන කටයුතුත් කරෙගන යන්න 
ඕනෑ.  අෙප් සංවර්ධන කටයුතු නවත්වන්ෙන් නැහැ. අපි කියපු 
ආකාරයටම  අනාගතෙය්දී  කරන්න  තිෙබන අෙප් සැලසුම් 
සියල්ලම අපි කියාත්මක කරනවා. ආෙයෝජකයන් අෙප් රටට 
එන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. අපි පුහුණු කිරීෙම් 
වැඩසටහන් ඉදිරියට ෙගනයනවා. මහනුවර නගරෙය් ව්යාප්ත 
කිරීෙම් වැඩසටහන් ගැන ජපානය සමඟත්, තිකුණාමලෙය් 
ව්යාප්ත කිරීෙම් වැඩසටහන් ගැන සිංගප්පූරුව සමඟත් අපි කථා 
කරමින්  පවතිනවා. ෙම් සංවර්ධන වැඩසටහන් එකක්වත් අපි 
අත්හරින්ෙන් නැහැ.  

749 750 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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අෙපේල් මාසෙය්දී චීනයට යන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වූ සාකච්ඡාෙව් අවසන් පතිඵල ලබාෙගනයි 
ආෙව්. අපි සමඟ තවත් ඇමතිවරුන් කිහිප ෙදෙනක් එහි යනවා. 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමා, ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා, ගරු මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමා, ගරු රවුෆ් හකීම් 
අමාත්යතුමා, ගරු සරත් අමුණුගම අමාත්යතුමා ෙම් සඳහා සහභාගී 
ෙවනවා. අපි  චීන ආණ්ඩුව එක්ක කරන්න තිෙබන සියලු ගනුෙදනු 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, ඊළඟ අවුරුදු ෙදක, තුන සඳහා අලුත් 
වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
සමහර පශ්නවලට විසඳුම් එතැන තිෙබනවා. ඒ ගැන දැන් කථා 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. එතැනදී බලා ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි,  අපි සංවර්ධනය ෙගනයන ආකාරය.  

අද පළමුෙවන්ම ආසියාෙව් සංවර්ධනය දිහා බැලිය යුතුයි.   
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මැයි මාසය අවසානෙය් ෙටෝකිෙයෝ නුවර 
පැවැත්ෙවන රාජ්ය නායකයින්ෙග් රැස්වීමට සහභාගී වනවා.  ඒ 
සඳහා එතුමාටත් ආරාධනා කරලා තිෙබනවා.  අෙප් නායකයකුට 
එවැනි ආරාධනාවක් කර තිෙබන පළමුෙවනි වතාව ෙමයයි. 

යළිත් ජූලි මාසෙය්දී සිංගප්පූරුවට ගිහින් සිංගප්පූරුව  සමඟත් 
සාකච්ඡා කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ඒ එක්කම අ පි 
ඉන්දියාව එක්කත් සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා, ආර්ථික හා 
තාක්ෂණ සහෙයෝගීතා ගිවිසුම - Economic and Technology 
Cooperation Agreement එක- සම්බන්ධව. එහිදී, ෙදපැත්තටම 
වාසි ෙවන විධියටයි අපි වැඩ කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්.  

ඊට අමතරව පසු ගිය සතිෙය්දී  යුෙරෝපීය සංගමෙය් සංවර්ධන 
ෙකොමසාරිස් සමඟත් අපි  සාකච්ඡා කළා,  GSP Plus  නැවත ලබා 
ගැනීම ගැන.  ඒ එක්කම අෙප් ධීවර කටයුතු පිළිබඳව ඇති තහනම 
ඉවත් කර ගැනීම ගැනත්  සාකච්ඡා කළා. එෙහම නම් ෙම් අවුරුද්ද 
අවසාන ෙවන්න කලින් අපට විශාල ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
තුර්කියත්, ඉරානයත්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි සමඟ සාකච්ඡා 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. තායිලන්තයත්, 
මැෙල්සියාවත්  අප සමඟ සාකච්ඡා කරන බව කියා තිෙබනවා.  
අපි ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ඇති කර ෙගන ආෙයෝජකයින් ෙමරටට 
ෙගන ආ යුතුව තිෙබනවා.  

තවත් පියවර ගණනාවක් ගත යුතුව තිෙබනවා.   ලබන ජූලි 
මාසෙය්දී එයින් ෙකොටසක් පිළිබඳව විස්තර  පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා 
ෙදන්න අපට පුළුවන්. පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. අපි එන්ෙන් 
පශ්නවලට මුහුණ දීලා ඉදිරියට යන්නයි. ෙකොච්චර අමාරු වුණත් 
අපි ආපසු එතැනින් ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ.  පළමු වැනි වතාවට 
අද  ෙම් රෙට් තිෙබන පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් 
ඇති කරලා තිෙබනවා.  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත් විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
හිටියත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම පක්ෂයක්ම ඒ මූලධර්ම අනුව කියා 
කරනවා. අද පථම වතාවට ෙම් ආණ්ඩුෙව් රැස්වීමකට- පධාන 
පක්ෂ  ෙදෙක්ම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් රැස්වීමකට- පධාන 
ඇමතිතුමන්ලාත් කැ  ෙඳව්වා.  සියලු ෙදනාම එකතු කරෙගනයි  ෙම් 
ගමන  යන්න තිෙබන්ෙන්. විටින් විට ෙම් සභාවට  ඇවිල්ලා 
කරුණු කියනවා. සමහර ෙවලාවට අෙප් පගතිය ගැන කියනවා,  
බාධක ගැනත් කියනවා. ඒ එකක්වත් වහන්න යන්ෙන් නැහැ. 
ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලාත් අපි කියනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අදහස් ලබා ගන්නවා. අන්න ඒ විධියට තමයි 
අපි ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. ෙම් විධියට 
අප ට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම්, අවුරුද්දකින් ෙදකකින් පමණ 
ජනතාවට විශාල වාසියක් අත් කර ෙදන්න අවස්ථාව අපට 
ලැෙබනවා. ෙලෝක ආර්ථිකය අමාරු වුණත් තමන්ෙග් ආර්ථිකය 
ෙගන යන්න පුළුවන් රටක්  ඉදිරි  2017, 2018 වසරවලදී  
බලාගන්න පුළුවන්.  

උතුෙර් ජනතාවෙග් පශ්න තිෙබනවා. ඒ ජනතාව ජීවත් 
කරවන්න, ඒ ජනතාවට අනාගතයක් ලබලා ෙදන්න අපට ආධාර 
උපකාර කරන්න කියලා ෙම් රටවල්වලින් අපි ආධාර ඉල්ලනවා. 
එම කරුණු ටික විතරයි මා ෙමම ගරු සභාව ඉදිරිෙය් තබන්ෙන්. 
අෙප් ඉදිරි වැඩසටහන් අඩු ෙවන්ෙනත් නැහැ. තරුණ 
තරුණියන්ට රැකියා ෙදන වැඩසටහන් කරෙගන යනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ගම්මානවලට අලුෙතන් මුදල් ලබා ෙදන වැඩසටහන් 
පිළිබඳ චකෙල්ඛ අද අපි අනුමත කළාම,  ඒකත් වෙට්ටම යනවා.  
ගාමීය මට්ටෙම් සංවර්ධනයක් අපි ඇති කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විශාල ෙලස ජාතික මට්ටෙම් සංවර්ධනයකුත්  ඇති කරන්නයි අපි 
ෙම් කියා කරෙගන යන්ෙන් කියන එක  මම යළිත් ෙම් ගරු 
සභාවට මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next speaker is the Hon. Charles Nirmalanathan. 

You have 21 minutes please. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා එක කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. පශ්න අහන ෙවලාෙව් 

පශ්න අහන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. පශ්නයකට පිළිතුරු දුන්නාම 
ඒක එතැනින් අවසානයි. තමුන්නාන්ෙසේලා පිට රටින් රබර් 
ෙගෙනන්න ඉඩ දුන්නා නම් දැන් ආපසු අඬන්න එපා. චාල්ස් 
නිර්මලනාදන් මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 

propose the Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු එඩ්වවඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தி 
னின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
[பி.ப. 4.05] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரம் ெதாடர்பான பிரதம 
அைமச்சர  கூற்றின்மீ  விவாதத்ைத ேகாாி  ஒ  
பிேரரைணைய இன்  இங்ேக ெகாண் வந்தைமக்காக நான் 
அவ க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். எம  
இலங்ைக நா  1948ஆம் ஆண்  சுதந்திரமைடந்தேபா , அ  
அபிவி த்தியில் ஆசியாக் கண்டத்திேல ன்றாமிடத்தில் 
இ ந்த . அதாவ  தலாமிடத்தில் ஜப்பா ம் 
இரண்டாமிடத்தில் மேலசியா ம் ன்றாமிடத்தில் 
இலங்ைக ம் இ ந்தன. சிங்கப் ாின் தந்ைத என்  
அைழக்கப்ப கின்ற லீ குவான்  அவர்கள், அன்  
இலங்ைகயின் அபிவி த்திப் பாைதயில் தான் தன  நாட்ைட 

ன்ென த் ச் ெசல்ல வி ம் வதாகச் ெசான்னார். ஆனால், 
இன்  2016ஆம் ஆண் ல் எம  நா  எங்கி க்கின்ற  
என்பைதப் பற்றிச் சற் ச் சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம்.  

இங்கு ேபசிய பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் ஒ  விடயத்ைதக் 
குறிப்பிட் ந்தார். அதாவ , எம  இலங்ைகையப் 
ெபா ளாதார ாீதியில் எவ்வா  ன்ேனற்றமைடயச் ெசய்வ  
என்  சீனா, இந்தியா, சிங்கப் ர், ஈரான், ஜப்பான் ேபான்ற 
நா க டன் கலந்தாேலாசிக்க ேவண் ம்; அவர்களிடம் கடன் 
ெபற்  எம  நாட்ைட ன்ேனற்ற ேவண் ம் என்ற 
விதத்திலான க த்ைத அவர் ெதாிவித்தி ந்தார். உண்ைமயில் 
மனேவதைனயான விடயம் ஒன்  உண் . அதாவ , இன்  
எம  இலங்ைகத் தீவி க்கின்ற வளங்கைளச் சாியாகப் 
பயன்ப த் வதற்கு ஏற்ற எந்தவித ெபா ளாதாரத் 
திட்டங்க ம் எம  அரசாங்கத்திடமில்ைல என்பைத இந்த 
ேநரத்தில் நான் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இன்  
அபிவி த்தியைடந்த நா களில் இ க்கின்ற ஆட்சியாளர்க ம் 
அதிகாாிக ம் தங்க ைடய நாட் க்காகத்தான் உைழத் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், எம  நாட் ன் 
ஆட்சியாளர்க ம் அதிகாாிக ம் தங்க ைடய 
சுயநலத் க்காக, கட்சிைய வளர்க்க ேவண் ம், தங்க ைடய 
ெதாகுதிைய வளர்க்க ேவண் ம் என் தான் சிந்தித் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். இவ்வா  மாறிமாறி வ கின்ற 
ஒவ்ேவார் ஆட்சியாள ம் தம  கட்சிைய எவ்வா  வளர்ப்ப  
என்  மாத்திரம் சிந்தித்தால் எம  நா  எந்தக் காலத்தி ம் 

ன்ேனறா  என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரம், அபிவி த்தியைடந்த நா கள் ெபா ளாதாரத் 
தில் ன்ேனற்றமைடவதற்கு மிக க்கியமான காரணம் அந்த 
நாட் ல் இலஞ்சம் ெகா த்  எைத ம் ெசய்யேவண் ய 
ேதைவயில்லாமல் இ ப்ப தான். கடந்த காலங்களில் 
ெவளிநா களி ள்ள தனியார் நி வனங்கள் என்றா ம் சாி, 
ெவளிநாட்  அரசாங்கங்கள்  என்றா ம் சாி, அவர்கள் எம  
நாட் ல் எந்தெவா  ெபாிய தலீட்ைடச் ெசய்வதற்கும் பல 
மில் யன் ெடாலர்கைளக் ைகமாற்ற ேவண்  இ ந்த நிைல 
தற்ெபா ம் ெதாடர்ந்  ெகாண் க்கின்ற  என்பைதத் 
தான் நான் இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம்  

கின்ேறன். எம  நாட் ல் இலஞ்சம் இல்லாமல் ஒ  
ேவைலையச் ெசய்ய ம் என்  சர்வேதச தலீட்டாளர் 
கள் மனங்களில் ேதான் ம்வைர இங்ேக எந்தவிதமான 
ெபா ளாதார ன்ேனற்ற ம் இ க்க யா . ஆகேவ, 

தலாவதாக இந்த நாட் ல் இலஞ்சத்ைத ஒழிக்கேவண் ம். 
இலஞ்சத்ைத ஒழித்தால் மட் ேம, எம  நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைத ன்ேனற்ற ம் என்  நான் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  சீனா டன் கைதத்  என்ன ெசய்யலாம், 
இந்தியா டன் கைதத்  என்ன ெசய்யலாம் என்  
சிந்திக்கின்ற இந்த அரசாங்கம், எங்க ைடய விவசாயத்ைத 
எப்ப  ந ன ைறப்ப த்தி, அத டாக எம  மக்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத  உயர்த்த ெமன்  சற்ேற ம் 
சிந்திக்கவில்ைல. அதாவ , ground level - அ மட்டத்தில் 
இ க்கின்ற கிராமப் ற மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத 
உயர்த் வதற்காக, அவர்கள் ெசய்கின்ற ெதாழில்கைள 
ந ன ைறப்ப த்தி, அதன் லம் உற்பத்திையப் 
ெப க்குவதற்கு அரசாங்கம் பக்கபலமாகச் ெசயற்படா 
விட்டால், நாங்கள் எந்த நாட் டன் கைதத் ம் எங்க ைடய 
நாட்ைட ன்ேனற்ற யா . ஏெனன்றால், எங்க ைடய 
நாட் ல் ன்ென க்கப்ப கின்ற விவசாயமான , எம  
மக்கள் 50 வ டங்க க்கு ன்  எந்த வைகயில் அதைனச் 
ெசய்தார்கேளா, அேத ைறயிலானதாகத்தான் இன் ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . இன்  குறிப்பாக இந்தியாைவ 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு விவசாயத்ைத ந ன ைறப் 
ப த்தி ற் தாக ெசாட் நீர் பயிர்ச்ெசய்ைகயாக 
மாற்றி ள்ளதன் லம் நீைர ம் மிச்சப்ப த் கிறார்கள். இந்த 
ெசாட் நீர் விவசாயத்ைத எந்தள க்கு இந்நாட்  அரசாங்கம் 
மக்களிடத்தில் ெகாண் ெசல்ல யற்சிக்கின்ற  என்ப  
சந்ேதகத் க்குாிய ஒ  விடயமாகத்தான் இ க்கின்ற . 
எங்க ைடய விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்ைத ன்ேனற்  
கின்றேபா தான், எம  ெபா ளாதாரத்ைத ன்ேனற்ற 

ம் என்  நான் இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், இன்  விவசாயிகளினால் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற ெநல்ைலக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்குக்கூட, 
இந்த அரசாங்கத்திடம் சாியான திட்டங்கள் இல்ைல. எம  
விவசாயிகள் பல ன்பங்க க்கு மத்தியில் ெநல்ைல உற்பத்தி  
ெசய் , அந்த ெநல்ைல எங்கு ெசன்  ெகா ப்ப  - விற்பைன 
ெசய்வ  என்  ெதாியாமல், அைலகின்ற காட்சிைய நான் 
என  கண்களினால் ேநர யாகேவ கண் க்கின்ேறன். 
இப்ப க் கஷ்டப்பட்  உற்பத்தி ெசய்கின்ற விவசாயப் 
ெபா ட்கைளச் சந்ைதப்ப த் கின்றேபா ம் எங்க ைடய 
அதிகாாிகள் அவ்விவசாயிகளிடம் இலஞ்சம் ேகட்கிறார்கள். 
அவ்வாறி ந்தால், எங்க ைடய நாடான  ெமன்ேம ம் 
சீனாவிட ம் இந்தியாவிட ம் கடனாளியாகேவ இ க்கும் 
என்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட் ல் ேவண் யள  பால் உற்பத்தி இ க்கின்ற  
என்  ெகளரவ அ ர திஸாநாயக்க அவர்கள் இங்கு 
குறிப்பிட்டார். இன்  எம  நாட் ல் ேவண் யள  பால் 
இ க்கின்றேபா , நாங்கள் நி சிலாந்தி ந்  சீஸ், பட்டர் 
ேபான்றவற்ைற இறக்குமதி ெசய்கின்ேறாம். ஏன், எம  
நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற பா ன் லம் இவற்ைற 
உற்பத்தி ெசய்ய யா ? என நான் இந்த அரசாங்கத்திடம் 
ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், எம  நாடான  ெதன்ைனப் பயிர்ச்ெசய்ைகயின் 
லம் கூ தலான வ மானத்ைதப் ெபறக்கூ ய ஒ  நா . 
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ஏன் இந்த அரசாங்கம் ெதன்ைனப் பயிர்ச்ெசய்ைகைய 
பாாியளவில் ஊக்கப்ப த்திச் ெசய்வதில்ைல? என்பைத ம் 
நான் இந்த ேநரத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இன்  எங்க ைடய நாட் ல் எல்லா 
வளங்கைள ம்விட, மனித வளம் அதிகமாக இ க்கின்ற . 
தற்காலத்தில் ேவைலவாய்ப் க்கள் இல்லாமல் இைளஞர், 

வதிகள் எங்கு ெசன்  ேவைலெசய்வ  என்  ெதாியாமல் 
திண்டா கின்றார்கள். இந்த மனித வளத்ைத எவ்வா  
பயன்ப த் வ ? அந்தப் பயன்பாட் ன் லம் எங்க ைடய 
மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத எப்ப  உயர்த்த ம்? அதற்கு 
எப்ப யான திட்டங்கைளக் ெகாண் வர ம்? என்  
சிந்திப்பதில்ைல. தம  கட்சிைய எப்ப  வளர்க்க  
ெமன் தான் இன்ைறய ஆட்சியாளர்கள் சிந்தித் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள் என்ப  என் ைடய க த்தாகும்.  

அபிவி த்தியைடந்த நா களில் மிகப்ெபாிய 
வ மானத்ைத ஈட் த்த வ  சுற் லாத் ைறயாகும். ஆனால், 
எம  நாட் ல் த்தம் வைடந்  ஏ  ஆண் களாகின்ற 
ேபாதி ம் இன் ம் எம  பகுதிகள் த்தப் பிரேதசங்கள் 
ேபாலத்தான் காட்சியளிக்கின்றன. குறிப்பாக, எம  
பிரேதசங்களில் எங்கு பார்த்தா ம் இரா வ காம்கள்! 
இரா வ சீ ைடகள்! இரா வப் பிரசன்னம்! இப்ப யான 
ெசயற்பா கள் இ க்கின்றேபா  எப்ப  லம்ெபயர் 
நா களில் இ க்கின்ற எம  தலீட்டாளர்கள் இங்கு வந்  

தலீ  ெசய்வார்கள்? அவர்க க்கு  எவ்வா  நம்பிக்ைக 
பிறக்கும்? என்  ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

இன்ைறய ெபா ளாதாரத்தின் வளர்ச்சி சம்பந்தமாகக் 
கலந்தாேலாசிக்கின்ற இவ்ேவைளயிேல, மன்னார் 
மாவட்டத்தில் அரசாங்கத் க்குச் ெசாந்தமான உப்பளம் எப்ப  
இயங்குகின்ற  என்ப  பற்றி ஒ  சில தர கைள இந்தச் 
சைபயிேல சமர்ப்பிக்க வி ம் கின்ேறன். அந்த உப்பளம் 
மன்னாாில் 1938ஆம் ஆண்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட . அப்ேபா  
அதற்ெகனக் கட்டப்பட்ட காாியாலயம் இன் வைர paint கூட 
அ க்கப்படாமல் பைழய கட் டமாகத்தான் காட்சியளிக் 
கின்ற . ஆனால், உப்பளத் க்குாிய Chairman வந்தால் அவர் 
தங்குவதற்கு எ ப  இலட்சம் பாய் ெசலவில் வி தி - 
bungalow அைமப்பதற்கு ஆயத்தங்கள் நடந்  
ெகாண் க்கின்றன. நான் இைத ஏன் இந்த ேநரத்தில் 
ெசால்கிேறன் என்றால், மன்னாாில் ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் அவர்களின் அ வல்கைளப் 
பார்ப்பவர்தான் அந்தச் Chairman. அைமச்சர் அவர்களின் 
கட்சியின் அதிகார பலத்தால்தான்  உப்பளத்தின்   Chairman   
ஆக அவர் நியமிக்கப்பட்டார். தன் ைடய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்பதற்காக இவ்வள  காசு 
ெசலவழித்  Chairmanக்கு தங்குமிடவசதி அைமத் க் 
ெகா க்க எண்ணிய அந்த அைமச்சரால் 1938ஆம் ஆண்  
கட் ய அந்தக் கட் டத்ைத ஏன் ப்பிக்க யா ? இ  
இவ்வா  இயங்கினால் எப்ப  எம  நா  ெபா ளாதாரத்தில் 

ன்ேன ம்? எனேவ, இதைன பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் 
இந்த அரசாங்க ம் கவனத்திற்ெகாண்  உாிய நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

தற்ெபா  ஆைனயிற  உப்பளத்தி ம் ேவைலகள் 
ஆரம்பிக்கப்ப கின்றன.  அங்கு ன்  ேவைலெசய்த அந்தப் 
பகுதிையச் ேசர்ந்த அ பவம் மிகுந்தவர்கள் 
இ க்கின்றேபா , மன்னார் உப்பளத்தி ந்  குறிப்பிட்ட 
அைமச்சாினால் தனக்குப் பி க்காத ஒ சிலைர 

ஆைனயிற க்கு மாற் கின்ற, அதாவ  10 வ டங்களாகத் 
தற்கா கமாக ேவைல ெசய்பவர்கைள நிரந்தரமாக்காமல் 

றக்கணித் விட் , தன் ைடய ஆதரவாளர்கைள 
ேவைலக்கு அமர்த் கின்ற நிகழ் தான் இந்த உப் க் 
கூட் த்தாபனத்தில் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற .  

அேதேநரத்தில், கடந்த பாரா மன்றத் ேதர்த ேல 
தன் டன் ேபாட் யிட்ட ஒ  ேவட்பாளைரத் தன் ைடய 
இைணப்பாளர் என் ம் அவ க்கு ஒ  வாகன ம் 
அவ க்குாிய சம்பளக் ெகா ப்பன ம் வழங்குவதாக 
அறிவித்தார். மக்கள் ேகட்கும்ேபா , தன் ைடய 
இைணப்பாளராக அவைரத் ெதாி  ெசய்தி ப்பதாகக் 
கூ வார். "அவ க்கு வாகனெமான்  ெகா த்தி க்கின்ேறன். 
அவ க்கு சம்பள ம் வழங்கப்ப கின்ற " என்  கூ வார். 
ஆனால், அந்த வாகனம் அவ ைடய ெசாந்தத் 
ேதைவக்காகத்தான் ஓ க்ெகாண் க்கின்ற . அ  எந்த 
ேநரத்தி ம் மன்னார் உப்பளத்திற்கு வ வதில்ைல. அந்த 
வாகனம் ெதாடர்பாக ஆராய்ந்  பார்த்தேபா  அ  உப்பள 
ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் ஓ க்ெகாண் ப்பதாகத்தான் 
பதிவி க்கின்ற . அதற்குாிய எாிெபா ள் மன்னார் 
உப்பளத் க்கு வ கின்ற bowser லம்தான் 
நிரப்பப்ப கின்ற . இப்ப  தம  கட்சிைய, தம  
ேவட்பாளர்கைளப் ெபாிய நிைலக்குக் ெகாண் வ வதற்காக 
அரசாங்கச் ெசாத் க்கைளப் பயன்ப த்தினால் எப்ப  
நாட் ன் ெபா ளாதாரம் ன்ேன ம்? என்  நான் இந்த 
ேநரத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில், குறித்த அைமச்ச க்கு மன்னார் 
தாரா ரத்தில் ஒ  பங்களா இ க்கின்ற . அந்த பங்களாவில் 
இ க்கின்ற பணியாள க்குச் சம்பளம் மன்னார் 
உப்பளத்தி ந்  ேபாகின்ற . ெகளரவ தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்கேள, இ  எந்த வைகயில் நியாயம்?  என்  
ேகட் ,  இதைன ஒ  பதிவாக ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், ஓர் அைமச்சர் இந்த அரசாங்கச் ெசாத் க்கைளப் 
பயன்ப த்தி தன் ைடய ெசாந்த ேவைலகைள நிைறேவற்றி 
அரசியைல வளர்த் க்ெகாண் க்கும்ேபா , எங்க ைடய 
நா  எப்ப ப் ெபா ளாதாரத்தில் ன்ேன ம்? அதாவ  
நான்கு வ டங்களாகத் தாரா ரம் பங்களாவில் ேவைல 
ெசய்கின்ற பணியாளர் மன்னார் உப்பளத்தி ந்  
சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்கின்றார். நான்கு வ டங்களில் 

தல் வ டம் ைச ல்லா என்ற அவர  உறவினர் ஒ வர் 
பணியாற்றினார். தற்ேபா  அவ ைடய ஊைரச் ேசர்ந்த 
உறவினரான ஹ்ஸீன் என்பவர் பணியாற் கின்றார். அவர் 
கடந்த 3 வ டங்களாக மன்னார் உப்பளத்தில் சம்பளம் 
ெபற் க்ெகாண் க்கின்றார். அவர் மன்னார் உப்பளத்திற்குச் 
ெசவ்வாய்க்கிழைமகளில் மட் ம்தான் வ வார். அதற்குாிய 
பதி கள் என்னிடம் இ க்கின்றன. அவர் 
ெசவ்வாய்க்கிழைமகளில் வந்  அந்த வாரத்தில் நா ம் 
ேவைல ெசய்ததாகக் ைகெயாப்பமிட் விட் ச் 
ெசன் வி வார்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Your time is over. Wind up, please. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Okay. Give me one more minute, Sir.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஏைனய அைமச்சர்கள் எப்ப ெயன்  எனக்குத் ெதாியா . 
ஆனால், இவ்வா  அைமச்சர்கள் தங்க ைடய ெசாந்தத் 
ேதைவக்காக அரச ெசாத் க்கைளப் பயன்ப த் கின்றேபா  
எங்க ைடய இலங்ைகத் தீ  எவ்வா  ன்ேன ம்?  
என்பைத நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அ த்ததாக, நான் ஒ  க்கியமான ேகாாிக்ைகைய ம் 
இங்கு ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ , எங்க ைடய 
வட மாகாண தலைமச்ச க்குாிய தலைமச்சர் நிதியத்ைத 
ஆரம்பிப்பதற்கு இன் ம் எங்க ைடய மாகாண சைபக்கு 
அ மதி வழங்கப்படவில்ைல. அந்த நிதியம் ஆரம்பிக்கப் 
பட்டால் ெவளிநாட் க்கின்ற எம  லம்ெபயர் உற கள் 
அந்த நிதியத்தி டாக எங்க ைடய மக்க க்கு உதவிகைளச் 
ெசய்வார்கெளன்  நான் நம் கின்ேறன்.  ஆகேவ, அந்த 

தலைமச்சர் நிதியத்ைத ஆரம்பிப்பதற்குாிய அ மதிைய 
மத்திய அரசாங்கம் மிக விைரவில் ெகா க்கேவண் ம். 
ஏெனன்றால், எங்க ைடய மக்கள் மிக ம் ன்பப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அரசாங்கத்தினால் ெசய்யப்ப கின்ற 
உதவிகள் எங்க ைடய மக்க க்குப் ேபாதாம க்கின்றன.  
நான் இந்த ேநரத்தில் லம்ெபயர் உற களிட ம் ஒ  
ேகாாிக்ைகைய  ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 

தலைமச்சர் நிதியம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்  எங்க ைடய 
மக்க க்கு உங்க ைடய உதவிகைள நாம் எதிர்பார்த்  
நிற்கின்ேறாம் என்பைதத் ெதாிவித் , இந்த அரசாங்க ம் மிக 
விைரவில் தலைமச்சர் நிதியம் ஆரம்பிப்பதற்குாிய 
அ மதிையக் ெகா க்கேவண் ெமன்  மீண் ம் வ த்தி, 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
[අ.භා. 4.24] 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් වර්තමාන ආර්ථික 

තත්ත්වය ගැන ගරු අගමැතිතුමා විසින්  පසු ගිය මාර්තු 08වන දා 
කළ කථාව පිළිබඳව අපි අද විවාදයකට පැමිණිලා තිෙබනවා. 
එතුමා කියපු කරුණු කාරණා අපි හුඟක් දුරට අවෙබෝධ කරගත්තා; 
හුඟක් ෙද් සත්යයයි කියලා අපට පැහැදිලි වුණා. ඒ සියලුම කාරණා 
අහෙගන ඉන්න ෙකොට අපි දැක්කා, එදා රට පාලනය වුණු හැටි, අද 
රෙට් ආර්ථිකය පත් ෙවලා තිෙබන දුෂ්කර හා විපත්තිදායක 
තත්ත්වයට, ෙම් සියලුම කාරණාවලට, අර්බුදවලට ෙහේතුසාධක 
ෙවලා තිෙබන බව. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායකතුමා දීර්ඝ 
වශෙයන් කරපු කථාව තුළින් අපි දැක්කා, රෙට් තිෙබන අර්බුද 
දීර්ඝකාලීනව පවතින අර්බුද බව. පසු ගිය රජයයන් ෙම් 
අර්බුදවලට වග කියන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය අවුරුදු 10 
ඇතුළත ෙම් අර්බුද ෙදතුන් ගුණයකින් වැඩි වුණා. ඒක තමයි අපි 
පසු ගිය කාලය පුරාම දැකපු තත්ත්වය. ෙම් අර්බුදවලට පධාන 
ෙහේතුවක් හැටියට අපි දකින්ෙන්, ජාතික ආර්ථික සැලැස්මක් 
ෙනොතිබීම. එවැනි සැලැස්මක් ෙනොතිබීම රෙට් ආර්ථිකය 
හැමදාමත් වැෙනන්න, කඩා  වැෙටන්න, අබලන් තත්ත්වයක 
පවතින්න ෙහේතු වුණා. 

ෙම් රෙට් හිටපු පාලකයා ආර්ථිකය පාලනය කළාද නැද්ද 
කියන එක පිළිබඳව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්ත් 
අපට අහන්න ලැබුණා, ආර්ථික ඝාතකෙයක් ගැන. පසු ගිය 

සමෙය්දී සිද්ධ වුෙණ් පාලකයා ආර්ථිකය ෙමෙහයවනවා ෙවනුවට 
ආර්ථික ඝාතකයා - ඒ නමින් හැඳින් වූෙය් එවකට හිටපු මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා කියායි මම හිතන්ෙන් -ෙම් රෙට් 
ආර්ථිය ෙමෙහයවීමයි. අද අපි ඒ ආදීනවවලට මුහුණ ෙදන්න 
පටන් අරන් තිෙබනවා. 

"ආසියාෙව් ආශ්චර්ය" ගැන අපට පසු ගිය කාලෙය් අහන්න 
ලැබුණා. අපි කාටවත් ආශ්චර්යයක් ඇඟට දැනුෙණ් නැහැ. ඒ 
අවුරුදු දහය ආසියාෙව් ආශ්චර්යයක් කරා ගියා නම් අද ෙම් රට 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ ආශ්චර්ය ජනතාවෙග් ඇඟට 
දැනුෙණ් නැහැ; ජනතාව රැවටුවා පමණයි. ෙම් රෙට් ජනතාව ඉතා 
දුෂ්කර ජීවිත ගතකළා. දුෂ්කර පෙද්ශවලට යන ෙකොට අපි ඒක 
දැක්කා.  

විෙශේෂෙයන්ම කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මම දීර්ඝ කාලයක් 
ගතකරලා තිෙබනවා. ඒ දිස්තික්කය පුරා විශාල පෙද්ශයක 
තැනින් තැනට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශවල ජනතාව ජීවත් 
වන ආකාරය අපි දැක්කා. ජනතාවෙග් ජීවිත අන්ත අසරණයි; 
ඉතාම දුක්ඛිතයි. ඇස් ගිලිලා, ඇට නහර පෑදිලා ජීවත් වන මිනිසස්ු 
තමයි ඉන්ෙන්. හරියට ඇඳුමක් නැහැ, ෂර්ට්වල ෙබොත්තම් නැහැ, 
කකුල් ෙදෙක් ෙසෙරප්පු ෙදකක් නැහැ. ඒ වාෙග් අසරණ ෙවලා 
අද දවස ගැන අවිනිශ්චිතව, ෙහට දවස ගැන අවිනිශ්චිතව ජීවත් 
වන ජනතාවක් තමයි ෙම් රෙට් බහුතරයක් ඉන්ෙන්. 

ඒ "ආශ්චර්ය" කියපු කාලෙය් අපි දැක්කා, දිවි 
නසාගැනීම්වලින් ෙම් රට ෙලෝකෙය් තුන්වැනි ස්ථානයට පත් 
වුණා. ෙලෝකෙය් සතුටින් ජීවත් වන මිනිස්සු සිටින රටවල් 
ෙමොනවාද කියලා සංගණනයක් පවත්වනවා අපි දැක්කා. රටවල් 
176කින් අෙප් රට 163වැනි ස්ථානයට පැමිනුණා. අසතුටින් ජීවත් 
වන මිනිස්සු සිටින රටවල් බැලුවා නම් අපි පළමු ෙපෙළේ රටවල් 
15 අතරට එනවා. ඒක තමයි ෙම් රෙට් තිබුණු තත්ත්වය. ඒවා 
එෙහම තිබියදීත් පසු ගිය රජය ෙනොෙයක් උත්සව, විෙනෝදවීම්, 
සම්භාෂණ සඳහා උපරිම කැපවීමකින් වැඩ කරනවා අපි දැක්කා. 

අපි දැක්කා, අර "දැයට කරුමය". "දැයට කිරුළ" කියලා තමයි 
ඒකට කිව්ෙව්. ඒක රට පුරා අරෙගන ගියා. ජනතාවට තිෙබන 
පශ්න අමතක කරන්න, ජනතාවෙග් බඩගින්න අමතක කරන්න, 
ජනතාව විඳින දුක් ගැහැට අමතක කරන්න රෙට් මුදල් ෙකෝටි 
ගණන් නාස්ති කරමින් 'දැයට කරුමය' වෙග් ෙද්වල් රට පුරා 
පැවැත්තුවා මිසක් ජන ජීවිත සාර්ථක වුෙණ් නැහැ; ජන 
ජීවිතවලට ශක්තියක් ලැබුෙණ් නැහැ. 

අපි දැක්කා, ෙම් රෙට් සංවර්ධනයක් තිබුෙණ් නැහැයි කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] මෙග් කථාව ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා 
පශ්න අහන්න. සංවර්ධනයක් තිබුෙණ් නැහැ, ණය ගත්තා. 
ෙලෝකයටම ණය වුණා. සංවර්ධනෙය් පතිඵල අපට ලැබුෙණ් 
නැහැ. සංවර්ධනය ඇඟට දැනුෙණ් නැහැ. ෙම් රටට විෙද්ශ 
විනිමයක් ලැබුෙණ් නැහැ. රෙට් විෙද්ශ විනිමය අතර මං ෙවලා 
තිබු ෙණ්. විෙද්ශ විනිමය ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් වැනි ෙද්වලින් 
ලැබුෙණ් සියයට 10යි; සංචාරක ව්යාපාරෙයන් ලැබුෙණ් සියයට 
10යි. ෙම් රෙට් දුප්පත් අම්මලා, දූවරුන් මැද ෙපරදිග ගිහින්, 
ෙමෙහවර කරලා, අත පය කඩා ෙගන, හිස ් ගැසුම් කාලා, ඒ 
ෙගොල්ලන් එවපු මුදලින් තමයි සියයට 80ක් විෙද්ශ විනිමය 
ලැබුෙණ්. ඒ තත්ත්වයටයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා 
තිබුෙණ්.  

ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන කථා කළා. ඒක පුද්ගල 
ආදායම ෙඩොලර් 2,500යි කිව්වා; ෙඩොලර් 3,000යි කිව්වා. ෙම් 
රෙට් හතරෙදනකු ඉන්න පවුලකට අනිවාර්යෙයන් රුපියල් 
ලක්ෂයකට අධික ආදායමක් මාසයකට  ලැෙබන්න ඕනෑ. නමුත් 

757 758 

[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා] 
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අපට ලැබී තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ෙම් රෙට් සියයට 50ක් 
ජනතාවෙග් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 500ට අඩුයි. ඒ 
කියන්ෙන් හතරෙදනකු ඉන්න පවුලක ආදායම රුපියල් 
25,000කට අඩුයි. තවත් සියයට 25කෙග් ඒක පුද්ගල ආදායම 
ෙඩොලර් 650ට අඩුයි. ඒ කියන්ෙන් හතරෙදනකු ඉන්න පවුලකට 
රුපියල් 35,000ක ආදායමක් තමයි ලැෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාවට අපි 
දැක්කා, ෙම් රෙට් මුදල් කිහිපෙදනකු අෙත් විතරයි ගැවසුෙණ් 
කියලා. ෙම් රෙට් ජනතාව අතරට මුදල් ගිෙය් නැහැ. ෙම් රෙට් 
මුදල්වලින් සියයට 90ක් අත පත ගෑෙව් රෙට් ජනතාවෙගන් 
සියයට 10ක් පමණයි. ෙම් රෙට් මුදල්වලින් සියයට 10ක් තමයි 
ජනතාවෙගන් සියයට 90ක්ෙදනා ළඟට ගිෙය්. රෙට් ජනතාවට 
මුදල්වලින් පතිලාභ ලැබුෙණ් නැහැ. නමුත් ටික ෙදනකුෙග් පවුල් 
පාලනය වුණා. ඔවුන්ෙග් ගැත්ෙතෝ, ඔවුන්ෙග් ෙහංචයිෙයෝ රෙට් 
තිෙබන මුදල් පරිහරණය කළා; රෙට් ආර්ථිකය පාලනය කරන්න 
උත්සාහ කළා. අද ෙම් රෙට් මධ්යම පන්තියක් නැහැ; 
ෙපොෙහොසත්තු අතෙළොස්සයි ඉන්ෙන්; දුගිෙයෝ වැඩියි, දුප්පත් 
ජනතාව වැඩියි. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා තවමත් ෙමහි 
සත්යය ෙත්රුම් ෙගන නැහැ. ෙමොකද, ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා 
ඉතිහාසෙය් අපි විස්තර කරලා කිව්වා. ඒවා ෙත්රුෙණ් නැතුව ෙම් 
සභාෙව් කෑ ගැහුවාට තමුන්නාන්ෙසේලාට යථාර්ථය වැටෙහන්ෙන් 
නැහැ. අද ෙම් රෙට් මධ්යම පන්තියක් නැහැ. විරැකියාව රට ෙවළා 
ෙගන. තරුණයින් අසහනෙයන් ජීවත් වනවා. ඒ වාෙග් රටක් 
තමයි පසු ගිය අෙගෝස්තු 17වන දා ෙම් ආණ්ඩුවට භාර ගන්න සිද්ධ 
වුෙණ්.  

අපි දැක්කා, ෙම් රට ණය ගත්තා, පුළුවන් තරම් ණය ගත්තා 
කියලා. ණය ගත්තාට ඒවාෙය් පතිලාභ ජනතාවට ලැබුෙණ් නැහැ. 
රට ෙලෝකයට ණය වුණා. ඒ ණය ෙගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ඒ ණය මුදල් ෙහොරකම් කළා. ඒ ණය මුදල්වලින් 
ෙකොමිස් ගැහුවා. ඒ ණය මුදල්වලින් ෙකොමිස් ගහන ගමන් 
ෙගෝලයන්ටත් ෙකොමිස් ගහ ගන්න දුන්නා; ෙගෝලයන්ටත් 
ෙහොරකම් කරන්න ඉඩ දුන්නා. [බාධා කිරීම්] ඒ ෙගෝලෙයෝ අද 
ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් කෑ ගහනවා. ඒ ආණ්ඩුව නැති වුණ නිසා, 
ෙහොරකම් කරන්න උගන්වපු පාලකෙයෝ නැති නිසා ඒ ෙගෝල 
බාලෙයෝ ටික දැනුත් ඉතා ෙව්දනාෙවන් කෑ ගහනවා. [බාධා කිරීම්] 
යහ පාලනයට විරුද්ධයි. තිබුණු පරණ සංස්කෘතියම ෙගන්න 
ගන්න, පරණ විධියටම ෙහොරා කන්න, රට විනාශ කරන්න අවශ්ය 
නිසා ඉතා ෙව්දනාෙවන් කෑ ගහනවා අපි දකිනවා.  

පසු ගිය දවසක විශාල රැස්වීමක් තිබුණ බව අපි දැක්කා. [බාධා 
කිරීම්] ඒ රැස්වීෙම්දී ෙම් කට්ටියෙග් නායකයා -මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා- කියනවා, "රට කරන්න මට භාර ෙදන්න" කියලා. අපි 
අහලා නැහැ, ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත්, ෙමොනම රටකවත් ජනාධිපති 
ෙකෙනක් ඉන්දැද්දි, අගමැති ෙකෙනක් ඉන්දැද්දි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න මන්තී ෙකෙනකුට රටක් භාර ෙදනවා. රට කරපු හැටි අපි 
දැක්කා. අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ රට කරපු හැටි අපි දැක්කා. ඒෙක් 
පතිඵල තමයි අද අපි අත්විඳින්ෙන්. [බාධා කිරීම්] සමහර ෙවලාවට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට සව් සිරිෙයන් කිරි ඉතිෙරන්න ඇති. නමුත්, ෙම් 
රෙට් විශාල සංඛ්යාත ජනතාවකට ඒ කාලය පුරා ලැබුණු ෙදයක් 
නැහැ. කිසිදු පතිලාභයක් ලැබුෙණ් නැහැ.  

ඒ රැස්වීෙම්දී එතුමා කියනවා, "Port City එක අපට හම්බ 
වුෙණ් නිකම්" කියලා.  Port City එක නිකම් හම්බ වුණා කියලා 
අප කවදාවත් අහලා තිබුෙණ් නැහැ. අපි පත්තරවල පළ ෙවලා 
තිෙබනවා දැක්කා, මාධ්යෙයන් කියනවා දැක්කා, "ෙඩොලර් බිලියන 
1.5ක් -ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක්- Port City එකට ෙගවනවා" 
කියලා. නමුත්, ගිවිසුෙම් තිෙබනවා අපි දැක්කා, "චීනයට අක්කර 
50ක් නිකම් ෙදනවා" කියලා. දැන් තමයි බළලා මල්ෙලන් එළියට 

පැන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒ අක්කර 50 නිකම් ෙදන නිසා තමයි 
Port City එක ඒ ෙගොල්ෙලෝ හදලා ෙදන්ෙන්. ඒ වුණත් මහ 
භාණ්ඩාගාරයට තට්ටු කරනවා, ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් ණය 
ෙගවන්න කියලා. දැන් තමයි ෙම්ෙක් ඇත්ත තත්ත්වය එළියට 
ආෙව්. දැන්වත් ඇත්ත කීම සම්බන්ධෙයන් අපි සත්ුතිවන්ත වන්න 
ඕනෑ. කථාව ඇත්ත.  

ඊළඟට ඒ රැසව්ීෙම්දීම කියනවා, "ෙම් රැස්වීම තියන්ෙන් 
අධිකරණයට පීඩනයක් කරන්න. ෙම් රැස්වීම අපි සාර්ථකව කළා. 
ෙම් වාෙග් රැස්වීම් තියලා අපි අධිකරණයට පීඩනයක් ෙග්න්න 
ඕනෑ"  කියලා.  අතීතෙය්දීත් කෙළේ ඒකම තමයි. අධිකරණය 
පාලනය කළා, අධිකරණයට ඇඟිලි ගැහුවා. දැනුත් ෙම් රැස්වීම් 
තිය තියා ෙහොර ගල් අහුළන්ෙන් නැවත අධිකරණයට ඇඟිලි 
ගහන්න; ඊට පස්ෙසේ අපව හිර ෙගවල්වල දාන්න; ෙපෞද්ගලික 
පළිගැනීම් කරන්න; නඩු හබ ෙගොතන්න; ෛවරෙයන් රට 
පාලනය කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අහ ගන්න.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
අහ ගන්න. අහ ගන්න. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒවා කරන්න තමයි ෙම් හදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඊළඟට 

කියනවා,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔබතුමන්ලා ෙම් කතාව අහ ගන්න. පස්ෙසේ උත්තර ෙදන්න.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඊළඟට කියනවා, "ෙම් රැස්වීම තිබ්ෙබ් අධිකරණයට පීඩනයක් 

කරන්න" ලු. [බාධා කිරීම්] 2015 ජනවාරි 08වන ෙකොට ජනතාව 
වැෙල් වැල් නැතුවයි හිටිෙය්. ෙම් රෙට් ජනතාවට කන්න ෙබොන්න 
තිබුෙණ් නැහැ. 2015 ජනවාරි 08වන ෙකොට ඒ ෙගනාපු 
සහනවලින් දිව්ය ඖෂධ ලැබුණා වාෙග් ජනතාවෙග් ඇඟට පණක් 
ආවා. [බාධා කිරීම්] අපි රටපුරාම යන ෙකොට කුරුණෑගල 
පෙද්ශෙය් දරුවන් එක්කත් මම කථා කළා. කථා කරලා මම 
ඇහුවා, "පුතා ෙමොනවාද කෑෙව්?" කියලා. කිව්ෙව්, "බතුයි 
පෙතෝලයි" කියලා. තව දරුෙවකුෙගන් ඇහුවාම, "පුතා ෙමොනවාද 
කෑෙව්?" කියලා, "බතුයි පිපිඤ්ඤයි කෑවා" කිව්වා. "පුතා 
ෙමොනවාද කන්න ආසා?" කියලා ඇහුවාම, පරිප්පු කන්න ආසයි 
කිව්වා. තවත් දරුෙවක් කිව්වා, "කරවල කන්න ආසයි" කියලා. ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් තිබුෙණ්. කෑම බීම තිබුෙණ් නැහැ, 
දරුවන්ට නිසි ආහාරයක් ලැබුෙණ් නැහැ, දරුෙවෝ මන්ද 
ෙපෝෂණෙයන් ෙපළුණා. දරුවන්ෙගන් සියයට 25ක් මන්ද 
ෙපෝෂණෙයන් ෙපළුණා. ඒ වාෙග් රටක අපි ජීවත් වුෙණ්. [බාධා 
කිරීම්] 
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ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ආ, හරි, හරි.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
දින 100 ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා අඩු ගාෙන් කරවල කෑල්ලක් 

ගන්න, අඩු ගාෙන් මස් මාළු ටිකක් කන්න, අඩු ගාෙන් පරිප්පු 
ටිකක් කන්න- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
එදා ඔබතුමන්ලා හිටපු විධිය අපි දන්නවා ෙන්.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ගරු මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි ෙවලා අහ 

ගන්න. [බාධා කිරීම්] කන් ෙදක සුද්ද කරෙගන අහ ගන්න.[බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
අහ ගන්න. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
එෙලස රට අගාධයටයි ගිහිල්ලා තිබුෙණ්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ කාලෙය් කරපු හැටි දන්නවා ෙන්. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඊළඟට අපි දැක්කා, ආණ්ඩුව ණය ගැන ජනතාව රැවැට්ටුව 

හැටි. ණය ගැනීම් ගැන ජනතාව රැවැට්ටුවා. ජනතාවට විශාල 
කරලා ෙපන්නුෙව් වරායට ගත්ත ණය පමණයි; ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට ගත්ත ණය පමණයි; එෙහමත් නැත්නම්, අධිෙව්ගී 
මාර්ග ඉදිකිරීම ෙවනුෙවන් ගත්ත ණය පමණයි. නමුත්, රට පුරාම 
තිෙබන ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ආයතන හරහා, ෙනොෙයක් 
ෙනොෙයක් අමාත්යාංශ හරහා මුළු ෙලෝකයටම ණය වුණා. ඒ ගත්ත 
ණය පමාණය එළියට ආෙව් නැහැ. තවම ඒවා ගැන දැන ගන්නත් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ගරු මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ 
කථා කරන ෙද් ෙම්කට අදාළ නැහැ. වැදගත් විධියට අහෙගන 
ඉන්න.  

ඒ ආකාරයට රට රැවැට්ටුවා. [බාධා කිරීම්] ණය ගත්තා. ණය 
ගත්ත පමාණයට වඩා විශාල පමාණයක්, තවත් තුෙනන් එකක් 
පමණ මහ භාණ්ඩාගාරෙයනුත් ෙගව්වා. එතෙකොට ණය මුදෙලන් 
ෙහොරකම් කරනවා; ඊට අමතරව මහ භාණ්ඩාගාරය හරහා තව 
සියයට 35ක් පමණ ඒ බිලට එකතු කරනවා. ඒ ආකාරෙයන් ණයට 
මුවා ෙවලා රට විනාශ කළා; රෙට් ධනය විනාශ කළා. ඒකයි හැම 
දාම සිද්ධ වුෙණ්. ඊළඟට අපි දැක්කා,- [බාධා කිරීම්] 

ගරු එස.්සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

S.C. Mutukumarana. 
 

ගරු එස.්සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයත්, අමාත්යාංශය තිෙබන තැනත් 

කරුණාකර මට කියන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
කථාවට අදාළ ෙද්වල් අහන්න.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Point of Order එකක්ද එය?  
 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අවුරුදු කීයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියාද? තවම point of Order 
කියන එක ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැද්ද? ලජ්ජා නැද්ද? [බාධා 
කිරීම්]   

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
Point of Order කියන එක දන්ෙන්ත් නැහැ.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ලජ්ජා නැද්ද? Point of Order කියන එක ෙමොකක්ද කියා 

දන්ෙන් නැහැ.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අකුරු දන්ෙන් නැති මිනිස්සු.  
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ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Point of Order කියන එෙක් ෙත්රුම දන්ෙන් නැද්ද? [බාධා 

කිරීම්]  

 
ගරු එස.්සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
අමාත්යාංශය ෙමොකක්ද කියන එකයි, ඇමති කවුද කියන එකයි 

ෙහට අනිද්දා වන ෙකොට ෙත්ෙර්වි.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Point of Order එකක් කියන්ෙන් නීති පශ්නයක්. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
අමාත්යාංශයට බය හින්දා තමයි ඔය ෙපළ ගැහිලා ඉන්ෙන්. 

ෙමච්චර ෙවලා අතැන ෙමතැන, වෙට් කැරකි කැරකී මැස්සන් 
වාෙග් ඉඳලා අමාත්යාංශයට බය හින්දා තමයි ඔක්ෙකෝම ටික දැන් 
ඇතුළට ඇවිල්ලා  රිංගාගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
අහගත්තා ෙන්.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කලින් අනුර කුමාර 

දිසානායක මහත්මයා කිව්වා වාෙග් ෙම් රෙට් සියලුෙදනා 
ෙලෝකයට ණය ෙවලායි ඉන්ෙන්. රුපියල් ලක්ෂ 5කට අධික 
පමාණයක් බැගින් සියලුෙදනා -උපදින්න සිටින දරුවා පවා- 
ණයයි. හතරෙදෙනකු සිටින පවුලක් නම් රුපියල් ලක්ෂ 25ක් 
ෙලෝකයට ණයයි. පසු ගිය අවුරුදු 10 ඇතුළත ෙම් රට ෙලෝකයට 
ණය වූ පමාණය දහගුණයකින් වැඩි වුණා අපි දැක්කා. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 75ක් යනවා, ණය ෙගවන්න. අපට ණය 
වාරික ෙගවන්න බැරි හින්දා සමහර අවස්ථාවලදී ණයවල ෙපොලිය 
පමණක් ෙගව්වා. එවැනි තත්ත්වයකටයි ෙම් රට වැටුෙණ්, ණය 
ගැනීම හරහා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, රෙට් බහුතරයක් 
ආයතන පාඩුවට පවත්වාෙගන යනවා අපි දැක්කා. වරාය 
පවත්වාෙගන ගිෙය් පාඩුවට. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
පවත්වාෙගන ගිෙය් පාඩුවට. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
පවත්වාෙගන ගිෙය් පාඩුවට. විදුලිබල මණ්ඩලය පවත්වාෙගන 
ගිෙය් පාඩුවට.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් ලාබද?  

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ විනාශ කරපු ආයතනවලින් අවුරුද්දක් 

ඇතුළත ලාභ ගන්න පුළුවන් කියා හිතනවා නම් එෙසේ හිතන 
ෙකනා ෙමොෙකක් ෙහෝ මානසික පිස්ෙසක්. එවැන්ෙනකු තමයි 
එෙහම හිතන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අපි දන්නවා ෙම් ආයතන ෙගොඩ 
දමන්න අනිවාර්යෙයන් තවත් අවුරුදු හතරක් පහක් යනවා කියා. 
ෙම් වැටිලා තිෙබන අගාධෙයන් ෙම්වා ෙගොඩගන්න බැහැ, 
අවුරුද්දක් වාෙග් ෙකටි කාලයක් ඇතුළත. ලාභ ලැබූ 
ආයතනවලින් ෙසොරකම් කළා.  

වාෙන් සංස්ථාව වාෙග් ආයතනවලින් ෙහොරකම් කළා අපි 
දැක්කා. අහලාවත් නැති විතානෙග් කියන පුද්ගලයකුට වාෙන් 
සංස්ථාව විකුණුවා. ඒ පුද්ගලයා ඩුබායිවල ෙහෝටලයක හිටපු 
ෙසේවකෙයක්. එතුමා මැරියට් ෙහෝටලයත් ගත්තා; වාෙන් 
සංස්ථාවත් ගත්තා. ඒ සල්ලි කාෙග්ද කියා අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, වාෙන් සංස්ථාෙව් තණ  ෙකොළ කපන්න, 
වාෙන් සංස්ථාෙව් මල් හිටවන්න, වාෙන් සංස්ථාෙව් landscape 
කරන්න හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් ගිෙය් ෙමොකද කියන එක ගැනත් 
අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ලාභ ලැබූ ආයතන ඉහත කී ආකාරයට 
විනාශ කළා. ලංගම ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවක අර්ථ සාධක මුදල් 
ෙගවා නැහැ. ලංගම ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවක භාරකාර අරමුදල 
ෙගවා නැහැ. මාස හයහතකින් ලංගම ෙසේවකයන්ට පඩි ෙගවා 
නැහැ. දුම්රිය බංෙකොෙලොත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. මෙග් මිතයා 
වන කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා දුම්රිය ගැන හුඟක් උනන්දු වුණා. 
දුම්රියවලට ලස්සන ලස්සන නම් දැම්මා. ඒ වුණාට දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත් හැම දාම පාඩු තමයි සිද්ධ වුෙණ්. ඒවා 
කවදාවත් ෙගොඩගන්න බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රට හුදකලා 
ෙවනවා අපි දැක්කා. ණය ගන්න ඕනෑ හින්දා, ණයවලින් ෙකොමිස් 
ගහන්න ඕනෑ හින්දා, වැඩිපුර මුදල් ෙගවා ණය ෙගවන්න ඕනෑ 
හින්දා එකම පැත්තකට විතරක් ගියා. එවැනි ෙද්වලට සම්බන්ධ 
වන පුද්ගලයන් පමණක් අල්ලාගත්තා. එවැනි ෙද්වලට සම්බන්ධ 
වන බැංකු පමණක් අල්ලාගත්තා. ඒවා කරන්න ගිහිල්ලා රට 
හුදකලා වුණා. ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් අපත් එක්ක තරහා 
වුණා. ෙහොරකම් කිරීමට පාර කපා ගත්තා. ෙම්ක තමයි ඒ හුදකලා 
වීම හරහා සිද්ධ වුෙණ්. පවුලක් ෙපොෙහොසත් වුණා. රට ණය වුණා. 
ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් අපත් එක්ක තරහා වුණා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
එෙහම වුෙණ් නැද්ද?       

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
 යුද ජයගහණය විකුණාෙගන කනවා අපි දැක්කා. රට 

සංවර්ධනය කෙළේ නැහැ. යුද ජයගහණය විකුණාෙගන කාලා 
රෙට් ජනතාවෙග් මානසිකත්වය ෙවනත් පැත්තකට ෙයොමු කළා. 
ජනතාව රැවටුවා. යුද ජයගහණය විකුණාෙගන කෑවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
එෙහම කෙළේ නැද්ද? එෙහම කළා ෙන්.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මම දැක්කා, ඊෙය් ෙපෙර්දා අහලා තිෙබනවා -[බාධා කිරීම්] 

ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ආරක්ෂක ෙල්කම්ලා යුද්ධ කරලා නැහැ. 
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ආසියාෙව් ආශ්චර්යය හින්දා ෙම් රෙට් විතරයි ආරක්ෂක 
ෙල්කම්ෙකෙනකු යුද්ධයක් ෙමෙහයවූෙය්. ඒ ආරක්ෂක ෙල්කම් 
අහනවා, "අවුරුදු 35ක් හමුදාෙව් ඉඳලා සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට 
ෙමොකද වුෙණ්? යුද්ධය ඉවර කරන්න බැරි වුණා ෙන්ද?" කියලා. 
අඩු ගණෙන් යුද්ධය ගැන යමක් දන්නවා නම්, යුද්ධ කරන හැටි 
දන්නවා නම්, යුද කියාවලිෙය් තිෙබන අණ දීම් ගැන දන්නවා නම් 
එෙහම අහන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 35ක් හමුදාෙව් හිටපු පලියට 
ෙකොෙහොමද යුද්ධයක් අවසන් කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එතුමා ෙමොකවත්ම කෙළේ නැද්ද?  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
එතුමා ෙමොකවත්ම කෙළේ නැත්ෙත් නැහැ. එතුමා එතුමාෙග් 

රාජකාරිය කළා; සම්බන්ධීකරණය කළා. [බාධා කිරීම්] 
සම්බන්ධීකරණය කළාට -[බාධා කිරීම්] ෙලෝකෙය් හැම ආරක්ෂක 
ෙල්කම්ෙකෙනකුම ඒක කරනවා. චන්දානන්ද ද සිල්වාත් ඒක 
කළා. යාපනය අල්ලන ෙකොට චන්දානන්ද ද සිල්වාත් 
සම්බන්ධීකරණය කළා. හැබැයි චන්දානන්ද ද සිල්වා උඩ පැන්ෙන් 
නැහැ, අතැන ෙමතැන ගිහිල්ලා කිව්ෙව් නැහැ, "මම නැත්නම් 
යුද්ධය දිනන්න බැහැ කියලා, මම නැත්නම් යාපනය අල්ලන්න 
බැහැ" කියලා. ඒකයි යථාර්ථය. අපි ඒකට එතුමාට දුන්නා -[බාධා 
කිරීම්] ෙසේනාධිනායකයා නිෙයෝග දුන්නා. ෙසේනාධිනායකයා මුදල් 
දුන්නා. හැබැයි රණ විරුවන් කැප ෙවලා, රණ විරුවන් ෙල් දහඩිය 
වගුරවලා ගත් ජයගහණය අවතක්ෙසේරු කරලා ෙල්කම්ෙකෙනකු 
ෙකොඩි දමාගන්නවා නම් ඒක ෙලෝක විහිළුවක්.  

ඊළඟ ට අහනවා මම දැක්කා, ''අවුරුදු තිස්පහක් හමුදාෙව් ඉඳලා 
යුද්ධය කරන්න බැරි වුෙණ් ඇයි, මම එනකල් හිටිෙය් ඇයි?'' 
කියලා. එයාත් අවුරුදු විස්සක් හමුදාෙව් හිටියා. ඒ අවුරුදු විස්ෙසේදී 
ෙමොනවාද කෙළේ? දැනුත් හමුදාෙව් අවුරුදු තිස්පහ, හතළිහ හිටපු 
අය ඉන්නවා. යාපනෙය් ආඥාපති වුණු පළියට, ඒ අයටත් තනිවම 
යුද්ධයක් ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? එෙහම නැත්නම්, නැ ෙඟනහිර 
ආඥාපති වුණු පළියට යුද්ධයක් ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? ඒකවත් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම්, ඒකවත් වටහා ගන්න බැරි නම්, ඒ වාෙග් 
ෙකෙනක්, ෙකොෙහොමද යුද්ධයක් ඉවර කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. රණ  විරුවන්ෙග් ශක්තිය, -[බාධා 

කිරීම්] මම කරපුවා ඔබතුමාට කියන්නම්. [බාධා කිරීම්]  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අලිබබා සහ ෙහොරු හතළිහ. [බාධා කිරීම්]  
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
යුද සංකල්පනා හැදුවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 

අහ ගஸන්න, අහ ගන්න. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
යුද සැලසුම් කළා. අවශ්ය පුහුණුව දුන්නා. හමුදාව විශාල 

කළා. හමුදාෙව් සටන් කම ෙවනස් කළා. [බාධා කිරීමක්] 
මන්තීතුමා ශීලාචාර විධියට හැසිෙරන්න. එපමණයි මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

අපි කෙළේ ඒවා තමයි. ඒ අනුව තමයි යුද්ධෙය් තත්ත්වය 
ෙවනස් වුෙණ්. ඒක නිසා තමයි යුද්ධය ෙවන දිසාවකට ෙගන 
යන්න අපට පුළුවන් වුෙණ්. අප තනිවම ඒවා කෙළේ නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා ෙගෞරවය ෙදන්න, ෙල් දහඩිය ෙහළු රණ විරුවන්ට. 
[බාධා කිරීම්] ඔය ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?  ෙගෞරවය ෙදනවා 
නම්, හමුදාපති හිෙර් දමන ෙකොට ෙමොනවාද කෙළේ?  [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමා රණ විරුවන්ට ෙගෞරවය ෙදනවා; හමුදාපති හිෙර් 
දැම්මාම උඩ පැන්නා; අත් පුඩි ගැහුවා. [බාධා කිරීම්] 

ඊළඟට මම දැක්කා තව එක්ෙකෙනක් -අර කෑ ගහන 
කට්ටියෙග් නායකයා- අහලා තිෙබනවා ''යාපනෙය් ආඥාපති 
ෙවලා හිටියා, ෙමොනවාද කෙළේ?'' කියලා. මම ආඥාපති ෙවලා 
ඉන්න කාලෙය්, සාම සාකච්ඡාවලින් අධිආරක්ෂක කලාප භාර 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා තීරණය වුණාම, මම ඒකට විරුද්ධව නැඟී 
සිටියා. එවැනි ජනරාල්ලා ෙසොයා ගන්න අමාරුයි. රස්සාව 
අවදානමකට ලක් කරලා මම ඒකට විරුද්ධ වුණා. එදා 
අධිආරක්ෂක කලාප භාර දීලා තිබුණා නම්, මාවිල්ආරුවලට 
ගහලා සුමාන ෙදකකට පස්ෙසේ යාපනයට ගහන ෙකොට, යාපනය 
පරාජය ෙවනවා. අපට යුද්ධ කරන්න ෙදයක් ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කියන ෙද් ඇහුෙණ් නැහැ.  [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අධිආරක්ෂක කලාප භාර ෙදන්න කවුද කටයුතු කෙළේ?  
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒකයි මම කිව්ෙව්, ඒක සාම සාකච්ඡාවලින් ෙගන ආ 

ෙයෝජනාවක් කියලා. [බාධා කිරීම්] එතෙකොට අගමැතිතුමා 
හැටියට හිටිෙය් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා තමයි.  [බාධා කිරීම්] 
අගමැතිතුමා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා. [බාධා කිරීම්] 
ජනාධිපතිනිය හිටිෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනාධිපතිනිය. ඒ 
ආකාරයට රජයක් තිබුණා. ඒ සාම සාකච්ඡාවලට සියලු ෙදනා 
සම්බන්ධ වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනාධිපතිනියක් හිටිෙය්. ඒ 
වාෙග්ම, අගමැතිතුමා එක පැත්තක හිටියා. අපි ඒකට ඒ 
ෙගොල්ලන්ට වරදක්  කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙයෝජනාව ආෙව් සාම 
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සාකච්ඡා හරහායි. හැබැයි, අපි ඒවාට මුහුණ දුන්නා. [බාධා 
කිරීමක්] ඊට අමතරව 2000 යාපනය පරාජය ෙවන්න  ඔන්න- 
ෙමන්න කියා තිෙබන විට, -[බාධා කිරීමක්] ඒ අහපු පශ්නයටයි 
මම උත්තර ෙදන්ෙන්. 2000 යාපනය පරාජය ෙවන්න ඔන්න- 
ෙමන්න කියා තිෙබන විට, කිසිම බිෙග්ඩියර් ෙකෙනක්, කිසිම 
ජනරල් ෙකෙනක් යාපනය භාර ගන්න යන්න බැහැ කිව්වා. 
ජානක ෙපෙර්රා කතරගම ගිහින් එන්නම් කියලා දවස් ෙදකක් 
ඉල්ලුවා. මම කිව්වා, ''පැය ෙදකකින් මට භාර ෙදන්න 
රත්මලාෙනන් යන්න helicopter එකක්'' කියලා. මම පැය 
ෙදකකින් ගුවන් ගත වුණා. අලිමංකඩ පරාජය ෙවන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබන අවස්ථාෙව්, මම ගිහිල්ලා ඒක නවත්වලා ගහපු 
බංකර් ෙප්ළිය තමයි මාවිල්ආරුවලට ගහන තුරුත්, යුද්ධය දිනන 
තුරුත් තිබුෙණ්. මම ගහපු බංකර් ෙප්ළිය තමයි මුහමාෙල් 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Jayantha Samaraweera. 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නයක් අහන්න උත්තරයක් ෙදනවාද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. පශ්න අහන්න බැහැ. 

[බාධා කිරීම්]  

එතුමා ඒකට එකඟ නම් පමණයි ඉඩ ෙදන්න පුළුවන්. [බාධා 
කිරීම්]  ෙව්ලාව මදි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එකඟ නම්,- [බාධා 
කිරීම්]ඔබතුමාෙග් කාලය ෙගවී යන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙහන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් mike 

එෙක් light එක නැහැ.  [බාධා කිරීම්]  

ඊට අමතරව අපි කරපු යුද්ධෙය් ජයගහණය සඳහා -[බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු මන්තීතුමාට mike එක නැහැ. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ජයගහණය සඳහා සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක වුෙණ් මම 

අනුගමනය කරපු,-[බාධා කිරීම්]  

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔබතුමාට mike එක නැහැ. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විවෘත පකාශයක් 
කළා, ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය කෙළේ සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
කියලා. ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක ෙමතැනට අදාළ point of Order එකක් ෙනොෙවයි. [බාධා 

කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමා, කථාව කර ෙගන යන්න.[බාධා කිරීම්]  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒක ෙම් කථාවට අදාළ නැහැ ෙන්? 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒක අද මාතෘකාවට අදාළ නැහැ. ඔබතුමා ඒ ගැන ෙවනම 

පශ්නයක් අහන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාවට අදාළ නැහැ ෙන්? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ ගැන විවාදයක් ඉල්ලන්න. [බාධා කිරීම්]  
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා, මා හම්බ ෙවලා අපි ඒ ගැන 

විස්තර කථා කරමු. [බාධා කිරීම්] ඒකට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. 
ඒකට විවාදයක් ඉල්ලන්න. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මන්තීතුමා ඒ ගැන  විවාදයක් ඉල්ලන්න. [බාධා කිරීම්] අපි 

කථා කරන්නම්.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒ ගැන විවාදයක් ඉල්ලන්න.  

මම දැක්කා ඊෙය් ෙපෙර්දා -[බාධා කිරීම්] ඊෙය් ෙපෙර්දා 
හාමුදුරු නමක් -අර ෙබංගමුෙව් නාලක හාමුදුරුෙවෝ- කියලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා, ''ෙබෝම්බය පුපුරුවා ගත්ෙත් මෙග් ෙනොසැලකිල්ල 
නිසාය''' කියලා. අතීතෙය්දී අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න විට එක 
ඇමතිතුෙමක් කිව්වා මම අහෙගන හිටියා, ''ඒ ෙබෝම්බකාරියත් 
සමඟ මෙග් ෙපේම සම්බන්ධයක් තිබුණාය'' කියලා. ඒ කථාව 
ඔබතුමාට මතක ඇති. එවැනි පරිභව කරන්නට, යුද හමුදාපතිට 
එවැනි අපහාස කරන්නට පුළුවන් නම්, රණ විරුවන් ගැන කථා 
කරන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ. රණ විරුවන්ට නිගහ ෙනොකර 
ඉන්ෙන් නැහැ. යුද්ධය ෙමෙහයවපු හමුදාපතිට අපහාස කරනවා 
නම්, ඒ යුද හමුදාපති  අපහසුතාවට පත් කරනවා නම් ඒ  මිනිහාට 
රණවිරුවන් ගැන කැක්කුමක් නැහැ; රණවිරුවන් ෙවනුවන් කථා 
කරන්න බැහැ. ඒක තමයි යථාර්ථය.  

ෙබංගමුෙව් නාලක හාමුදුරුෙවෝ කියනවා, ඒ ෙබෝම්බය පුපුරවා 
ගැනීම මෙග් ෙනොසැලකිලිමත් බව නිසා වුණා කියලා. මෙග් 
සැලකිල්ලක් නැතිකම නිසා එෙහම වුණා කියලායි කියන්ෙන්. යුද 
හමුදා මූලස්ථානෙය් ආරක්ෂාවක් තිබුණා. ඒ ආරක්ෂාව 
හමුදාපතිවරු හතර ෙදෙනක් ඉන්න ෙකොටත් තිබුණා. එදාත් ඒ 
ආරක්ෂාව ඒ ආකාරෙයන්ම තිබුණා. ඒ නිසා ඒ සිදුවීමට මෙග් පිට 
වරද පටවන්න බැහැ. මම රෙට් ආරක්ෂාව තහවුරු කළා. මම 
ෙගදර ආරක්ෂා කිරීම පැත්තක තියලා රෙට් ආරක්ෂාව බැලුවා. 
රෙට් ආරක්ෂාව ගැන ෙසව්වා. ඒ නිසා එතැනදී අඩු පාඩුකම් 
තිබුණා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අඩු පාඩුකම් දිගටම තිබුණු 
ෙද්වල්. හැබැයි, ෙබංගමුෙව් නාලක හාමුදුරුවන්ට මම එකක් 
මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. මම දස වතාවකට වඩා දානය දීලා 
තිෙබනවා. එක වතාවක් දවල්ෙවලා තිකුණාමලයට  ඇවිල්ලා මට 
කිව්වා, "බඩගිනියි මහත්තෙයෝ, දානය හම්බ වුෙණ්ත් නැහැ." 
කියලා. මම කන එක නවත්වලා කෑම ටික දානය හැටියට පූජා 
කළා.  ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ උන්වහන්ෙසේ තුන් වතාවක් 
ෙටලිෙෆෝන් කරලා මා හමුෙවන්න එන්නද කියලා ඇහුවා. 
ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ මම කිව්වා, "දැන් එන්න එපා, 
ඔබවහන්ෙසේ පසු ගිය කාලෙය් කථා කරපු ෙද්වල් අනුව මට 
ඔබවහන්ෙසේ හම්බ ෙවන්න දැන් හිත ෙදන්ෙන් නැහැ." කියලා. ඒ 
වාෙග් ඉතිහාසයක් තමයි එතැන තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට අපි දැක්කා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුෙණ් නැති 
බව. ඒ අඩිතාලම ශක්තිමත් වුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ෙලෝකය පුරා ෙමොන පශ්නයක් ආවත්, ෙකොෙහේට හරි 

කුණාටුවක් ආවත්, ෙකොෙහේ හරි ජල ගැල්මක් ආවත්, ISIS 
සංවිධානය රටකට ආවත්, එංගලන්තය යුෙරෝපා සංගමෙයන් ඉවත් 
වුණත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ඒ සියල්ල බලපානවා. ඒකට ෙහේතුව 
තමයි, අවුරුදු 10ක්, 15ක් පුරාවට ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ශක්තිමත් 
අඩිතාලමක් වැටිලා නැති එක. දැන් අපි දකිනවා,  ජනාධිපතිතුමා 
සහ අගමැතිතුමා අෙප් ආර්ථිකයට ශක්තිමත් අඩිතාලමක් දමන්න 
උත්සාහ කරන බව. ඒක දවසින්, ෙදකින් කරන්න බැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටපු කාලෙය් ඒ අඩිතාලම 
දැම්ෙම් නැති නිසා තමයි අද ආර්ථිකය ඉතාම දුර්වල තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට අපි දැක්කා, රාජපක්ෂ පාලනය ජනතාවාදී වුෙණ් නැති 
බව. ඒ කාලෙය් මානුෂීය අයිතිවාසිකම් කැඩුවා. ෛවරය පිරිමසා 

ගත්තා. පජාතන්තවාදය විනාශ කළා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් අපට GSP 
Plus සහනය නැති වුණා. ඒ නිසා කර්මාන්තශාලා වසා දමන්න 
වුණා. ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා සියයට 50ක් වැහුවා. ෙපොල් 
කර්මාන්තශාලා සියයට 50ක් වැහුවා. ෙත් වතු පාලු ෙවලා ගියා. 
රට පුරා සියයට 50ක් කුඹුරු පාලු වුණා. හැම අංශයකින්ම ෙම් රට 
කඩාෙගන වැටුණා. ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවලා 
ගියා.  

ඊළඟට අපි දැක්කා, ජනතාවෙග් පශ්න ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැති 
බව. නිකම් ෙදන්න පුළුවන් ඉඩම් කැබැල්ලක්වත් ජනතාවට 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය දියුණු වුෙණ් නැහැ. 
ඉස්පිරිතාෙලකින් පැනෙඩෝල් ෙපත්තක්වත් ගන්න බැරි වුණා. 
පැනෙඩෝල් ෙපත්ත ගන්න වුෙණ්ත් පිටින් සල්ලිවලට. 
ෙරෝගිෙයකුට දවස් හතරකට ෙබෙහත් දුන්නාම ෙරෝගියා 
ෆාමසිෙයන් ෙබෙහත් ගන්ෙන් දවස් ෙදකකට. ෙමොකද, ෙබෙහත් 
ගන්න අෙත් සල්ලි නැති නිසා. ඒ තත්ත්වයට අෙප් රට පත් වුණා.  

ෙම් රෙට් අධ්යාපනය කඩාෙගන වැටුණා. ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් රෙට් දරුවන් 450,000ක් 
උසස් ෙපළ විභාගයට වාඩි ෙවනවා. අවසානෙය්දී විශ්වවිද්යාලයට 
ෙත්රී පත් ෙවන්ෙන් 35,000යි. ඉතිරි අය අනාථ ෙවනවා. පාසල් 
2,000ක් වැහුණා. පන්සල් 2,000ක් වැහුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කාලය ඇතුළත තැබෑරුම් 2,000ක් විතරක් ඇරියා, "මතට තිත 
වැඩසටහන" කියාත්මක කරපු නිසා. ඒක තමයි ෙම් රෙට් අලුතින් 
සිද්ධ වුණු එකම ෙද්. එකම සංවර්ධනය එතෙනෝල් සහ තැබෑරුම් 
පමණයි. අෙනක් අංශවල සංවර්ධනයක් අපි දැක්ෙක් නැහැ. ෙම් 
රෙට් කර්මාන්තයක් දියුණු වුෙණ් නැහැ. ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය 
කරපු ඇල්ෙපෙනත්තක්වත් පිට රට යවන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
රෙට් ෙසෙරප්පු කුට්ටමක්වත් පිට රට යැව්ෙව් නැහැ. අඩු ගණෙන් 
ෙකොසු මිටක්වත් පිට රට යැව්ෙව් නැහැ. බයිසිකලයක්වත් හදා 
ගත්ෙත් නැහැ. කිසිම ෙදයක් නිෂ්පාදනය වුෙණ් නැහැ. ෙම් රට 
ෙලෝකයට හිඟා කන රටක් බවට පත් කළා. ඒක තමයි ෙම් රටට 
ඇත්තටම සිද්ධ ෙවච්ච ෙද්.  

අපි දැක්කා, කෘෂිකර්මය විනාශ කරපු හැටි. ෙගොවියා අනාථ 
වුණා. ෙගොවියාෙග් විශාම වැටුප නැති වුණා. වැව් ටික සුද්ධ කෙළේ 
නැහැ. වැව් ටික සුද්ධ කරන්න තිබුණු සල්ලි ටික ෙසොරකම් කළා. 
වැව්වලට වතුර අල්ලන්ෙන් නැහැ. සුමාන ෙදකක් වැස්ෙසොත් වැව් 
පිරිලා ඉතිරිලා යනවා. ආපහු සුමාන ෙදකක් පෑයුවාම වැව් ටික 
ෙව්ලිලා යනවා. ඒ නිසා කෘෂිකර්මය සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ 
වුණා.  

ඊළඟට අපි දැක්කා, ෙම් රෙට් කර්මාන්ත දියුණු කෙළේ නැති 
බව. කර්මාන්තවලට කිසිම දියුණුවක් ලැබුෙණ් නැහැ. කර්මාන්ත 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා කිසිම උනන්දුවක් ගත්ත බවක් අපි කිසිම 
දවසක දැක්ෙක් නැහැ. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා 
බලන්න, ෙම් කියපු ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පාලන කාලෙය් ෙනොෙවයිද කියලා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් දැන් අපි දරන උත්සාහය, අපි දරන 
පයත්නය විනාශ කරන්නයි. තමුන්නාන්ෙසේලා යහ පාලනයට 
කැමැති නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා රට හරි මාර්ගෙය් යනවාට 
කැමැති නැහැ. 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
අනිවාර්ෙයන්ම අපි කැමැතියි. කරනවා නම් ෙහොඳයි. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් අනාගතය දියුණු 

ෙවනවාට කැමැති නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ පගා ගහන්න; 
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අල්ලස් ගන්න; කප්පම් ගන්න; ද්ෙව්ෂෙයන් වැඩ කරන්න; 
ෛවරෙයන් වැඩ කරන්න ; පජාතන්තවාදය විනාශ කරන්නයි. ඔය 
ඉන්ෙන් යහ පාලනයට කැමති අය ෙනොෙවයි. ඔතැන ඉන්ෙන් 
කල්ලියක්. ෙම් කල්ලියට ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන් නැවතත් ෙම් 
රට ෙහොර මැරකම් තිෙබන දූෂිත රටක් බවට පත් කර ගන්නයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ගන්න පඩිෙයන් ජීවත් ෙවන්න බැහැ.  පළාත් 
සභාෙවන් ලැෙබන පඩිය මදි. පාෙද්ශීය සභාෙවන් ලැෙබන පඩිය 
මදි. අල්ලස්,  කප්පම් ගත්ෙත් නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ විනාශ ෙවලා යනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා 
උත්සාහ කරනවා පරණ  තැනට රට ෙගනියන්න.  ස්තූතියි. 

 
[අ.භා. 4.53] 

  
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප්  රෙට් හිටපු 

හමුදාපතිවරයා වන  ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මන්තීතුමාට අපි කා 
තුළත් ෙගෞරවයක් තිබුණා. එතුමා පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දී  
සියලු පශ්න ෙදස ෛවරෙයන් පමණක් බැලීම කරණෙකොටෙගන 
වාෙග්ම, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය වන විට, පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය වන විට ඒ තිබුණු ෙගෞරවය,-  [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇයි යන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් විධියට බාධා කිරීෙමන් ඔබතුමන්ලාට කථා කිරීමට 

තිෙබන කාලයයි නැති වී යන්ෙන්. කාලය ෙබොෙහොම පිරිමහන්න 
ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රණවරුවකු  වශෙයන් එතුමාට 

රෙට් ෙගෞරවයක් තිබුණා. නමුත් පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී 
එතුමා විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පිළිතුරු දිය හැකි හා පිළිතුරු 
ෙදන්නට ෙනොහැකි විවිධ පාර්ශ්වයන්ට විවිධ අන්දෙම් අද්භුත 
ෙචෝදනා එල්ල කරමින් කථා කර ෙගන යන පිළිෙවත  සාධාරණ 
නැහැ. ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙලස ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලට අනුව විෂයානුබද්ධ කරුණු ගැන කථා කරනවා මිස,   
විවිධ පුද්ගලයන්ට පහරදීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් 
වරපසාද ෙයොදා ගැනීම  මන්තීවරුන් වශෙයන් අපි ෙහළා 
දකිනවාය කියන ටික ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට  කැමැතියි.  

එතුමාෙග් කියා කලාපය මීට පිටස්තර අය දකින ආකාරය 
අනුව, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී  ෙපොයින්ට් ෙප්දුරු 
තුඩුෙව් සිට ෙදවුන්දර තුඩුව දක්වා එතුමා ට ලබා ගත හැකි  වුෙණ්  
ඡන්ද  විසිහතර දහසක් පමණයි කියන එකත් අපි මතක තියා 
ගන්න ඕනෑ.  

අද අපි  ඊට වඩා ෙලොකු පශ්නයකටයි මුහුණ දී තිෙබන්ෙන්. 
එතුමා කිව්වා, මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් රට කාලා, රට විනාශ 
කරලා, ජාතිය විනාශ කළා  කියලා. ගරු රවි කරුණානායක මුදල් 

අමාත්යවරයා  මූල්ය කළමනාකරණ වගකීම් පනත යටෙත් 2014  
වාර්ෂික වාර්තාව කියලා කෘතියක් ෙම් උත්තරීතර සභාවට  
පිළිගන්වා තිෙබනවා.   

ෙම් කෘතිෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලි ෙලස රෙට් සමස්ත 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරපු විධිය, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි 
කරපු විධිය, දුප්පත්කම අඩු කරපු විධිය, ඉතුරුම් වැඩි වුණු විධිය, 
ආෙයෝජනය වැඩි වුණු විධිය හා විරැකියාව අඩු වුණු විධිය ගැන 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  ලංකා ඉතිහාසෙය් යුද්ධෙයන් පසුව 
වැඩිම සංවර්ධනය ඇති කරපු රාජ්ය නායකයා හා මුදල් 
අමාත්යවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාය කියන ටිකත් ෙම් 
වාර්තාෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලි ෙලස සඳහන් කර තිෙබනවා.  ගරු 
මන්තීවරුන්ට පිළිගන්වා තිෙබන ෙම් වාර්තාෙව් ගත් ණය 
පමාණය, ණය ගත් ආයතන, ණය ගත්ෙත් ෙමොන අරමුණු 
ෙවනුෙවන්ද, ඒ සඳහා තිෙබන ෙපොලී පමාණ ෙකොපමණද යනාදී 
සියලු කරුණු  ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා රෙට් නිමැවුම වැඩි 
ෙවලා, ආදායම වැඩි ෙවලා, ෙසේවා නියුක්තිය වැඩි ෙවලා, 
විරැකියාව අඩු ෙවලා, ඉතුරුම් වැඩි ෙවලා, ආෙයෝජනය වැඩි 
ෙවලා රට අලුත් මාවතකට ගමන් කරලා සංවර්ධනෙය් 
අරුණාෙලෝකය උදා වුණු යුගය ෙලස තමයි ෙම් වාර්තාෙවන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියා තිෙබන්ෙන්.  

1948 වසෙර්දී ෙම් රටට නිදහස ලැබුණත්,   පසු ගිය අවුරුදු 
30ක කාලයක් තිස්ෙසේ  මුහුදු ෙවරෙළන් තුෙනන් ෙදකක්, මහ 
ෙපොෙළොෙවන් තුෙනන් එකක් ෙවනම රටක් ෙලස කඩා ගැනීම 
සඳහා එල්ටීටීඊ මිනීමරු තස්තවාදය කියාත්මක වුණු බව අප 
තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් දන්නවා.  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාට, ඩිංගිරි බණ්ඩා විෙජ්තුංග මැතිතුමාට, රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමාට, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනියට, ඒ වාෙග්ම රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට බැරි වුණා, ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය කිසිම වගතුවක් තිෙබන මාවතකට ෙගෙනන්න. 
එෙසේ බැරි වුෙණ් ඒ පැවැති කාලකණ්ණි යුද්ධය නිසායි. ඒ නිසා 
නිදහසින් පසුව කාෙග් ආණ්ඩු තිබුණත් ලංකාෙව් සමස්ත 
ආර්ථිකෙය් වටිනාකම වු ෙණ්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 25යි. 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ආණ්ඩුව තිබුණත්, බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩුව 
තිබුණත්, රනිල් විකමසිංහ ආණ්ඩුව තිබුණත් ෙම් රෙට් එක 
ෙකොටසක් සම්පූර්ණෙයන් නැතිව කරන සංවර්ධනය තුළ ජාතිෙය් 
නිෂ්පාදනය විධියට තිබුෙණ්, වර්ෂයකට ෙඩොලර් බිලියන 25යි. 
2014 වසෙර්දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට භාර ෙදන ෙකොට ෙම් රෙට් ජාතික ආර්ථිකෙය් 
වටිනාකම බිලියන 100කට වැඩි කරලායි, භාර දුන්ෙන් කියන ටික 
අපි එතුමාට ෙගෞරවයක් ෙලස ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ණය පමාණය කීයද? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අන්න, ෙහොඳ කථාවකට එන්ෙන්. ෙම් කියන විකාරරූපී කථා 

නිසා මම ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නම්.  කවදාවත් ණය ලබා 
ගන්ෙන් නැතිව ලංකාෙව් ආණ්ඩු කරලා නැහැ. 1923දී එක්සත් 
රාජධානිෙය් Crown Agents Limited විසින් යටත්විජිත 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥාපනත යට ෙත් ණය නිකුත් කිරීම 
ආරම්භ කළා. 1937දී 1937 අංක 7 දරන ලියාපදිංචි ස්කන්ධ හා 
සුරැකුම්පත් ආඥාපනත යටෙත් රුපියල් ණය නිකුත් කිරීම ආරම්භ 
කළා. 1941දී ෙද්ශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥාපනෙත් 257 වන 

771 772 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධිකාරිය යටෙත් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම ආරම්භ කළා. 
1950දී මුදල් නීති පනත යටෙත් රාජ්ය ණය කළමනාකරණය මහ 
බැංකුව ෙවත පැවරුණා.  

1950දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මුදල් ඇමතිතුමා බලයට පත් වුණු 
දවෙසේ ඉඳලා ශී ලංකා මහ බැංකුව ස්වාධීන මූල්ය ආයතනයක් 
ෙලස ඇති කිරීෙමන් පසුව රෙට් සම්පූර්ණ ණය පිළිබඳව පාලනය 
ශී ලංකා මහ බැංකුව සතු වුණා. ඒ නිසා රජය ෙවනුෙවන් රජෙය් 
බැංකුකරු, මූල්ය නිෙයෝජිතයා, මූල්ය උපෙද්ශකයා වශෙයන් ෙම් 
සමස්ත ණය පිළිබඳව වගකීම දරන්ෙන් ශී ලංකා මහ බැංකුවයි. 
පාසල් ගිය, විශ්වවිද්යාලවලට ගිය විශ්වවිද්යාල තුළ ඉහළම 
සාමාර්ථකම් ලැබූ නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත රාජ්ය ණය 
කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියලා ෙවනම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ශී ලංකා මහ බැංකුව තුළ තිෙබනවා. රාජ්ය 
ණය කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විධාන නිකුත් කරන්න 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට බැහැ. ෙද්ශපාලනඥයන් කියන විධියට රාජ්ය 
ණය කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව නටන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහම 
කරනවා නම් ඒක මහ බැංකුවක් ෙනොෙවයි. සල්ලි ෙකොළය අච්චු 
ගසන තැන තිෙබන විශ්වාසය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටින 
අයත්, පිටත සිටින අයත් රකින්න ඕනෑ. නැත්නම් ඒ රට කඩා 
ෙගන වැෙටනවා.   

  පළමුවැනි මහ බැංකු අධිපති ෙජෝන් එක්ස්ටර් වාර්තාව අනුව  
මුල්ය  නීති පනත හදලා,  සමසත් ණය කමය, මුදල් කමය හා 
බැංකු කමය පාලනය කරන්ෙන් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් තිෙබන 
රාජ්ය ණය කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි.  ණය ලබා ගැනීම 
ලංකාෙව් හැම ආණ්ඩුවකටම කරන්න සිදු වුණා. ඒ ඇයි? අපි 
එදිෙනදා පවත්වා ෙගන යන වියදම් දරන්න පමාණවත් ආදායමක්  
ලබන්ෙන් නැති නිසා.  

 ආදායමට වඩා පුනරාවර්තන වියදම වැඩිවන ෙකොට හැම 
වර්ෂෙය්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් වර්තන ගිණුෙම් හිඟයක් තිෙබනවා.  ඒ නිසා හැම 
ආණ්ඩුවක්ම මංමාවත්, විදුලිය, ජල බස්නා ජලපවාහන කම, 
anicut, ෙව්ලි කියන ෙම් සියල්ලම කරලා තිෙබන්ෙන් ණය 
අරෙගනයි. එෙහම ෙනොකරපු ආණ්ඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒ අහවල් 
ආණ්ඩුවයි කියලා කාට ෙහෝ ෙකෙනකුට ෙපන්වන්න පුළුවන්ද 
කියා මම අහන්න කැමැතියි. නිදහසින් පසුව 1977 වසර පමණ 
වනතුරු ණය ගත්ෙත් ෙහමින්. ෙමොකද, මහා පරිමාණ සංවර්ධන 
ව්යාපෘති ආරම්භ කරන්න ගිෙය් නැහැ. අෙප් රටට නිදහස 
ලැබුණත්,  විවිධ රජයන් බලයට පත් වුණත්, එවකට තිබුණු 
තත්ත්වය අනුව  විශාල ෙවනසක් කෙළේ නැහැ. ණය පිළිබඳ 
කතන්දරය මහා පරිමාණෙයන් දිග හැෙරන්ෙන් 1977දී විවෘත 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් ආරම්භයත් සමඟයි. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයා 1977දී ෙම් රට භාර ගන්න ෙකොට ලංකාෙව් 
ණය පමාණය රුපියල් මිලියන 24,986යි. ඒක 1976 වසරට වඩා  
සියයට 42ක වැඩිවීමක්.  1994දී ෙම් රට භාර දීලා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය වැෙටන ෙකොට ලංකාෙව් ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 
549,272යි. 1977-1994 කාලය තුළ රාජ්ය ණය වැඩිවීෙම් 
අනුපාතය සියයට 2,098යි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩු කාලය තුළදී  24,986 සිට 549,272 දක්වා රාජ්ය ණය 
වැඩිවීෙම් අනුපාතය සියයට 2,098යි. ඒ අවුරුදු ගණනින් ෙබදුවාම 
සාමාන්යෙයන් වර්ෂයකට ආණ්ඩුව අරෙගන තිෙබන ණය 
පමාණය සියයට 116කින් වැඩිෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා.  

ඊට පසුව බලයට  ආෙව් අපි ෙන්. 1994දී චන්දිකා 
බණ්ඩාරානායක කුමාරතුංග මැතිනිය බලයට පත් වුණා. ඒ 
කාල ෙය් මහා පරිමාණ ආර්ථික සංවර්ධන වැඩ ෙමොනවත්  කෙළේ 

නැහැ. ලංකා ඉතිහාසෙය් ආර්ථිකය ආපස්සට ගිය එකම එක 
දවසයි තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි, එතුමියෙග් කාලෙය් -2001දී- අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකය සෘණ 1.4ක් කරපු එක. ඒ නිසා රට ඉස්සරහට 
ගිෙය් නැහැ. නමුත්, 1995 සිට 2014 දක්වා වූ කාල සීමාව තුළ 
ණය අරෙගන තිෙබනවා. 1995දී ගත්ත ණය පමාණය 631,593යි. 
2014දී 7,390,899යි. ඒ ෙදක අතර පතිශතික ෙවනස  බැලුෙවොත්,  
1995-2014 කාලය තුළදී ණය වැඩි වීම සියයට 1,070යි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දහඅට අවුරුද්දට ණය වැඩිවීම සියයට 
2,198යි. අෙප් කාලෙය් -1995 සිට 2014 දක්වාම- ණය වැඩිවීෙම් 
අනුපාතය සියයට 1,070යි. එ තෙකොට වඩා කාර්යක්ෂම ෙලස ණය 
කළමනාකරණය කර තිෙබන්ෙන් කවුද? ෙම් මුළු කාලය තුළම 
වර්ෂයකට සියයට 53ක සාමාන්ය වර්ධන අනුපාතයකින් තමයි 
ණය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, මහින්ද රාජපක්ෂ යුගය දිහා  බලන්න. මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගය ලංකා ඉතිහාසෙය් අමාරුම යුගයයි. සුනාමිෙයන් 
රට විනාශ ෙවලා තිබුණා. ෙතල් බැරල් එකක්  ෙඩොලර් 127ට 
ගිහින් ෙලෝක ඛනිජ ෙතල් අර්බුදයක් තිබුණා. ෙලෝක ආහාර 
අර්බුදයක් තිබුණා. ෙලෝකෙය් ආර්ථිකවල මූල්ය අර්බුදයක් ඇති 
ෙවලා ෙලෝකය කාඩ් කූට්ටමක් වා ෙග් කඩා වැටිලා තිබුණා. 
තස්තවාදය උච්චතම අවස්ථාවට ඇවිත් තිබුණා. එතුමා රට ගන්න 
ෙකොට -2005දී- ලංකාෙව් රාජ්ය ණය පමාණය 2,253,718යි. 
2014දී 7,390,899යි. 2005 සිට 2014 දක්වා වූ මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගෙය් ලංකාෙව් රාජ්ය ණය වැඩිවීම සියයට 228ක් පමණයි 
කියන කාරණය අප ෙම් ෙවලාෙව්දී ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් 
ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත ඉලක්කම. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජය කාලෙය් සියයට 2,098කින් ණය වැඩිෙවනවා. 1995 සිට 
2014 දක්වාම ණය වැඩිවන්ෙන් සියයට 1,070කින්. මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගය විතරක් ගත්ෙතොත්, ෙම් රෙට් සමස්ත ණය 
ෙතොගය සියයට 228කින් විතරයි වැඩිෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

වර්ෂයකට වැඩිවීම ගත්ෙතොත් සියයට 23යි. එෙහම නම්,        
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් රාජ්ය ණය කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉතාම විචක්ෂණශීලි ෙලස ණය 
කළමනාකරණය කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිවරයාෙග් 
යුගෙය්දී කියන කාරණය තමයි ෙම් සංඛ්යා දත්ත අනුව කියන්ෙන්. 
එය එෙසේ ෙනොෙවයි කියලා අලුතින් ඇති කරෙගන තිෙබන ෙම් 
විනාශය තුළ තමුන්නාන්ෙසේලා කර ගත්ෙත් කුමක්ද? ෙම් රෙට් 
ඇති කර ගත් ෙම් විනාශෙය් සම්පූර්ණ වගඋත්තරකරු බවට මුදල් 
ඇමතිවරයා පත්ෙවනවා. එතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා "ෙම් සියලුම 
ආර්ථික සංඛ්යා දත්ත වැරැදියි" කියලා. "වගු වැරැදියි; පස්තාර 
වැරැදියි;  රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳ ෙබොරු rosy චිතයක් මවා පාලා 
තිෙබන්ෙන්" කියලා කිව්වා. ආර්ථිකය පිළිබඳ සියලුම ඉලක්කම් 
වැරැදියි; ශී ලංකා මහ බැංකුව වැරැදියි; දත්ත වැරැදියි; සංඛ්යා 
වැරැදියි කිව්වා. ෙලෝකෙය්  ඕනෑම රටක ආෙයෝජකෙයක් ශී 
ලංකාෙව් ආර්ථිකය ගැන ඉෙගන ගන්ෙන් ශී ලංකා මහ බැංකුව 
කියන ස්වාධීන මූල්ය ආයතනෙය් වාර්තාෙවන්.  

මට ඕනෑ වියට්නාමය ගැන දැන ගන්න. වියට්නාමෙය් 
ජනගහනය ෙකොපමණද, නිමැවුම ෙකොපමණද, ආදායම 
ෙකොපමණද, රස්සා නැති අය ෙකොපමණද, ජනගහන සංයුතිය 
ෙකොෙහොමද, අපනයන ෙකොෙහොමද, ආනයන ෙකොෙහොමද කියලා 
දැන ගන්න නම්, මම ඒ විස්තරය ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද?  
වියට්නාමෙය් මහ බැංකු වාර්තාව අරෙගනයි ෙසොයා ගන්ෙන්.  

අෙප් රෙට් මුදල් ඇමතිවරයා කියනවා, "ෙම් ඔක්ෙකෝම 
ඉලක්කම් වැරැදියි" කියලා. එතෙකොට  ලංකාෙව් ෙම් සංඛ්යා 
ෙල්ඛන වැරැදියි කියලා ෙලෝකෙය් මිනිස්සුන්ට පළමු සැකය ඇති 
කළා. ඉතාම ෙනොෙබෝ දිනකින් ආණ්ඩුව අරෙගන, එතුමා 
ඇවිල්ලා ටික දවසක් යනෙකොට මහ දවල් මහ බැංකුෙව් මහා 

773 774 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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මුදල් මංෙකොල්ලය වුණා. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර හරහා මහ දවල් 
මහ බැංකුෙව් ඇති වුණ මහා මුදල් මංෙකොල්ලය මුළු ෙලෝකයම 
දැන ගත්තා.  ශී ලංකා රුපියල් බිලියන 145ක් මහ බැංකුෙව් ෙම් 
ෙහොරකම නිසා ෙම් වන විට පාඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව 
''ෙකෝප්'' වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න හැදුවා. පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසුරුවා හැරියා. අගාමාත්යතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා, ෙම් මහා 
බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරනවා 
කියලා. නමුත් අද ෙවනකම් විෙශේෂ කාරක සභාව පත් කෙළේ 
නැහැ. ඒ නිසා සල්ලි ෙකොෙළේ අච්චු ගහන ආයතනය - ශී ලංකා 
මහ බැංකුව - පිළිබඳ තිබූ විශ්වාසය සම්පූර්ණෙයන් බිඳ වැටුණා.  

 පුදුම චීන විෙරෝධයක් තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුණා. දැනුත් ඒ 
චීන විෙරෝධය තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා "ෙම්ක චීන ෙකොලනියක් ෙවනවා; ටික 
දවසකින් චීන පැටව් ෙමෙහේ එනවා" කියලා. කිව්වා වාෙග්ම ආපු 
ගමන්ම   චීන ආධාර යටෙත් කරන ලද ලංකාෙව් ෙලොකුම 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය වන  Colombo Port City ව්යාපෘතිය නතර 
කළා. ෙනළුම් කුළුණ ව්යාපෘතිය නතර කළා; උමා ඔය ව්යාපෘතිය 
නතර කළා. සියලුම විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට,  ලංකාව ෙද්ශපාලන 
ෛවරෙයන් විෙද්ශිකයන්ෙග් ව්යාපෘති නතර කරන ආණ්ඩුවක් 
කියන පණිවිඩය දුන්නා. එතෙකොට ඒක එෙහම වුණා.  

දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් මුදල් ඇමතිවරයා ෙම් 
සභාවට ඇවිල්ලා කිව්වා, අපි අතීත වර්ෂවලට බදු ගහන රටක් 
කියලා. Super Gains Tax කියලා මහා පරිමාණ සමාගම්වල 
ලාභය මත බද්දක් ගැහුවා. එතෙකොට ඒ සමාගම්වල විගණකයන්, 
ගණකාධිකාරිවරුන් කිව්වා "ෙම්ක පුදුම ආණ්ඩුවක්, පරණ 
ලාභවලට අලුත් අවුරුද්ෙද් බදු අය කරනවා නම්, එෙහම 
ආණ්ඩුවක් යටෙත් ෙකොෙහොමද ආෙයෝජනය සැලසුම් කරන්ෙන්, 
අෙප් ෙපොත් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අෙප් ගණන් හදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, අෙප් ව්යාපාර උපෙදස් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
Super Gains Tax එක නිසා සම්පූර්ණෙයන් ඒ ආෙයෝජකෙයෝ 
නැති වුණා.  

ඊළඟට, සමාගමක් ලියා පදිංචි කරන්න Registrar General of 
Companies ෙවත රුපියල් 60,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ කියා බද්දක් 
පැෙනව්වා. මාසයකට රුපියල් 5,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. සමාගම 
වහලා තිබුණත්, ඇරලා තිබුණත්, වැඩ කළත්, ෙනොකළත් 
මාසයකට රුපියල් 5,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් රටක company registration සඳහා එෙහම ගණනක් 
අය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  කර ගන්න බැරි සමාගම් දැන් 
වහනවා. වහනෙකොට ඊට වඩා වැඩි ගණනක් ෙගවන්න ඕනෑ. 
එෙහම කරලා, ෙම් ෛවරී ෙද්ශපාලනෙය් පතිඵලයක් ෙලස 
ලංකාෙව් ෙජෝන් කීල්ස් සමාගෙම් ඉඳලා සියලුම සමාගම්වල 
අධ්යක්ෂවරු, සභාපතිවරු, සුළු පරිමාණ ව්යාපාරිකයන්, 
කර්මාන්තකරුවන්, ෙහෝටල්කරුවන් යන සියලු ෙදනා මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය කියා එකක් පිහිටුවා, ඒ මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට ෙගනැල්ලා බංකුෙව් වාඩි 
ෙකෙරව්වා. ෙලෝකෙය් ෙකොයි රෙට් ද  මහා පරිමාණ සමාගම්වල 
ආෙයෝජකයන්ට ෙමෙහම කරන්ෙන්?  ආණ්ඩුවක් ආවාට පස්ෙසේ 
ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට, සමාගම්වල ශීත කාමරවල සිටි 
අධ්යක්ෂකතුමන්ලා, අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ෙගනැල්ලා අර බංකුෙව් 
වාඩි කරවලා, බය කරවලා ෙපොලිස් රාජ්යෙය් පශ්න FCID එෙකන් 
අහන්න පටන් ගත්තා.  අද කවුද ඒකට යන්ෙන් නැත්ෙත්? 
එක්ෙකෝ   FCID එකට  අරෙගන යනවා. එක්ෙකෝ බරපතළ වංචා 
හා දූෂණ පිළිබඳ ජනාධිපති විෙශේෂ ෙකොමිසමට  අරෙගන යනවා. 
එක්ෙකෝ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට 
අරෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්නට 
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 

ෙකොමිෂන් සභාෙව් ඒ ළඳ අමුතුම ඒවා කරන්ෙන්. විශිෂ්ටතම කෘති 
කළ ෙල්ඛකයන් 250කෙග් ෙපොත් පදර්ශනයක් නරඹන්නට 
පාසල් ළමුන් යවන්න කියලා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් කිව්වාද 
කියලා හිටපු අධ්යාපන ඇමතිවරයා ෙලස මෙගන් අහනවා. 
ලංකාෙව් විශිෂ්ඨතම කෘති 250ක පදර්ශනයක් බලන්නට පාසල් 
ළමයින්ට යන්න කියලා අවසර දුන්නාද කියලා මෙගන් අහනවා. 
මම ඇහුවා ඉසේකෝෙල් ගිහින් තිෙබනවාද කියලා, ඒ අහන 
කට්ටිය. ෙපොත් පදර්ශනයක් බලන්නට ළමයි යැව්වාම රෙට් 
අධ්යාපන ඇමති යන්නට ඕනෑ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට. ෙමොකද ෙහේතුව? ඒ පදර්ශනෙයන් 
පසුව ෙම් රෙට් ජාතික වීරවරෙයක් වන, ෙම් අපි කථා කරන 
භාෂාෙව් නිර්මාතෘවරෙයක් වන කුමාරතුංග මුණිදාස වීරයාෙග් 
ෙපොත් අධ්යාපන අමාත්යාංශය අරෙගන තිෙබනවා සියයට 25ක 
වට්ටමක් යටෙත්. අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් සියලුම නිලධාරින් 
ෙගනිහිල්ලා සියයට 25ක වට්ටම යටෙත් ඒ ෙපොත් ගත්තාද කියලා 
අහලා. සමහර නිලධාරින්ෙගන් අහලා තිෙබනවා, කුමාරතුංග 
මුණිදාසෙග් ෙපොත් විතරක් අරෙගන ඉස්ෙකෝලවලට ෙබදුවාම 
ඒෙකන් ජනවාර්ගික පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැද්ද, ෙදමළ 
පාසල්වලට ෙම්ක ෙබදන්න බැහැ ෙන්ද කියලා. ඒ අවස්ථාෙව් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් කියලා තිෙබනවා, "අෙන් 
කුමාරතුංග මුණිදාස ෙදමෙළන් ෙමොකුත් ෙපොත් ලියලා නැහැ. 
සිංහෙලන් ලියපු ඒවා අරන් තමයි ෙම් ෙබදලා තිෙබන්ෙන්" 
කියලා. ඒ වාෙග්ම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට ෙගොඩෙග්, සරසවි ඇතුළු සියලුම පකාශකයන් 
ෙගන්වලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය ෙම්ක. 
කුමාරතුංග මුණිදාසෙග් ෙපොත් සියයට 25ක වට්ටමක් යටෙත් 
අරගැනීම බරපතළ අල්ලසක් විධියට ෙම් රෙට් යනවා.  

ඉතින් ෙම් ෙලෝෙක් මිනිෙහක් ෙපොතක් අච්චු ගහයිද, 
කර්මාන්තයක් කරයිද, ව්යාපාරයක් කරයිද? ෙම්ක ෙපොලිස් 
රාජ්යයක් කිව්වාට ෙමෙහම ෙපොලිස් රාජ්යයක් ෙපේමදාස 
යුගෙය්වත් තිබුෙණ් නැහැ. අපි ඒ කාලෙය්ත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හිටියා. ඒ නිසා ෙමවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් ෙමොන 
ආෙයෝජකයාටද ෙම් රටට එන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් කියන 
පශ්නයට, උත්තරයක් නැති තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊට පසුව මුදල් අමාත්යවරයා කිව්වා 
රුපියල් 130ට ෙඩොලරය පවත්වාෙගන යනවා කියලා. ෙමන්න 
බලන්න කරපු ෙද්. රුපියල් 130ට ෙඩොලරය පවත්වාෙගන යාම 
ෙවනුෙවන් ෙමතුමා 2015 වර්ෂෙය්දී, -තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් 
ගන්න, ගත්ත සල්ලිවලට ෙමොකද කෙළේ කියලා - ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 3.2ක් market එෙක් වික්කා. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 3.2ක් 2015 වර්ෂෙය්දී ෙඩොලරය පවත්වාෙගන 
යාම ෙවනුෙවන් වික්කා. ෙම් අවුරුද්ෙද්, 2016 මාර්තු මාසෙය් 
18ෙවනි දාට වික්කා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 876ක්. දැන් 
ආණ්ඩුව ගත්ත දවෙසේ ඉඳන් අද ෙවනකම් ෙඩොලරය පවත්වාෙගන 
යාමට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක් ෙවෙළඳ ෙපොළට දාලා 
තිෙබනවා.  

දැන් අගමැතිතුමා කියන්ෙන් කීයක් ගන්නවා කියලාද? 
ෙකොන්ෙද්සි දාලා, VAT වැඩි කරලා, ආදායම් බදු වැඩි කරලා, 
ජාතික ආරක්ෂක බද්ද ව්යාප්ත කරලා, 1987න් පසු Capital Gains 
Tax එක දාලා, - පාග්ධන ලාභ බදු දාලා - ගන්න යන්ෙන් කීයක්ද? 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් කියලා එතුමා කිව්වා. තිබුණු 
සංචිතෙයන් ෙවෙළඳ ෙපොළට දැම්ෙම් කීයක්ද? ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 4යි. ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙකොන්ෙද්සි දාලාත් ගන්න 
යන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5යි. මහා කන්දක් ෙලස 
තිබුණු විෙද්ශ විනිමය සංචිතෙයන් ෙම් රජය ආපු දවෙසේ ඉඳන් 
මාර්තු 18ෙවනකම් ෙවෙළඳ ෙපොළට දාලා තිෙබනවා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 4ක්. එෙහම ෙනොෙවයි නම් ෙම් ගරු සභාවට 

775 776 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇවිල්ලා කියන්න. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය යටෙත් අපි 
හැෙමෝටම අයිතියක් තිෙබනවා ෙම් විෙද්ශ විනිමය සංචිතයට 
ෙමොකද කෙළේ කියලා දැන ගන්නට.  

 2012දී අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය සංචිතය ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 7.1යි. ෙඩොලරයකට ෙගව්ෙව් රුපියල් 127යි. 
2013දී අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය සංචිතය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 7.4යි. ෙඩොලරයකට ෙගව්ෙව් රුපියල් 129යි. 2014 
මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය සංචිතය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 8.2යි. ෙඩොලරයකට ෙගව්ෙව් 
රුපියල් 131යි. 2015දී අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය සංචිතය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 7.3ට අඩු වුණා. ෙඩොලරයකට 
ෙගවනවා රුපියල් 143ක්. අද 2016දී විෙද්ශ විනිමය සංචිතය 
තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6.5යි. ෙඩොලරයට 
ෙගවනවා රුපියල් 147ක්. පිටෙකොටුෙව් black market එෙක්, -
කළු ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ- ෙඩොලරයකට රුපියල් 155ක් ෙගවනවා. 
ෙම්ෙකන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක් ඉන්දියාෙවන් ගත්තු 
ටික. ඉන්දියාෙවන් කවදාද ගත්ෙත්? මම කියන්නම්. 2015 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් ගත්තා, මාර්තු මාසෙය් 3වැනි දා ෙගවන්නම් 
කියලා. මාස හයට ෙපොලිය ෙගව්වා. මම වැරැදි නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන් නම් නිවැරැදි කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට විනාඩි තුනක් ෙදන්න. මම ෙම් කථාව ඉවර කරනවා. 

ෙපොලිය විතරක් ෙගව්වා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 6.7ක්. 
ඉන්දියාෙවන් ගත්තු ණයට මාස හයට ෙගවලා තිෙබනවා,- 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ගත්ෙත් නැද්ද? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගත්තා. 2009 වර්ෂෙය්.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔබතුමන්ලා ගත්තු ණය තමයි අපි ෙගවන්ෙන්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
2009 වර්ෂෙය්දී ගත්තා. මම අහන්ෙන් එෙහම ෙනොෙවයි. මම 

අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.  

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගත්තු ණයයි, අපි ෙගවන්ෙන්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මෙග් කථා කරන්න තිෙබන ෙවලාව තමයි ඔබතුමා ගන්ෙන්.  

මම අහන්ෙන්, - [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක මෙග් ෙවලාව. 
කරුණාකරලා වාඩි ෙවලා ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර 
ෙදන්න. ෙම්, මට කථා කරන්න තිෙබන ෙවලාව. සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකාට කුණුහරුප කියන්න පුළුවන් නම්, අපට මූල්ය 
කළමනාකරණය යටෙත් රෙට් මුදල් කමය ගැන කථා කරන්න 
අයිතිය නැද්ද? මුදල් කමය ගැන කථා කරන්න අයිතිය නැද්ද? 
[බාධා කිරීමක්]වාඩි ෙවන්න.  

අපි ෙපොලිය විතරක් ෙගවලා තිෙබනවා. ෙම් ර ටට, රෙට් 
ආෙයෝජකයන්ට ෙම් කරන ව්යාජය, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
ෙබොරු කියන එක නතර ෙවන්න ඕනෑ. ෙහොරු ඇවිල්ලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අසත්ය කිව්වා. වියදම් ෙනොකරන මුදලක්, 
පුනරාවර්තන වියදම් කියලා රුපියල් බිලියන 121ක් දැම්මා. 
ෙමොන ආෙයෝජකයාද ෙම් ආණ්ඩුව විශ්වාස කරන්ෙන්? ෙකොයි 
රෙට් ආෙයෝජකයාද එන්ෙන්? ඉන්දියාෙවන් ගත්තු ටිකට ෙගවලා 
තිෙබන ෙපොලිය විතරක් මාස හයට මිලියන 975යි. ඒක ෙගවන්න 
දවස් පහක් පරක්කු වුණා.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
හැම දාම එෙහමයි. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
හැම දාම එෙහමයි. 77 ගත්තු ණය, මහවැලි ව්යාපාරයට ගත්තු 

ණය අපි ෙන් ෙගවන්ෙන්. ඕනෑම ආණ්ඩුවක් ගන්න ණය ඊට 
පස්ෙසේ එන ආණ්ඩුව ෙගවන්න ඕනෑ. ෙගවන්න බැරි නම් ආණ්ඩුව 
ගන්ෙන් නැතුව ඉන්න ඕනෑ. රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය ගැන 
දන්ෙන් නැත්නම්, ඒ අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න බැරි නම් 
ෙමොකටද ආණ්ඩුව ගත්ෙත්? ෙමොකටද ආණ්ඩුව ගත්ෙත්? 
ආණ්ඩුවක් කරන්න දන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකටද ආණ්ඩුව ගත්ෙත්? 
ආණ්ඩුව කරනවා ෙවනුවට කරන්ෙන් රෙට් විනාශයයි. විෙද්ශ 
සංචිත අරෙගන දාලා, ෙබොරුවක් කරලා ෙඩොලරය 144ට 
පවත්වාෙගන යනවා. ෙම් රට කඩා වැෙටන ෙකොට ෙම් තිෙබන 
තත ්ත්වය පිළිබඳව මම ෙනොෙවයි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

දැන් නஸම් ෙවලාව ඉවරයි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මෙග් ෙවලාව ෙදනවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාෙගන්ද? මට නම කියන්න. 
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ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මෙගන් ෙවලාව ෙදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙකොච්චරක්ද? 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මෙග් විනාඩි 10 ෙදනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් බලන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක වැදගත් 

පශ්නයක් නිසායි එතුමා ෙවලාව  ෙදන්ෙන්. "අගමැතිෙග් ආර්ථික 
දැක්ම පැහැදිලියි. අය වැය පකාශය අපැහැදිලියි." කියමින් 
සිංගප්පූරු සරසවිෙය් ආර්ථික විද්යා මහාචාර්ය රාසීන් සාලි මහතා 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "සියල්ලට කලින් වග කිව යුතු, විශ්වාස 
කළ හැකි මුදල් ඇමතිවරෙයක් අවශ්යයි." මමද කියන්ෙන්? 
සිංගප්පූරුෙව් ආර්ථික විද්යාඥ සාලි කියන්ෙන් ෙමෝඩෙයක්ද? 
ෙමොකුත් දන්ෙන් නැති ෙකෙනක්ද? අගමැතිතුමාටත් විරුද්ධව 
කථා කරනවා. ෙමොකද අගමැතිතුමාෙග් ආර්ථික දැක්ම පැහැදිලියි 
ලු. අය වැය පකාශය අපැහැදිලියි ලු. අය වැය පකාශය අපැහැදිලි 
කියලා ෙලෝකෙය් මිනිස්සු දන්ෙන් නැද්ද, ෙබොරු අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කළාම? 

අපි ගරු කථානායකතුමාට ගිහිල්ලා කිව්වා, "ෙකෝටි 12,000ක 
ෙබොරු ඉලක්කමක් දාලා තිෙබනවා" කියලා. අධ්යාපනයට ෙවන් 
කරන මුදල වැඩියි කියලා 2016 වර්ෂයට බිලියන 121ක 
පුනරාවර්තන වියදමක් දැම්මා. එතෙකොට පුනරාවර්තන වියදමක් 
නම් ඒ අවුරුද්ෙද් දරන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ෙබොරුව 
කිව්ෙව්. එතෙකොට උත්තරය විධියට කිව්වා, "ෙම්ක අලුත් 
accounting system එකක්. ලංකාෙව් පාසල් 11,000ක් විතර 
තිෙබනවා. සියලුම පාසල් ෙගොඩනැඟිලිවල ඉඩම්වල වටිනාකම 
අරෙගන අපි ෙම්ක ලිව්වා, බිලියන 121යි ෙම් අවුරුද්ෙද් වියදම" 
කියලා. බැලුවාම ලියලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

විශාකා විද්යාලෙය් ඉඩම දීලා තිෙබන්ෙන් මහාචාර්ය ජී.එල්. 
පීරිස් ඇමතිතුමාෙග් ආච්චිෙග් ආච්චි. ආච්චිෙග් ආච්චි දීපු ඉඩම රවි 
කරුණානායකෙග් ෙම් අවුරුද්ෙද් වියදමක්. ඊළඟට අනගාරික 
ධර්මපාලතුමා තමයි පන්නිපිටිය ධර්මපාලයට ඉඩම දීලා 
තිෙබන්ෙන්? ධර්මපාලතුමා දීපු ඉඩම ෙම් අවුරුද්ෙද් පුනරාවර්තන 
වියදමක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහම කවද්ද අය වැය 
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් ෙලෝෙක් කවද්ද 
ෙමෙහම කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම්වා විශ්වාස කරනවාද ෙලෝකෙය් 
කිසි මිනිෙහක්? ෙම් පිළිබඳව දන්නා විෂයානුබද්ධ අය ඉන්නවා. 
ෙම්ක බලාෙගන ඉන්න අය ඉන්නවා. හැන්සාඩ් වාර්තාව කියවන 
අය ඉන්නවා. ෙමෙහම ෙබොරුවක් කරලා ෙම් අයට කියන්න 
පුළුවන්ද, අධ්යාපනෙය් වියදම සියයට 6කින් වැඩි කළාය කියලා. 
ඒක ෙබොරු කියලා ෙලෝකෙය් ඉන්න ඔක්ෙකෝම අය පිළිෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් අය කියනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ ගත්ත ණය 
ෙගවන්න ආදායම මදි ලු. ඒ අයට මම ෙම් ටික කියන්න කැමැතියි. 
2002 රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 261යි. ණය වාරික සහ 

ෙපොලිය රුපියල් බිලියන 284ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ණය වාරික සහ 
ෙපොලිය ෙගවන්න ආණ්ඩුෙව් ආදායම රුපියල් බිලියන 23ක් මදි. 
එදත් අගාමාත්යවරයා වුෙණ් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා. 2003දී 
ආදායම රුපියල් බිලියන 278යි. ණය සහ ෙපොලිය ෙගවන්න ඕනෑ 
රුපියල් බිලියන 345ක්. රුපියල් බිලියන 67ක් මදි. එදත් 
වර්තමාන අගමැතිතුමා තමයි රෙට් රාජ්ය නායකයා. එතෙකොට 
ණය ෙසේවා අනුපාතය තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද? ලංකා ඉතිහාසෙය් 
වැඩිම ණය ෙසේවා අනුපාතය තිබුෙණ් 1989 වර්ෂෙය්. ඒ සියයට 
108.7යි. 2001 සියයට 103.3යි. 2002 සියයට 105.6යි. 2003 
සියයට 102.3යි. 2004 සියයට 102.3යි. ෙම් අගාමාත්යතුමා 
යටෙත්ම 2001, 2002, 2003, 2004 සියලුම අවුරුදුවල 
නිෂ්පාදනයට වඩා ණය වැඩියි. ෙම් බව දන්නවා. එතුමාට ගිහිල්ලා 
අහන්න පුළුවන්, චරිත රත්වත්ෙත්ෙගන්. එතුමාට ගිහිල්ලා 
අහන්න පුළුවන් පාස්කරලිංගම්ෙගන්. එතුමාට ගිහිල්ලා අහන්න 
පුළුවන් ෆයිස් ෙමොහිදීන්ෙගන්. එදා තිබු ණ විධිය එතුමන්ලා 
දන්නවා. එෙහම තිෙබද්දී ෙම් වාෙග් අර්බුදයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා චරිත රත්වත්ෙත් හමු ෙවලා අහන්න. 
පාස්කරලිංගම් හමු ෙවලා අහන්න. ෆයිස් ෙමොහිදීන් හමුෙවලා 
අහන්න. ඒ තිබුණ තත්ත්වය යටෙත් ආණ්ඩුෙව් ආදායමට වඩා 
ණය වාරිකයි ෙපොලියයි වැඩියි. අද කියනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ෙපොත්වල ලියන්ෙන් නැතිව රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක් ණයට 
අරෙගනලු.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද ලංකා බැංකුෙවන් ණය ගත්තා කියලා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පුදුම වැඩක් ෙන්. රාජ්ය ණයයි - [බාධා කිරීමක්] 

තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවාද, රාජ්ය ණය කියන්ෙන් ෙමොනවාද 
කියලා. රාජ්ය ණය සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පනතක් -රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත- තිෙබනවා කියලා දන්නවාද? ඒ 
රාජ්ය ණය පිළිබඳව තිෙබන පනත යටෙත්  බැංකුව කිව්වාම 
ෙවනම ෙපොදු මුදාවක් යටෙත් කියා කරන, ෛනතික පැවැත්මක් 
තිෙබන ස්වාධීන ආයතනයක්. ඒකට තිෙබනවා, ෙවනම වත්කම් 
සහ වගකීම් පකාශනයක්. ඒෙක් තිෙබනවා ෙවනම ගිණුම් system 
එකක්. ඒක ෛනතික පුද්ගලෙයක්. ඒ නමට නඩු පවරන්න 
පුළුවන්. නඩු පවරනු ලබන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] මමයි කථා 
කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන ෙකොට මම කථා 
කරනවාද? මහත්තෙයක් වෙග් වාඩිෙවලා ඉන්න.  

ලංකා බැංකුව කියන්ෙන් ෙවනම ෛනතික පුද්ගලෙයක්. 
මහජන බැංකුව කියන්ෙන් ෙවනම ෛනතික පුද්ගලෙයක්.  ඒවාට 
ෙවනම නඩු පවරන්න පුළුවන්. ෙපොදු මුදාවක් යටෙත්යි  කියා 
කරන්ෙන්. ඒවා ෙවනම ඒකක. ඒවාෙය් ණය ආණ්ඩුව භාර ගන්න 
ඕනෑ නම් ඒවාෙය් ආදායමත් භාණ්ඩාගාරයට එන්න ඕනෑ. එෙහම 
නම් මහජන බැංකුෙව් සහ ලංකා බැංකුෙව් ආදායමත් 
භාණ්ඩාගාරයට එන්න ඕනෑ. වියදමත් එන්න ඕනෑ. ඒවා ෙවනම 
ඒකක. ඒවා කඩා වැටුණ ෙවලාවක ඩිංගිරි බණ්ඩා විෙජ්තුංග 
මැතිතුමා මුදල් අමාත්යවරයා වශෙයන් ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
කිව්වා, "ලංකා බැංකුවයි, මහජන බැංකුවයි බංෙකොෙලොත්" 
කියලා.  එතෙකොට මුළු ආර්ථිකයම කඩා වැෙටන්න ගියා. ණයවර 
ලිපි පිළි ගන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ ෙවලාෙව් 
රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිවරයා බැඳුම්කර නිකුත් කරලා 
පාග්ධනය උඩට ඉස්සුවා. ඒවා ෙවනම ඒවා. රාජ්ය  ණය 
ෙනො ෙවයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ෙම් මුදල් අමාත්යවරයා කියන විධියට ලියන්ෙන් නැතිව 
රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක්  ණය අර ෙගන තිෙබනවා කියලා මුළු 
ෙලෝකෙය්ම Fitch Ratingsකාරෙයෝ දැන ගත්තා නම්, Fitch 
Ratings එෙක් යන්න පුළුවන් 18වැනි තැන, අපි ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා 18වැනි තැනට. 18වැනි තැනටත් යට ගිහිල්ලා 19 
කියලා අලුත් ඉලක්කමක් හදනවා. ඇයි ෙපොත්වල ලියලා නැතිව 
ණය අරෙගනලු. ඒකට අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙහොඳ 
උත්තරයක් දුන්නා. එතුමා කියනවා, "ෙපොත්වල ලියලත් නැත්නම්, 
ෙපොෙහොර උරවල දමලා කවුරු හරි ෙඩොලර් ෙගනැල්ලා ෙදන්න 
ඇති, කුණු ෙලොරියකින් ෙගනිහිල්ලා මැදමුලනට දමන්න කියලා. 
කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඉතින් ඒක ෙනොෙගවා හිටියාම ඉවර 
ෙන්. කවුරුවත් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ ෙන්" කියලා.  

කවුරුවත් ඉල්ලන්ෙන් නැති නිසා - [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකකවත් ලියලා නැත්නම් ෙගවන්න අවශ්ය නැහැ ෙන්. ෙම් 
වාෙග් විහිළු කරන ආයතනයක් බවට ෙම් උත්තරීතර සභාව වන 
පාර්ලිෙම්න්තුව පත් වුණාම - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පසුව ගත්ත ෙවලාවත් ඉවරයි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම තව එක කාරණයක් කියලා අවසන් කරනවා. මම 

ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් එක පශ්නයයි. ෙම් උත්තරීතර සභාව, 
ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව මුදල් පිළිබඳව බලය තිෙබන ආයතනයට 
ඇවිල්ලා පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙපොත්වල ලියන්ෙන් නැතිව ණය අර 
ෙගන තිෙබනවා කියලා කියනවා.  

තමුන් පාර්ලිෙම්න්තුවට සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් කියන තරමක් 
කියන්ෙන් ෙබොරු නම්, වංචනික දුර්නිරූපණය, අහිංසක 
දුර්නිරූපණය කියන ෙම් ෙදකම කරනවා නම්,  ෙම් රට කඩා 
වැටිලා, මූල්ය කමය කඩා වැටිලා තිෙබන අද වාෙග් දවසක, 
එෙමන්ම  තුන් අතකින් ෙමෝටාර් ගහලා - බදු වැඩි කරලා, මුදෙල් 
අගය අවපමාණය කරලා, සල්ලි අච්චු ගහලා -  ජනතාවට දරා 
ගන්න බැරි පීඩනයක් ඇති වී තිෙබන අවස්ථාවක, ඒ තත්ත්වය 
නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් 
කියන්ෙන් රටයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි, ආණ්ඩුවයි අමාරුෙව් 
දමන්ෙන් නැතිව, අෙප් විශ්වාස භංගයට ෙපර මුදල් අමාත්යවරයා 
ඉල්ලා අස් ෙවන්නය කියන එකයි. එෙසේ කියමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය 

ඇමතිතුමා. 

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු ආනන්ද 
කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.25] 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් වත්මන් ආර්ථික 

තත්ත්වය පිළිබඳව ෙකෙරන විවාදයට සහභාගිවීමට මටත් 
අවස්ථාවක් දීම ගැන පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට අපට ෙම් රෙට් මූල්ය 
වගකීම පැවරී තිෙබනවා.  ඒ නිසා  රජයක් හැටියට අපි රෙට් 
වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුවත් 
කිරීම සඳහා ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන් රෙට් මූල්ය යථාර්ථය දැනෙගන, ඊට පසුව 
අනාගත ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා  ආර්ථිකය ෙමෙහයවීෙම් 
වගකීම රජයක් හැටියට අපි භාරෙගන  ඉස්සරහට යන 
ෙමොෙහොතයි ෙම්.  

ගරු අගාමාත්යතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට රාජ්ය ණය 
පමාණය රුපියල් ටිලියන 9.5ක් වනවා. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් 
බිලියන 9,500ක් විතර ෙවලා කියලා අප දැන් ෙසොයා ෙගන 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම  රුපියල් බිලියන 1,042ක් ණය අපි 
අලුතින් ෙසොයා ෙගන, ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ණය උගුෙලන්  අපි ෙබ්රිලා,  ෙගෝලීය වශෙයනුත් 
එන අභිෙයෝගවලට මුහුණ දීලා, ෙම් ආර්ථිකය හසුරවලා ඉතාම 
ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් විධියට ජනතාවට අපි භාර ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද  කියන එක පිළිබඳව අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා 
පැහැදිලි පතිපත්තියක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා.   
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට අයත් 
රුපියල් බිලියන 365කුත්, ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවයට අයත් රුපියල් 
බිලියන 211කුත්, වරාය අධිකාරියට අයත් රුපියල් බිලියන 
260කුත්, ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් EPF සහ  ETF ෙගවා නැති 
රුපියල් බිලියන 23කුත්, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් අමාත්යාංශ සහ 
ආයතනවලට අදාළ රුපියල් බිලියන 58.4කුත්, එයින් මහාමාර්ග 
විෂයට සම්බන්ධ  රුපියල් බිලියන 24කුත් වැනි ණය පමාණයකුත් 
අපි ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා.  2005 මුළු ණය පමාණය ගත්තාම 
සහන පදනම මත  අරෙගන තිෙබනවා, සියයට 96ක්. ෙම් පමාණය 
2014 වන ෙකොට සියයට 52ක් දක්වා ෙම් රෙට් අඩු කරලා තිබුණා. 
අපි එදා විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට අපි ෙචෝදනා කළා, වැඩි 
ෙපොළියට ණය අරෙගන ෙම් රෙට් අසාර්ථක ව්යාපෘති කියාත්මක 
කිරීම තුළින් අන්තිෙම්දී ඒ ණය ෙගවා ගැනීමට බැරි ෙවන 
තත්ත්වයට ෙම් රට පත් ෙවනවායි කියලා.   විෙශේෂෙයන්ම  ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළවල්, වරායවල්,  විදුලි බලාගාර ඉදි කිරීම සඳහා අධික 
ෙපොලියට ණය අරෙගන, ඒවායින් ආර්ථික පතිලාභ  ගන්න බැරි 
තත්ත්වයට පත් කිරීම තුළ අද යම් කිසි අර්බුදයකට අපි මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා.  

පසු ගිය රජෙය් හිටපු ගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා අවුරුදු ෙදකකට කලින් ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වන්න 
තීරණය කළා.  සාමාන්යෙයන් පාලකයකු තමන්ට මුහුණ ෙදන්න 
තිෙබන ජනාධිපතිවරණයක් අවුරුදු ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා  
පවත්වන්ෙන් යම් කිසි අර්බුදයක් එන  ෙකොටයි. ඒක ෙද්ශපාලන 
වන්න පුළුවන්, ආර්ථික වන්න පුළුවන්, සාමාන්යෙයන් 
ජනාධිපතිවරණයක්, නැත්නම් මහ මැතිවරණයක් දින ෙවනස් 
කරලා ඉදිරියට දමන්ෙන් යම් කිසි අර්බුදයකින් පැනලා යන්නයි. 
ඒ හින්දා ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙමොනවා වුණත්, ආර්ථික වශෙයන් 
ෙම් කුණාටුව එනවාය කියලා මම හිතන්ෙන් රජය පමණක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් මහ බැංකුවත් දැනෙගන හිටියා.  

මහ බැංකුෙව් හිටපු නිෙයෝජ්ය අධිපතිතුමකු වන ඩබ්ලිව්.ඒ. 
විජයවර්ධන මහතා "රාවය" පත්තරය සමඟ සාකච්ඡාවක් කරලා 
තිෙබනවා. එහිදී එතුමා කියලා තිෙබනවා, 2012 වසෙර් පමණ සිට 
ෙම් තත්ත්වය එනවාය කියලා එතුමන්ලා ෙහොඳින් දැනෙගන 
හිටියා කියලා. ඒ හින්දා ෙම්ක අද - ඊෙය් නිර්මාණය වූ එකක් 
ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අධික ණය අරෙගන 
අසාර්ථක ව්යාපෘති ආරම්භ කර, ඒ වාෙග්ම දූෂණය පතුරුවා ෙම් 
ණය ෙගවන්න බැරි තත්ත්වයකට එවකට පැවැති රජය පත් වුණා. 
ජනාධිපතිවරණය ඉතාම ඉක්මනින් පවත්වා ඒ රජය එදා 
පයත්නයක් දැරුෙව් ඒ ණයවලින් පැනලා යන්නයි. නමුත්, අලුත් 
රජයක් හැටියට දැන් අපට ඒ ණය ෙගවන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ ණය ෙගවමින් පැහැදිලි කමෙව්දයක් තුළින් ඉස්සරහට යන්නට 
රජයක් හැටියට අපි කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ වගකීම අපි 
භාර ගන්නවා කියලා තමයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට පකාශ කරන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

1977දී අපි විවෘත ආර්ථිකය ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්නා. 
අපනයනය හරහා ෙගෝලීය ආර්ථිකය තුළින් අෙප් සම්පත් රට 
තුළට ගලා ඒමට අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී සැලසුම් කරලා ඉදිරියට ගියා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්පත් සමසත් ජනතාව තුළ ඒකාකාරීව ෙබදා 
දීෙම් මහා වගකීම එදා ඒ රජය භාර ෙගන කටයුතු කළා. ඒ 
ජනතාව බුක්ති වින්ද නිදහස් අධ්යාපනය, ඒ වාෙග්ම නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය ආදායම් මාර්ග ඒ 
ආර්ථිකය තුළින් නිර්මාණය කිරීමට තමයි අපි එදා සැලසුම් කරලා 
ඉදිරියට ගිෙය්. විෙශේෂෙයන්ම අපට මතකයි, ඒ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජය තුළදී ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරලා, ඒ 
ඇඟලුම් කර්මාන්තය ඈත පිටිසර පළාත්වලට ෙගන ගිය ආකාරය. 
ඒ තුළින් අපි ලක්ෂ ගණනකට ආදායම් මාර්ග සකසා දුන්නා. ඒ 
ඇඟලුම් කර්මාන්තය අද වනෙකොටත් ඉතාම ශක්තිමත් ෙලස 

ඉදිරියට යනවා. ඒ හින්දා අපි විෙශේෂෙයන්ම අපනයනය ගැන 
තකන්ෙන් නැතිව, අපනයනය පැත්තකට දමා ණය අරෙගන 
යටිතල පහසුකම් හරිහැටි සැලසුම් කරන්ෙන් නැතිව ඒවා ව්යාප්ත 
කරන්න ගිහිල්ලා අද ණය උගුලක වැටිලා තිෙබනවා.  

2000දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 33ක්ව තිබුණු 
අපනයනය 2015 වනෙකොට සියයට 12.76කට -ඒ කියන්ෙන් හරි 
භාගයක්- අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි, අපට ෙම් ආදායම් එන්ෙන් 
නැත්ෙත්? ෙගෝලීය ආර්ථිකෙයන් අපි ඈත් වන පතිපත්තියක් 
තමයි ෙම් අවුරුදු 10 තුළ අනුගමනය කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා 
අපට ෙම්ෙකන් ඉතාම පැහැදිලි වනවා.  අපට ෙම් තත්ත්වය 
ආෙය්මත් පිටුපසට හරවන්න සිදු වනවා. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
කාර්යක්ෂම කරලා, නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, ෙගෝලීය ෙවෙළඳ 
ෙපොළ හරහා ආදායම් මාර්ග නැවතත් ෙම් රටට ෙගනැල්ලා අෙප් 
තරුණ තරුණියන්ට රැකියා බිහිකර දීම තමයි අෙප් අරමුණ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව තුළ ඒ ෙගොල්ලන් කරපු විවිධ කියාකාරකම් 
හින්දා යුෙරෝපා සංගමයට තිබුණු මත්ස්ය අපනයනය අපට නැති 
වුණා. විෙශේෂෙයන්ම අපට එය මතකයි. GSP plus සහනය අපට 
නැති වුණා. අෙප් අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළවල් විශාල ෙලස 
තිබුණු අපිත් එක්ක මිතව සිටි රටවල් එක්ක අපි තරහා වුණා. ඒ 
වාෙග් කමෙව්දයක් අනුගමනය කරලා අෙප් ආර්ථිකය එක 
පැත්තකින් කඩාෙගන වැෙටන ෙකොට අෙප් තිබුණු රාජ්ය 
ආයතනත් කඩා වැෙටන්න ගත්තා.  

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය ගත්තාම එදා එමිෙර්ට්ස් ආයතනය 
සමඟ ඉස්සරහට ගියාම එම ආයතනය එදා ලාභයක් ලැබුවා. 
නමුත්, පසු ගිය දිනක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හයිඩ්පාර්ක් 
පිටිෙය්දී පපුවට ගහෙගන "මට ෙම්ක ෙදන්න, මම කරලා 
ෙපන්වන්නම්" කියලා කිව්වාට ෙමොකක්ද එදා කෙළේ?  ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවය අරෙගන එතුමාෙග් මස්සිනාට දුන්නා. එතුමාෙග් 
මස්සිනා ෙමොනවාද කෙළේ? අන්තිමට ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය 
බංෙකොෙලොත් කරලා අද ෙවනෙකොට රුපියල් බිලියන 200ක් ණය 
ෙවලා තිෙබනවා. අද අපට ඒ ණය ෙගවන්නත් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැති ගුවන් යානා 
විශාල සංඛ්යාවක් ඇණවුම් කළා. ඒ සියලු ෙද්ම කරලා දැන් 
ෙම්ෙගොල්ලන් අපට ඇවිල්ලා කියනවා,  මාස ෙදකකින්, තුනකින් 
ෙම් ආයතන හරියට හරි ගස්සලා, ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් 
කරලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න කියලා. අපි දන්නවා ඒක 
එච්චර ෙලෙහසි නැහැයි කියලා. නමුත්, අපි ඒ සඳහා සැලසුම් 
හදලා ඒ අනුව කියා කර ෙගන යනවා. ඒ බර ජනතාවෙග් පිට 
තබන්ෙන් නැතිව අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා  ඒ ආයතන ලාභ ලබන 
තත්ත්වයට නැවතත් පත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපිත් එක්ක අපනයන 
අංශෙයන් තරග කරපු රටවල් සියල්ලක්ම පාෙහේ -වියට්නාමය 
ගත්තත්, බංග්ලාෙද්ශය ගත්තත්, තායිලන්තය ගත්තත්- පසුගිය 
අවුරුදු 10ක කාලය තුළ අපනයනය අතින් අපට වඩා විශාල 
වර්ධනයක් ලබා ෙගන තිෙබනවා.  ඒවා ගැන අෙප් ජනතාව 
දැනුවත් කර, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් ගැන විවාද කරලා අෙප් රට 
ෙම් තත්ත්වයට වැටුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා අපි ෙහොඳ 
අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනෑ. අපි ඒ ගැන අවෙබෝධ කර 
ගන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ෙකෝණවලින් බලලා තර්ක 
විතර්ක කරනවා නම් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට අපහසු 
වනවා. එවිට, අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන තර්කයක් විතරයි ඉතිරි 
වන්ෙන්. අෙප් අනාගත තරුණ පරපුරට අනාගතෙය්දී භාර ෙදන්න 
තිෙබන වගකීම ගැන ෙහොඳින් හිෙත් තියා ෙගන අප ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආ ර්ථිකෙය් යථාර්ථය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අෙනක් රටවල් 
සංවර්ධනය වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්  උපාය මාර්ග 
ෙමොනවාද? ඒ ෙගොල්ලන් ඉස්සරහට ගිෙය් ෙකොෙහොමද? ඒ 
ෙගොල්ලන් මානව සම්පත් කළමනාකරණය කෙළේ ෙකොෙහොමද? ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථිකය කාර්යක්ෂම කෙළේ ෙකොෙහොමද යනාදී 
කාරණා පිළිබඳව අපි ෙහොඳින් වටහා ෙගන ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. 
ඒ යථාර්ථය ෙත්රුම් ගන්න බැරි නම් අ පි තව තවත් පස්සට යන 
එක තමයි වන්ෙන්.  

චීනය ගැන කියනවා නම්, නැත්නම් වියට්නාමය ගැන කියනවා 
නම්, ඒ ෙගොල්ලන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඉතාම ෙවනස් 
ස්වරූපයකයි හිටිෙය්. චීනෙය් සහ වියට්නාමෙය් 
ෙකොමියුනිස්ට්වාදය තිබුණත් ෙම් ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය්, විවෘත 
ආර්ථිකෙය් තිෙබන ෙහොඳ ලක්ෂණ ඒෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථිකයට 
අරෙගන, ඒ තුළින් ඒෙගොල්ලන්ෙග් ජනතාවට විශාල ෙලස උසස ්
ආදායම් මාර්ග  ෙගන එන තත්ත්වයකට එතුමන්ලා ඒ රටවල් පත් 
කරලා තිෙබනවා. අපි ෙම් පාඩම් තුළ ඉඳෙගන ඒවා  අනුගමනය 
කරලා, අපට අවශ්ය ෙද් අරෙගන ඉදිරියට යන්න  කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ.  

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය, ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව, විදුලිබල 
මණ්ඩලය වැනි ආයතන කාර්යක්ෂම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ 
ආයතන අෙප් රෙට් ජනතාවට බරක් වන්ෙන් නැතිව, අෙප් රජෙය් 
ආදායම විනාශ කරන ආයතන බවට පත් කරන්ෙන් නැතිව,  එම 
ආයතන පතිසංවිධානය කරලා ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා පුළුල් කතිකාවතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
කරලා අෙප් එකඟතාව ඇතිව රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට අපට 
දැන් කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශයක් කළා, ඒ සියලුම 
සැලසුම් පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරලා තමයි 
ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන් කියලා. ෙමොකද, රජෙය් මූල්ය පාලනය 
ගැන වගකීම තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ඒ ගැන තැකීමක් 
ෙනොකර පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලු කරලා ඉස්සරහට යන්න ගිහිල්ලා 
තමයි ෙම් රට ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ජනතාව දැනුවත් කරන්ෙන් නැතිව තනි 
තීරණ ගන්නවා නම්, - 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය 

අමාත්යතුමා දිගින් දිගටම කියන කරුණුත්, ෙම් මූල්ය පකාශනෙය් 
තිෙබන කරුණුත් සියල්ල පරස්පරයි. ෙම් නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙනොමඟ යවලා තිෙබන්ෙන් වර්තමාන රජෙයන්ද? නැතිනම් ෙමම 
රාජ්ය ඇමතිතුමා කියන එක හරිද? ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි පිළිතුරක් දිය යුතුයි. ෙමොකද, 
ෙමම මූල්ය පකාශනෙය් තිෙබන කරුණු ෙනොෙවයි ෙමතුමා දැන් 
සඳහන් කරන්ෙන්.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් කථාව කරන්ෙන් 

ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරපු කථාව පදනම් 
කරෙගනයි.[බාධා කිරීමක්] සමහරු ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
ඇහුවා,"ජනවාරි 08ෙවනි දා අෙප් රජය බලයට පත් වුණාට පසුව 
ෙමොනවාද අපි කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. 

නමුත් පසු ගිය රජය කාලෙය් අෙප් රෙට් ජනතාව ජීවත් 
ෙවන්න බැරිව ෙතල් මිල අඩු කරන්න කියලා උද්ෙඝෝෂණය 
කරන විට අඩු තරමින් එතුමන්ලාට ඒකටවත් ඇහුම් කන් ෙදන්න 
බැරි වුණා. ෙතල් මිල අඩු කරන්න කියලා ධීවර ජනතාව එදා 
හලාවත පෙද්ශෙය් ෙපළපාළි යනෙකොට ඒෙගොල්ලන්ට ෙවඩි 
තියලා මැරුවා. නමුත් අප ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා බලයට 
ඇවිල්ලා ඒ සහනය ජනතාවට ලබා දුන්නා. ජනතාවට ෙත්රුම් 
කර දීලා, අපට පුළුවන් ආකාරයට අප අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල 
අඩු කරලා දුන්නා. එදා රජෙය් ෙසේවකයින්ට පඩි වැඩි කරන්න 
බැහැ කියපු රජය පරාජය වුණාට පස්ෙසේ අප ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි  
රාජ්ය ෙසේවකයාට පඩි වැඩි කළා. ඒ වා ෙග්ම අපි අද ගමට 
සංවර්ධනය ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  

ගිය අවුරුද්ෙද් හැම ගමකටම රුපියල් ලක්ෂ දහය බැගින් ලබා 
දීලා, ගෙම් අවශ්යතාව මත ඒ ගම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රජයක් 
වශෙයන් අප විශාල කියාදාමයක් ෙගනගියා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් ඒ 
කියාදාමය අප ඉදිරියට ෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අප ෙම් 
රෙට් තිෙබන සංවර්ධන ව්යාපෘති ඉස්සරහට ෙගන යනවාය කියලා 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අධිෙව්ගී මාර්ග, 
පානීය ජල පහසුකම්, විදුලිය ව්යාපෘති, ආෙයෝජන කලාප කියන 
සියලු ෙදයම  ඉදිරියට ෙගන යනවාය කියා රජයක් වශෙයන් අපට 
පකාශ කරන්න පුළුවන්. ෙගෝලීය ෙවෙළඳ ෙපොළ නැවත ලබා 
ගැනීමට සමබර විෙද්ශ පතිපත්තිය හරහා අප දැන් ඉතාමත් දුර 
ගමනක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  

යුෙරෝපා සංගමෙය් රටවල්වලට මත්ස්ය අපනයනය කිරීමට, 
GSP Plus සහනය ලබා ගැනීමට, ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම 
ෙවෙළඳ ෙපොළවල් අල්ලා ගැනීමට තව ෙනොෙබෝ දිනකින් අපට 
හැකි ෙවනවා. ඉන්දියාව, චීනය, සිංගප්පූරුව වාෙග් විශාල 
ෙවෙළඳ ෙපොළවල් තිෙබන රටවල් සම්බන්ධ කරෙගන, ඈත 
අතීතෙය් අෙප් රෙට් පැවති අනුරාධපුර, ෙපොෙලොන්නරු යුග තුළ 
අප හදා ගත් ෙගෝලීය ආර්ථිකයට බද්ධ ෙවච්ච ආර්ථිකය නැවතත් 
ෙම් රෙට් ඇති කරන්නට ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග්ත් පධානත්වෙයන් යුතුව කටයුතු කරන බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. තරුණ තරුණියන්ට රැකියා දස 
ලක්ෂයක් ලබා දීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන බවට අප මහ 
මැතිවරණෙය්දීත්, ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් ෙපොෙරොන්දු වුණා. එම 
රැකියා දස ලක්ෂයක් ලබා දීෙම් වැඩසටහන තුළින් ඉතාමත් 
ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් සෑදීමට අප සියලු ෙදනාම එකතුෙවලා වැඩ 
කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධාරණය 
කරමින්, සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

     
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. M.L.A.M. Hizbullah. 

You have thirteen minutes.   
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
நாட் ைடய ெபா ளாதார நிைலைம ெதாடர்பில் பிரதமர் 
ஆற்றிய உைர சம்பந்தமாக இடம்ெப ம் ஒத்திைவப் ேவைள 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான் மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். குறிப்பாக, கடந்த ஜனாதிபதி மற் ம் 
பாரா மன்றத் ேதா்தல்க க்குப் பின்னர் நாட் ேல 
ஏற்பட் க்கின்ற ெபா ளாதார மந்த நிைல, 
ெபா ட்களி ைடய விைல அதிகாிப் , தலீட்டாளர் 
க ைடய வ ைக குைற  ேபான்ற பல காரணங்களால் 
பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகைள இன்  நாம் 
எதிர்ேநாக்கியி க்கின்ேறாம். இந்த நிைலைம 20 
ஆண் க க்குப் பிறகு ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்தி டாக 
ஏற்பட் க்கின்ற . அதாவ , ஒ  நாட் ேல ஆட்சி மாற்றம் 
ஏற்ப கின்றவிடத்  அந்த அரசின்மீ  நம்பிக்ைக 
ஏற்ப ம்வைர இவ்வாறாக ெபா ளாதார ழ்ச்சி ஏற்ப வ  
வழக்கமாகும். ெவளிநா க க்கு  இலங்ைக மீதான நம்பிக்ைக 
ஏற்ப கின்றவைர, தலீட்டாளர்க க்கு இந்த அரசின்மீ  
நம்பிக்ைக ஏற்ப கின்றவைர இந்த நிைலைம ெதாட ம். 
ெவளிநாட்  நி வனங்கள் இந்த நாட் ேல தலீ கைளத் 
தவிர்த் க்ெகாண்டதனா ம் பல்ேவ பட்ட ெபா ளாதாரப் 
பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்கியி க்கிேறாம். ஆகேவ, இன்  
எங்கள் ன்னால் இ க்கின்ற ஒ  பிரச்சிைன, எல்ேலா ம் 
ஒன் ேசர்ந்  இந்த நாட் ைடய ெபா ளாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதாகும். ஆ ங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்ற 
ேவ பா கைள மறந் , ன்ைனய ஆட்சியிேல இவ்வா  
ெசய்தார்கெளன்  குைற கூறிக்ெகாண் ப்பைத விட் விட்  
மக்க ைடய அ ப்பைடத் ேதைவகைள நிைற ெசய் ம் 
வைகயிேல, மக்கள் ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனயி ந்  
மீ ம் வைகயிேல, குறிப்பாக அத்தியாவசிய உண ப் 
ெபா ட்கைள மிகக் குைறந்த விைலயிேல ெப கின்ற 
வைகயில் எங்க ைடய ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககைள 
உ வாக்க ேவண் ம்.  

கடந்த வாரம் ேகா ைம மாவின் விைல அதிகாிக்கப் 
பட்ட . அதன் காரணமாக பாணின் விைல அதிகாித்தி க் 
கின்ற . இதனால் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ம் அப்பாவி 
மக்க ம் பல்ேவ பட்ட சிக்கல்கைள எதிர்ேநாக்கியி க் 
கின்றார்கள். மக்கைள ேவ  உண  வைகக க்கு மாற்ற 
ேவண் ெமன்ற ெகாள்ைகைய நீண்டகால அ ப்பைடயில் 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ேம தவிர, குறிப்பிட்ட காலத் க்குள் 
அைதச் ெசய்ய ெமன்  எதிர்பார்க்க யா . ஆகேவ, 
மக்கள்மீ  அதிக சுைமகைளச் சுமத் வைத நி த்தி, 
மக்க க்கான வசதிகைள வழங்குகின்ற வைகயிேல 
அரசாங்கம் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகையக் கைடப் 
பி ப்பதற்கு நாம் எல்ேலா ம் ஒத் ைழக்க ேவண் ெமன்  
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திேல ஸ் ம்க ம் அதிகமான பங்கு 
வகிக்கின்றார்கள் என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். ஸ் ம்கள் 
தங்க ைடய ெபா ளாதார ைறைமகைள வங்கிகளி டாக 

ேமற்ெகாள் ம் வைகயில், தங்க ைடய வியாபாரத்ைத 
இஸ்லாமிய சட்ட வைரயைறக்குள் ெசய் ெகாள் ம் 
வைகயிலான வங்கி நடவ க்ைககள் அைமயப்ெபற 
ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைக நீண்ட நாளாக இ ந்  வந்த . 
அந்த அ ப்பைடயில், 1988ஆம் ஆண் ன் 30ஆம் இலக்க, 
வங்கி (தி த்தம்) சட்ட லம் 2005ஆம் ஆண்  
பாரா மன்றத்திற்கு ெகாண் வரப்பட்  ஏகமனதாக 
நிைறேவற்றப்பட்ட . இன்  அ  சட்டமாக்கப்பட் க் 
கின்ற . அந்த வைகயில், இஸ்லாமிய வங்கி நைட ைறையச் 
ெசய்வதற்கு இந்தப் பாரா மன்றம் அங்கீகாித்தி க்கின்ற . 
அந்த அ ப்பைடயிேலதான் 'அமானா வங்கி' என்ற 
இஸ்லாமிய அ ப்பைடயிலான திய வங்கி 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . அதற்குப் பிறகு இலங்ைக வங்கி, மக்கள் 
வங்கி, ெகாமர்ஷல் வங்கி, ஹற்றன் நஷனல் வங்கி உட்பட 
இந்த நாட் க்கின்ற ெப ம்பாலான வங்கிகள் மற் ம் 
LEASING கம்பனிகள் இஸ்லாமிய நைட ைறயிலான வங்கிச் 
ேசைவகைள ஆரம்பித்தி க்கின்றன. இன்  அந்த 
வங்கிகளி டாகத் தங்க ைடய மார்க்கத் க்கு கட் ப்பட்ட 
வைகயிேல ஸ் ம்க ம் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாண்  

க்கின்றார்கள். ஆனால், அவற்ைற நி த்த ேவண் ெமன்  
இன்  சில கு க்கள் ேகாஷமிட் க்ெகாண் க்கின்றன. ஒ  
ச கத் க்கு இ க்கின்ற, அ ம் பாரா மன்றத்திேல 
சட்டமாக்கப்பட் க்கின்ற ஒ  விடயத்ைத நி த்த 
ேவண் ெமன்  அவர்கள் அண்ைமயிேல மத்திய வங்கிக்கு 

ன்னா ம் மற் ம் பல  இடங்க க்கும் ெசன்  
ேகாஷமிட்டைத நாங்கள் அறிேவாம். ஆகேவ, நாங்கள் 
இவற்றின்மீ  மிகக் கவனமாக இ க்கேவண் ம். இந்த 
நாட் ன் ெபா ளாதாரம் கட் ெய ப்பப்பட ேவண் மாக 
இ ந்தால், நாங்கள் எல்ேலா ம் ஒன் பட் ச் 
ெசயற்படேவண் ம். சகல ச கங்க ம் அவர்க ைடய 
மார்க்கம் அ மதித்த வைகயில், அவர்க ைடய 
வியாபாரத்ைதச் ெசய்வதற்கான சூழ்நிைலகள் ஒ  நாட் ேல 
இ க்கேவண் ம். அப்ேபா தான் ஒ  நா  

ன்ேனற்றமைடய ம்.  

எம  நா  குட் ச் சுவரானதற்குக் காரணம் நீண்ட 
காலமாக இன ாீதியாகச் சிந்தித்தேதயாகும். இந்த நாட் ேல 
30 ஆண் கள் த்தம் நிலவிய . இன்  மீண் ம் நாங்கள் 
எல்ேலா ம் ஒன்றிைணந் , இந்த நாட்ைட அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு ஆயத்தமாக இ க்கின்ேறாம். அன்  அெமாிக்க 
ச கம், ஐேராப்பிய ச கம் உட்பட சர்வேதச ச கம் நம  
நாட்ைட ஓர் எதிாி நாடாகப் பார்த்த . இன்  அந்த 
நிைலைமகள் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க ைடய தைலைமயி ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய வழிகாட்ட ம் 
மாற்றப்பட் க்கின்றன. நாம் சர்வேதச நா க டன் நட்ைப 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ேறாம்; ஐேராப்பிய நா க டன் நட்ைப 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ேறாம். அந்நா களின் ஒத் ைழப் டன் 
நாம் எம  நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்கான பணிகைள 
ஆரம்பித்தி க்கின்ேறாம். வடக்கு, கிழக்கிேல த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள மீண் ம் அவர்க ைடய ெசாந்தப் 
பிரேதசங்களில் கு யமர்த்தி, அவர்க ைடய அ ப்பைடத் 
ேதைவகைள நிைற ெசய்வதற்குத் ேதைவயான பணிகளிேல 
நாம் ஈ பட் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். வடக்கு, கிழக்கிேல 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க ைடய வ மானத்ைத 
அதிகாித் , அவர்க ைடய வ ைமையப் ேபாக்கி, 
அவர்க ம் ெபா ளாதாரத்திேல பங்ெக க்கின்ற ஒ  
ச கமாக மாற் வதற்கு நாம் பல்ேவ பட்ட 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  வ கின்றேபா , சில 
தீவிரவாதக் கு க்கள் இனங்க க்கு எதிராக, ச கங்க க்கு 
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எதிராகச் ெசயற்பட்  மீண் ம் இந்த நாட் ேல இனாீதியான 
ஒ  கல் நிைலைய உ வாக்குவதற்கு யற்சிக்கின்றன; 
மீண் ம் இந்த நாட்ைடக் குட் ச்சுவராக்குவதற்கு 

ைனகின்றன. இவ்வாறான சில கு க்களின் நடவ க்ைக 
களினால்தான் கடந்த அரசாங்கத்ைத சி பான்ைமச் ச கம் 

க்கிெயறியேவண் ய நிைலைம ஏற்பட்ட . ஆகேவ, 
நாங்கள் இ  ெதாடர்பில் மிகக் கவனமாக இ க்கேவண் ம். 
எந்தெவா  சூழ்நிைலயி ம் இவ்வாறான கு க்க க்கு இந்தப் 
பாரா மன்ற ம் இந்த அரசாங்க ம் இடமளிக்கக்கூடா  
என்  நான் இந்தச் சைபயிேல  ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வ  என்ப , ெவ மேன 
அரசாங்கத்தால் மட் ம் யா . எதிர்க்கட்சிக ம் அதற்கு 
ஆதர  அளிக்கேவண் ம். ெபா ளாதாரம் என்ப  இந்த 
நாட் க்குாிய ஒ  விடயம். அ  இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற 
மக்க ைடய வாழ்வாதாரத் டன் ெதாடர் ைடய ஒ  விடயம். 
ஆகேவ, எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்த் க் ேகாஷமி கின்றேபா , 
சில ேநரங்களில் தலீட்டாளர்கள் எம  நாட் ேல தலீ  
ெசய்வதற்குத் தயங்குவார்கள். இதனால், இந்த நாட் ைடய 
ெபா ளாதாரம் ெவகுவாகப் பாதிக்கும். ஆகேவ, நான் இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்வ  எல்லாம், தய ெசய்  
அரசிய க்கு அப்பால், நாங்கள் எல்ேலா ம் இந்த 
நாட் ைடய ெபா ளாதாரத்ைதப் பற்றிச் சிந்திக்கேவண் ம் 
என் தான். நாட் ைடய ெபா ளாதாரம் என்ப , 
ஒவ்ெவா  கு ம்பத்தின ம் ெபா ளாதாரத் டன் சம்பந்தப் 
பட்ட ஒ  விடயம். ஆகேவ, அந்த அ ப்பைடயில் நாம் 
எல்ேலா ம் ஒன்றிைணகின்றேபா  மாத்திரம்தான், எம  
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப ம். இன்  
நாம் எல்ேலா ம் இந்த நாட் ல் ஏற்பட் க்கின்ற 
ெபா ளாதார ெந க்க யி ந்  மீட்சி ெபறேவண் ம். 
நாட் ேல நி த்தப்பட் க்கின்ற அபிவி த்திப் பணிகள் 
மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்படேவண் ம். சா்வேதச தலீட்டாளர் 
கள் எம  நாட் க்கு வந் , தலீ கைளச் ெசய்வதற்கான 
வாய்ப் க்கைள ம் வசதிகைள ம் நாங்கள் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல உல்லாசப் பயணத் ைறைய 
ன்ேனற் வத டாக, நாட் ன் வ மானத்ைத அதிகாிப் 

பதற்கு நாங்கள் யற்சிக்கேவண் ம். இன்  ேதசிய ாீதியில் 
மாத்திரமல்ல, சர்வேதச ாீதியி ம் ெபா ளாதாரம் 
ந வைடந்தி க்கின்ற . இன்  பல அர  நா களிேல - 
இஸ்லாமிய நா களிேல - ஏற்பட் க்கின்ற பிரச்சிைன, 
சர்வேதசத்திேல ஏற்பட் க்கின்ற பிரச்சிைன, எங்க ைடய 
நாட் ேல உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற பிரதான உற்பத்திப் 
ெபா ளான ேதயிைலக்கு சர்வேதச ாீதியிேல ஏற்பட் க் 
கின்ற பிரச்சிைன எனப் பல பிரச்சிைனகளால், ெபா ளாதாரம் 
ந வைடந்தி க்கின்ற . ஆகேவ, இவ்வாறான சூழ்நிைல 
க க்கு மத்தியில்  30 ஆண் கள் த்தத்திேல சிக்கி, 
சின்னாபின்னப்பட்ட நம  நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப 
ேவண் மாக இ ந்தால், த ல் எங்க க்கிைடயில் 
இ க்கின்ற ேவ பா கைள மறக்கேவண் ம். இந்த நாட் ேல 
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்  கிட்டத்தட்ட 15 மாதங்களாகின்றன. 
ெதாடர்ந் ம் நாங்கள் கடந்த ஆட்சியாளர்கைளப் பற்றிப் 
ேபசிக்ெகாண் ந்தால், அதாவ  உைரயாற்றத் ெதாடங்கிய 

டன் கடந்த ஆட்சிையப் பற்றிக் குைறெசால் க் ெகாண் ம் 
கடந்த ஆட்சியில் இ ந்த பிரச்சிைனகைளப் பற்றிச் 
ெசால் க்ெகாண் மி ந்தால், எங்களால் ஒ  நா ம் எம  

நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப யா . 
ஆகேவ, எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரைவ ம் ஒத் ைழப்ைப ம் 
ெபற் , நாட்ைடப் ெபா ளாதார ாீதியில் கட் ெய ப்  
வதற்கான பணிகளில் நாங்கள் ஈ படேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
த்தத்திேல எம  பிரேதச மக்கள் மிக ம் ேமாசமாகப் 

பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
ஆயிரக்கணக்கான விதைவகள் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்கள் தங்க ைடய கு ம்பத்ைத 
நடத்த யாமல் இ க்கின்றார்கள்; தங்க ைடய 
பிள்ைளகைளப் பாடசாைலக்கு அ ப்ப யாமல் 
இ க்கின்றார்கள். ஏன், ஆகக்குைறந்த அ ப்பைட வசதியான 
மலசலகூட வசதிகூட இன்றி வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். 
மலசலகூடத்ைதக்கூடக் கட் க்ெகாள்ள யாமல் அங்கு 
ஆயிரக் கணக்கான கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன. ஆகேவ, 
நாங்கள் எங்க ைடய அைமச்சு லம் அவர்க க்கான 
பல்ேவ பட்ட திட்டங்கைள ன்ைவத்தி க்கின்ேறாம். 
குறிப்பாக த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட ெபண்க க்குத் ெதாழில் 
பயிற்சியளித்  ெதாழில் வாய்ப் க்கைள வழங்குவத டாக 
அவர்க ைடய ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்குப் 
பல ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ைவத்தி க்கின்ேறாம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
நாங்கள் இவ்வாறான ெசயற்பா கைளச் ெசய்வதற்கு 
ஒன் பட ேவண் ம். இன ாீதியாகச் சிந்திப்பைத த ல் 
தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். "இ  என  நா ", "இ  என  
தாய்ப் மி" என்கின்ற உணர்ேவா  ஒவ்ெவா வ ம் 
சிந்திப்பதற்கான சூழ்நிைலகள் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். 
நாங்கள் எல்ேலா ம் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற எங்க ைடய 
நாட்ைட அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ம்; கட் ெய ப்ப 
ேவண் ம். இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்காக இன, மத 
ேவ பா க க்கு அப்பால் நாங்கள் ஒன் பட் ச் ெசயற்பட 
ேவண் ம். அவ்வா  ெசயற்ப கின்றேபா  மாத்திரம்தான் 
நாம் நம  நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப ம்.  

அந்த வைகயில் இனப் பிரச்சிைனக்கான தீர்  காணப்பட 
ேவண் ம். எந்த வைகயி ம் இந்த நா  பிாிய யா . 
வடக்கும் கிழக்கும் நிரந்தரமாக இைணக்கப்ப வதற்கு 
ஒ ேபா ம் அ மதிக்கமாட்ேடாம் என்பைத நாங்கள் மிகத் 
ெதளிவாக ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறாம். ஆனால், 
அதிகாரங்கள் பகிரப்பட ேவண் ்ம். அதிகாரங்கள் பகிரப்ப  
வத டாகச் சகல ச கங்க ம் தங்க ைடய 
அதிகாரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்  இந்த மண்ணிேல 
வாழ்வதற்கான சூழ்நிைலகள் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். 
இன்  இந்த நாட் ள்ள 9 மாகாணங்க ம் மிகச் சிறப்பாகச் 
ெசயற்பட் க் ெகாண் க்கின்றன. இன்  சிலர் வடக்ைக ம் 
கிழக்ைக ம் இைணக்க ேவண் ம் என்ற ேகாஷத்ைத எ ப்பி 
இனங்க க்கிைடயிேல மீண் ம் பிரச்சிைனகைள 
உண் பண்ண வி ம் கின்றார்கள். இந்த நா  ெபா ளாதார 
ாீதியிேல ன்ேனற்றமைடய ேவண் மாகவி ந்தால் இந்த 
நாட் ேல இ க்கின்ற மக்கள் நிம்மதியாக வாழ ேவண் ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have one more minute.  
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
Okay. I will wind up, Sir.    
ஆகேவ, வடக்கு மாகாண ம் கிழக்கு மாகாண ம் 

மீண் ம் இைணக்கப்ப வதற்கு நாங்கள் ஒ ேபா ம் 
அ மதிக்கமாட்ேடாம் என்  நான் இந்தச் சைபயில் மிகத் 
ெதளிவாகச் ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இன்  இந்த 
நாட் ேல இனப்பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரத் தீர்  காண்பதற்காக 
அரசியலைமப் ச் ைப உ வாக்கப்பட் க்கின்ற . மக்கள் 
அைனவாின ம் பிரதிநிதித் வம் பா காக்கப்படக்கூ ய 
வைகயில், அவர்க ைடய உாிைமகள் பா காக்கப்படக்கூ ய 
வைகயில், இந்தச் சைபயிேல அவர்க ைடய பிரதிநிதித் வம் 
விகிதாசார அ ப்பைடயில் இடம்ெபறக்கூ ய வைகயில், 
மீண் ம் இனங்க க்கிைடயிலான கசப் ணர்  ஏற்படாத 
வைகயில் இந்த நாட் ேல திய அரசியலைமப் ச் சட்டம் 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அதற்காக நாங்கள் எல்ேலா ம் 
கட்சி ேபதங்க க்கு அப்பால் ஒன் பட் ச் ெசயற்பட ன்வர 
ேவண் ம் என்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

    
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි ෙදොළහක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර මුලාසනය සඳහා ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී 

ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.  

 
[අ.භා. 5.57] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය ෙම් රට මර 

උගුල් ෙදකකට හසු කළා. එකක් තමයි ජිනීවා උගුල. අෙනක් එක 

තමයි ණය උගුල. අ ෙප් අලුත් රජයට තිබුණු පධාන අභිෙයෝග 
ෙදක තමයි ෙම් රට ජිනීවා උගුෙලනුත්, ඒ ණය උගුෙලනුත් ගලවා 
ගන්න එක. ඒක තමයි අපට විෙශේෂෙයන්ම තිබුණු අභිෙයෝග 
ෙදක. ජිනීවා උගුල ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
රටට කරුණු ෙහළි කරමින් කිව්ෙව්, යුෙරෝපෙය් ඉන්න කට්ටිය, 
ඇෙමරිකාෙව් ඉන්න කණ්ඩායම් අපි දියුණු ෙවනවාට විරුද්ධයි 
කියලායි. ෙලෝක බලවතුන් අපි දියුණු ෙවනවාට විරුද්ධයි, ඒකට 
ඊර්ෂ්යා කරනවා කියලායි කිව්ෙව්. ඒ නිසා එතුමාවත්, ඒ වාෙග්ම 
රණවිරුවනුත්, ෙම් රෙට් ජනතාවත් යුද අධිකරණයකට ෙගන 
යන්න තමයි ෙම් ජිනීවා උගුල ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා 
තමයි එදා එතුමා පැහැදිලි කෙළේ. ජිනීවාවල විදුලි පුටුවක් 
තිෙබනවා, තමන්වත්, රණවිරුවන්වත් ඒෙක් ඉන්ඳවලා මරන්න 
හදනවා කියලා කිව්වා.  ජිනීවාවල තිෙබනවා, එල්ලුම් ගහක්, 
ඒකට අර ෙගන ගිහිල්ලා මරන්න හදනවා කියලා තමයි එදා එතුමා 
රටට කිව්ෙව්.  යුෙරෝපෙය් බලවත් රටවල් පිළිබඳව අෙප් හිත් තුළ 
දැඩි ෛවරයක් එදා එතුමාඇති කළා. එතුමා පුරසාරම් ෙදඩුවා. 
"මම කැමැතියි, රට ෙවනුෙවන් ජිනීවාවලට යන්න, ගිහිල්ලා 
එල්ලුම් ගහට නගින්න මම ලැහැස්තියි" කියලා තමයි එතුමා ඒ 
ගැන පුරසාරම් ෙදඩුෙව්. එෙහම පුරසාරම් ෙදොඩන ගමන් එතුමා 
ෙම් රෙට් ජනතාවට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "මාවත්, ෙම් රෙට් 
ජනතාවත්, රණවිරුවනුත් ඒ යුද අධිකර ණෙයන් ෙබ්රා ගන්න 
ඕනෑ නම්, මට ඡන්දය දීලා ආපසු මාව ජනාධිපති කරන්න" කියලා 
කිව්වා. එෙහම කියලා ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගන්න හැදුවා. 
ෙම් ජිනීවා උගුල හරියට හිඟන්නාෙග් තුවාලය වාෙග් පාවිච්චි 
කරලා, අවුරුදු ෙදකකට කලින් ජනාධිපතිවරණයට ගියා. ෙමොකද, 
ෙම් ජිනීවා උගුල තුළින් ජනතාවෙග් අනුකම්පාව ලබාෙගන ආපසු 
ජනාධිපති ෙවන්නයි එතුමා උත්සාහ කෙළේ. නමුත් මහින්ද 
රාජපක්ෂට ඡන්දය දුන්ෙනොත් ෙම් උගුෙලන් රට ගලවා ගන්න 
පුළුවන්ද කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවට පශ්නයක් තිබුණා.  

ෙමොකද, ෙම් ජිනීවා උගුෙලන් රට ෙබ්රා ගන්න එදා බෑන් කී 
මූන් මහතා ෙම් රටට ආවාම ඇමතිවරයා ෙකොෙහොමද, විසඳුම 
දුන්ෙන්? මාධ්ය සන්දර්ශන තැබුවා. ගිහිල්ලා පාෙර් බුදියා ගත්තා. 
ඔන්න, උත්තර ෙහොයන්න ගිය විධිය. එෙහම නැත්නම් නවනීදන් 
පිල්ෙල් ෙනෝනා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න ලංකාවට ආවාම 
ෙකොෙහොමද, ෙම් ජාත්යන්තර පශ්නය විසඳන්න හැදුෙව්? මර්වින් 
සිල්වා හිටපු ඇමතිතුමා එදා ගිහිල්ලා කිව්වා, "මම කැමැතියි, 
ඔබතුමියව කසාද බඳින්න" කියලා. කසාද බැඳලා ෙම් උගුෙලන් 
රට ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් කියලා එතුමා හිතුවා. Channel 4 එකට 
එන්න කියලා, වීසා දීලා අර ෙගන ගිහිල්ලා, මඟදී ගල් ගහලා, 
මිනිසුන් ලවා හූ කිෙයව්වා. ඔන්න, ජාත්යන්තර පශ්න විසඳන්න 
හදපු විධිය. ජනතාව ෙම්ක දැක්කා. එෙහම නම් ජිනීවා උගුෙලන් 
රෙට් ජනතාවත්, රණවිරුවනුත්, ඒ වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාවත් ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් රනිල් 
විකමසිංහටයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේනටයි කියන එක ජනතාව 
ෙත්රුම් අර ෙගන තමයි එදා මහින්ද රාජපක්ෂව pension යවලා, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති පුටුෙව් 
ඉන්ඳවූෙව්.  

ඊට ටික දවසකට පසුව ජනතාව  යූඑන්පී එකටත් ඡන්දය දීලා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් පිහිටුවන්න කටයුතු කළා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ වගකීම භාර ගත්තා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය - රනිල් විකමසිංහ, ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන පමුඛ රජය- ජනතාව පවරපු ඒ වගකීම, ඒ ජනතා 
බලාෙපොෙරොත්තුව භාර අර ෙගන ජිනීවා උගුෙලන් අෙප් රට ෙබ්රා 
ගත්තා. අපි එදා ඒ දින සියය ගත කෙළේ විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ජිනීවා 
උගුෙලන් රට ෙබ්රා ගන්නයි. ඒෙකන් අපි ජනතා 
බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කරලා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාවත්, ඒ වාෙග්ම රණවිරුවනුත් ෙම් උගුෙලන් ෙබ්රා 
ෙගන, රටට ආපසු එෙහම පශ්නයක් ඇති ෙනොවන විධියට කටයුතු 
කළා. අපට ඒෙක් තව ෙපොඩි ෙදයක් කරන්න ඉතුරු ෙවලා 
තිෙබනවා.  
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එදා නැති වුණු GSP සහනය, ෙම් රෙට් රැකියා පශන්යට තුඩු 
දුන් GSP සහනය, අපනයන ආදායමට පශ්නයක් වුණු GSP 
සහනය අපි නැවත ලබා ගන්න දැන් කටයුතු කරෙගන යනවා.  
ඒක ලැෙබන අවස්ථාව දැන් ඉතා ආසන්නෙය් තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, යුෙරෝපය සමඟ සිදු කළ අෙප් මත්ස්ය 
ෙවෙළඳාම නැවත ලබා ගන්න කටයුතු කරලා, ඒ පශ්නයත් ඉතාම 
ඉක්මනින් විසඳීමට අපි කටයුතු කරනවා. 

ෙලෝකෙය් දුබල රටවල් විතරක් ෙනොෙවයි, බලවත් රටවල් 
පවා එදා ෙදකට ෙබදිලා තිබුණා. ලංකාව ඉස්සරහ ෙලෝකෙය් 
රටවල් ෙදකට ෙබදිලා තිබුෙණ්, රාජ්යයන් ෙදකට ෙබදිලා 
තිබුෙණ්. නමුත් අද ෙම් සියලු රාජ්යයන් එක ෙසේසත් කරලා, එකට 
එකතු ෙවලා, අපිත් එක්ක ඉතාමත් මිතත්වෙයන් අත් වැල් බැඳ 
ෙගන යන ගමනක් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තරයට 
ෙම් රට ඔසවා තබන්නට පුළුවන් අඩි තාලම - අත්තිවාරම - අපි 
සකස් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එක උගුලයි. එක උගුලකින් අපි ෙම් රට ෙබ්රා ගත්තා. දැන් 
තිෙබන්ෙන් ණය උගුලයි. ණය උගුෙලනුත් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් 
රට ෙබ්රා ගන්නවා. එදා දින සියෙය් ආණ්ඩුෙවන් ජිනීවා උගුෙල් 
පශ්නය විසඳා ගත්තා වාෙග් ණය උගුෙලනුත් ෙම් රට ෙබ්රා 
ගන්නවා. මාස 60ක් යන ෙකොට, අපට බලය තිෙබන අවුරුදු පහක 
කාලය ඉවර වන ෙකොට අපි ණය උගුෙලනුත් ෙම් රට ෙබ්රා ෙගන, 
ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න පුළුවන් රාජ්යයක් නිර්මාණය කරනවා. 
අපට තීන්දු ගන්න පුළුවන්, අපට තී රණ ගන්න පුළුවන්, අෙප් 
සල්ලිවලින් අපට වැඩ කරන්න පුළුවන්, ණය ෙනොවී කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් රාජ්යයක් අපි නිර්මාණය කරනවාය කියන එක 
විෙශේෂෙයන්ම මා කියනවා. ෙම් කාර්ය ෙවනත් කාටවත් කරන්න 
බැහැ.  

රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් 
පමුඛ රජයට තමයි ෙම් කාර්ය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා කෑ ගැහුවාට, එදා එතුමා ෙම් රට හැදුෙව් 
ෙකොෙහොමද? රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට කරන්න පුළුවන් ෙද් 
එතුමාට කළ හැකිද? එදා එතුමා කිව්ෙව්, රුපියල් 2,500කින් 
මිනිසකුට මාසයක් ජීවත් වන්න පුළුවන්ය කියලායි. රට හදන්න 
කථා කරන, උපෙදස් ෙදන නායකෙයෝ එදා කිව්ෙව් එෙහමයි. 
ශකයාෙග් පුතා වයිමා ආවත් ගෑස් මිල අඩු කරන්න බැහැයි කියලා 
එදා එතුමා කිව්වා. GCE Advanced Level විභාගෙය් පශන් පතය 
හරිහැටි හදා ගන්න බැරි වුණා. දැන් උපෙදස් ෙදනවා. අපි ඒ 
වගකීම ඉෂ්ට කරනවාය කියන එක මා විෙශේෂෙයන් කියනවා.  

අපි පසු ගිය මාස හය තුළ ඒ සඳහා සැලසුම් සකස් ක ළා. ෙම් 
ණය උගුෙලන් ජනතාව ෙබ්රා ගන්න, රට ෙබ්රා ගන්න, 
ෙලෝකෙයන් අෙප් ජනතාව ෙබ්රා ගන්න අවශ්ය සැලසුම් අලුත් 
ආණ්ඩුව පසු ගිය මාස හය තුළ සකස් කළා. ලංකා ඉතිහාසෙය් 
පථම වතාවට පධාන විපක්ෂයත්, ආණ්ඩු පක්ෂයත් අත් වැල් බැඳ 
ෙගන ආණ්ඩු කරන රාජ්යයක් නිර්මාණය කළා. ඒ එක්කම මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම එකම රජයක් හැටියට එකා ෙමන් වැඩ කරන්න 
පුළුවන් අවස්ථාව, අවකාශය පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඇති කරලා, වාද 
විවාද කිරීෙමන් පසුව රට ෙවනුෙවන් තීන්දු, තීරණ ගන්නා 
ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පාර්ලිෙම්න්තුව පත් කිරීමට අපි කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ණය 
උගුලට අපි ඇතුළු වුෙණ් ඇයි? එදා අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු 
ඇමතිතුමා කිව්වා, කවුරුත් ණය ගන්නවාය කියලා. ෙජ්.ආර්. 

ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දීත් ණය ගත්තා. ණය 
ගන්නා බව අපි පිළිගන්නවා. කවුරුත් ණය ගන්නවා. නමුත් 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එදා ගත් ණය තුළින් රෙට් ෙවනසක් 
ඇති කළා. ඇති හැකි මිනිසුන් ඉන්න, රැකී රක්ෂාවලින් පිරුණු 
සමාජයක් ඒ ණය තුළින් නිර්මාණය කළා. රෙට් වී අස්වැන්න වැඩි 
කළා; විදුලි බලය ඇති කළා; කර්මාන්තශාලා ඇති කළා; හාල් 
ෙපොල්ල නැති කළා; මිරිස් ෙපොල්ල නැති කළා. ඒ ණය තුළින් 
රෙට් අලුත්ම පගතියක් ඇති කරලා, රෙට් ජනතාවට බරක් 
ෙනොවන ආකාරයට ඒ ගත්ත ණය පාවිච්චි කළා. නමුත් මහින්ද 
රාජපක්ෂෙග් කාලෙය් එෙහමද ණය පාවිච්චි කෙළේ? ගත්ත 
ණයවලින් ව්යාපෘතියට ලැබුෙණ් 1/3යි. ඒ ණය මුදෙලන් 2/3ක් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් සාක්කුවලට ගියා. ණය මුදෙලන් 1/3ක් 
ආෙයෝජනය කෙළේත් ෙකොෙහේද? ලාභ ගන්න බැරි, අනාගතයක් 
ෙපෙනන්ෙන් නැති ව්යාපෘතිවලටයි, ඒ මුදල් ආෙයෝජනය කෙළේ. 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් හැදුවා, ඒකට ගුවන් යානා එන්ෙන් නැහැ. 
වරායවල් හැදුවා, ඒවාට නැව් එන්ෙන් නැහැ. ඒවා ෙගොඩ නඟන්න 
අපි තවමත් උත්සාහ කරනවා. විදුලි බලාගාර හැදුවා, ඒවා හැම 
දාම කැඩිලා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි ණය අරෙගන කරපු ව්යාපෘති. 
ණය ගත්ත නිසා අපි ෙම් ණය උගුලට අහු වුණා ෙනොෙවයි. ණය 
අරෙගන ෙහොරා කාපු නිසා, අසාර්ථක ව්යාපෘති කරපු නිසා තමයි 
ණය උගුලට අෙප් රට අහු වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ සඳහා අවශ්ය වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් හැම රුපියලක්ම වියදම් 
කරන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා වියදම් කිරීෙම් සංස්කෘතිය 
වර්තමාන ආණ්ඩුව ඇති කළා. හැම රුපියලක්ම වියදම් කරන 
ෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් වාද විවාද කරලා, විෙව්චන කරලා, 
සාකච්ඡා කරලා විනිවිදභාවයකින් යුතුව ඒ රුපියල වියදම් 
කරන්න ඕනෑය කියන සංස්කෘතිය අපි පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අලුත් 
සංස්කෘතියක් විධියට ඇති කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රෙට් 
සංවර්ධනය සඳහාය කියා ලබා ගන්න ණය සීමා කළා. ආවාට 
ගියාට ණය අරෙගන සංවර්ධනය ෙපන්වන්න බැහැ. රුපියල් 
ෙකෝටි පහමාරකින් ගම්පහ ඉදි කරන්න ගිය කච්ෙච්රිෙය් ඉදි කිරීම් 
නවත්වන්න කියා ගරු අගාමාත්යතුමා කිව්වා. චීනෙය් එක්සීම් 
බැංකුෙව් ණයවලින් ඉදි කරන්න ගිය කච්ෙච්රිෙය් ඉදි කිරීම් 
නවත්වන්න කියා අගාමාත්යතුමා කිව්වා. රුපියල් ෙකෝටි එකසිය 
පනහකින් ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කරන්න අපි සැලසුම් සකස් 
කරලා කටයුතු කර ෙගන යනවා.  ආවාට ගියාට ණය ගන්ෙන් 
නැතිව,  යම් සැලසුමක් ඇතිව ණය ගැනීෙම් පතිපත්තිය අපි සකස් 
කළා. ඒ වාෙග්ම ආෙයෝජන ලංකාවට එන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් 
අපි සකස් කර ෙගන යනවා. අපි විවිධ රටවල් එක්ක  ගිවිසුම් 
අත්සන් කරලා ලංකාවට විශාල විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
නිර්මාණය කර දීලා, ලංකාවට ආෙයෝජකයන් ෙගන්වීමට අවශ්ය 
වාතාවරණය ෙම් කාලය තුළ නිර්මාණය කරමින් යනවා.  

අපි දන්නවා, නැව් එන්ෙන් නැති වරායවල්, ගුවන් යානා 
එන්ෙන් නැති ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, හැම දාම කැෙඩන 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් වැනි විදුලි බලාගාර හදන්න එදා ඒකාධිපති 
තීරණ ගත්ත බව. ඒ තීන්දු තීරණ ගත්තත් ඒ ෙවනුෙවන් ගත් ණය 
මුදල්වලින් ෙමොනවාද කෙළේ? ණය මුදල්වලින් ෙමොනවාද 
කරන්ෙන් කියන එක ජනතාවත් එක්ක, එෙහම නැත්නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරලා විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු කරන 
සංස්කෘතිය අපි ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්නා. ඒකාධිපති පාලනය ෙම් 
රටින් තුරන් කරලා, රාජ්ය ෙසේවකයාට තමන්ෙග් උගත්කම අනුව 
වැඩ කරන්න පුළුවන් වාතාවරණය ඇති කරලා, රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්ෙන් අපි. රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙකොමිෂන් සභා 11ක් ස්ථාපිත කළා.  
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රාජ්ය ෙසේවකයා, ෙපොලිස් නිලධාරියා, නඩුකාරයා වැනි ඒ 
උගත් බුද්ධිමත් පුද්ගලයන්ට රටට වැඩ කරන්න පුළුවන් 
වාතාවරණය අපි ෙම් රට තුළ ඇති කරලා දුන්නා. ෙටන්ඩර් 
කියාවලිය නිදහෙසේ කිරීමට අවශ්ය වාතාවරණය රාජ්ය ෙසේවකයාට 
ඇති කර දුන්නා. එදා හැම ෙද්ම ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලායි 
තිබුෙණ්. ෙදොස්තර මහත්තයා නියම කරන ෙබෙහත විතරයි 
ෙද්ශපාලනඥයා තීන්දු කෙළේ නැත්ෙත්. ෙපොලීසියට තීන්දු 
ෙදන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයා. සමෘද්ධිය ෙබදන්න ඕනෑ කාටද කියලා 
තීරණය කෙළේ ෙද්ශපාලනඥයා. සමෘද්ධි ආධාරය ෙදන්න ඕනෑ, 
ස්වයං රැකියා කරන්න මැෂින් එක ෙදන්න ඕනෑ කාටද කියලා 
තීරණය කෙළේ ෙද්ශපාලනඥයා. උගත් නිලධාරියා ෙනොෙවයි. 
පාලම හදන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද කියලා තීරණය කෙළේ 
ඉංජිෙන්රුවා ෙනොෙවයි, මන්තීතුමා. එෙහම තිබුණු යුගය අපි 
අවසන් කරලා රාජ්ය ෙසේවකයාට තමුන්ෙග් බුද්ධිය, උගතාට 
තමුන්ෙග් බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් කමෙව්දය 
අපි හරිගස්සලා දුන්නා.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව ණය උගුලට රෙට් ජනතාව අහු කරලා අද 
ඉපෙදන දරුවාත් රුපියල් ලක්ෂ පහකට ආසන්න ණයකාරෙයක් 
බවට පත් කළා. ශී ලංකාෙව් ඡන්ම ලාභය ලැබීෙම් වරදට රුපියල් 
ලක්ෂ පහක ණය සහතිකයක් ෙදන යුගයක් එදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
ෙම් රෙට් ඇති කළා. අද ඉපෙදන දරුවාත් රුපියල් ලක්ෂ පහක 
ණයකාරෙයක් බවට පත් කරලා ඒ ණෙයන් තුෙනන් ෙදකක් 
ෙහොරා කාලා, තුෙනන් එකක් අසාර්ථක ව්යාපෘති ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කළා. එදා එ වැනි යුගයක් ෙම් රටට නිර්මාණය කර දුන්නා. ඒ ණය 
හා ෙපොලී ෙගවන්න ආදායම ෙහව්ෙව් ෙකොෙහොමද? ඍජු බද්ෙදන්, 
ධනවතා ෙගවන බද්ෙදන් සියයට 18ක් තමයි එකතු වුෙණ්. රාජ්ය 
ආදායම සියයට 10ක් එකතු වුණා. අහිංසක දුප්පත් මිනිහාෙගන් 
අය  කරන බද්ෙදන් සියයට 72ක් පුෙරෝෙගන තමයි රට පාලනය 
කරන්න, රාජ්ය පාලනය කරන්න මුදල් ෙහොයා ගත්ෙත්. 

සියලු ණය බර අහිංසක දුප්පත් මිනිහාෙග් කර පිටට දාපු 
යුගයක් තමයි එදා තිබුෙණ්. එෙලස බදු අය කරලා ඒ එකතු කර 
ගත්තු සල්ලි ටිෙකනුත් ණය ෙගවන්න බැරි බංෙකොෙලොත් 
ආණ්ඩුවක් තමයි අපිට ඉතිරි කර දීලා ගිෙය්. ඔක්ෙකෝම සල්ලි 
එකතු කරලා දුන්නත් ණය ෙගවා ගන්නවත් බැරි බංෙකොෙලොත් 
රටක් තමයි නිර්මාණය කර දීලා ගිෙය්. අපට එකපාරටම ඒක 
ෙවනස් කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. නමුත්, අපි ඒ කමය ෙවනස් 
කරනවා. ඉදිරිෙය්දී ටිෙකන් ටික අපි ඒක ෙවනස් කරනවා. අපි ෙම් 
රට ෙගොඩ ගන්න ඕනෑ.  

ෙම් රට හදන්න පුළුවන් උගත් මිනිසුන් එදා රට හැර දාලා 
ගියා. රුපියල් ලක්ෂ 100ක් වියදම් කරලා ඉංජිෙන්රුෙවක් බිහි 
කළා. ඒ දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් සල්ලි.  ඉංජිෙන්රු උපාධිය අරෙගන 
විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට ගියා. හැබැයි, රෙට් සල්ලිවලින් උපාධිය 
අරගත් අයෙගන් සියයට 50ක පමණ පිරිසක් ෙවන රටවලට ගිහින් 
ෙසේවය කරන්න පටන් ගත්තා. නැවත ලංකාවට ආෙව් නැහැ.  

ඔවුන් ලංකාවට ආෙව් නැතුවා පමණක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ෙග් 
පවුෙල් උදවියත් ඒ රටවලට අරෙගන ගියා. ෙදොස්තරවරු වැනි 
උගත් පිරිස ෙම් රට හැර දාලා ගියා. ෙම් රටින් එළියට ගිය 
මිනිෙහක් ආපහු ෙම් රටට ආවා නම් ඒ මැද ෙපරදිග රටකට ගිය 
ගෘහ ෙසේවිකාව විතරයි. උගතා ෙම් රටට ආෙව් නැහැ. උගත් මිනිහා 
ෙත්රුම් ගත්තා, ෙම්ක අපායක්; ෙම්ක හදන්න බැහැ; ෙම් රට යන 
විධිය අපට ෙවනස් කරන්න බැහැ කියලා. ෙම් රෙට් තිෙබන 
තත්ත්වය ෙත්රුම් අරෙගන ඔවුන් රට හැර දාලා ගියා. ඒ අය ගිෙය් 
රටට ආදෙර් නැති නිසා ෙනොෙවයි. ඒ අය දැන ගත්තා ෙම් යන 
කමය තුළ කවදාවත් රට ෙගොඩ නගන්න බැහැ. රට හැර දාලා යන 
එක පමණයි විසඳුම කියලා. ඒ තීන්දුව ගත්තා.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙබොරු සංඛ්යා ෙල්ඛන අපට ෙපන්නුවා. 
2014 අය වැය ෙපොතක් අපට ෙපන්නුවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි තුනක් ෙදන්න.  

අපට ෙපන්නුවා ෙපොතක්. ඒ ෙපොත් හැදුෙව් එදා හිටපු 
නිලධාරින්. අෙප් ආණ්ඩුව ආපු ගමන් ඒවා ෙවනස් කරන්න 
හැදුෙව් නැහැ. එදා ෙබොරු සංඛ්යා ෙල්ඛන හරි ගස්සලා ෙමොනවාද 
කෙළේ? මූල්ය ගනුෙදනු පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කළ යුතු 
වුවත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි, අඩු ගාෙන් මහ බැංකුවටත් 
කියන්ෙන් නැතුව ඒ අය ණය ගත්තා. ෙලෝකය රැවැට්ටුවා. 
ලංකාෙව් මිනිසුන් රැවැට්ටුවා.  

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පමණක් ෙනොෙවයි, මහ බැංකුවටත් ෙහොෙරන් රුපියල් ෙකෝටි 
36,500ක ණය ගත්තා. ඒ වාෙග්ම වරාය අධිකාරිය රුපියල් ෙකෝටි 
26,000ක ණය ගත්තා. ඒ ණය ගත්ෙත්, රට රවට්ටලා; ජනතාව 
රවට්ටලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම 
රුපියල් ෙකෝටි 20,000ක ණය ගත්තා. ෙම් ආකාරයට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි, මහ බැංකුවටත් ෙහොරාට රුපියල් 
ෙකෝටි 104,280ක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙලෝක බැංකුවට ෙම්වා 
ෙපන්නුෙව් "ලාභ" කියලා. එෙහම කියලා තමයි ණය ගත්ෙත්. 
එෙහම රටක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
රෙට් වාර්ෂික ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 3,625ක් කියලා ෙලොකු 
චිතයක් මවා ෙපන්නුවා.  ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 3,625ක් 
නම් හතර ෙදෙනකු ඉන්න පවුලකට මාසිකව රුපියල් 160,000ක 
ආදායමක් තිෙබන්න ඕනෑ. රුපියල් 160,000ක ආදායමක් 
තිබුෙණ් ෙකොයි මනුස්සයාටද? එදා නිර්මාණය කරපු කුඩු 
ජාවාරම්කාරයින්ට, එතෙනෝල් ව්යාපාරිකයින්ට, කැසිෙනෝ 
ව්යාපාරිකයින්ට, අවි ආයුධ ජාවාරම්කාරයින්ට රුපියල් 160,000ක 
මාසික ආදායමක් තිෙබන්න ඇති. නමුත් ෙම් රෙට් සාමාන්ය 
මනුස්සයාට එෙහම මාසික ආදායමක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් රෙට් 
හිටපු මිනිසුන්ෙගන් භාගයකට වැඩි පිරිසක් ෙඩොලර් ෙදකක 
ආදායමක් දවසකට  උපයන්ෙන් නැහැ.   රුපියල් 31,200කට වඩා 
අඩු මාසික ආදායමක් තමයි පවුලකට තිබුෙණ්.  

මා ෙම් කාරණයත් කියා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි ෙම් රට ෙම් ණය උගුෙලනුත් 
ෙබ්රා ගන්නා බව විෙශේෂෙයන්ම කියනවා. අෙප් රට ෙම් ණය 
උගුෙලන් ෙබ්රාෙගන, ලක්ෂ දහයකට වැඩි රැකී රක්ෂා පමාණයක් 
ෙම් රට තුළ නිර්මාණය කරනවා. ෙම් තුළින් අපනයන ආදායම 
වැඩි කර ගන්නවා. 2000 අවුරුද්ෙද් සියයට 30ක්ව තිබුණු 
අපනයන ආදායම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා සියයට 15ට අඩු 
කරලා ෙපන්නුවා. එදා රාජ්ය ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 19 තිබුෙණ්. ඒක සියයට 18ට අඩු කරලා ෙපන්නුවා. 
අපනයන ආදායම, විෙද්ශ ආෙයෝජන, කර්මාන්තශාලා තුළින් ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා අප ෙපන්වනවා. ගිනි ෙපොලියට ණය 
ගැනීම නවත්වලා අප ආෙයෝජන වැඩි කරනවා. දැන්වත් අපත් 
එක්ක ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න එකතු ෙවන්න කියා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ සඳහා අප හැෙමෝටම අවකාශ තිෙබනවා. 

795 796 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම්ක ඒකාධිපති රජයක් ෙනොෙවයි. හැෙමෝම එක්ක අත් වැල් 
බැඳෙගන අලුත් සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරන රජයක් අද 
බිහිෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රජයත් එක්ක එකතුෙවලා, ෙම් 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරමු කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් අප ඵලදායීව 
විෙව්චනය කරමු. ෛවරීව විෙව්චනය කරන්න එපා. ''අප එකට 
එකතුෙවලා වැඩ කරලා, ෙම් රට හදමු'' කියලා විෙශේෂෙයන් 
විපක්ෂයට ආරාධනා කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 
කාලයක් ලැබී  තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.14] 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් විරුද්ධ පක්ෂෙය් 

සංවිධායකතුමා වන අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාෙග් කථාව 
මා අහෙගන හිටියා. එතුමා විෙශේෂෙයන් ඒ කථාෙව්දී  සඳහන් 
කළා, GCE (O/L), GCE (A/L) සමත්ෙවලා ෙහෝ අසමත්ෙවලා 
පාසලින් පිටවන ළමයින්ෙගන් 25,000ක් පමණයි 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කර ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියලා. 
ඒක ඇත්ත. ළමයින් 370,000කින්, ළමයින් 25,000ක පමාණයක් 
තමයි අපට සාම්පදායික විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කරන්න 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්. ඊට අමතරව දළ වශෙයන් 125,000ක් 
විතර නිපුණතා සංවර්ධනයට ෙහෝ වෘත්තීය පුහුණු  ක්ෙෂේතයට 
සම්බන්ධ කරන්න අප කටයුතු කරනවා. විවිධ ආයතන හරහා 
125,000ක විතර පමාණයක් තමයි අපට නිපුණතා සංවර්ධනයට 
ෙහෝ වෘත්තීය පුහුණු  ක්ෙෂේතයට ඇතුළු කරන්න ඉඩකඩ 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ විධියට බලනෙකොට 370,000න්, 150,000ක්  
විතර පමාණයක් තමයි යම්කිසි උසස් අධ්යාපනයක් ෙහෝ වෘත්තීය 
පුහුණුවක් ලබා ගන්න ෙම් වනෙකොට අපට ෙයොමු කරන්න 
හැකියාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. GCE (O/L) pass  ෙවලා, GCE  
(A/L) pass වුණත් විශ්වවිද්යාලවලට යන්ෙන් නැතිව, වෘත්තීය  
පුහුණුවක් ලබා ගන්ෙන් නැතිව, කිසිම නිපුණතාවකින් ෙතොරව 
රැකියාවක් බලාෙපොෙරොත්තුව 220,000ක්  විතර සෑම වර්ෂයක් 
පාසාම රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇතුළු ෙවන්න ඉදිරිපත් ෙවනවා 
කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. 
අපට තිෙබන විෙශේෂම අභිෙයෝගය විධියට මා නම් දකින්ෙන් 
ෙමයයි. ෙම් 220,000 එක්ෙකෝ නිපුණතා සංවර්ධනය ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළකට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් වෘත්තීය 
පුහුණුවක් ලබා දීලා, තරුණ පරපුෙර් හැකියාවන් වර්ධනය 
කිරීෙමන් අනතුරුව තමන්ෙග් ශක්තිෙයන්ම රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ෙයොමු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

2001 අවුරුද්ෙද් මා රැකීරක්ෂා හා කම්කරු ඇමතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කළා මට මතකයි. ඔබතුමාත් ඒ කාලෙය් අපත් 
එක්ක  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ 
කාලෙය් මම ජාතික රැකියා පතිපත්තියක් කැබිනට් මණ්ඩලයට 

ඉදිරිපත් කරලා ෙබොෙහොම පැහැදිලි ස්ථාවරයක සිට කිව්වා, 
"ෙද්ශපාලනඥෙයෝ රැකියා ලබා දීමට සම්බන්ධ විය යුතු නැහැ" 
කියලා. අපට තිෙබන්ෙන් ඒ තරුණ පරපුෙර් හැකියාවන් වර්ධනය 
කරලා, රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉල්ලුම අනුව ළමයින්ෙග් 
ශක්තිය මතම රැකියාවක් ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට ෙයොමු 
කිරීමයි. ෙම් වැඩ පිළිෙවළට තමයි අප අද යන්න පටන් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

මම ෙම් කාරණය ෙබොෙහොම සතුටින් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. ලංකාව පුරාම දළ වශෙයන් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථාන 
350ක් පමණ තිෙබනවා. ඒවාෙය් අඩු පාඩු ෙසොයා බැලිය යුතුයි. 
එම මධ්යස්ථාන මඟින් ළමයින්ට ඉංගීසි භාෂාව කථා කිරීෙම් 
හැකියාව ලබා දීෙමන් අනතුරුව ඒ ළමයින්ට පාෙයෝගික වැඩ 
පුහුණුවක් ලබාදීමත් එක්ක රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අවශ්යතාව 
අනුව ඒ ළමයින්ව රැකියාවලට ෙයොමු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි 
දැන් පටන් අරෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවුරුද්ෙද් ජුලි 
මාසෙය් 15වැනිදා තමයි ජාත්යන්තර පුහුණු දවස හැටියට එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් නම් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

“World Youth Skills Day” කියලා තමයි ඒකට කියන්ෙන්. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් ලංකාෙවන්. මීට 
අවුරුදු කිහිපයකට ෙපර අෙප් තානාපති කාර්යාලය අෙප් 
අවශ්යතාව අනුව හැඩගැහිලා ෙවනත් රටවල් සම්බන්ධ කරෙගන 
ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහා 
සම්ෙම්ලනෙය් අනුමත කරගත්තා. ඉන් අනතුරුව "ෙලෝක -
ජාත්යන්තර- පුහුණු දිනය" හැටියට සෑම වර්ෂයකම ජුලි 15වැනිදා 
නම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවුරුද්ෙද් ජුලි 15වැනිදා අපි 
කිළිෙනොච්චිය වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානය ජනතා අයිතියට පත් 
කරනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම එම වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානය අපට 
ලැබුෙණ් තෑග්ගක් හැටියටයි. අෙප් රජෙය් මුදල් එහි ඉදිකිරීම් 
කටයුතු සඳහා වියදම් කිරීෙම් වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ජර්මන් 
රජය යුෙරෝ මිලියන 10ක් අපට තෑග්ගක් හැටියට දුන්නා. එවකට 
තිබුණු රජය කිව්වා, "පශ්චාත් යුද සමෙය්දී සංහිඳියාව වැඩි කිරීෙම් 
අරමුණින්, ඒ වාෙග්ම ඒ පළාත්වල සිටින තරුණ තරුණියන්ට 
රැකී රක්ෂා ලබාදීෙම් වුවමනාව පදනම් කරෙගන කිළිෙනොච්චිය 
පෙද්ශෙය් අපි ජාතික වෘත්තීය පුහුණු මධ්යසථ්ානයක් ආරම්භ 
කරමු." කියලා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ තමයි දැන් අෙප් රජය ඉදිරියට 
ෙගන යන්ෙන්. අපි ඒ මධ්යසථ්ානය ජුලි 15වැනිදා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් සහභාගීත්වෙයන් ජනතා 
අයිතියට පත් කරනවා. 

ෙම් අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී අපි NSBM හරිත 
විශ්වවිද්යාලය ජනතා අයිතියට පත් කරනවා. පළමුවැනි පියවර 
හැටියට ළමයි 10,000කට ආසන්න පමාණයක් විශ්වවිද්යාලයට 
ඇතුළු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ඒක නිදහස් අධ්යාපනය පදනම් කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙනොෙවයි.  

විෙශේෂෙයන්ම මධ්යම පන්තිෙය් ළමයින්ට පිට රට ගිහිල්ලා 
විශාල මුදලක් වියදම් කරන්ෙන් නැතුව යම් කිසි මුදලක් ෙගවලා 
ජාත්යන්තරය පිළිගත් උපාධියක් ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
සහිතව තමයි පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙයෝජනා කරලා, කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් සම්මත කරලා ෙමම හරිත විශ්වවිද්යාලෙය් ඉදිකිරීම් 
ආරම්භ කෙළේ. ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක්, ඒ කියන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙද්ශීය බැංකුවකින් ණයක් හැටියට 
අරෙගන තිෙබනවා. දැන් එහි ඉදිකිරීම් කටයුතුවලින් සියයට 95ක් 
පමණ අවසන්. සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී එම විශ්වවිද්යාලය විවෘත 
කරලා ජනතා අයිතියට පත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 

797 798 
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ෙවනවා. ෙම් වාෙග් විවිධ මාර්ග හරහා අපි ෙම් රෙට් තරුණ 
තරුණියන්ට තමන්ෙග් සුදුසුකම් මත, තමන්ෙග් හැකියාවන් මත 
රැකී රක්ෂා ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න දැන් පටන් අරන් 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මම දකින 
විධියට අදත් වැඩිපුරම රැකී රක්ෂා තිෙබන්ෙන්, ඉදිරියටත් 
තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්යි. අද අපි රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  
පතිශතය දිහා බැලුවාම ලක්ෂ 8ක, 9ක තරම් රැකියා පමාණයක් 
තමයි රාජ්ය අංශය තුළ තිෙබන්ෙන්. ලක්ෂ 70ක, 80ක විතර 
රැකියා අවස්ථා බිහි කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශයයි. අෙප් තරුණ 
තරුණියන්ට වැඩිපුර රැකියා අවස්ථා ලබාෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් කියාත්මක ෙවයි කියලා තමයි අපට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ඒක දැනෙගන 
අපි තනිවම තීරණ ගන්න ෙහොඳත් නැහැ. 

අපි ෙම් වන ෙකොට ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය්, ICT ක්ෙෂේතෙය්, 
tourism ක්ෙෂේතෙය් වාෙග්ම කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් ව හයන් 4ක් 
හදලා ෙපෞද්ගලික අංශයත් සම්බන්ධ කරෙගන කටයුතු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් ව හයන් හතෙර් ව්යාපාර 
ගණනාවක් සාමාජිකත්වය දරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශයට ඇහුම් 
කන් දීලා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අවශ්යතාවන් අනුව තමයි අප දැන් 
වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ෙදන්න, නිපුණතා සංවර්ධනය කරන්න 
පටන්ෙගන අදාළ පියවරයන් ෙගන තිෙබන්ෙන්. එවිට මා අර 
කලින් කිව්වා වාෙග් තමන්ෙග් ශක්තිෙයන්ම රැකියාවක් 
ෙසොයාගැනීෙම් අවස්ථාව තරුණ තරුණියන්ට ලැෙබනවා. රැකියා 
තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්යි කියා දැනෙගනත් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් අවශ්යතා අනුව අප හැඩ ගැසුෙන් නැත්නම් එතැන 
ෙනොගැළපීමක් -mismatch එකක්- ඇති වනවා. අපට මතකයි ෙන් 
ඉතිහාසය. 1971 ෙමොකක්ද වුෙණ්, 1987-1988 ෙමොකක්ද වුෙණ් 
කියලා අපට මතකයි. සමාජ අසාධාරණත්වයක් ඇති වන ෙකොට 
ෙවනත් අදහස් ඇතුළු කරන්න ෙල්සියි. සමහරුන්ට 
සංවිධානාත්මකව පුළුවන්, අපි ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ලබාගත් 
ෙම් ෙද්ශපාලන, ආර්ථික, සමාජ ස්ථාවරභාවය ඒ තරුණ 
තරුණියන් ෙපොළඹවා අස්ථාවර තත්ත්වයකට පත් කරන්න. ෙම්වා 
ෙහොඳට හිෙත් තියාෙගන කටයුතු කරන්න අපි උත්සාහ ගන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද කථා කරන්ෙන් 
අගමැතිතුමාෙග් පකාශය පිළිබඳවයි; එය විවාදයට ලක් වී තිෙබන 
අවස්ථාෙව්දීයි. එතුමාත්, ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් 
මණ්ඩලයත්, අෙප් සමස්ත රජයත් උත්සාහ ගන්ෙන් ෙව්ගවත් 
ආර්ථික වර්ධනයක් ලබාගන්නවා වාෙග්ම -කලින් කථා කරපු 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්- තිරසර සංවර්ධන ඉලක්කවලට ගිහිල්ලා 
ඒක පුද්ගල ආදායම මීට වඩා උසස් මට්ටමකට ෙගන යන්නයි. අපි 
ඒක කරනවා. අද තිෙබන තත්ත්වය දිහා බැලුවාම, අෙප් 
ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් කිසිම අවස්ථාවකදී ෙනොතිබූ 
ස්ථාවරභාවයක් අද ඇති කරන්න අපි සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක නිල වශෙයන් තීරණයක් 
අරෙගන අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා දැන් සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා තිෙබනවා. ෙම් සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුෙව් අපි සම 
ෙකොටසක්රුෙවෝ. ෙමය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රජයක් ෙහෝ ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් රජයක් කියා විගහ කරන්න බැහැ.  

ෙම් සම ෙකොටස්කරුවන් ෙදෙදනා එකතු ෙවලා අනුබද්ධ 
ෙවනත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ගණනාවක් එකතු කරෙගන ෙහොඳ 
ස්ථාවර රජයක් අද බිහි කර තිෙබනවා. 2016 අය වැය ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරලා අය වැය තුන්වන වර කියවීෙම් ඡන්ද 
විමසීමට භාජනය කරපු අවස්ථාෙව්දී ඉතිහාසෙය් වැඩිම ඡන්ද 
සංඛ්යාව -ඡන්ද 160ක්- ඒ අය වැයට පක්ෂව ලැබුණා. තුෙනන් 

ෙදකට වඩා වැඩි පිරිසක් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය පකාශ කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී තවත් සුවිෙශේෂ සිද්ධියක්  මම දැක්කා. අෙප් 
ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පථම වතාවට 
සියලු දවිඩ මන්තීවරු, සියලු මුසල්ිම් මන්තීවරු අය වැයට පක්ෂව 
ඡන්දය පකාශ කළා.  

 අද අපි ෙබොෙහොම ශක්තිමත් රජයක් බිහි කරලා තිෙබනවා. 
ඊෙය් ෙපෙර්දා ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "තවත් අවුරුදු පහකට ෙම් 
රජය නම් වට්ටන්න බැහැ." කියලා. මම එය සම්පූර්ණෙයන් 
අනුමත කරනවා. ෙම් රජය තවත් අවුරුදු පහකට වට්ටන්න බැහැ 
කියන එක අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි. ෙකොච්චර 
කෑ ගැහුවත්, රැස්වීම් පවත්වා ෙද්ශපාලන සටන් පාඨ හදාෙගන 
ෙකොච්චර විෙව්චන ඉදිරිපත් කළත් ෙම් රජය නම් වට්ටන්න බැහැ. 
ෙම් රජය අෙප් මාතෘ භූමිෙය් ස්ථාපිත කර තිෙබන ශක්තිමත් 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය නිසා අද ජාත්යන්තරෙයන් පවා වඩ 
වඩා සැලකිල්ලක් අපට ලැෙබන්න පටන්ෙගන තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

අද අගමැතිතුමා කරපු සම්පූර්ණ කථාව මම අහෙගන සිටියා. 
එතුමා කිව්වා, "ජපානයට එන්න කියලා ජපානෙය් අගමැති 
ෂින්ෙසෝ අෙබ් මහතාෙගන් ජනාධිපතිතුමාට ආරාධනයක් ලැබී 
තිෙබනවා." කියා. ඒ ආරාධනය ලැබී තිෙබන්ෙන්, ෙතෝරාගත් 
රාජ්ය නායකයන් කිහිපෙදෙනකු ජපානයට ෙගන්වා ජාත්යන්තර 
වශෙයන් ෙම් රටවලට උදවු කරන්න පුළුවන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක තීරණය කරන්නයි.  

ජනාධිපතිතුමාට ඒ තරම් පිළිගැනීමක් ලැබී තිෙබනවා. රටවල් 
ගණනාවක් එතුමාට උදවු කරන්න ෙම් වන විට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 

පසුගිය දා මම එතුමා සමඟ ජර්මනියට ගියා. ජර්මනිෙය්දී 
එතුමාට ලැබුණු සැලකිල්ල ගැන  විස්තරාත්මකව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මා කියන්ෙන් නැහැ, කාල ෙව්ලාව නැති නිසා. හැබැයි, මැයි 
මාසය වන විට, එහි සිටින ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් ජර්මනිෙයන් පධාන ෙපෙළේ ව්යාපාරිකයන් 
කණ්ඩායමක් ලංකාවට එනවා. ''ෙකොෙහොමද ආෙයෝජන කටයුතු 
ඉදිරිෙය්දී කරන්ෙන්?'' කියන එක සාකච්ඡා කරන්නයි ෙම් 
කණ්ඩායම එන්ෙන්. ෙමවැනි සැලකිල්ලක් අපට කලින් තිබුෙණ් 
නැහැ.  

ජර්මනිෙය්දී Chancellor Merkel හමු ෙවලා කථා කළ 
අවස්ථාෙව් ජනාධිපතිතුමා විතරයි කථා කෙළේ. අපි ඇමතිවරු 
හතර පස්ෙදෙනක් එතැන වාඩි ෙවලා හිටියා. ජනාධිපතිතුමා අෙප් 
උදවු ගත්ෙත් නැහැ. ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමා දන්නවා, ෙමොකක්ද 
කථා කරන්න ඕනෑ කියලා. එතුමා GSP සහනය ගැන කථා කළා; 
ධීවරයන්ට පනවලා තිෙබන තහංචි පිළිබඳව කථා කළා. ඒ ගැන 
ෙබොෙහෝ සුබවාදී පතිචාරයක් අපට ඒ පැත්ෙතන් දැක්වූවා. ජූනි 
මාසය වන විට GSP සහනය පිළිබඳ අයදුම් පතයක් අප ඉදිරිපත් 
කළාම, ඒ සාකච්ඡා ආරම්භ ෙවනවා. ෙම් වන විටත් ධීවරයන්ෙග් 
තහංචි ඉවත් කරන්න සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පවත්වලා, ඒකත් 
ෙබොෙහොම සුබවාදී මට්ටමකින් කර ෙගන යනවා. ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් කලින් තිබුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බටහිර ෙලෝකය ගැන කථා 
කරන විට කියන්න ඕනෑ, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් 
සියල්ලම අපට විරුද්ධව කටයුතු කළ බව. එෙහම ෙන්ද? මට 
මතකයි, 2009 වර්ෂෙය්දී අෙප් කණ්ඩායෙම් නායකයා හැටියට 
මම ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලයට ගිහිල්ලා තුෙනන් 
ෙදකකට කිට්ටු ඡන්ද සංඛ්යාවක් අර ෙගන, යුද්ධය අවසන් වුණු 
හැටිෙය් අපි ඒ ෙයෝජනාව සම්මත කර ගත්ත අන්දම. හැබැයි, ඒ 

799 800 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

බස් එෙක් අපි නැග්ෙග් නැහැ. තුෙනන් ෙදකකට කිට්ටු ෙවන්න 
ඡන්දය ලැබුණා කියලා අපි ෙමෙහේ ඇවිල්ලා කෑ ගහලා, සන්ෙතෝෂ 
ෙවලා, ඊට පස්ෙසේ කරන්න තිෙබන වැඩ ෙකොටස අපි ඒ 
ආකාරෙයන් කෙළේ නැහැ. ඊට පස්ෙසේ තමයි 2012 ෙයෝජනාව 
ආෙව්; 2013 ෙයෝජනාව ආෙව්; 2014 ෙයෝජනාව ආෙව්.  
අවසානයට, මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය්දී තුෙනන් ෙදකකට 
කිට්ටු ෙවන්න ඡන්ද ගත්ත අපට, 2014 වන විට රටවල් 12යි 
ඡන්දය පකාශ කෙළේ. ඒ අවස්ථාෙව් සාම්පදායික මිතුරු රටවල් 
අපට ඡන්දය දීෙමන් වැළකී හිටියා, නැත්නම් විරුද්ධව ඡන්දය 
දුන්නා. ඒ රටවල් ෙමොනවාද කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා නම් 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙභ්ද ඇති කරන්න අපට ඕනෑ 
නැහැ. ඒ රටවල් එක්කත් අපි සුහදව කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

නමුත්, අද හාත්පසින්ම ෙවනස් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනවාරි 8වැනිදාට පසුව ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ඡන්දෙයන් පත් වුණු රෙට් නායකයා හැටියට එතුමා 
කටයුතු කළ ආකාරය දිහා බැලුවාම, එතුමා සතු බලතල 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම අයින් කරන්න එතුමා කටයුතු කළ ආකාරය, 
යහපත් ෙද්ශපාලන කම ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරන්න කටයුතු කළ 
ආකාරය අපට ෙපනී යනවා. එදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, පැය 48ක් ෙමහි 
ඉඳලා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙත්රුම් කර දීලා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ඡන්ද ලබා ෙනොගත්තා නම්, දහනවවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට කවදාවත් 
ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා, ඒ අවස්ථාෙව්දී 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සියල්ලන්ම එකතු කළාම 68ෙදනායි 
හිටිෙය්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සහාය ලැබුෙණ් නැතිනම්, 
තුෙනන් ෙදකක බලයක් කවදාවත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එවැනි 
පගතිශීලී පියවරයන් ගත්ත නිසාම, එතුමාට දැන් විශාල 
ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක්  තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, 
අගමැතිතුමා. අගමැතිතුමා ෙහට- අනිද්දා චීනයට යනවා. එතුමා 
චීනයට යන්න ෙපර ඇමතිවරු කිහිප ෙදෙනක් යවලා, ඒ අවශ්ය 
ෙද්වල් කරලා, ෙබොෙහොම සුබවාදී තත්ත්වයක් එතැන ඇති කර 
ෙගන එතුමා ගිහිල්ලා, චීනෙයන් ගන්න පුළුවන් ෙද්වල් ගන්න  
දැන් නායකත්වය ෙදනවා. ඒ තරමට එතුමාටත් පිළිගැනීමක් 
තිෙබනවා.  

අද ෙම් ෙදපළෙග් නායකත්වෙයන් අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් 
ඇති කර ගන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාෙව්දී, ආර්ථික පශ්න 
තිෙබනවා තමයි. අද මුළු ෙලෝකයම විශාල ආර්ථික බිඳ වැටීමකට 
ලක් ෙවලා තිෙබනවා. එය අප අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙපෙර්දා බසල්ස් නගරෙය් ඇති වුණු සිද්ධිය නිසාම, යුෙරෝ මුදෙල් 
වටිනාකම අද අවම ෙවලා තිෙබනවා. ඒ රටවල ආර්ථික වර්ධනය 
එවැනි අස්ථාවර තත්ත්වයක් ඇති වන විට, බිඳ වැටීමකට ලක් වී 
තිෙබන විට, ඒ අයට නැවත ආර්ථිකය පන ගන්වන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. එහාට ෙන් අපි වැඩිපුරම නිමි ඇඳුම් අපනයනය 
කරන්ෙන්.  

අෙප් ෙත් මිලදී ගන්න රටවල විශාල ආර්ථික පශ්න ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. අද රුසියාෙව් රූබලෙය් වටිනාකම සියයට 50කට වඩා 
අවම ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙතල් මිලත් එක්ක රුසියාෙව් 
පාරිෙභෝගිකයාෙග් මිලදී ගැනීෙම් ශක්තිය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙප් ෙත් වැඩිපුරම මිලදී ගන්නා රට රුසියාවයි. ෙත් මිල බැහැලා 
තිෙබන්ෙන් ඒකයි. අද සිරියාෙව් තවමත් අර්බුදයක් තිෙබනවා. 
ඉරානයට ආර්ථික සම්බාධක පනවන්ෙන් නැතිව ඉන්න 
ඇෙමරිකාව ගිවිසුමකට ආවාට, තවම ඒ ආර්ථික ශක්තිය 
ඉරානයට ලැබිලා නැහැ. ඒකට තවත් කාලයක් යයි. තවත් මාස 
6ක්, 8ක් යයි. ඉරානය කියන්ෙන් අෙප් ෙත් අපනයනය කරන 

ෙදවැනි විශාලම රටයි. අෙප් ෙත් මිලදී ගන්නා ෙදවැනි විශාලතම 
රටයි. ඊළඟට තිෙබන්ෙන් ඉරාකයයි. ඉරාකෙය් අද විශාල අර්බුද 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපනයන ක්ෙෂේතය බිඳ වැෙටන ෙකොට 
රුපියෙල් වටිනාකමටත් විශාල තර්ජනයක් ඇති ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. ෙව්ලාව 

සීමිත නිසා දැන් අවසන් කරන්න. විනාඩි 21ක් ඔබතුමා කථා 
කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
තවත් පැත්තකින් ආනයනය වැඩි ෙවන  ෙකොට ඒ ෙවෙළඳ 

පරතරය තවත් අවාසිදායක තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මට කියන්න නම් තව ෙගොඩාක් ෙද්වල් තිෙබනවා. අද 
අපි කටයුතු කරන ආකාරය දිහා බැලුවාම අපි උපරිම ශක්තියකින් 
ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධනය වැඩි කරන්න කටයුතු කරෙගන යන 
බව ෙප්නවා. ජාත්යන්තරෙය් අපිට ලැබිලා තිෙබන පිළිගැනීමත් 
එක්ක අපිට අභිෙයෝග ගණනාවකින් ජයගන්න හැකියාව 
ලැෙබනවා. ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතනෙයන් - IMF එෙකන් -  
ලැෙබන මුදල් සමඟත්, වැඩි කාලයක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙලෝක 
බැංකුෙවන්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන්, ෙවනත් රටවල්වලින් 
විශාල මුදලක් අපිට ලැෙබනවා. සමහරු සටන් පාඨ හැටියට 
කියනවා, "ණය ගැනීම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා" කියලා.  

අපිට වැඩිෙයන්ම ණය ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කලින් 
ගත්ත ණය ආපසු ෙගවන්නයි. ෙම් ආර්ථිකය හිර කරලා, 
නැත්තටම නැති කරලා තමයි භාර දුන්ෙන්. ඒක අපි පසිද්ධිෙය් 
කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන අවස්ථාවකදී  
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව හරහා අපි ෙබොෙහොම සුබවාදී ගමනක් යන්න 
පුළුවන් ෙවනවා. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා මෙග් කථාව ෙව්ලාෙව්දී ගරු සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ. 
ඔබතුමා කථා කළ වෘත්තීය පුහුණු ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරපු එක 
මම අනුමත කරලා මම තවත් විස්තර ගණනාවක් ඒකට එකතු 
කළා. මම හිතන්ෙන් අපි ෙම්ෙකන් ඉදිරියට යන්න මිසක් 
ආපස්සට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නැවත වරක් 
මම කියන්න කැමැතියි, ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් අද තිෙබන බව. ෙම් 
ආණ්ඩුව තව අවුරුදු 5කට කාටවත් වට්ටන්න බැහැ කියන එකත් 
මම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි. ෙබොෙහෝම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.35] 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 

විපක්ෂ පධාන සංවිධායකතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව ගැන 
වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම 
සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාෙග් 
කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත් 
මම සතුටු ෙවනවා.  
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විෙශේෂෙයන්ම බදු ගැන කථා කරන ෙකොට බදු ගැන ඇයි ෙම් 
වර්ණනා කරන්ෙන් කියලා සමහරු අහන්න පුළුවන්. ෙම් 
කරන්ෙන් බදු වර්ණනා කිරීමක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය දිහා බැලුවාම බදු සංෙශෝධනය කිරීම් 1963 
වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා අවස්ථා කිහිපයකදීම ඇති කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව බදු වැඩි ෙවනවා, අඩු ෙවනවා. නමුත් එක එක 
ආණ්ඩු විසින්, එක එක අවස්ථාවලදී බදු අඩු, වැඩි කිරීම්වලට ලක් 
කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම සුෙඛෝපෙභෝගී භාණ්ඩ මත 
පනවන බදු කලින් කලට ෙවනස් කිරීම් තුළ අෙප් රටට ෙගන්වන 
භාණ්ඩවලදී මිල පහත දැමීම්වලින් තමයි විශාල වශෙයන් අෙප් 
ආදායම පහළ යන්න පධාන වශෙයන් බලපාලා තිෙබන්ෙන්. 
සමහර අවස්ථාවලදී සියයට 18ක තිබුණු බද්ද, සියයට 12කට, 
8කට අඩු කරලා තිෙබනවා. සමහර අවස්ථාවලදී ආපසු ඒක 
සියයට 20 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. 

ඒ වාෙග් සියයට 20 දක්වාත් ෙම් රෙට් ෙම් බදු වැඩි කරපු 
අවස්ථා තිෙබනවා. 1998දී ඒ විධියට  සියයට 20 දක්වාත් ෙම් රෙට් 
බදු වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් බදු වැඩි ෙවනවා; අඩු 
ෙවනවා. දැන් රෙට් මුදල් සම්බන්ධව විශාල පශ්නයක් පැන නැඟ  
තිෙබනවා. ෙම්  පශ්නෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම අහනවා,  කරන්න  බැරි 
නම්, ඇයි ආණ්ඩුව ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියා. සඟවපු 
ණයයි, ෙප්න්න සඳහන් කර ඇති ණයයි වශෙයන් ණය වර්ග 
ෙදකක් ෙමතැන තිෙබනවා. එයයි ෙම් පශ්නයට මුල පුරා 
තිෙබන්ෙන්.  ෙම් ණය ගැන ෙසොයා ෙගන ෙසොයා ෙගන යනෙකොට 
සියලුම ණය බර ෙගවන්න ෙමතැනට ඇවිත් තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙලෝකයට ෙම් ණය  ෙගවන්න අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොන කමයකින් ෙහෝ ෙම් ණය ෙගවන්නට  ඕනෑ, ෙම් රෙට් 
අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනියන්න. ෙමවැනි 
බදු සඟවන්ෙන් නැතිව ජනතාවට ඇත්ත කියා, ෙමවැනි  
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර  රෙට් ජනතාවට ආදායම් මාර්ග ඇති කර, 
ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙම් බදු ෙකෙසේ ෙහෝ අය කර ෙගන ෙම් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන තත්ත්වයට කටයුතු කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

එක ගරු මන්තීවරෙයක් පකාශ කළා, අනවශ්ය වියදම් 
කරනවාය කියා. අනවශ්ය වියදම් කරනවා මා නම් දකින්ෙන් 
නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් ගරු මැති ඇමතිවරුන්වත් ගරු 
අගමැතිතුමාවත් අනවශ්ය වියදම් කරනවා අපි දකින්ෙන් නැහැ. 
සමහර අයෙග් ෙනොෙපෙනන වියදම් ඇති. නමුත් අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා නම් අනවශ්ය වියදම් කිසිවක් කරනවා  මා නම් 
දැක නැහැ. මම නම් කිසිම අනවශ්ය වියදමක් කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් දක්වා දැනට මාස හයක්  හතක් ෙවනවා,  මෙග් ආරක්ෂක 
භටෙයෝ ෙදන්නාවවත් මම අරෙගන නැහැ. මම යන්ෙන් 
ෙකෝච්චිෙයන් ;  පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්  ටැක්සිෙයන්. ඒ විධියට 
අපි අනවශ්ය වියදම් කිසිවක් කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි? අපි ෙම් 
වැටිලා තිෙබන තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්නයි. එෙහමයි අපි කටයුතු 
කරන්ෙන්.  එම නිසා එෙහම කියන එක ෙහොඳ නැහැ.  
පත්තරවලත්  විශාල වශෙයන් දාලා තිෙබනවා, වාහන ගන්නවා, 
ෙම් ෙම් ෙද්වල්  කරනවා  කියා.  ඒවා අපි ඉල්ලපු ඒවා ෙනොෙවයි. 
ෙම් ඔක්ෙකොම අය කථා කරලා කැමැත්ෙතන් ඉල්ලපු ඒවා. අපි 
ෙම්වා ඉල්ලා නැහැ. 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න කණ්ඩායම්  කථා කරලා, ඉල්ලා 
තිෙබනවා ෙම් ෙද්වල් ෙදන්න කියලා. ෙමන්න ෙම්වා ෙදන්න කියා 
කැමැත්ෙතන් අත්සන් කර ඉල්ලා  තිෙබනවා.  එක ෙකොටසක්, 
එක පන්තියක් ඉල්ලා තිෙබන ෙදයක් ෙනොෙවයි, ෙම් සඳහන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා එක ෙකොටසකට පමණක්, එක 
පක්ෂයකට පමණක්, ආණ්ඩුව කරන පැත්තට පමණක් ෙදොස් කීම 
වැරදියි කියන එක මම ෙම් ෙව්ලාෙව්දී සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  
අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා ෙම් රට වැටී තිෙබන 
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ගන්නට උදව් උපකාර කරන්නට  ඕනෑ. 

ෙහොරකම දැක්ක තැනදී අපි  ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා  
ෙහොරකම  නැත්තට නැති කර දමා, ඒ ෙහොරු ටිකට ෙදන්නට ඕනෑ 
ඉහළම දඬුවම ෙදන්නට  කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය 
තැනකට ගිහින් සාක්ෂි ෙහෝ ෙදන්නට ඕනෑ. අද ඒ ෙහොරුන්ට 
දඬුවම් ෙදන්ෙන් නැහැයි කියා කියනවා.  ඒ අයට  කලට ෙවලාවට 
දඬුවම් ලැෙබයි. දඬුවම් ෙදන පශ්නය ෙනොෙවයි අපට අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ  සඳහා නීති අංශ ෙයන් කටයුතු කරයි.  

අද ෙම් රට ෙහොඳ තත්ත්වයකට එමින් පවතිනවා. තව මාස 
හයක් හතක් අටක් යනෙකොට, ෙම් රෙට් තිෙබන ණය බරින් අපි  
කමකමෙයන්  මිදිලා ෙම් රට යහපත් තත්ත්වයකට එන ලකුණු  
අපිට ෙප්න්නට තිෙබනවා. නියඟය නිසා එක පශ්නයක් පැන නැඟ 
තිෙබනවා. ඒකටත් ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියනවා. ගලක් පැළුෙණොත් 
ඒකටත් ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියනවා, ගල් පිපිෙරව්වා කියා. ෙම් 
වාෙග් ෙනොෙයකුත් කතන්දර කථා කරලා අපව අපහසුවට පත් 
කරනවා හැෙරන්නට ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගනයන්න ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක්, ෙහොඳ කතිකාවක් ඇති කරන වැඩ පිළිෙවළක් ඒ 
අයෙග් දකින්නට  නැහැ කියන එක මම විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරනවා. ඇයි එෙහම ෙවන්ෙන්? එෙහම ෙවන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? හැමවිටම ඊර්ෂ්යාව, ෙකෝධය ෛවරය  පැතිර වීෙමන්  
තමයි  ෙම් සියලු ෙද්වල් ඇති ෙවන්ෙන්. උෙද් සිට සවස් වනතුරු 
අප ෙකොෙහේදී දැක්කත් ෙම් අය ෙහොඳ වැඩක් ගැන නම් කතා  
කරන්ෙන් නැහැ. අතෙළොස්සක් තමයි එෙහම ෙහොඳ ෙදයක්  ගැන  
කතා කරන්ෙන්. ෙම් කථා කරන හැම ෙකෙනක්ම විනාශකාරී 
ෙද්වල් ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්. යහපත් ෙදයක් ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඉතා සුළු පිරිසක් තමයි යහපත් ෙදයක් ගැන 
කථා කරන්ෙන්.  

දැන් බලන්න, 2002 වර්ෂෙය්දී එකතුකළ අගය මත පැනවූ 
බද්ද ලියා පදිංචි වීෙම් කාර්තුවක් ෙලස රුපියල් ලක්ෂ 5 දක්වාත් 
වාර්ෂිකව ලක්ෂ 18ක් ෙලසත් කියාත්මක වුණා. ඒක 2009 
ජනවාරි 1වන දා සිට  ආපසු ලක්ෂ 3 දක්වා අඩු කළා. එෙසේ අඩු 
කිරීෙමන් විශාල මුදලක් රජයට අහිමි වුණා.  

ඊට පසුව තව ටික කලක් ගිහිල්ලා 2013දී නැවත රත්තරන්, 
මැණික් ආදිෙයන් අෙප් රටට ලැෙබන්න තිබුණු ආදායම අඩු 
කරලා විශාල වශෙයන් රජයට ලැෙබන්න තිබුණු ආදායම නැති 
කරලා නැවත සියයට පහෙළොව දක්වා ෙම් බදු වැඩි කරලා ෙම් 
රෙට් මත්පැන්, සිගරට් ආදිෙයන් සියයට පහක පිරිවැටුම් බද්දක් 
අය කරලා තමයි ඒ ෙව්ලාෙව් හැටියට ෙම් රට ෙබ්රා ගත්ෙත්. ඒ 
වාෙග් කලින් කලට එෙසේ බදු වැඩි කිරීම, අඩු කිරීම තුළින් තමයි 
අපි ඒ ඒ අවස්ථාවලදී කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් බදු 
වැඩි කිරීම අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ ගැන ඒ පතිපත්ති ඒ විධියට 
ෙගන යන්න ඕනෑම රජයකට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ කටයුතු ඒ විධියට 
ෙගන යෑෙම්දී අපි  ෙහොඳ ෙද් ගැන ෙහොඳයි කියමු. එෙසේ කියන 
ගමන් අපි හැම ෙකෙනකුෙග්ම සහෙයෝගය ලබා දීලා කටයුතු කර 
ෙම් රට වැටුණු තැනින් ෙගොඩ ගන්න, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අපි උපකාර කරමුය කියන කරුණ මම මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. 
අද ගරු මන්තීතුෙමක් කිව්වා, ලුණු  ෙල්වායක වැඩ කරන 
ෙකෙනක් - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. ලුණු ෙල්වායක වැඩ කරන පුද්ගලයා 
ඇමතිවරයකුෙග් ෙගදරත් වැඩ කරනවාය, ලුණු ෙල්වාෙයන් පඩි 
ගන්නවාය කියා ගරු මන්තීවරෙයක් කලින් සඳහන් කළා. ලුණු 
ෙල්වාෙය් වැඩ කරන පුද්ගලයා ලුණු ෙල්වාෙය් අත්සන දමා 
ඇමතිතුමාෙග් ෙගදර වැඩ කරනවාය කියා කිව්වා. ඒ වාෙග් වැඩ 
කරනවා නම් ඒ අයට ලබා දිය යුතු දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ. මම 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ වාෙග් 
ෙද්වල් තිෙබනවා නම් ඒවා ගැන ෙසොයා බලා ඔබතුමන්ලා ඒවාට 
දඬුවම් ෙදන්නය කියා. එෙහම දඬුවම් ලබා දීලා ෙම් රට  ෙගොඩ 
ගන්න ඕනෑ. ෙගවල්වල වැඩ කරන්න ෙනොෙවයිෙන්, අපි 
ආණ්ඩුෙවන් පඩි ෙගවන්ෙන්. පඩි ෙගවන්ෙන් දුප්පත්, අහිංසක 
මිනිසුන්ෙගන් අය කරන බදුවලින්. ඒ බදු සල්ලිවලින් තමයි පඩි 
ෙගවන්ෙන්. ඒ නිසා එවැනි ෙද්වල්වලට දිය යුතු දඬුවම් ෙදන්නය 
කියා මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටින ගමන් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 
දීම සම්බන්ධව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරමින් අද දින ෙමම කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ආ 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක, ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමාටත් 
ස්තුති කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 6.45] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාර්තු 08වැනි දා ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ පකාශයක් කරමින් අගමැතිතුමන් 
පැවසුෙව් පසු ගිය ආණ්ඩුව විසින් ලබා ෙගන සඟවා  තබන ලද 
ණය වගයක් ෙසොයා ගත් නිසා විෙශේෂ බදු අය කරමින් අලුත් බදු 
හඳුන්වා ෙදන්නට ආණ්ඩුවට සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියායි. 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු පවෘත්ති සාකච්ඡා පවත්වමින් ෙම් බදු 
"රාජපක්ෂ බදු" ෙලස නම් කරන්න ෙපලඹුණා. ශී ලංකාව දැවැන්ත 
ණය අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින බවත්, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ ණය 
ආපසු ෙගවීමට පමාණවත් විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් 
ෙනොතිබීෙමන් විෙද්ශ මූල්ය අර්බුදයකට මුහුණ පා තිෙබන බවත් 
අගමැතිතුමා එතුමාෙග් පකාශෙය්දී පිළිගත්තා. ශී ලංකාව දැවැන්ත 
මූල්ය අර්බුදයක සිටින බව සත්යයක් නමුත් එයට වග කිව යුත්ෙත් 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් 
පශ්නයට උත්තරය ෙසොයන්න කලින් ලංකාව මුහුණ පා තිෙබන 
අර්බුදය ෙමොකක්ද කියා අපි දැන් ෙපොඩ්ඩක් ෙසොයා බලමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් පිළිගත් මිනුම් දඬු 
අනුව ණය බර මනින්ෙන්, ආණ්ඩුව ලබා ගත් ණය පමාණය 
ජාතික ආදායෙම් -දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය්- පතිශතයක් ෙලස 
ගණනය කිරීෙමන්. ණය ලබා ගැනීම ෙනොෙවයි, පශ්නය. ණය 
බරක්වීමයි පශ්නය. අපි ෙකොෙහොමද ෙම්ක කියන්ෙන්? ෙකෙනක් 
තමන්ෙග් ආදායමට සරිලන්ෙන් නැති ආකාරයට ණය ගැනීමයි, 
පශ්නය. ඒ නිසායි ආදායෙම් පතිශතයක් විධියට ණය බර 
බලන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි උදාහරණයක් ගනිමු. 
මෙග් මාසික ආදායම ලක්ෂයක් ෙවන නිසා මෙග් වාර්ෂික ආදායම 
ලක්ෂ ෙදො ළහයි. මම ලක්ෂ ෙදොළහක ණයක් ගත්ෙතොත් මෙග් ණය 
බර සියයට සියයයි. මිය ගිය ෙකෙනකු නිසා අපි නවෙලෝක 
මුදලාලිව උදාහරණයකට ගනිමු. අපි හිතමු, නවෙලෝක මුදලාලි 
ලක්ෂ දහයක ෙනොෙවයි, ලක්ෂ සියයක ණය මුදලක් ගත්තාය 
කියා. එය මෙග් වාෙග් අට ගුණයක්. හැබැයි, නවෙලෝක 

මුදලාලිෙග් වාර්ෂික ආදායම ලක්ෂ දාහක් නම් එතුමාෙග් ණය බර 
සියයට දහයයි. මට වඩා ණය පමාණය වැඩියි. හැබැයි, මට වඩා 
ණය බර අඩුයි. ඒ නිසායි ආදායෙම් පතිශතයක් ෙලස ණය බර 
මනින්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2003 වර්ෂෙය් ශී ලංකා 
ඉතිහාසෙය් වැඩිම ණය බර වාර්තා වුණා. එය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට එකසිය පහක්. එදා ෙම් රට පාලනය 
කෙළේත් අද ෙම් රෙට් අගමැති ධුරය දරන රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාය කියන කාරණය අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2004දී 
ඔබතුමන්ලාට ආණ්ඩු බලය අහිමි ෙවද්දි, රාජ්ය බලෙයන් සමු 
ගනිද්දී තිබුණු ණය බර සියයට 103යි. එෙහම ආණ්ඩුවක් තමයි 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා භාර ගත්ෙත්. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා වසර 9ක් ෙම් රට පාලනය කරලා නැවත ඔබතුමන්ලාට 
භාර ෙදන ෙකොට එදා සියයට 103ක තිබුණු ණය බර සියයට 76 
දක්වා අඩු කර ෙදන්නට එතුමාට පුළුවන් වුණා. ෙකොෙහොමද ෙම්ක 
සිද්ධ වුෙණ්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ආර්ථික 
දැවැන්තයන් වන ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, බිතාන්යය, පංශය, 
ජපානය, ඕස්ෙට්ලියාව වැනි රටවල ණය බර ශීඝෙයන් ඉහළ ගිය 
වකවානුවක තමයි ශී ලංකාෙව් ණය බර ශීඝෙයන් පහත 
දමාගන්න අපි සමත් වුෙණ් කියන කාරණය මා විෙශේෂෙයන්ම 
සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  ෙකොෙහොමද ෙම්ක වුෙණ්? ආණ්ඩුව ණය 
ගත්තා තමයි. හැබැයි, ණය ගැනීෙම් ෙව්ගයට වඩා වැඩි 
ෙව්ගෙයන් ජාතික ආදායම වර්ධනය වුණු නිසා ණය බර 
පතිශතයක් ෙලස පහළ ගියා. එයින් අදහස් වන්ෙන් ලබාගත්ත 
ණය ඵලදායී අයුරින් පාවිච්චි කළ නිසා, ණය ලබාගැනීෙම් 
ෙව්ගයට වඩා වැඩි ෙව්ගයකින් ආර්ථිකය පිම්ෙම් වර්ධනය වුණු 
බවයි.  

2009දී ෙකොටි තස්තවාදය පරාජය කරලා ආපසු හැරී බලන 
විට අපට තිබුෙණ් වසර 30ක් අඩු වැඩි වශෙයන් එක තැන පල් 
වුණු රටක්; ණය බරින් මිරිකී සිටින රටක්. ඒ ණය බරින් මිෙදන්න 
නම් ජාතික ආදායම වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. ජාතික ආදායම වැඩි 
කරගන්න නම් රට සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. රට සංවර්ධනය 
කරන්න නම් යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න ඕනෑ. රෙට් යටිතල 
පහසුකම් දියුණු කරන්න රට තුළ මුදල් නැත්නම් පිට රටින් මුදල් 
ලබාගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ඒ කාලෙය් ණය ගත්තා. ඒ ණය 
අරෙගන නිකම් හිටිෙය් නැහැ. ඒ ණයවලින් අෙප් රෙට් මාර්ග 
පද්ධතිය දියුණු කළා; අෙප් වාරිමාර්ග පද්ධතිය දියුණු කළා. ඒ 
වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්, ෙකරවලපිටිය, ඉහළ ෙකොත්මෙල් 
වැනි දැවැන්ත විදුලි බලාගාර ඉදි කළා. ෙමොකක්ද ෙම්වාෙය් 
අවසාන පතිඵලය? කෘෂිකාර්මික, කාර්මික සංවර්ධනයක් ඇති 
ෙවලා, ජාතික ආදායම ඉහළ ගියා. ඒ නිසා ණය ඉහළ යද්දීත් ණය 
බර පහළ යන තත්ත්වයක් ශී ලංකාෙවන් වාර්තා වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අවසාන 
වසර වුණු 2014 වර්ෂෙය්වත් ණය අර්බුදයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඇයි 
අපි එෙහම කියන්ෙන්? එම වසෙර් ණය ෙසේවා ෙගවීම් -ණය 
වාරික ආපසු ෙගවීම් සහ ෙපොලී ෙගවීම්- 2013 වසරට සාෙප්ක්ෂව 
පහත වැටුණා. එම වසර තුළ ෙඩොලරෙය් විනිමය අනුපාතිකය 
ඉහළ ෙගොස් තිබියදීත් ණය ෙසේවා ෙගවීම් රුපියල් බිලියන 
1,162.9 සිට 1,076.3 දක්වා පහත වැටුණා. ඒ අනුව 2014 වර්ෂෙය් 
ණය ෙසේවා ෙගවීම් 2013 වර්ෂයට වඩා රුපියල් බිලියන 87ක් 
අඩුයි. මම ෙනොෙවයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
මැණිකක් වාෙග් රකින, අර්ජුන මෙහේන්දන් මැතිතුමා නායකත්වය 
ෙදන ශී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කර ඇති “Public Debt 
Management in Sri Lanka  2014” නමැති වාර්තාවයි එෙහම 
කියන්ෙන්. වාර්තාව 2014 වර්ෂෙය් වුණාට , එය නිකුත් කරන්ෙන් 
අර්ජුන මෙහේන්දන් මැතිතුමායි.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014දී පහත වැටුණු ණය 
ෙසේවා ෙගවීම් 2016දී බිලියන 1,200ක් දක්වා ඉහළ යෑමට 
නියමිතයි. ඊට ෙහේතු වුෙණ් වත්මන් ආණ්ඩුව 2015 වර්ෂෙය්දී 
අධික ෙලස ණය ලබාගැනීමයි. 2014 වසර අවසානෙය් රුපියල් 
බිලියන 7,391ක් වූ ආණ්ඩුෙව් ණය 2015 අගදී රුපියල් බිලියන 
8,475ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ආණ්ඩුෙව් ණය වසරක් තුළ රුපියල් 
බිලියන 1,084කින් -ටිලියනයකටත් වඩා වැඩි පමාණයකින්- ඉහළ 
ගිහින් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ටිලියනයක් 
කියන්ෙන් ෙසල්ලම් ගණනක් ෙනොෙවයි. බිලියන දහසකට වඩා 
වැඩි පමාණයක්. ආණ්ඩුව ෙමෙහම ණය ගත්ත නමුත් රෙට් 
සංවර්ධනයක් අපි දැක්ෙක් නැහැ.  

"ලංකා ඉතිහාසෙය් වැඩිම ණය ගත්ෙත් 2015 වර්ෂෙය්, ෙම් 
ගත්ත ණයවලින් රෙට් ආරම්භ කරපු පධාන සංවර්ධන 
ව්යාපෘතියක නමක් කියන්න" කියලා අද වාචික පශ්නවලට 
පිළිතුරු ෙදන අවස්ථාෙව් මම මුදල් ඇමතිතුමාට කිව්වා. එතුමා 
සුපුරුදු පරිදි, "ෙකොෙහේද යන්ෙන්?" කියලා ඇහුවාම, "මල්ෙල් 
ෙපොල්" කිව්වා වාෙග් උත්තරයක් දීලා ඇඟ ෙබ්රා ගත්තා.  
ෙමතැන තිෙබන තිත්ත ඇත්ත නම්, ෙම් තරම් දැවැන්ත ණය 
කන්දරාවක් අරෙගනත් කිසිම පධාන සංව ර්ධන ව්යාපෘතියක් ෙම් 
රෙට් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ කියන එකයි.  

එෙසේ නම් ඒ ලබාගත් දැවැන්ත ණය කන්දරාෙවන් ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙමොකද කෙළේ? ආණ්ඩුවට නඩත්තු කළ ෙනොහැකි සහන 
කන්දක්  ලබාදීමට ෙගොස් දැවැන්ත ෙලස ණය වුණා පමණක් 
ෙනොෙවයි, ආර්ථිකය බිඳ දමා, තිබූ සහනත් නැති කරන්න ෙම් 
ආණ්ඩුව අද කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව රුපියල් 
3,500ක වැටුප් වැඩිවීමක් ෙපොෙරොන්දු ෙවද්දී, ෙම් ආණ්ඩුව නිකම් 
හිටිෙය් නැහැ. ෙකළින්ම  රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩි වීමක් 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. හැබැයි, අන්තිමට ඒ වැටුප් වැඩිවීම ලැබුෙණ් 
නැහැ. ලැබුෙණ් හුදු දීමනාවක් විතරයි. ෙරොකට්ටුවක ෙව්ගෙයන් 
ජීවන වියදම ඉහළ යද්දී, ඒ වැඩිවීමත් අද නිකම්ම නිකම්ම පුස්සක් 
බවට පත්ෙවලා ඉවරයි.  

ෙගොවීන් රුපියල් 35ට වී කිෙලෝ එක විකුණා ගනිද්දී, 
ඔබතුමන්ලා  වී කිෙලෝවට රුපියල් 50ක් ලබා ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. හැබැයි, රුපියල් 50  ෙකෙසේ ෙවතත් අද රුපියල් 20ටවත් වී 
කිෙලෝවක්  විකුණාගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදාෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුව බලයට එන විට ෙත් කිෙලෝවක් රුපියල් 
70ටත්, රබර් කිෙලෝවක් රුපියල් 300ටත් විකිෙණමින් තිබුණා. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ආකර්ෂණය වී සිටි ජනතාව 
එජාපයට ආකර්ෂණය කර ගන්න ඔබතුමන්ලා ෙමොකද කෙළේ? 
ෙත්වලට රුපියල් 90කුත්, රබර්වලට රුපියල් 350ක සහතික 
මිලකුත්  ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. අද සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

අද ෙත් කිෙලෝ එකකට රුපියල් 50ක් ලබා ගන්න බැහැ; රබර් 
සඳහා රුපියල් 150ක් ලබා ගන්න බැහැ. විශාම වැටුප්, සමෘද්ධි 
සහනාධාර, මහෙපොළ සහනාධාර, වැඩිහිටි සහනාධාර යන 
සියල්ලට අත් වුෙණ් එවැනිම ඉරණමක් තමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමයින් ෙහළිවන තිත්ත ඇත්ත කුමක්ද? මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව පැවැති වාතාවරණය තුළ ලබා දිය 
හැකි ඉහළම සහන ලබා දී තිබූ බවයි. ඊට වඩා ඉස්සරහට යන්නට 
බැරි මට්ටෙම් උපරිමයට ඒ සහන ලබා දී තිබූ බවයි. හැබැයි, එයින් 
සෑහීමට පත් ෙනොවුණු ජනතාව වැඩි පතිලාභ අෙප්ක්ෂාෙවන් 
එජාපය බලයට ෙගන ඒෙමන් සිදුවුෙණ් "තණ්හාය ජායතී 
ෙසොෙකො" කියන බුදු වදන සිහිපත් කරවීමයි. එදා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ නම් "තණ්හාය ජායතී ෙසොෙකො" කියලා නිහඬව සිටියා.  

බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ ෙක්න්ති ගත් ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.   
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී  ජනතාව ඒ සුරංගනා ෙපො ෙරොන්දු 
පිටුපස ගිහින් හංසයාට කතිරය ගහන්න යන බව  දැක්කාම අෙප් 
සමහර අය ඉතා ෙක්න්තියට පත් වුණා. ෙක්න්තියට පත්ෙවලා 
"තණ්හාය ජායතී ෙසොෙකො යෙකෝ" කියලා කිව්වා. ඒත් ෙත්රුෙණ් 
නැහැ. ගිහිල්ලා හංසයාට කතිරය ගැහුවා. ඒෙකන් අද තිබූ ෙද්ත් 
අහිමි කරෙගන තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ෙතන්ම ජනතාවට සිද්ධ 
වුෙණ් රන් බිජු දැමූ තාරා වාෙග් කතන්දරයමයි. දිනපතා රන් බිජු 
දමන තාරාවාෙග් ඒ රන් බිජුවලට තිබූ තණ්හාව නිසා, සියලු රන් 
බිජු එකවර ලබා ගන්නට තාරාවා මරා දමා, සිරුර පළා එක බැගින් 
ලැබුණ රන් බිජුවත් අහිමි කර ගත් ෙමෝඩ මිනිසාෙග් කථාව තමයි 
ෙම් ෙද්ශපාලන තීන්දුෙවනුත් සිහිපත් කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව ෙමම ආර්ථික 
අර්බුදයට ෙහේතුව  චීන ආර්ථික වර්ධනය පහත වැටීම  බව 
ෙපන්වා දුන්නා. එය චීන ආර්ථිකෙය් බිඳ වැටිමක් ෙලස හඳුන්වා 
දුන්නා.   චීන ආර්ථිකෙය් බිඳ වැටීමත්, ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයත් 
ෙම් ආර්ථික අර්බුදයට ෙහේතු ෙලස හුවා දක්වමින් සිටිනවා. ඒක 
හරියට  "නටන්න බැරි මිනිහා ෙපොෙළොව ඇදයි කියන්නා වාෙග්" 
වැඩක්.  ඇත්තටම චීන ආර්ථිකෙය් දැවැන්ත කඩා වැටීමක් නැහැ. 
අධික ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වූ චීන ආර්ථිකය දීර්ඝ කාලයක් අධික 
ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වූ නිසා ස්වභාවෙයන් හිමිවිය යුතු වර්ධන 
ෙව්ගෙය් මන්දගාමිත්වය ෙම් වන විට උරුම කර ගනිමින් සිටිනවා. 
2014 වසෙර් සියයට 7.3කින් වර්ධනය වුණ චීන ආර්ථිකය 2015 
වසෙර්දී වර්ධනය වුෙණ් සියයට 6.9කින්. චීන ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය අඩුෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 0.4කින් පමණයි.  වර්ධන 
ෙව්ගෙය් ෙමවැනි සුළු අඩුවීමක් ඒ ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීමක් ෙලස 
කාටවත් විගහ කරන්න බැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තම ෙලෝක ආර්ථික 
අර්බුදයට මුහුණ දුන්ෙන් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවයි. 2008 වර්ෂෙය් 
ඇෙමරිකාෙව් මූල්ය අර්බුදය ෙලස ඇතිෙවලා ෙලෝකය පුරා සිසාරා 
ගිය ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයට අපි මුහුණ පෑවා. ඒක 
උච්ඡස්ථානයට ආෙව් 2009 වර්ෂෙය්දීයි. 2009 වර්ෂෙය්දී එක 
පැත්තකින් ශී ලංකාව ෙලෝකෙය් බලවත්ම ෙමන්ම ධනවත්ම 
තස්තවාදී සංවිධානය සමඟ තීරණාත්මක යුද්ධයකට එළඹිලා 
තිබුණා. අනික් පැත්ෙතන් දැවැන්ත ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයක් 
ඇති ෙවලා, ශී ලංකාෙව් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා පධාන 
ගැනුම්කරුවන් ෙදෙදනා වන ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් හා 
යුෙරෝපෙය් ආර්ථික වර්ධනය ඍණ අගයක් ගත්තා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැමදාමත් 
ආර්ථික සංවර්ධනෙය් ආදර්ශය ෙලස, ආකෘතිය ෙලස ගත්ත 
සිංගප්පූරුව පවා ඍණ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් ෙපන්වූවා.         
ශී ලංකාව එදා තිබුෙණ්, ෙදෙකොණ පත්තු වුණු විලක්කුවක් 
වාෙග්යි. එක පැත්තකින් තස්තවාදී යුද්ධය තීරණාත්මක 
අවස්ථාවක තිබුණා. අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් ගැනුම්කරුවන් 
ආර්ථික අර්බුදයකට හසු ෙවලා තිබුණා. හැබැයි ආර්ථිකය නිසි 
ෙලස කළමනාකරණය කරපු නිසා තස්තවාදය එක පැත්තකින් 
පරාජය කරද්දී අෙනක් පැත්ෙතන් 2009 වර්ෂෙය් සියයට 3.5ක 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් වාර්තා කරලා, ෙලෝකෙය් 29වන තැනට 
ඉහළම ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය වාර්තා කළ රට බවට ශී ලංකාව 
පත් කර ගන්න පුළුවන් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඒෙකන් ෙපෙනන්ෙන් වැඩ හැකි මිනිහාට ඇද ෙපොෙළොෙව්ත් 
නටන්න පුළුවන් කියන එකයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2009 
වසෙර්දී සමස්ත ෙලෝකයටම ඒ බව ෙපන්නුම් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථිකයට දරා ගත ෙනොහැකි 
සහන කන්දක් පැටවීමට අමතරව ෙම් ආර්ථික කඩා වැටීමට තවත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහේතු ෙදකක් තිෙබනවා. පළමුවන ෙහේතුව වන්ෙන් ආණ්ඩුවට 
ස්ථිර පතිපත්තියක් ෙනොමැති වීම නිසා ආෙයෝජකයන්ෙග් 
විශ්වාසය බිඳ වැටීමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට කිව්ෙව්, බටහිර 
ආෙයෝජකයන් එජාප ආණ්ඩුවක් එනකල් සල්ලි කුට්ටි සාක්කුෙව් 
රුවා ෙගන ලංකාෙව් ආෙයෝජනය කරන්න බලාෙගන ඉන්නවා 
කියලායි. ඒ වාෙග්ම කිව්වා, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙකොමිස් කුට්ටි 
ඉල්ලන නිසා එන්ෙන් නැති ආෙයෝජකයන් අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය්දී එනවා කියලා. හැබැයි 2015 වර්ෂෙය් සංඛ්යාෙල්ඛන 
කියන තිත්ත ඇත්ත ෙමොකක්ද? අෙප් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
රුපියල් බිලියන 4.4ක විෙද්ශ ආෙයෝජන ආපසු ගැනීමක් වාර්තා 
ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වර්ෂෙය්දී 
අෙප් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විෙද්ශීය මිලදී ගැනීම්වලට වඩා 
විෙද්ශීය විකිණීම් රුපියල් බිලියන 4.4කින් වැඩියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙබොෙහොම පිං, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. තවත් 

ලැෙබනවා නම්, තවත් පිං. මම ෙම් කථාව සම්පූර්ණ කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  එනවා කියපු ආෙයෝජකයන්  අද එනවා 
ෙවනුවට, රාජපක්ෂ යුගෙය් ආපු ආෙයෝජකයන්ටත් අද ෙම් 
ආණ්ඩුව පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැති ෙවලා ෙතොග ගණනින් 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තමන්ෙග් ආෙයෝජන විකුණා දමමින් 
ආපසු ශී ලංකාෙවන් සමු ගනිමින් සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වන ෙහේතුව වන්ෙන් 
ඇෙමරිකාව සහ යුෙරෝපයද ණය ලබා ගන්නා ෙලොව අංක එෙක් 
ණය හිමියා වන චීනය, අපි අමනාප කර ගැනීමයි. ලංකාව මුහුණ දී 
ඇති ආර්ථික අර්බුදෙයන් මිදීමට අවශ්ය කරන රුපියල් බිලියන 
5ක පමණ ආෙයෝජන, ණයක් ෙලස, ආෙයෝජනයක් ෙලස, 
ආධාරයක් ෙලස ලබා දිය හැකි ෙලොව එකම රට චීනය පමණමයි. 
හැබැයි ෙම් ආණ්ඩුව විපක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් කිව්ෙව්,  "ලංකාව 
චීන ෙකොලනියක් ෙවනවා, පගාව ගන්න ෙලෙහසි නිසා චීනෙයන් 
ණය ගන්නවා, අපි බලයට පත් වුණු වහාම Colombo Port City  
ව්යාපෘතිය නතර කරනවා" කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, චීන ජනාධිපතිවරයා මුල්ගල තැබූ ව්යාපෘතියක් 
ලංකාව ෙනොෙවයි, ඇෙමරිකාව, එංගලන්තය වැනි රටක්වත් නතර 
කරන්ෙන් නැහැ. එය චීන ජාතියටම කරන අවමානයක් ෙලසයි 
සැලෙකන්ෙන්. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව ඒ ෙදය සිදු කළා. චීනය තරහා 
කර ගත්තා. ෙම් අය යුෙරෝපය මත රැඳිලා හිටියා. ෙජෝන් ෙකරී 
ලංකාවට ආවා. යහ පාලනය ෙෂෝක් කිව්වා. ශත පහක් දුන්ෙන් 
නැහැ. නෙර්න්ද ෙමෝදි, ඉන්දීය අගමැතිතුමා ලංකාවට ආවා. යහ 
පාලනය වර්ණනා කළා. නමුත් බලාෙපො ෙරොත්තු වුණු ආධාර 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඊළඟට, ජර්මනිය ගැන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
අෙප් රාජ්ය නායකයා ජර්මනියට ගියා. අෙන්! ලැබුෙණ්, යූෙරෝ 
මිලියන 18යි. ඒ කියන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 20ක් විතරයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මම කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

අවසාන ෙමොෙහොෙත් හරි ෙම් ආණ්ඩුව "චීනය හැර අන් 
සරණක් නැත" කියන තිත්ත ඇත්ත ෙම් වනවිට ෙත්රුම් ෙගන 
තිබනවා. අෙප් අගමැතිතුමා තව සති ෙදකකින් චීනයට යාමට 
නියමිතයි. අපි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා බලලා 
කාලකණ්ණි සතුටක් ලබන්ෙන් නැහැ. අගමැතිතුමාෙග් චීන 
සංචාරය සාර්ථක ෙවනවාට අපි කැමැතියි. ෙම් ආණ්ඩුව ඇද ෙගන 
වැෙටද්දී නිකම් ෙනොෙවයි ඇද ෙගන වැෙටන්ෙන්. අෙප් ආදරණීය 
මව් බිමත් එක්කයි ඇද ෙගන වැෙටන්ෙන්. ඒ නිසා 
අගමැතිතුමාෙග් චීන සංචාරය සාර්ථක ෙව්වා! කියමින්  සුබ පතන 
ගමන්ම,  වැඩ බැරි ආණ්ඩුව  ෙම් රට වනසන්ෙන් නැතිව වැඩ බැරි 
නම් අපට භාර දීලා ෙගදර යන්න කියා  ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ඔබ සැමට ෙතරුවන් සරණයි! 

 
[අ.භා. 7.02] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින පැවැත්ෙවන ෙමම  

විවාදයට මටත් සම්බන්ධ වන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
2015 ජනවාරි 08ෙවනි දාට කලින් ෙම් රෙට් තිබුණු තත්ත්වය 
ගැන අපි දන්නවා. අෙප් ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා මීට 
ෙපර කථා කළා.  එතුමාෙග් කථාව අහෙගන සිටින ෙකොට මෙග් 
සිතට නැඟුණු  පශ්නයක් ගැන මම කියන්න කැමැතියි.  එතුමා 
කිව්ව විධියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
එතරම්  ෙහොඳ ෙද්වල් සිද්ධ වුණා නම්,  ෙම් රෙට් ජනතාව 2015දී   
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඡන්දය දීලා, එතුමාව  නැවත 
වතාවක් ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් කර ගත්ෙත් 
නැත්ෙත් ඇයි කියන පශ්නය මට පැන නැඟුණා.  

2015 ජනවාරි 08ෙවනි දා අපි ජයගහණය කෙළේ මහින්ද 
රජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පතිපත්තිවලට  ෙම් රෙට් ජනතාව විරුද්ධ 
වූ නිසායි. එතුමා ෙම් රෙට් ෙගන ගිය ආර්ථික පතිපත්තිවලට 
විරුද්ධව, එතුමා ෙම් රෙට් කියාත්මක කළ පජාතන්ත විෙරෝධී 
පතිපත්තිවලට විරුද්ධව, එතුමා ෙම් රෙට් ෙගන ගිය ඒ සමාජ 
විෙරෝධී පතිපත්තිවලට වි රුද්ධව තමයි 2015 ජනවාරි 08ෙවනි දා 
ෙම් රෙට් ජනතාව   යහ පාලනය ෙවනුෙවන් ඓතිහාසික 
ජයගහණයක් අපට ලබා දුන්ෙන්. එදා ඒ ජනාධිපතිවරණ 
ජයගහණයත් සමඟ පාර්ලිෙම්න්තු මහ මැතිවරණෙය්දීත් බහුතර 
ජයගහණය අපි ලබා ගත්තා. ඒ ජයගහණයන් සමඟ අද වන විට 
අපි ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවලා මාස 7ක් වැනි ෙකටි කාලයක් තමයි 
ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි පසුගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් අෙප් පළමුෙවනි අය වැය 
ඉදිරිපත් කරලා, ඒ තුළින්  ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් 
සැලසුම් හැදුවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟමින් රට 
ඉස්සරහාට ෙගන යන්න පුළුවන්  ආර්ථික සංවර්ධන සැලසුම් 
හදාෙගන,  ෙම් ජයගහණයත් සමඟ පියවෙරන් පියවර ඉස්සරහට 
යමින් අෙප් පාලන කාලෙය් පළමුෙවනි අය වැය අපි පසුගිය 
අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කළා.  

රජයක් හැටියට පසුගිය අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් 
වාෙග්ම,  දින 100 වැඩසටහන තුළිනුත් අපි විශාල සහන රාශියක් 
ෙම් රටට ලබා දුන්නා. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ලබා 
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[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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ෙදන්නට බැරි වුණු අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සඳහා වන සහන ඇතුළු ඒ 
සියලු ෙද්වල් අපි ජනතාවට ලබා දුන්නා. අපි   භූමි ෙතල්, ෙපටල්, 
ඩීසල්වල මිල අඩු කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග්  ආණ්ඩුව 
ඉතාම විශාල වශෙයන් බදු ගහපු භාණ්ඩවල බදු ඉවත් කරලා ඒ 
සහනය පවා අපි ජනතාවට ලබා දුන්නා.  

අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන්ට 
තිබුණු ජීවන බර අඩු කරන්නට අපි ඔවුන්ට රුපියල් 10,000ක 
වැටුප් වැඩිවීමක් කළා. අපි ෙම් සියල්ල කෙළේ 2015 ජනවාරි 
08ෙවනි දා ලබා ගත්  ඒ ජයගහණත් සමඟ අපි ජනතාවට ලබා දුන් 
ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීම ෙවනුෙවනුයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසුගිය ආණ්ඩුෙව් තිබුණු 
වැරදි ආර්ථික සැලසුම් සහ ඒ වැරදි කියාමාර්ග අපි දැක්කා . 2015 
වන විට පසුගිය ආණ්ඩුව ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 10,000කට 
කිට්ටු පමාණයක් ණය ලබාෙගන තිබුණා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  
බිලියන 10,000ට කිට්ටු පමාණයක් කියන්ෙන් ඉතාම විශාල 
පමාණයක්. ශී ලංකාව ඉතිහාසය පුරා අරෙගන තිෙබන ණය දිහා 
බැලුවාම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව ලබා ගත්ත 
ණය පමාණය ඉතාම අධිකයි. විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය ආණ්ඩුව 
ෙකටි කාලීන ණය සහ දීර්ඝ කාලීන ණය වශෙයන් කිසිම 
සැලැස්මක් නැතිව ණය ගත් හැටි අපි දැක්කා. ඒ විධියට ණය 
අරෙගන ඔවුන් ඒවා ෙයොදවපු පාග්ධන ආෙයෝජන ෙමොනවාද 
කියලාත් අපි දැක්කා. ඒ ලබා ගත් විශාල ණය මුදල් ආෙයෝජනය 
කළ විශාල ව්යාපෘති අද වැදගැම්මකට නැති ව්යාපෘති බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන බව අපි සියලු ෙදනාම පිළිගන්නවා.  

චීනෙයන් ණය අරෙගන හදපු හම්බන්ෙතොට වරාය අද ආදායම් 
ලබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම මත්තල ගුවන් ෙකොටුෙපොළ හදන්න 
විශාල ණය පමාණයක් ගත්තා. ඒකත් ආදායම් ලබන්ෙන් නැහැ. 
ඊළඟට, හම්බන්ෙතොට කිකට් කීඩාංගණයක් හැදුවා. අපි දන්නා 
විධියට  එහි අවුරුද්දකට එක cricket match  එකක්වත් නැහැ.  
එදා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හදලා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ඒක විවෘත කරන ෙකොට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  "අපිට 
දැන් ඉන්දියාවටත් විදුලිය ෙදන්න පුළුවන්" කියලා එතුමා කිව්වා 
මට මතකයි. ඉන්දියාවට තියා අද පුත්තලමටවත් ඒෙකන් විදුලිය 
ෙදන්න බැහැ. හැම දාම ෙනො ෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් බිඳ වැටීම් 
සිදු ෙවනවා. විෙද්ශ රටවලින් ලබා ගත් ණයවලින් තමයි ෙම් 
වාෙග් විශාල ව්යාපෘති කෙළේ. ඒ ව්යාපෘති කෙළේ ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. පසුගිය කාලෙය් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුෙව් සිටි විශාල පිරිසකට, එතුමාෙග් 
හිතවතුන්ට, එතුමාෙග් නෑදෑයින්ට ෙකොමිස් ගහන්න, මුදල් හම්බ 
කරගන්න, ආදායම් මාර්ග හැටියට තමයි ෙම් විශාල ව්යාපෘති - 
mega projects - හැදුෙව්.  

ඒවා සංවර්ධනය කළා. ඒවාට කිව්වා, "Mega Development 
Projects" කියලා. සංවර්ධනය ෙකෙසේ ෙවතත් ඒ මුදල් හරහා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් විශාල මුදල් 
හම්බ කර ගත්ත -කළු සල්ලි හම්බ කර ගත්ත- පිරිසක් බිහි ෙවච්ච 
ආකාරය ගැන අපට මතකයි. ඒ ගත්තු ණය සම්බන්ධෙයන් කිසිම 
සැලැස්මක්වත් තිබුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමා පසු ගිය දා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා වාෙග්, ඒ ගත්ත සමහර ණය පිළිබඳව 
ෙපොත්පත්වල ලියවිලා නැහැ. ඒවාට ගිවිසුම් නැහැ. ඒ ණය 
ෙකොෙහන් ගත්තාද කියලා දන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව දන්ෙන් 
නැහැ; කැබිනට් එක දන්ෙන් නැහැ; මුදල් අමාත්යාංශය දන්ෙන් 
නැහැ. ෙමන්න ෙම් විධියට පසු ගිය ආණ්ඩුව ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ණය දුන්නු අය දැන් ඇවිල්ලා අපට කියනවා, "අපිත් 
එක්ක ආණ්ඩුව ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. අෙප් ළඟ 

ගිවිසුම් තිෙබනවා. අපි ඒ ආණ්ඩුවට ණය දීලා තිෙබනවා." කියලා. 
ඒ ණය දීපු ආයතන එෙහම කියනවා. නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ආණ්ඩුෙව් ගිවිසුම් නැහැ. ආණ්ඩුව ළඟ ඒවා පිළිබඳව ලියකියවිලි 
නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුවට ණය දීපු උදවිය ළඟ ඒ ගිවිසුම් තිෙබනවා. 
ඒක හරියට ෙම් වාෙග්යි. ගම්වල සමහර ෙගවල්වල, තාත්තා ණය 
ගත්තාම පුතාලා දන්ෙන් නැහැ; අම්මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
තාත්තා මැරුණාට පස්ෙසේ අහල පහල මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියනවා, 
"මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තාත්තාට අච්චර දුන්නා, ෙමච්චර 
දුන්නා. තාත්තා ඒ සල්ලි ටික අපට දුන්ෙන් නැහැ." කියලා. ඒ 
නිසා අම්මලාෙගන් පුතාලෙගන් ණය ඉල්ලා ෙගන එනවා. අන්න 
ඒ වාෙග් තමයි ෙම් අප්පච්චිත්. ෙම් අප්පච්චිත් ණය ගත්තා. 
අප්පච්චි දැන් මළා. දැන් මිනිස්සු ඒ දුන්නු ණය ගන්න ආණ්ඩුව 
ෙහොයාෙගන එනවා. ඒ හින්දා ෙම්කත් අර ගම්වල හිටපු සමහර 
උදවියෙග් කියා කලාපය වාෙග් තමයි. 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා එක පාරක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා ඇහුවා, ''ෙකොෙහොමද ගෙම් බයියාෙග් වැඩ'' කියලා. දැන් 
අපට ෙපෙනනවා ෙන්ද ගෙම් බයියාෙග් වැඩ? ණය අරෙගන 
තිෙබනවා, කන්දරාවක්. ෙපොත්වල නැහැ. ලියකියවිලි නැහැ. මුදල් 
අමාත්යාංශය දන්ෙන් නැහැ. කැබිනට් එක දන්ෙන් නැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුව දන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න, ගෙම් බයියා අෙප් රටට 
කරපු ෙද්. එෙහම කරලා ගෙම් බයියා දැන් ෙහොඳට ඉන්නවා. ඒ 
පව්වලට කර ගහන්න ෙම් රෙට් ජනතාවට, අපට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් 
ෙදයත් කියන්න ඕනෑ. අපි ෙම් අභිෙයෝගවලට භය නැහැ. උදය 
ගම්මන්පිල මන්තීතුමා - පළාත් සභාෙව් හිටපු ඇමතිතුමා - කිව්වා, 
අපි චීනය එක්ක දැන් යාළු ෙවන්න හදනවා කියලා. Colombo 
Port City එක නැවත පටන් ගන්න චීනයට ෙදන්න හදනවා 
කියලා කිව්වා. ඔව්, Colombo Port City එක පටන් ගන්න අපි 
නැවත චීනයට ෙදන්න හදනවා. ඒ ඔය ෙගොල්ලන් දුන්නු විධියට 
ෙනොෙවයි.   

ඔය ෙගොල්ලන් චීනයට Colombo Port City එක ලියලායි 
දුන්ෙන්. අපි ඒ ගිවිසුම ෙවනස් කරලා, අෙප් තිෙබන ෙකොන්ෙද්සිත් 
එක්ක Colombo Port City එක පටන් ගන්න අවසථ්ාව ෙදනවා. 
චීන ආණ්ඩුව ඒකට එකඟ ෙවලා තිෙබන නිසා නැවත අපි 
අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා, Colombo Port City ව්යාපෘතිය 
කරන්න.  ෙම් ෙගොල්ලන් සින්නක්කර අයිතියට Colombo Port 
City එක දුන්ෙන්. ෙකොළඹ අග නගරෙය් ඉඩම, අක්කර 500 
ගණනක ඉඩම, චීනයට ලියලා දීපු ඉඩම සම්බන්ධෙයන් අපි 
නැවත ඒ ගිවිසුම ෙවනස් කළා. දැන් අපි එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, 
ඒ සංව ර්ධනය කරෙගන යන්න. අපට චීනයත් එකයි. අපට 
ඉන්දියාවත් එකයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අපට චීනයත් එකයි; අපට ඉන්දියාවත් එකයි; අපට 

එංගලන්තයත් එකයි; අපට ඇෙමරිකාවත් එකයි. ෙම් ෙලෝකෙය් 
සියලු රටවල් එක්ක එකට යන්න පුළුවන් විෙද්ශ පතිපත්තියක් අපි 
හදලා තිෙබනවා. අපට එක එක රටවල් පස්ෙසේ දුවලා, අපට එක 
එක රටවල් පස්ෙසේ ගිහිල්ලා අෙප් රෙට් ආර්ථිකය වට්ටා ගන්න 
වුවමනාවක් නැහැ. එෙහම ගමනක අවශ්යතාවක් අපට නැහැ.  

කලින් රජය අසමත් ෙවච්ච ෙද්වල් අපි කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් විෙද්ශ පතිපත්තිය අපි දැක්කා. ෙලෝකෙය් ෙකොන්  
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ෙවලායි හිටිෙය්. කිසිම රාජ්යයක් උදව්වකට ආෙව් නැහැ. කිසිම 
ආණ්ඩුවක් උදව්වට ආෙව් නැහැ. ෙලෝකය ෙකොන් කරලායි 
තිබුෙණ්. නමුත් අෙප් යහ පාලන රජය යටෙත් නැවත  ශී ලංකාව 
ෙලෝකය ඉදිරිෙය් අභිමානවත්ව මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් රටක් 
විධියට හදන්න ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, අෙප් ගරු 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාටත් පුළුවන් වුණාය කියලා අපි 
ආඩම්බරෙයන් කියන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මන්තීතුමා කිව්වා, "කරන්න 
බැරි නම් දීලා යන්න" කියලා. අපි එතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. ෙම්ක දීලා යන්න ෙනොෙවයි, අපි ගත්ෙත්. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අතට අපි දුන්නා නම්, ජනවාරි 8වැනි දා මහින්ද 
රාජපක්ෂ නැවත ජනාධිපති වුණා නම් ෙම් රට යන්ෙන් මීට වඩා 
අගාධයකට. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් වාසනාවකට අපට පුළුවන් 
වුණා, ඒ අගාධයකට ෙගන යන එක නවත්වා ගන්න. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන් අපට කියනවා, 
අසමත් ආණ්ඩුවක් කියලා. ඔව්, අපි සමහර ෙද්වල්වලින් සමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා වාෙග් සමහර 
ෙද්වල්වලින් අපි අසමත් ෙවලාත් තිෙබනවා. අපි ෙම් ෙද්වල්වලින් 
සමත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම් රෙට් සුදු වෑන් සංස්කෘතිය නැති 
කළා. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ඇති කළා. ෙම් රෙට් මාධ්ය නිදහස 
ඇති කළා. අපි ෙම් රෙට් ෙකොමිෂන් සභා ටික පිහිටුවූවා. ෙම් රෙට් 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය අපි ඇති කළා. ෙම් රෙට් නීතිය අපි 
ස්ථාපිත කළා. ඒවා කරලා අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට වැඩිය සමත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

නමුත් අපි අසමතුත් වුණා. ෙමොෙකන්ද අපි අසමත් වුෙණ්? 
අපට තවම බැරි වුණා, පගීත් එක්නැලිෙගොඩ මරපු අය අල්ලා 
ගන්න; ලසන්ත විකමතුංග මරපු අය අල්ලා ගන්න; තාජුඩීන් 
ඝාතනයට සම්බන්ධ වුණු  අය අල්ලා ගන්න; ඒ වාෙග්ම 
රවිරාජ්ෙග් ඝාතනයට සම්බන්ධ වුණු අය අල්ලා ගන්න; "සිරස" 
ආයතනයට පහර දුන් උදවිය අල්ලා ගන්න.  ඒ වාෙග්ම රාජ්ය 
මුදල් ෙහොරා කාපු, ෙකෝටි ගණන් මුදල් මං ෙකොල්ල කාපු ඒ දූෂිත 
ෙද්ශපාලනඥයන් අල්ලා ගන්න අපට බැරි වුණා. National 
Identity Cards ෙදකක් තිෙබන උදවිය අල්ලා ගන්න බැරි වුණා. 
Passports ෙදකක් තිෙබන උදවිය අල්ලා ගන්න බැරි වුණා. 
හරියටම ඒ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අපි ඒ ෙද්වල්වලින් අසමත් 
ෙවලා තමයි ඉන්ෙන්. නමුත් අපි එකක් කියනවා. ඒවා අල්ලා 
ගත්ත දවසට ෙම්ෙගොල්ලන් හයිඩ් පාර්ක් එෙක් ෙනොෙවයි, 
නන්දිකඩාල්වල ගිහිල්ලා හිටියත් අපි ඔවුන් නීතිය ඉදිරියට ෙගන 
යනවාය කියමින් වෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 7.14] 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் இந்த ஒத்திைவப் ேவைள விவாதத்திேல 
உைரயாற் வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு தற்கண் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 2016ஆம் 
ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்திேல இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதாரம் ெதாடர்பாக சில சீர்தி த்தங்கைளச் ெசய்  
அதைன மீளைமக்க ேவண் ய நிைலக்கு நா  
தள்ளப்பட் க்கின்ற . அதன் பின்னணியிேல என்ன 
காணப்பட்ட ? அவ்வாறான ஒ  நிைலக்கு நாங்கள் ஏன் 
தள்ளப்பட்ேடாம்? என்பன ெதாடர்பான ஒ  விவாதேம 
இங்ேக நைடெப கின்ற . உலகப் ெபா ளாதாரத்தின் ஒ  

மந்தமான ேபாக்ேகா  ேசர்த்  இலங்ைகயிேல கடந்த 
காலத்தில் நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்ட பின்னைட கள் காரணமாக 
உ வான மிக ேமாசமான நிைலைமயால்தான் இந்நிைல 
ஏற்பட் க்கின்ற .  

இந்த நாட் ேல நல்லாட்சியான  ஜனவாி 8ஆம் திகதி 
ஸ்தாபிக்கப்பட்டேபா  அதனிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
ெபா ளாதாரமான  ப பாதாளத்திற்குத் தள்ளப்பட்ட, 
சீர்குைலக்கப்பட்ட, சின்னாபின்னமாக்கப்பட்ட 
நிைலயிேலேய இ ந்த . எனக்கு ன் உைரயாற்றிய  
ெகளரவ ஜி ர் ரஹுமான்  அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால, 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்திடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
ெபா ளாதாரத்திேல மக்களின் நாளாந்தப் பயன்பாட் க்குாிய 
ெபா ட்களின் விைலயான  வானளவில் உயர்ந்  
காணப்பட்ட . அதைன மக்கள் தாங்கிக்ெகாள்ள யாத 
நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ந்தார்கள். இதன் காரணமாக இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் அத்தியாவசியப் 
ெபா ட்களின  விைல குைறப் கள் உடன யாகச் 
ெசய்யப்பட்டன; மக்க க்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்கு திக ம் 
நிைறேவற்றப்பட்டன. அதாவ , ெபா ளாதாரத்தில் இ ந்த 
பின்னைட கைள ம் தாண்  மக்க ைடய நல க்காக, 
ெகா த்த வாக்கு திக க்காக இவற்ைற இந்த நல்லாட்சி 
அரசு ேமற்ெகாண்ட . அதன் நன்ைமகைளக் கடந்த ஒ  வ ட 
காலமாக  மக்கள் அ பவித் க்ெகாண்  வ கின்றனர்.  

இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைலயிேல கண் பி க்கப்பட்ட 
அல்ல  மைறக்கப்பட்ட கணக்குகளி ந்  எ க்கப் 
பட்ட ள்ளிவிபரங்க க்கைமய எம  நாட் ன் 
ெபா ளாதாரம் எந்நிைலைமயில் இ க்கின்ற  என்பதைன 
மிகத் ெதளிவாக பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் இனங்கண்டதன் 
காரணமாக, இந்த மாற்றங்கைள ன்ைவக்கேவண் ய 
ேதைவ அவ க்கு ஏற்பட் க்கின்ற . ஆனால், இங்கு 
ஒன்றிைணந்த எதிர்க்கட்சியாக இ க்கின்றவர்கள் இங்குள்ள 
ெபா ளாதார நிைலைமகைள நன்கு ெதாிந் ெகாண் ம் சில 

ள்ளிவிபரங்கைள இங்ேக தவறான ைறயில் எ த் க்காட் , 
அதைன மக்கள் மத்தியிேல பிைழயாகக் ெகாண் ெசல்வதற்கு 

யற்சி ெசய்வ  இந்த நாட் ற்ேக அவர்கள் ெசய்கின்ற ஒ  
ேராகம் என்பதைன இந்த இடத்திேல நான் கூறிக்ெகாள்ள 

வி ம் கின்ேறன்.  

எனேவ, நாங்கள் அைனவ ம் ஒன்றாகச் ேசர்ந்  
இன்றி க்கின்ற இந்தப் ெபா ளாதார நிைலைமக்ேகற்ப 
எங்கைளத் தயார்ப்ப த்திக்ெகாண்   நாட் ைன ம் 
காப்பாற்றி ன்ென க்க ேவண் ய நிைல காணப்ப கின்ற . 
இல்ைலேயல், இன் ம் சிலகாலம் இேதேபால இ ந்தால் 
எம  நா  வங்குேராத்  நிைலையச் சந்திக்கேவண்  
ேயற்ப ம். அதைனத் த த்  நி த் கின்ற பாாிய 

யற்சியிேல எங்க ைடய அரசு - ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் - ஈ பட் க் 
கின்ற  என்பைத இந்த சைபயின் கவனத்திற்கு  ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற பாாிய இனப்பிரச்சிைன, 
மைலயகப் பகுதியிேல இ க்கின்ற மக்களின் தனித் வமான 
பிரச்சிைன, வடக்கு, கிழக்கு உட்பட நா  வ ம் பரந்  
வாழ்கின்ற ஸ் ம் மக்க க்கு இ க்கின்ற பிரச்சிைன  
கெளன பல்ேவ  மட்டத்திலான பிரச்சிைனகேளா தான் 
இந்த அரசு ஜனவாி 8ஆம் திகதி இந்த ஆட்சிையப் 
ெபா ப்ேபற்ற . அப்ேபா  நாட் ேல சுதந்திரம் காணப்பட 
வில்ைல - மக்கள் சுயமாக இயங்கக்கூ ய நிைலைம 
காணப்படவில்ைல. மத நடவ க்ைககளில் ஈ பட யாத 

813 814 

[ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා] 
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நிைலைமயி ந்த ; விைளயாட்  ரர்கள் விைளயாட் களில் 
கூட சுதந்திரமாக ஈ பட யாத நிைலயி ந்த . அவ்வா  
ஈ ப பவர்கைள க்கி, எாித் , அ த் க் ெகால் கின்ற ஒ  
நிைலைமேய இந்த நாட் ல் அப்ேபா  காணப்பட்ட . அந்த 
நிைலயி ந்  இந்த நாட் ைன மீட்ெட த் , 
கடனி மி ந் ம் மீட்  ன்ெகாண்  ெசல்வதற்காகேவ 
இந்தத் திட்டங்கள் மாற்றியைமக்கப்ப கின்றன.  

இந்த நிைலயிேல இவ்வாறாகக் ெகாண் வரப்பட் க் 
கின்ற வாி ாீதியான, ெபா ட்களின் விைல ாீதியான 
மாற்றங்களிேல ெப ந்ேதாட்டத் ைறையப் பிரதிநிதித் வம் 
ெசய்கின்ற ஓர் உ ப்பினர் என்ற வைகயில் ஒன்ைற நான் 
ெதளிவாகக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். மஹிந்த அரசு 
விட் ச்ெசன்ற ேகா ைம மாவின் விைலயான  ஒ  
கிேலாகிராம் பா 12.50 ஆல் கடந்த ஒ  வ ட காலமாக 
குைறக்கப்பட்ட . ஆனா ம் ரதி ஷ்டவசமாக இப்ேபா  
இ க்கின்ற நிைலைமயால் அ  மீண் ம் 7 பாய் 50 சதம் 
வைர உயர்த்தப்பட் க்கின்ற . அவ்வா  பார்த்தா ம் இந்த 
விைல ஒ  வ டத் க்கு ன்னர் மஹிந்த ஆட்சியில் 
இ ந்தைதவிட 5 பாய் குைறவாகத்தான் இ க்கின்ற . 
ஆனா ம் இைத நியாயப்ப த்த யா .  

இன்  உலகப் ெபா ளாதார நிைலயிேல ஏற்பட்ட சில 
காரணங்களால் ேதயிைல, இறப்பர் என்பவற்றின் விைல 

ழ்ச்சி, ெப ந்ேதாட்டத் ைறயி ள்ள ெதாழிலாளர்களின  
சம்பளம் சம்பந்தமான கூட்  ஒப்பந்தமான  மீளக் 
ைகச்சாத்திடப்படாைம, அவர்க ைடய சம்பள உயர் க்குாிய 
நடவ க்ைக எ க்கப்படாைம, இந்த நாட் ேல காணப்ப  
கின்ற இன்ைறய வரட்சிச் சூழல் ேபான்றவற்றினால் 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய வ மான நிைலைம 
மிக ம் மந்த நிைலக்குத் தள்ளப்பட் க்கிற . இவ்வாறான 
ஒ  சூழ ேல அவர்க ைடய அத்தியாவசியமான உண ப் 
ெபா ளாக இ க்கின்ற ேகா ைம மாவின் விைல அதிகாிப்  
சம்பந்தமாக நாங்கள் மீள்பாிசீலைன ெசய்ய ேவண் ம் 
என்பதைன நான் இந்தச் சைபக்கு எ த் க் கூ வேதா , 
இத்தைகய ெந க்க  நிைலையச் சந்திக்கின்ற ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு ச ைக அ ப்பைடயிலான ஒ  விேசட 
ெகா ப்பனைவ ேமற்ெகாள்வதற்கு அரசு ன்வர ேவண் ம் 
என்பதைன ம் நான் இந்த இடத்திேல ெதாிவிக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

எனக்கு ன் உைரயாற்றிய ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட ேபால, இந்த அரசினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் க் 
கின்ற திட்டங்களி டாக உலக நா கள் அைனத் ட ம் 
நாங்கள் ைகேகார்த்  இந்த அரசாங்கத்திைன இன் ம் 10 - 15 
வ டங்க க்கு ெவற்றிகரமாகக் ெகாண் ெசன் , உலகிேல 
நிமிர்ந்  நிற்கக்கூ ய ஒ  ெபா ளாதாரமாக இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதாரத்ைத ஏற்ப த் ேவாம் எனக் கூறி, விைட 
ெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
[අ.භා. 7.21] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන මුලින්ම මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගාමාත්ය ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා මාර්තු 08වැනිදා ෙම් උත්තරීතර  සභාෙව්දී 
ආර්ථිකය පිළිබඳ කළ පකාශය  රටට ඉතා වැදගත් කියා මා 

හිතනවා. ඒ මන්ද, රෙට් ආර්ථිකය ගැනත්, අපි මුහුණ පා සිටින 
ආර්ථික පශ්න ගැනත් පජාතන්තවාදීව රට ට ෙහළි කිරීම අපි අගය 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් පාලන කමයකින් තමයි ෙම් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන එක අපි සෑම ෙදනාම 
දන්නවා. ෙමොකද, අපි දන්නවා ආණ්ඩුවක් බලයට පත් වුණාම, 
එෙහම නැත්නම් රෙට් ජනාධිපතිවරෙයක් පත් වුණාම සෑම විටම 
ජනතාවට වගකිව යුතුයි කියලා. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් අපි 
දැක්ෙක් එදා හිටපු බලධාරින්, ඒ ආණ්ඩුව කළ බලධාරින් සෑම 
විටම ඒ අයට අවශ්ය ෙද්  කරන ආකාරයයි. ඒ වාෙග්ම එදා හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා සහ එතුමාෙග් පවුෙල් අය කවදාවත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකිව්ෙව් නැහැ. සෑම විටම ඒ අයට ඕනෑ 
විධියට මුදල් පරිහරණය කළා. අපි දැක්කා, හම්බන්ෙතොට වරායක් 
හැදු බව. ඒකට නැව් ආෙව් නැහැ. ඒ වාෙග්ම මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් හැදුවා. ඒ තුළින් තනිකරම පරිසරය විනාශ කළා. ඒ 
වකවානුෙව් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ දවසක ආදායම රුපියල් 
16,000යි. ඒ වාෙග්ම කිකට් ගහන්න විශාල  stadium එකක් 
හැදුවා. කවුරුවත් ඒෙක් ෙසල්ලම් කෙළේ නැහැ.  

ඒ තිබුණ තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න තමයි  අගාමාත්ය ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් කටයුතු 
කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික පතිපත්තියක් හදා ෙගන ගාමීය 
ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කටයුතු කර ෙගන යනවා.  
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, ඒවා අපනයනය කිරීම තුළින් 
අෙප් රට  වැටී තිෙබන ආර්ථික තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ගන්න තමයි 
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් අඩිතාලම දමා 
ෙගන යන්ෙන්.  

අපි ෙගන යන යහපාලන ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න මහජනතාව 
විශාල වශෙයන් ඡන්දය දුන්ෙන් පජාතන්තවාදීව කටයුතු කරන 
නිසායි. ඒ වාෙග්ම විනිවිදභාවය නිසායි. ඕනෑම ෙකනකුට ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරයකුෙගන් පශ්න කරන්න පුළුවන්. අද අපි 
දන්නවා Sectoral Oversight Committees ෙගෙනන බව. ඒ 
තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ආර්ථික පශ්න විනිවිදභාවෙයන් 
යුතුව විසඳා ෙගන ඒවාට  නිසි පිළිතුරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වගකියන්න පුළුවන් විධියට ලබා දීලා නිවැරදි ආර්ථික 
කමෙව්දයකින් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නයි.  

සෑම විටම කට්ටිය කියනවා, "IMF  එෙකන් මුදල් ගන්න 
ඒෙක් නිෙයෝජිතයන් ෙමහාට ෙගනාවා." කියා. එෙහම ෙනොෙවයි,  
IMF එෙක් නිෙයෝජිතයන් ලංකාවට ආෙව් ෙවනත් ෙදයකටයි. පසු 
ගිය රජය කාලෙය් ලබා ගත් සැඟවුණු ණය තිෙබනවා. ඒ ණය 
පිළිබඳව forensic audit   එකක් කරන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් සැඟවුණු ණය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද; කවුද ඒ ණය ගත්ෙත්; 
කුමන ෙපොලි පතිශතයකටද ඒ ණය ගත්ෙත්; ඒවා ෙගවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන යම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න 
අවශ්යයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සෑම විටම  ෙපොදු විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් කියනවා, "අපි චීනය තරහ කර ගත්තා" කියලා. ඒක 
චීනය තරහ කර ගැනීමක් ෙනොෙවයි.  අෙප් රෙට් යම් කිසි 
පතිපත්තියක් තිෙබනවා, නීතියක් තිෙබනවා. ණය ගත්තත්, ෙම් 
රටට ආෙයෝජකයන් ආවත්  නීත්යනුකූලව වැඩ කටයුතු සිදු විය 
යුතුයි.  එදා ඒ ෙද් සිදු වුෙණ් නැහැ.   බැසිල් රාජපක්ෂට, මහින්ද 
රාජපක්ෂට, නාමල් රාජපක්ෂට එෙහම නැත්නම්  අෙනක් අයට 
ඕනෑ විධියට තමයි එදා ඒ ණය ගැනීම් සිදු වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම 
ෙකොමිස් ගැසීම් සිදු වුෙණ්. එදා කිව්වා, "ශීඝ සංවර්ධනයක් ඇති 
කරනවා. ගම්වල පාරවල් හදනවා. නළ ළිං හදනවා. ජලය 
ෙදනවා" කියලා. හැබැයි, එදා ගාමීය මාර්ග හදන ෙකොට 
ෙමොනවාද කෙළේ කියලා අපි දන්නවා. එදා හිටපු පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුන්ෙග් සාක්කුවලට තමයි ඒ මුදල් ගිෙය්.  එදා  අහිංසක 
සමෘද්ධිලාභින්ව වහලුන් හැටියට පාවිච්චි කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙපොෙලොන්නරුෙව් රැස්වීමක් 
තිබ්බා නම්, රැලියක් තිබ්බා නම් ෙමොනවාද කෙළේ? අහිංසක 
සමෘද්ධිලාභීන්ව භය කරලා, සමෘද්ධිය කපනවායි කියලා, උෙද් 
4.30ට බස්වල දාෙගන රැස්වීම්වලට අරෙගන ගියා අපට මතකයි.   
එෙහමයි කටයුතු කෙළේ.  පසු ගිය රජය කාලෙය් ඒ අරෙගන ගිය 
ලංගම බස්වලටත් තවම ෙගවන්න තිෙබනවා.  පචාරක කටයුතු 
කළා. ඒ පචාරක කටයුතු කරන්න ගත්ත බස්වලට ගහපු 
ඩීසල්වලට, රූපවාහිනියට තවමත් මුදල් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම හිටපු නිවාස ඇමතිතුමා ෙමොනවාද කෙළේ කියලා අපි 
දන්නවා.  ඒ අයෙග් ඥාතීන්ට නිකරුෙණ් ෙගවල් දුන්නා.  ෙමන්න 
ෙම්වා තමයි සැඟවුණු ණය විධියට තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි ෙම් 
ෙවලාෙව් පකාශ කරන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එදා ඒ කරපු 
පකාශය අපි අද අගය කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් සෑම 
ෙදනාම විය යුතු ෙද් දැන ගන්න ඕනෑයි කියන අදහසිනුයි එතුමා ඒ 
පකාශය කෙළේ. අප එය අගය කරන්න ඕනෑයි කියන එක ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරමින්, මට කාල ෙව්ලාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ෙමම විවාදය ෙහට දිනට කල් තබනවා.    

   
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.25ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2016 මාර්තු 24 වන බහසප්තින්දා පු.භා. 9.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 7.25 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 மார்ச் 24, வியாழக்கிழைம .ப. 9.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 7.25 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday, 
24th March, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of this 
Day. 
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[ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා] 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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OFFICIAL REPORT 

2016 මාර්තු 24 ලන බ්රශවපඳිනන්දා  
 2016  ரர்ச் 24, றரக்கறக 

 Thursday, 24th March, 2016 





ප්රපනල  ලාිකක ිළිතතුු 
 

මඳෞද්ගලිකල දැනුේ දීමමන් ඇස ප්රපනය: 
   ප්ර්පඳහදනක්රිඹහයේ ගකළු  
 

මතොරතුු දැනගැනීමේ අයිිනලාසිකම ිළිතබ ඳනත් මකටුේඳත 
   ඳශමුනකයකකිඹනකරදි.කකකක 

 

මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මප ඳනත් මකටුේඳත්: 

   එ්ප.එස.කතව්ෆීක්කඳදනභක(ංසථහතකකිරී ්ප)ක–ක[රුකයංජිත්ක
අ විවහ ේකභවතහ]ක–කඳශමුනකයකකිඹනකරදි.ක 

අන්තර්ගත ප්රධාන කුු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

   Issues in Procurement Procedure 

 

RIGHT TO INFORMATION BILL: 
      Read the First time    

 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

   M. S. Thowfeek Foundation (Incorporation) –  [Hon. 

Ranjith Aluvihare] – Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர: 

 தகரள்ணவு கடதொகநறறள்ப சறக்கல்கள் 

கறக்கரண உரறகச் சட்டதோனம் : 

 தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டது 

ணற உறுப்தறணர் சட்டதோனங்கள்: 

 ம்.ஸ். தபதேக் ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) –  [ரண்தைறகு 

ஞ்சறத் அறறயரர] - முதன்முறை   மதிப்பிடப்பட்டது 

    ඳෝද්දර-මීඳහරකශ්රීකසුදේලනහයහභකවිවහයසථකඅධයහඳනක
වනක ේහකඳදනභක(ංසථහතකකිරී ්ප)-කකක[රුක
(වදය)කය ්පසකඳිරයණකභවතහ]ක-කඳශමුනකයක
කිඹනකරදි. 

 

කල් තැබීමේ මයෝජනාල:  
  2016 භහේතුක08කනකදිනකරුකඅග්රහභහතයතුභහක

ඳහේයේ ්පන්තු ව්දීකශකප්රහලඹ. 
 

 ரதரத்ன –  லதரன ஸ்ரீ சுர்ணரர றகரக கல்ற 

றர ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) –  [ரண்தைறகு 

(கத்ற கனரறற) ரஷ் தற]  - முதன்முறை 

றப்தறடப்தட்டது 

 

எத்றகப்தைப் தறரக: 

 2016 ரர்ச் 08ஆந் ரற ரண்தைறகு தற அகச்சர் 

தரரளுன்நத்றல் தபறறட்ட கூற்று  

 

   Poddala-Meepawala Sri Sudarshanarama Viharaya 

Educational Relief Foundation (Incorporation) – 
[Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana] - Read the First 

time 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

   Statement Made by Hon. Prime Minister in Parliament 

on 08th March, 2016 





ඳාර්ලිමේන්තුල 
தரரளுன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               

 
2016 මාර්තු 24 ලන බ්රශවපඳිනන්දා  

 2016  ரர்ச் 24, றரக்கறக 
 Thursday, 24th March, 2016 

———————————— 

 
පූ. භා. 9.30  ඳාර්ලිමේන්තුල රැවප විය.   

කථානායකතුමා [ගු කු ජයසරිය මශතා]කමාවනාරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கய ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]                         

in the Chair. 

 
 

ලිිළ මල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2013 ේඹකවහකශ්රීකරංහකනකපැඳළයු්පරුන් කක ිසම ්පකහේකක

හේතහ.-ක [විදයහ, තක තහක්ණක වහක ඳේ ගණක අභහතයතුභහක  ුවුක රුක

ඹන්තකරුණහිරරකභවතහ]ක 

 

වභාමේවය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
2012 ේඹක වහක තෘතීයික වහක ෘත්තීඹක අධයහඳනක  ිසමන්ක බහ ව්ක

හේකකහේතහ.-ක [පැපුණතහකංේධනකවහක ෘත්තීඹකපුහුණුකඅභහතයතුභහක

 ුවුකරුකඹන්තකරුණහිරරකභවතහ]කක 

 
වභාමේවය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
2016 අංක1කදයනකඳරිපයකඇසත ්පන්තු.-ක[මුදල්කඅභහතයතුභහක ුවුක

රුකඹන්තකරුණහිරරකභවතහක]කක 
 
වභාමේවය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

   
මඳත්වේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රුකඒ.ඩී.කසුසිල්ක ප්රේභජඹන්තකභවතහක-කඳළසමණකනළත. 

ගු  සුවන්ත පුංිකනිමේ මශතා (රාජය ඳරිඳාන ශා 
කෂමනාකරණ නිමයෝජය අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனர - ததரது றர்ரக ற்றும் 

தொகரகத்து தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
රුක ථහනහඹතුභපැ, තක භභක  ඵයයේ ශ, තක ්පක ඉවුය, තක කුඩහක

්පභහන, තක I,  II, අංක 337ක දයනක සථහන ඹහික ඳදිංචික ජී.වී. ක්.ක
චතුයංකභවතහ න්කරළබුණුක ඳත්භක්කපිළින්සම. 

  

ගු ගාමිණී මොකුමප මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක භභක ඳන්පැපිටිඹ, තක  වෝන්දයක ඳහය, තක
අංක 1450ක 3/B දයනක සථහන ඹහික ඳදිංචික පී.ඒ.එච්.ක ප්රනහන්දුක
භවතහ න්කරළබුණුක ඳත්භක්කපිළින්සම. 

 

ගු නිශාල් ගප්ඳත්ින  මශතා 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රුකථහනහඹතුභපැ, තකභභක ඵයේඅත්ත, තකදික්ළල්රකඳහය, තකවිවහයක
භහත, තක අංක 10ක දයනක සථහන ඹහික ඳදිංචික  ක්. ක්.ක එඩ්වින්ක
භවතහ න්කරළබුණුක ඳත්භක්කපිළින්සම. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුකඅලීකහහීේකභවුරහනහක ගයිඩ්කභවතහක-කඳළසමණකනළත. 
 

ගු රුංජිත් අලුවිශාමර් මශතා 
(ரண்தைறகு ஞ்சறத் அறறயரர) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක භභක ඳවතක වන්ක  ඳත්්පක ඳවක
පිළින්සම. 
 

(1)කක   ඳිල් ිල්ර, තකභඩරකඳහය, තකඅංක4/C/2 දයනකසථහන ඹහික
ඳදිංචික ඒ.එච්.එස.ක රුයිහක භවත්සමඹ න්ක රළබුණුක
 ඳත්භ; 

(2)ක ක භහත ල්, තක  ෝන්ව ර, තක  භියවභඩක -ක අමතක ඹනක
යේපින ඹහික ඳදිංචික ඒ.පී.එස. ක්.ක කුරිරරක භවතහ න්ක
රළබුණුක ඳත්භ; 

(3)ක  භහත ල්, තක වයසභක ඳහය, තක අරත්ත, තක අංක 19/3ක දයනක
සථහන ඹහිකඳදිංචික ක්.ජී.ජී.කජඹරත්කභවතහ න්කරළබුණුක
 ඳත්භ;ක 

(4)ක  යත් තිු , තක නයහණිඹ, තක අංක 79ක දයනක සථහන ඹහික ඳදිංචික
 ක්.පී.ජී.එස.කදකසිල්හකභවතහ න්කරළබුණුක ඳත්භ;කව 

(5)ක  භහත ල්, තකනහ ිල්රහභකඳහය, තකඅංක65කදයනකසථහන ඹහික
ඳදිංචික ක්.එස.ආේ.කකු ේකභවතහ න්කරළබුණුක ඳත්භ. 

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක භභක ඳවතක වන්ක  ඳත්්පක නඹක

පිළින්සම. 
 

(1)ක භහතය, තක යහහුරක ඳහය, තක ඳහල්ක භහත, තක අංක 26ක දයනක
සථහන ඹහික ඳදිංචික ඵන්දුරක ඳිරයණක භවතහ න්ක රළබුණුක
 ඳත්භ;ක 

(2)  අකුරැස, තක දිඹර ේ, තක  නයළු, තක විදුයංක ලීක  භෝරක ඹනක
යේපින ඹහික ඳදිංචික ඩී.ඩී.එන්.ක ඉහපැක  භක නවිඹ න්ක
රළබුණුක ඳත්්පක ද;ක 

819 820 



ඳහේයේ ්පන්තු 

(3)ක අකුරැස, තකහික ිඩ, තකඋඩත්තකඹනකයේපින ඹහිකඳදිංචිකඊ.ජී.ක
ජනකප්රහද්කභවතහ න්කරළබුණුක ඳත්භ;ක 

(4)  භහතය, තකනූ ේ, තකසමල්කඳටුභ, තකඅංක22/A දයනකසථහන ඹහික
ඳදිංචික  ේ.පී.ක ගීතහපැක ජඹවීයක  භක නවිඹ න්ක රළබුණුක
 ඳත්භ;ක 

(5)ක භහතය, තක ල්භ, තක ඳහරක ඉදිරිපි කු ඹනක යේපින ඹහික ඳදිංචික
 ක්. ක්.කජඹන්ිරක භක නවිඹ න්කරළබුණුක ඳත්භ;ක 

(6)ක ළයේභ, තක ළල්රක්, තක භගික භහත, තක අංක 27/3ක දයනක
සථහන ඹහික ඳදිංචික  ක්.එස.එල්.ක අරුණක ධ්පසමක
භවතහ න්කරළබුණුක ඳත්භ;ක 

(7)ක අකුරැස, තකඹහඵළද්දකඳහය, තකල්ළටිඹ ිඩක වේන, තකඅංක59ක
දයනක සථහන ඹහික ඳදිංචික එන්.වී.ක  ෝභදහක භවතහ න්ක
රළබුණුක ඳත්භ;කව 

(8)ක  තයේේජවිර, තකද්දු, තක"ත්කුර"කඹනකයේපින ඹහිකඳදිංචිකපී.ජී.ක
දිනංලකභවතහ න්කරළබුණුක ඳත්භ. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රුක(වදය)කනයේන්දකජඹිරසකභවතහක-කඳළසමණකනළත. 
 
ඉදිරිඳත් කරන ද මඳත්වේ මශජන මඳත්වේ ිළිතබ කාරක 

වභාල  ඳැලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රපනල  ලාිකක ිළිතතුු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනකඅංක1-103/'15-(1), තකරුකබුද්ධිකඳිරයණකභවතහ. 
 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රුකථහනහඹතුභපැ, තකභභකඑභකප්රලසනඹකඅවනහ.ක 

 

ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා (ඳාර්ලිමේන්තු 
ප්රිනවුංවපකරණ ශා ජනමාධය අමාතය වශ ණණ්ු  ඳ්ෂම   

ප්රධාන වුංවිධායකතුමා)  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க - தரரளுன்ந றுசல 

கப்தை ற்றும் தகுசண ஊடக அகச்சயம் அசரங்கக் 

கட்சறறன்  தொற்ரகரனரசரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක වි ද්ලක ුයුතුක අභහතයතුභහක
 ුව න්කභභකඑභකප්රලසනඹුකපිළිතුයකදීභකවහකිරඹකහරඹක්ක

ඉල්රහකසිටිනහ.ක 
 
ප්රපනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනකඅංක6-390/'15-(1), තකරුකඑ්ප.එච්.එ්ප.කල්භහන්කභවතහ. 
 
ගු එේ. එච්. එේ. වල්මාන් මශතා 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රුකථහනහඹතුභපැ, තකභභකඑභකප්රලසනඹකඅවනහ.ක 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුක ථහනහඹතුභපැ, තක පැහක වහක ඉදිකිරී්පක අභහතයතුභහක

 ුව න්කභභකඑභකප්රලසනඹුකපිළිතුයකදීභකවහකභහඹකහරඹක්ක
ඉල්රහකසිටිනහ.ක 

 
ප්රපනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනක අංක 7-398/'15-(1), තක රුක උදඹක ප්රබහත්ක ්පභන්පිරක
භවතහ. 

 
ගු උදය ප්රභාත් ගේමන්ිළ මශතා 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
රුකථහනහඹතුභපැ, තකභභකඑභකප්රලසනඹකඅවනහ.ක 
 
ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රුකථහනහඹතුභපැ, තකමුදල්කඅභහතයතුභහක ුව න්කභභකඑභක

ප්රලසනඹුකපිළිතුයකදීභකවහකිරඹකහරඹක්කඉල්රහකසිටිනහ.ක 

 
ප්රපනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනකඅංක9-104/'15-(1), තකරුකබුද්ධිකඳිරයණකභවතහ. 
 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රුකථහනහඹතුභපැ, තකභභකඑභකප්රලසනඹකඅවනහ.ක 

 

ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක වි ද්ලක ුයුතුක අභහතයතුභහක

 ුව න්කභභකඑභකප්රලසනඹුකපිළිතුයකදීභකවහකිරඹකහරඹක්ක
ඉල්රහකසිටිනහ.ක 

 
ප්රපනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

821 822 

[රුකබුද්ධිකඳිරයණකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනක අංක 13-399/'15-(1), තක රුක උදඹක ප්රබහත්ක ්පභන්පිරක
භවතහ. 

 

ගු උදය ප්රභාත් ගේමන්ිළ මශතා 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
රුකථහනහඹතුභපැ, තකභභකඑභකප්රලසනඹකඅවනහ.ක 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක පැජක  තල්ක ්පඳත්ක ංේධනක
අභහතයතුභහක ුව න්කභභකඑභකප්රලසනඹුකපිළිතුයකදීභකවහකිරක
 දකහරඹක්කඉල්රහකසිටිනහ.ක 
 

ප්රපනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන්ක දනකුඹ.ක 
 
 

ඉමදල මුංවන්ධිය වුංලර්ධනය ිරීමමේ ලයාඳිිනය : 

ඳලරාගත් ඉඩේ  
இதூ சந்ற அதறறயத்றக் கயத்றட்டம் :  

சுவீகரறக்கப்தட்ட கரற 
DEVELOPMENT PROJECT OF IMADUWA JUNCTION: LANDS 

ACQUIRED 
 

335/’15 
 

2.  ගු නිශාල් ගප්ඳත්ින  මශතා  (සුනිල් 
ශඳුන්මනත්ින මශතා මලනුල ) 

 (ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற - ரண்தைறகு சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற சரர்தரக) 

 (The Hon. Nihal Galappaththi - on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 

කකඋසකඅධයහඳනකවහකභවහභහේකඅභහතයතුභහ න්කඇසකප්රලසනඹ

- (1): 

(අ) (i) හල්ර-ඉභදකනයකංේධනකයහඳෘිරඹකඹු ත්ක
ඉභදක භංන්ධිඹකපුළුල්කකිරීභකවහක ඳයහ නක
ඇිරකඉඩ්පකප්රභහණඹක ේද; 

 (ii) ඉභදක භංන්ධිඹකංේධනඹකකිරී ්පක යහඳෘිරඹක
ඹු ත්කඉදිකිරීභ කු ඹෝජිතකවිල්ඳකභහේ ගකදික
 ිඳභණද; 

 ඹන්නකඑතුභහක භභකබහ කුදන්න් නහිද? 

(ආ)  න කිඑ ේකන්ප, තකඒකභන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்றும் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர:  

(அ) (i) கரற - இதூ க அதறறயத்றக் கயத்றட்டத் 

றன் கலழ் இதூ சந்றக றஸ்ரறப்தற்கரகச் 

சுவீகரறக்கப்தட்டுள்ப கரறறன் தப்தபவு 

வ்பவு; 

 (ii) இதூ சந்றக அதறறயத்ற தசய்யும் கயத் 

றட்டத்றன் கலழ் அகக்கப்தடவுள்ப உத்ரச 

ரற்று வீறறன் லபம் வ்பவு; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு  அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 asked  the Minister of Higher Education and  

Highways : 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   the extent of lands that have been acquired 

for the expansion of the Imaduwa Junction 

under the Galle-Imaduwa Urban 
Development Project; and 

 ii)   the length of the alternative road which is 
proposed to be constructed under the 

Development Project of Imaduwa 

Junction? 

(b)  If not, why? 

 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා (උවවප අධයාඳන ශා 
මශාමාර්ග අමාතයතුමා වශ ඳාර්ලිමේන්තුම  

වභානායකතුමා) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்றும் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சயம் தரரளுன்நச் சகத 

தொல்யம்) 

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

Sir, I table* the Answer.  
 
* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(a) (i)    The extent of lands acquired is 0.8325 hectares.  

  The plots of land acquired are 195. 

 (ii)   The length of the alternative road is one kilometre as 

per the designs.  

(b)     Does not arise. 
 

ශ්රීුංගම නිධාරින්: මද්ඳාන ඳිතගැනීේ 
இனங்ககப் ரதரக்குத்துச் சகத 

உத்றரரகத்ர்கள் : அசறல் தறரங்கல் 
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3.   ගු ගාමිණී මොකුමප මශතා (ගු නාමල් රාජඳ්ෂ 

මශතා මලනුල ) 
  (ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக - ரண்தைறகு ரல் 

ரஜதக்ஷ சரர்தரக) 

  (The Hon. Gamini Lokuge - on behalf of  the Hon. Namal 
Rajapaksa) 

කප්රහවනක වහක සිවිල්ක ගුන්ක  ේහක අභහතයතුභහ න්ක ඇසක
ප්රලසනඹ-ක(2): 

(අ) (i) 2015 ජනහධිඳිරයකණ ඹන්ක ඳසුක ශ්රීක රංහක
භනහභනක භණ්ඩරඹක තුශක සිදුක වක  ද්ලඳහරනක
ඳළිළනී්පකංයහක ිඳභණද; 

 (ii)  ද්ලඳහරනක ඳළිළනී්පක පැළයදික කිරීභක වහ, තක
 ේ ඹන්ක  නයඳහක වරිුවක රළබක එභක පැරධහරින්, තක
ඔවුන්කසිටිකතනතුරුරකනළතක ේ ඹහිකපිහිටුහක
ිර ේද; 

 (iii) මුදල්කංචහ, තකවිනඹකවි යෝධීකුයුතුකඇතුළුකඵයඳතශක
 චෝදනහර කු රක්ක වන් කු එ යහික නීිරභඹක

823 824 



ඳහේයේ ්පන්තු 

්රිඹහභහේක ළනීභකින්ක  තිය, තක 2015ක
ජනහධිඳිරයකණ ඹන්ක ඳසුක  ද්ලඳහරනක පැේ ද්ලක
භතක ඹළික ශ්රීක රංහක භනහභනක භණ්ඩරඹ කු
අුවයුක්තක ිු ක වෝක ේ ඹහිකපිහිටුහකිර ේද; 

 (iv)  එ ේකන්ප, තක ඔවුන් කුඑ යහිකනීිරභඹකුයුතුකසිදුක
කිරීභ කුපිඹයකන් න්ද; 

 ඹන්නකඑතුභහක භභකබහ කුදන්න් නහිද? 

(ආ)  න කිඑ ේකන්ප, තකඒකභන්ද? 

 

ரதரக்குத்து ற்றும் சறறல் றரண ரசககள் 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர:   

(அ) (i) 2015 ஜணரறதறத் ரர்றன் தறன்ணர் இனங் 

ககப் ரதரக்குத்துச் சகதறதள் இடம்ததற்ந 

அசறல் தறரங்கல்கபறன் ண்றக்கக ரது;  

 (ii) அசறல் தறரங்கல்ககபச் சலரக்கும் 

ததரயட்டு, ரசகறறயந்து லக்கப்தட்ட குநறப் 

தறட்ட உத்றரரகத்ர்கள், அர்கள் கறத் 

தறகபறல் லபச் ரசகறல் அர்த்ப் 

தட்டுள்பரர்கபர; 

 (iii) றற ரரசடி, எழுக்கத்துக்கு தொரண தசல்கள் 

உள்பறட்ட தரதூரண குற்நச்சரட்டுக்களுக்கு 

உள்பரணர்களுக்கு றரக சட்டரலறரண 

டடிக்கககள் ரற்தகரள்பப்தடரது, 2015 

சணரறதறத் ரர்றன் தறன்ணர் அசறல் றப் 

தைககபறன் தறகரம் அர்கள் லண்டும் 

இனங்ககப் ரதரக்குத்துச் சகதறல் இகக் 

கப்தட்டு அல்னது ரசகறல் அர்த்ப் 

தட்டுள்பரர்கபர; 

 (iv) ஆதணறல், இர்களுக்கு றரகச் சட்டரலறரண 

டடிக்ககககப ரற்தகரள்ற்கு 

டடிக்கக டுப்தரர; 

 ன்தக அர்  இச் சகதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

 

 asked the Minister of Transport and Civil  Aviation: 
 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   the number of acts of political victimization 

that took place in the Sri Lanka Transport 

Board after the 2015 Presidential Election; 

 (ii)  whether the officers who were dismissed 

have been reinstated in their posts in order 

to remedy those acts of political 
victimization; 

 (iii)   whether action has been taken to reattach or 
reinstate persons who were accused of 

serious allegations including financial 

frauds and anti-disciplinary actions to the 

Sri Lanka Transport Board on political 
recommendations after the 2015 

Presidential Election without taking legal 

action against them; and 

 (iv)   if so, whether steps will be taken to take 

legal action against them? 

 (b)  If not, why? 

 
ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා (ප්රලාශන  ශා සිවිල් 
ගුලන් මවේලා අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர - ரதரக்குத்து ற்றும் 

சறறல் றரணச் ரசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක භහක එභක ප්රලසනඹුක පිළිතුයක වභාගත* 
යනහ. 
 

 

* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)ක (i)    තභන්ක  ද්ලඳහරනකඳළිළනී්පර කුරක්කවීකඹළයිකයනක රදක
ඉල්ලී්පකභතක2015කඅ ප්රේල්කභක02කදිනකසිුක2015.07.07කදිනක
දක්හකහරකසීභහකතුශක811ක ද නකුක තකනළතකශ්රීකරංභක
විසින්ක ේඹකප්රිරසාහඳනඹකයකඇත.ක 

  මීුකඅභතයකඅභිඹහචනහකවහකනඩුකතීන්දුකභතකතත්ක ේයින්ක
227ක  ද නකු කු නළතක  ේඹක රඵහක දීක ිර ේ.ක  භඹුක
අභතයකතත්ක ද්ලඳහරනකඳළිළනී්පරුකරක්කවීකඇතළයික
ජහිරක  ේක ංභඹක විසින්ක එක්ත්ක ජහිරක ඳක්ක
මරසථහනඹක භඟින්ක තත්ක  ේක ඉල්ලී්පක 2650ක
ප්රභහණඹක්කඉදිරිඳත්කයකිර ේ.ක 

   භඹ කුඅභතයකශ්රීකරංහකපැදවසකප්රහවනක ේකංභඹක
භඟින්කතභන් කකහභහජියින්ක277ක ද නකුුක ද්ලඳහරනක
ඳළිළනී්පර කුරක්වු ණ්කඹළයිකවන්කයසමන්කඅභිඹහචනහක
එහක ඇත.ක  භභක අභිඹහචනහක සිඹල්රක තයක ල ඹන්භක
 ද්ලඳහරනකඳළිළනී්පර කුරක්කවීකදළයිකඳරීක්හකයකහේතහක
කිරීභකවහක අභහතයකභණ්ඩරඹකවිසින්ක නකඇිරකතීයණඹක
ඳරිදික ප්රහවනක වහක සිවිල්ක ගුන්ක  ේහක අභහතයහංල ගක
අිර ේක ල්්පය ඹකු කකප්රධහනත් ඹන්කයුත්කසමටුක
 තක ඹිමුක යකඇිරකඅතය, තක එහිකහේතහකරළ ඵනක තක්ක
තයක ල ඹන්භක සුදුසුක  ද්ලඳහරනක ඳළිළනී්පක ප්රභහණඹක
පිළිඵකවිසතයකරඵහකදිඹක නිවළ.ක 

 (ii)    ශ්රීකරංභ ගක ේ ඹන්ක නයපීභක්ක භභකහරකසීභහකතුශක
හේතහක වීක  නිභළිරක අතය, තකතභන්ක දයනකරදකතනතුරුයේන්ක
ඉත්ක  ිුක  නත්ක හේඹඹන්ක ඳයහක ඇිරක ඵක
අභිඹහචනඹන්හික වන්ක යක ිර ේ.ක එ ේක තනතුරුයේන්ක
ඉත්ක යුවක රළබු ව්ක  ද්ලඳහරනක  වේතන්ක භතදක ඹන්නක
පිළිඵකවහකකුභනකසථහනඹන්ක ද්ලඳහරනකඳළිළනී්පරුක
රක්වීකදකඹන්නකපිළිඵකඳරීක්ණකසමටුුකදළන කුරළබීකඇිරක
එහිකඅභිඹහචනහකවිබහකයසමන්කඳතී.ක 

  එකීකඳරීක්ණක අන්කවකඳසුක ද්ලඳහරනක ඳළිළනී්පරුක
රක්වන්කපිළිඵකඳරීක්ණකසමටුකයුවකරඵනකපැේ ද්ලක
වහක අභහතයක භණ්ඩරක අුවභළිරඹක රඵහක ළනී භන්ක ඳසුක
ඔවුනුක වනඹක රහක දීභ කු ුයුතුක කිරීභුක
ඵරහ ඳි යිත්තුක ව්.ක 

 (iii)    ඔව්.ක  ්පකපිළිඵක ඳරීක්හකකිරී ්පක දීක  භඹුකඅමුණහකඇිරක
 ල්න ගක -ඇමුණු ්ප-ක චෝදනහ කුරක්කවකපුද්රයින්කවහක
අධියණ ගකනඩුකඳළළිරකපුද්රයින්කඑකීකනඩුකඉත්ක ිුක
 ේඹුකඵහක නකඇත.කක 

 (iv)   ශ්රීකරංභකවිසින්කඉවතකකීකඳරිදිකඔවුන්ක ේඹුකඵහක නක
ඇිරක ඵළවින්ක ඔවුන්ක  ේ ඹන්ක ඉත්ක කිරීභ කු ුයුතුක
ශ විත්ක නීිරභඹක ප්රලසනක ඇිරක විඹක වළකික ඵළවින්ක එළපැක
්රිඹහභහේඹක්කතක නිවළකිකඵ කුඋඳ දසකරඵහකදීකඇත.ක 

(ආ)ක ඳළනක නිනඟී. 

825 826 

[රුකහසමණීක රිකු කකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

  

827 828 

———————————- 
* ලියවිල් ඉදිරිඳත් මනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 

අංඹ  ේඹහ කකනභ  චෝදනහ දළනුක ේ ගකපිහිටුහකඇිරදකඹන්න 
01ක 
02කක 
03 

ජී.ඩී.යේයේත්කකුභහයකභවතහක
 ක්.ඩේ.ඒ. ප්රේභරහල්කභවතහක
 ක්.ජී.බී.එන්.කජඹන්තකභවතහ 

මරයභඹකඳහඩුකසිදුකකිරීභ, තකවිලසහඹකඩකිරීභ, තක
හදයක රකඉදිරිඳත්කයනකරදකභන්කවිඹද්පක
ඉල් ්පකඳත්රඹක්කඅුවභතකකිරීභුකඅදහශකමරයභඹක
 චෝදනහ 

2015.01.09 දහතභළිරකඑුකසිටිකඅබයන්තයක
ප්රහවනකඅභහතයතුභහක තකඉදිරිඳත්කයකඇිරක
අභිඹහචනඹක්කඅුවක භිවුන්කනළතක ේ ගක
පිහිටුහකඇත. 

04 
05ක 
06 
07 

එච්.එ්ප.එන්.වි ේයත්නකභවතහක
දීපිහකභන්ිරකභල්යේහයච්චිකසමඹක 
 ක්.ඒ.කරුණහ ේනකභවතහක
ය. ේ.ඳයේවක්හයකභවතහ 

 යත්භරහනකඩි ඳෝ ව්කඅඵයේකද්රයකවිකිණී ්පදීකසිදුක
යනකරදකඵරත්කවිභහචහයඹ 

ජහිරක ේකංභඹකභහේ ඹන්ක2015.02.13ක
දිනළිරකඉදිරිඳත්කයනකරදකඅභිඹහචනහකපැේ ද්ලඹක
අුවක භභකපැරධහරින්ක04ක දනහකනළතක ේ ගක
පිහිටුහකඇිරකඅතය, තකඳසුකනඩුකවතයභකඔවුන්කවිසින්ක
ඉල්රහකඅසකයක නකඇත. 

08 පී.සිසියකභවතහ යහජහරීක ව්රහකතුශකභත්ඳළන්කඳහනඹකයකභත්ඳළන්ක
කවනඹක සමන්කසිුකඇිරකඅතය, තකඒකවහක
ඳරීක්ණඹක්කකිරීභුකඹහ ්පදීකඉන්කසමදීකඳශහඹහභුක
තළත්කකිරීභ, තකභත්ඳළන්ක නිබිවකඵුකඅතයකප්රහලක
රඵහකදීභකවහකඉවශකශභනහහරීත්ඹුකඅනතක
 නිවීකතභකඅභිභතඹකඳරිදිකුයුතුකකිරීභ. 

ජහිරක ේකංභඹකභහේ ඹන්ක2015.02.23ක
දිනළිරකඉදිරිඳත්කයනකරදකඅභිඹහචනහකපැේ ද්ලඹක
අුවකනළතක ේගකපිහිටුහකඇිරකඅතය, තකඳසුකඒක
අුවකඳසුකඅභිඹහචනඹකඉල්රහකඅසයක නකඇත. 

09 සිසියක ියිහකභවතහ සිසියක ියිහකභවතහකඇතුළුකතත්කභණ්ඩලීඹක
පැරධහරින්කිර ද නකුකවිසින්කනලීන්කගුණයත්නකඹනක
 ින් දිසතයයඹහුකවිරුද්ධකවිබහකවක
අභිඹහචනහකභණ්ඩරඹකුයුතුකයසමන්ක
අභිඹහචනඹකවිබහකයකඑකීක ින් දිසතයයඹහුක
ඳනහකිරබකතවනභකඉත්ක ිුකභහක06ක ේහක
තවනභුකරක්කයක නත්කඩි ඳෝුකසථහනක
භහරුකකිරීභක්පඵන්ධ ඹන්ක චෝදනහුකරක්කඇත. 

එුකසිටීකරුකඅබයන්තයකප්රහවනකඅභහතයතුභන්ක
ඉදිරිඳත්කයනකරදකඅභිඹහචනඹුකපැේ ද්ලඹකඳරිදික
එකීකනඩුකඉල්රහකඅසයකළනීභුකඹුත්ක භිවුන්ක
නළතක ේ ගකපිහිටුහකඇත.කඳසුකඔවුන්කවිසින්ක
ඳළළරකනඩුකඉල්රහකඅසයක නකඇත. 

ඇමුණුභ 

———————————- 
* ලියවිල් ඉදිරිඳත් මනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 



ඳහේයේ ්පන්තු 

 අඳනයන ණදායේ ඉ්ෂක: විවපතර 
ற்றுற யரண இனக்கு  : றதம் 

EXPORT INCOME TARGETS: DETAILS 
 

359/’15 
 

4. ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා  (ගු එවප.එේ. මරි්ෂකාර් 

මශතා මලනුල ) 
 (ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர் 

சரர்தரக) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar)  
ංේධනක උඳහඹක භහේක වහක ජහතයන්තයක  ශක

අභහතයතුභහ න්කඇසකප්රලසනඹක-ක(1)ක: 

(අ) (i) ශ්රීක රංහ ව්ක ජහිරක ආදහඹභ ,ු තක අඳනඹනක
ආදහඹ භන්කරළ ඵනකමුදරක ිඳභණද; 

 (ii) එඹක ජහිරක ආදහඹ ්පක ප්රිරලතඹක්ක  රක
 ිඳභණද; 

 (iii) අඳනඹනක ආදහඹභක ළඩික යක ළනීභක වහක
ඉරක්ඹක්කිර ේද; 

 (iv) එ ේකන්ප, තකඑභකඉරක්ඹක ේද; 

 (v) එභක ඉරක්ඹක හක්හත්ක යළනීභ කු
ඵරහ ඳි යිත්තුක නක ආහයඹක වක ක හරක
හුවක ේද; 

 ඹන්නකඑතුභහක භභකබහ කුදන්න් නහිද? 

(ආ)  න කිඑ ේකන්ප, තකඒකභන්ද? 
 

அதறறயத்ற உதர தொகநகள் ற்றும் சர்ரச ர்த்க 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

( அ) (i )  இனங்ககறன் ரசற யரணத்துக்கு, ற்றுற 

யரணத்றன் தோனம் கறகடக்கும் றறத் தரகக 

வ்பதன்தகயும்; 

 ( i i )  இத்தரகக ரசற யரணத்றன் த்கண 

சவீதன்தகயும்; 

 ( i ii )  ற்றுற யரணத்க அறகரறக்கச் தசய்ற் 

கரண ரதம் இனக்கு உள்பர ன்தகயும்; 

 ( iv )  ஆதணறல், அந் இனக்கு ரதன்தகயும்; 

 ( v )  ரற்தடி இனக்கக அகடற்கு றர்தரர்க்கும் 

றதொம் கரன ல்கனயும் ரக ன்தகயும்; 

 அர்  இச் சகதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

 asked the Minister of Development Strategies and 

International Trade: 

(a)  Will he inform this House -  

 (i)   the contribution made by the export income 

to the national income of Sri Lanka;  

 (ii)    its percentage of the national income;  

 (iii)   whether there is a target to increase export 
income; 

 (iv)   if so, what that target is; and 

 (v)   the manner in which the said target is 

expected to be achieved and the timeframe 
set for its achievement?  

(b)  If not, why?  

ගු මලි්ෂ වමරවික්රම මශතා  (වුංලර්ධන උඳාය මාර්ග ශා 
ජාතයන්තර මලමෂ අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு றக் சறக் - அதறறயத்ற உதர தொகநகள் 

ற்றும் சர்ரச ர்த்க அகச்சர்) 

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

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක භහක එභක ප්රලසනඹුක පිළිතුයක වභාගත* 

යනහ. 
 

* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 2013 වහක2014කේරකදශක ද්ශීඹකපැසඳහදිතඹකවහකඅඳනඹනක
දත්තකඳවතකඳරිදිකඉදිරිඳත්කයසම.කකක(ඇ.එ.ජ.ක ඩිරේකසමයේඹන) 

මරහශ්රඹක:ක2014කභවකඵළංකුකහේතහ 

 (ii)  (දශකජහිරකපැසඳහදිත ගකප්රිරලතඹක්ක ර) 

 

 

 (iii) ඔව්.ක ක අඳනඹනක ංේධනක භණ්ඩරඹක විසින්ක 2016-2020ක
වහකඅඳනඹනකඉරක්කඇසත ්පන්තුකයකඇත. 

 (iv)  

 

 මරහශ්රක-කඅඳනඹනකංේධනකභණ්ඩරඹක2016-2020කංයුක්තකහේතහ 
 

* ප්රහවනක  ේහ, තක ංචහයක  ේහ, තක යක්ණක වහක විශ්රහභක ළටුේක  ේහක

(Pension) වකමරයක ේහක භඟින්ක අ ේක්කතකවි ද්ලක විපැභඹක  භභක

ණනඹකකිරී්පර කුඅදහශකයක නක නිභළත. 

 

 (v) ඉවශක අඳනඹනක ආදහඹභක්ක වහක ළඩික විබතහක්ක හිතක

ක් ේත්රක වඳුනහ නක ඇත.ක එභක එක්ක එක්ක ක් ේත්රඹන්හික
අ ේක්කතක දහඹත්ඹක ඇමුණුභ*ක භඟින්ක දක්හක ඇත.ක එභක

ඉරක්ක හක්හත්ක යක ළනීභක වහක ඳවතක උඳහඹක භහේක

්රිඹහත්භකකිරීභ කුඵරහ ඳි යිත්තුක ව්.ක 
 

829 830 

    2013 2014 

1 දශක ද්ශීඹකපැසඳහදිතඹ 67, ත185 74, ත944 

  අඳනඹන 15, ත078 16, ත735 

2 2.1 බහණ්ඩකඅඳනඹන 10, ත394 11, ත130 

  2.2  ේහකඅඳනඹන  4, ත684  5, ත605 

        2013      2014 

  අඳනඹන       22.4%      22.3% 

1 බහණ්ඩකඅඳනඹන       15.5%      14.9% 

2  ේහකඅඳනඹන         7.0%        7.5% 

  2016 2017 2018 2019 2020 

අඳනඹනක
ඉරක්*ක
(ඇ.එ.ජ.ක
 ඩිරේක
සමයේඹන) 

 
14, ත233 

 
15, ත628 

 
17, ත194 

 
18, ත961 

 
20, ත976 

————————— 
*  පවපතකාම  තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



2016  භහේතුකක24ක 

1. ප්රමුතහක ක් ේත්රක ක ඉරක්ක යක පැසමන්ක ඩහත්ක

ලක්ිරභත්ක අඳනඹනක ංේධනක ළඩුවනක්ක

අඳනඹනක ංේධනකභණ්ඩරඹකවයවහක ්රිඹහත්භක

කිරීභ.  

2. අඳනඹනක   ශක  ඳිශක තදුයුත්ක විෘතක යක
ළනී ්පකඅයමුණින්කආසිඹහුවකයුල්කභඟක දළනුක

ඳිරනක   ශක ගිවිසු්ප/ව ඹෝගිතහන්ක

තදුයුත්ක ලක්ිරභත්ක යක ළනීභක වක  රෝ ගක

ප්රධහනක   ශක  ඳිශල්ක දක්හක එභක අසථහකක

පුළුල්කකිරීභුකුයුතුකකිරීභ. 

3. අඳනඹනකංේධනඹකඅයමුණුකයත්කඍජුකවි ද්ලක
ආ ඹෝජනකදිරිකළන්වීභුකුයුතුකකිරීභ. 

4. අඳනඹනඹක ේභහන්තක පිහිටුවීභක වහක ආේථික

රහඳකපිහිටුවීභුකුයුතුකකිරීභ. 

(ආ) අදහශක නි ව්.ක 
 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනකඅංක5ක-373/'15-ක(1), තකරුක(වදය)කනයේන්දකජඹිරසක
භවතහ. 

 

 

ගු නිශාල් ගප්ඳත්ින  මශතා 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රුකථහනහඹතුභපැ, තකරුක(වදය)කනයේන්දකජඹිරසකභවතහක
 ුව න්කභහකඑභකප්රලසනඹකඅවනහ. 

 

 
ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුකථහනහඹතුභපැ, තකඅධයහඳනකඅභහතයතුභහක ුව න්කභහක

එභක ප්රලසනඹුක පිළිතුරුක දීභක වහක ිරක තුනක හරඹක්ක ඉල්රහක

සිටිනහ. 
 
ප්රපනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

මත්, ත රබර් වශ ඛනිජ මතල්ක : හුලමාු මලමෂ 
මඳොෂ්ෂ 

ரறகன, இநப்தர் ற்றும் ததற்ரநரறம் : 

தண்டரற்றுச் சந்க 
TEA, RUBBER AND PETROLEUM: EXCHANGE  MARKET 

 

412/’16 
 
 

8. ගු ටී. රුංජිත් ද මවොයිවා මශතා (ගු ලාසුමද්ල 

නානාය්ෂකාර මශතා මලනුල ) 
       (ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர - ரண்தைறகு ரசுர 

ரரக்கர சரர்தரக) 

       (The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 
ංේධනක උඳහඹක භහේක වහක ජහතයන්තයක  ශක

අභහතයතුභහ න්කඇසකප්රලසනඹක-ක(1)ක: 

(අ) (i) ශ්රීකරංහ ව්ක ත්කභඟකපැජක තල්කහුභහරුකයක
ළනීභක වහක ඉයහනඹක භඟකගිවිසුභ කු එශළඹිඹක
 නිවළකිද; 

 (ii) එ රභ, තක යඵේක වහදක එඵඳුක හුභහරුක   ශක
 ඳිශකතත්ත්ඹක්කඇිරකයතකවළකිදළයික විභහක
ිර ේද; 

 ඹන්නකඑතුභහකක භභකබහ කුදන්න් නහිද? 

(ආ)  න කිඑ ේකන්ප, තකඒකභන්ද? 

 
அதறறயத்ற உதர தொகநகள் ற்றும் சர்ரச ர்த்க 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

( அ) (i )  இனங்ககறன் ரறகனயுடன் ததற்ரநர 

றத்க தண்டரற்றுச் தசய்ற்கரக ஈரத 

டன் உடன்தடிக்ககதரன்கநச் தசய்துதகரள்ப 

தொடிரர ன்தகயும்; 

 ( i i )  இவ்ரரந, இநப்தர் தரடர்தறறம் இர 

ரதரன்ந தண்டரற்றுச் சந்க றகனகக 

ற்தடுத்றக்தகரள்ப தொடியுர ன்தகப் தற்நற 

ஆரய்ந்துள்பரர ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Development Strategies and 

International Trade: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   whether an agreement cannot be entered 

into with Iran to exchange Sri Lanka tea 
with petroleum; and 

 (ii)   similarly, whether inquiries have been 
made to establish such exchange market 

situation for rubber as well?  

(b) If not, why?  

 
ගු මලි්ෂ වමරවික්රම මශතා   
(ரண்தைறகு றக் சறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක භහක එභක ප්රලසනඹුක පිළිතුයක වභාගත* 

යනහ. 
 

* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ) (i) ඳරිඳහරනභඹකසීභහන්ක( ත්කවහකවිලහරකළඳයු්පරුන්ක

ප්රභහණඹක්ක සිටිනක අතයක  තල්ක ළඳයුභක ඒහධිහරික
තත්ත්ඹක්කඹු ත්කසිදුකවීභකපැහකඇිරනකළු කවහක භභක
බහණ්ඩරකටිනහභකභළනී ්පකඅඳවසු)කරහකඵළලී ්පදීක
බහණ්ඩක හුභහරුක ක්රභඹක අදහශක යක ළනීභක ප්රහ ඹෝගික
 නි ව්.කළඩිදුයුත්කඉයහනඹ කුඳනහකිරබක්පඵහධකඉත්ක
කිරීභක ප්රහලඹ කු ඳත්ක කිරීභත්ක භඟක බහණ්ඩක හුභහරුක
ක්රභඹක්කවහකඅලයතහක්ක නිභළත. 

 (ii) නළත. 

 

(ආ) ඉයහනඹ කුප්රභහණත්කයඵේකඅඳනඹනඹක්ක නිභළත. 

 2015  ේදීක ඉයහනඹුක අඳනඹනඹක ශක අඹක එතුක ශක යඵේක
පැසඳහදනකටිනහභකඳවතකවන්ක ව්: 

හේසමකවහකලරයකවදයකඅත්ළසු්පකකකකකකකකකකකකකකකකක: ඇ. ඩි.ක380, ත512 

හයු යෝධකවහකනළතකළසකුඹේකවහකටියුේකකකක: ඇ. ඩි.කක92, ත418 
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ඳහේයේ ්පන්තු 
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ததரனன்ணறுக ரட்டத்றல் ல் அகழ்வு 
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10.  ගු නිශාල් ගප්ඳත්ින  මශතා (ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින 
මශතා මලනුල ) 

   (ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற - ரண்தைறகு சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற சரர்தரக) 

     (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 

අග්රහභහතයතුභහක වක ජහිරක ප්රිරඳත්ිරක වහක ආේථික ුයුතුක
අභහතයතුභහ න්කඇසකප්රලසනඹක-ක(1)ක: 

(අ) (i)  ඳි ශින්නරුකදිසත්රික්ඹකතුශකළයේකළණී්පකවහක
ප්රහවනඹකතවන්පකයකිර ේද; 

 (ii) දළන කු  ඳි ශින්නරුක දිසත්රික්ඹක තුශක ළයේක
ළණී්පක වහක ප්රහවනඹක කිසිදුක ආහයඹකින්ක සිදුක
 නින් න්ද; 

 (iii) එභක දිසත්රික් ගක ළයේක ළණී්පක වහක ප්රහවනඹක
 ඳෞද්යේකආඹතනඹ කුඳයහකිර ේද; 

  ඹන්නකඑතුභහක භභකබහ කුදන්න් නහිද? 

(ආ) (i) GSMB Technical Services (Pvt) Ltd. භහභක
වක භවළයේක ංේධනක වහක ඳරියක අභහතයහංලඹක
අතයකඇිරක්පඵන්ධඹක ේද; 

 (ii) එභකභහභකයජ ගකයේඹහඳදිංචිකවීකිර ේද; 

 (iii)  භභක භහ භන්ක සිදුක යනක  නත්ක  ේහකක
 ේද; 

 (iv)  ඳි ශින්නරුක දිසත්රික් ගක ළයේක ළණී්පක වහක
ප්රහවනඹක වහක  භභක භහභක ක තෝයහ නක
ඇත් ත්ක පිළිත්ක  ුන්ඩේක ඳටිඳහටිඹ කු
අුවකරද;ක 

 (v) එ ේකන්ප, තකඒකයකදිනඹකසිුද; 

 ඹන්නත්කඑතුභහක භභකබහ කුදන්න් නහිද? 

(ඇ) (i) උක්තක භහභ, තක භවළයේක ංේධනක වහක ඳරියක
අභහතයහංලඹක  වෝක භක විදයහක මීක්ණක වහක ඳතල්ක
හේඹහංලඹකභඟකගිවිසුභ කුඑශළමකිර ේද; 

 (ii) එ ේකන්ප, තකඑහික ින් ද්සික ේද; 

 (iii) උක්තක භහ භන්ක යජඹ කු රළබුණුක ඵදුක ආදහඹභක
 ේද; 

 (iv) එභකභහභ කු ඳි ශින්නරුකදිසත්රික් ගකළයේක
ළණී්පකවහකප්රහවනඹකපිළිඵකඒහධිහරීකඵරඹක
රඵහදීභක තුළින්ක ඳරියක විනහලඹක්ක සිදුක
 නින් න්ද; 

  ඹන්නකඑතුභහකවන්කයන් නහිද?ක 

(ඈ)  න කිඑ ේකන්ප, තකඒකභන්ද? 
 

தற அகச்சயம், ரசற தகரள்கககள் ற்றும் 

ததரயபரர அறல்கள் அகச்சயரணகக் ரகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) ததரனன்ணறுக ரட்டத்றல் ல் அகழ்வு 

ற்றும் ற்நறச்தசல்னல் கடதசய்ப் 

தட்டுள்பர ன்தகயும்; 

 (ii) ற்ரதரது ததரனன்ணறுக ரட்டத்றல் 

ல் அகழ்வு ற்றும் ற்நறச்தசல்னல் வ்றத் 

றறம் இடம்ததறுறல்கனர ன்தகயும்; 

 (iii) ரற்தடி ரட்டத்றல் ல் அகழ்வு ற்றும் 

ற்நறச்தசல்னல் ணறரர் றறுணதரன்றுக்கு 

எப்தகடக்கப்தட்டுள்பர ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) GSMB Technical Services (Pvt) Ltd. கம்தணறக்கும் 

கரற அதறறயத்ற ற்றும் சுற்நரடல் 

அகச்சுக்கும் இகடர உள்ப தரடர்தை ரது 

ன்தகயும்; 

 (ii) ரற்தடி கம்தணற அசரங்கத்றல் தறவு 

தசய்ப்தட்டுள்பர ன்தகயும்; 

 (iii) ரற்தடி கம்தணற ரற்தகரள்கறன்ந ரறு 

ரசககள் ரக ன்தகயும்; 

 (iv) ததரனன்ணறுக ரட்டத்றல் ல் அகழ்வு 

ற்றும் ற்நறச் தசல்னல் ஆகறற்றுக்கு இந்க் 

கம்தணற தரறவு தசய்ப்தட்டியப்தது அங்கலகரறக் 

கப்தட்ட ரகள்றப்தத்ற கடதொகநக்கு 

அகரகர ன்தகயும்; 

 (v) ஆதணறல், அது த்றகற தொல் ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) ரற்தடி கம்தணற கரற அதறறயத்ற ற்றும் 

சுற்நரடல் அகச்சுடன் அல்னது தைறச்சரற 

றல் அபக சுங்கப்தறகத்துடன் உடன் 

தடிக்ககதரன்கநச் தசய்து தகரண்டுள்பர 

ன்தகயும்; 

 (ii) ஆதணறல், அன் றதந்கணகள் ரக 

ன்தகயும்; 

 (iii) ரற்தடி கம்தணறறறயந்து அசரங்கத்றற்குக் 

கறகடத் குத்கக யரணம் ரது ன்த 

கயும்; 

 (iv) ரற்தடி கம்தணறக்கு ததரனன்ணறுக ரட் 

டத்றல் ல் அகழ்வு ற்றும் ற்நறச் தசல்னல் 

தரடர்தரகத் ணறயுரறக அறகரம் ங்கப் 

தட்டுள்பன் தோனம் சுற்நரடல் அறவு இடம் 

ததநரர ன்தகயும்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 
 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   whether sand mining and transportation has 

been banned in  Polonnaruwa District; 

 (ii)   whether sand mining and transportation is 

not carried out in Polonnaruwa District, by  

now, by any means; 

 (iii) whether sand mining and transportation  

activities has been assigned with a private 

company ? 
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(b)  Will he also inform this House  - 

 (i)    the link between GSMB Technical 

Services (Pvt) Ltd., and Ministry of  

Mahaweli Development and  Environment.  

 (ii)   whether aforesaid company has been 

registered with the Government;   

 (iii)    the other  services  provided  by  the 

aforesaid  company; 

 (iv)   whether  this  company  has  been  selected   

for  sand mining and transportation in 
Polonnaruwa District, following an 

accepted tender procedure; 

 (v)   if so, from which date?  

(c)  Will he state - 

 (i)   whether the aforesaid company has entered 

into an agreement with Geological Survey 
and Mines Bureau and  the Ministry of   

Mahaweli  Development and  Environment; 

 (ii)   if so, of the conditions of the aforesaid  

agreement;  

 (iii)   the tax income received by the Government 

from aforesaid company; 

 (iv)   whether  it  would not  result  an 

environmental damage, once the monopoly 

of sand mining and transportation in 

Polonnaruwa District  is  given to the 
aforesaid company?  

(d)  If not, why? 
 

ගු අනුරාධ ජයරත්න මශතා (මශලැලි වුංලර්ධන ශා 

ඳරිවර නිමයෝජය අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண - கரற  அதறறயத்ற ற்றும் 

சுற்நரடல் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක අග්රහභහතයතුභහක වක ජහිරක ප්රිරඳත්ිරක
වහක ආේථික ුයුතුක අභහතයතුභහක  ුව න්ක භහක එභක ප්රලසනඹ කු

පිළිතුයකවභාගත* යනහ. 
 

* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  ඳි ශින්නරුක දිසත්රික්ඹක තුශක ළයේක ළණී්පක වහක
ප්රහවනඹකතවන්පකයක නිභළත. 

 (ii)  ඳි ශින්නරුක දිසත්රික්ඹක තුශක ළයේක ළණීභක වහක
ප්රහවනඹකපැසිඹහහය ඹන්කසිදුක ව්. 

 (iii) එභකදිසත්රික්ඹකතුශකළයේකළණී්පකුයුතුකභවළයේකංේධනක
වහකඳරියකඅභහතයහංලඹකඹු ත්කළකරකයකඇිරකආඹතනඹක්ක
නකජී.එස.එ්ප.බී.ක ුක්පැල්කේවිසක(පුද්)කභහභකවිසින්ක
සිදුකයුවකරඵයි.කළයේකප්රහවනකුයුතුකසිදුකයුවකරඵන් න්ක
 ඳෞද්යේකප්රහවනරුන්කවිසින්, තකළයේක කඅලයතහකඳරිදික
එභක සථහන ඹන්ක එභක අසථහ ව්දීක පැකුත්යනක ප්රහවනක
ඵරඳත්රඹක්කරඵහකළනී භපැ. 

 

(ආ)ක (i) ජී.එස.එ්ප.බී.ක  ුක්පැල්ක ේවිසක (පුද්)ක භහභක භවළයේක
ංේධනකවහකඳරියක අභහතයහංලඹකඹු ත්කළකරකයකඇිරක
ආඹතනඹකි. 

 (ii) ඔව්. 

  ජී.එස.එ්ප.බී.ක ුක්පැල්කේවිසක(පුද්)කභහභ, තක"භකවිදයහක
මීක්ණකවහකඳතල්කහේඹහංලකතහක්ණික ේහකපුද්යේක
භහභකපිහිටුවීභකවහක වක  ඹෝජනහ"කඹනකභළ ඹන්කජනක
හේගික ුයුතු, තක ජහිරක ඒහඵද්ධතහක වක පැජක ්පඳත්ක
ංේධනක අභහතයතුභහක විසින්ක ඉදිරිඳත්ක යනක රදක
 අභහතයක භණ්ඩරක ං ද්ලඹක වහක  දනක රදක අංක
අභඳ/01/0669/38/005කවක2001කජුපැකභක14කදිනළිරකඅභහතයක
භණ්ඩරකතීයණඹකඅුවකසථහපිතකයකඇිරකඅතයකඑඹක 2007ක
අංක07කදයනකභහ්පකඳනතකඹු ත්කයේඹහකඳදිංචිකයකඇත. 

 

 (iii)  භභකභහභකසිදුකයනකහේඹඹන්කඳවතකවන්ක ව්. 

  1. පැජකළණීභකවකවිකිණීභ. 

  2. සිඹ භකඳරියඹ කු අදහශකුයුතුකවහක හේතහක පිළි ඹරක
කිරීභ. 

  i.  ල්ක පිපිරී ්පදීක ඇිරක නක ්පඳනක තත්ත්ක ක වහක
අ නකුත්ක ඳහරිරික ඵරඳෆ්පක ්පඵන්ධක
අධීක්ණඹක යක හේතහක ඉදිරිඳත්ක කිරීභ, තක ල්ක
පිපිරී ්පදීකඇිරකනක්පඳනක වේතු න්කවහපැකනක
පැහකවහකඇසත ්පන්තුකසකකිරීභ. 

  ii. ලේදඹක වක හයුක දණඹක අභක කිරීභුක ළරසු්පක
සකකිරීභකවහකඋඳ දසකරඵහකදීභ.ක(භධයභකඳරියක
අධිහරි ගකයේඹහකඳදිංචිකඇත.) 

  iii. ළණී්පක වක ඳතල්ක ංේධනක ුයුතුක වහක
උඳ දසකරඵහකදීභ. 

  iv. විවිධක ්රිඹහහය්පක  වේතු න්ක  ිඩනළඟියේරක
ළකිල් ල්කඇිරකනකඉරිකතළලී්පකවහකහේතහකවක
තත්ත්කහේතහයණඹ. 

  v. විවිධක ්රිඹහහය්පක  වේතු න්ක ඇිරක නක

 ිඩනළඟියේක ඉරික තළලී්පක වහක තත්ත්ක  නසවී්පක

වහක නළතක  ිඩනළඟියේක පිළියක කිරීභුක

ඇසත ්පන්තුකසකකිරීභ. 

 3. මයේකඳහරිරිකඅධයඹනකහේතහක(IEER) පිළි ඹරක

කිරීභකවකඳහරිරිකඵරඳෆ්පකඇළයී්පකහේතහක(EIA) 

පිළි ඹරකකිරීභ. 

 4.  ිඩනළඟියේකඉදිකකිරී්පකවකඅ නකුත්කඉදිකකිරී්පක

  ුයුතුකවහකICTAD ආඹතන ගකයේඹහකඳදිංචික

  භහභකි. 

 (iv) S.C. (F/R) No. 81/04 දයනක ශ්රේසාහධියණකනඩුක තීන්දුක
අුවක ජී.එස.එ්ප.බී.ක  ුක්පැල්ක ේවිසක (පුද්)ක භහභුක
 ඳි ශින්නරුක භන්පපිටිඹක ප්ර ද්ල ගක භවළයේක ක ේක
රැසනකළයේකඉත්කකිරීභුකඵරඹකරඵහකදීකඇත. 

 (v) භන්පපිටිඹක ළයේක යහඳෘිරඹක ආය්පබක යනක රද් ද්ක 2008ක
අ ප්රේල්ක24නකදිනකසිුඹ. 

(ඇ) (i) නළත. 

  ජී.එස.එ්ප.බී.ක ුක්පැල්කේවිසක (පුද්)කභහභකභකවිදයහක
මීක්ණක වහක ඳතල්ක හේඹහංලඹ කු අුවඵද්ධක ආඹතනඹක්ක
නකඅතයකආඹතන ගක ිුසයේන්කසිඹඹු ක60ක්කභකවිදයහක
මීක්ණකවහක ඳතල්කහේඹහංලඹ කු අයිිරකනකඅතයකජහිරක
භළණික්කවහකසේණහබයණකඅධිහරිඹුකසිඹඹ කු20කක ිුසක
වහකරංහක ඳිස ේකරකභහභුකසිඹඹුක20ක ිුසකඵළගින්ක
 ිුසකඅයිිරක ව්.කභකවිදයහකමීක්ණකවහකඳතල්කහේඹහංලඹක
වහක ජහිරක භළණික්ක වහක සේණහබයණක අධිහරිඹක භවළයේක
ංේධනකවහකඳරියකඅභහතයහංලඹකඹු ත්කඳිරනකආඹතනක
නකඅතයකඉවතකආඹතනකතුනභකයහජයකආඹතනක ව්.ක 

 (ii) භකවිදයහකමීක්ණකවහකඳතල්කහේඹහංලඹකභඟින්ක දුවකරඵනක
සිඹ භකඵරඳත්රක ින් ද්සිරුකඅුවකරකළණී්පකුයුතුක
වහක ප්රහවනක ුයුතුක යක  නක ඹනක අතයක එභක
 ින් ද්සිරුකඹුත්කංකඉවුරුකංයක්ණකුයුතුකයක
 නකඹුවකරළ ේ. 
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ඳහේයේ ්පන්තු 

 (iii) උක්තකභහ භන්කයජඹ කුරළබුණුකඵදුකආදහඹභකඳවතකවන්ක
ඳරිදික ව්.ක  

  

 (iv) ඳරියකවිනහලඹක්කසිදුකක නි ව්. 

  භකවිදයහකමීක්ණකවහකඳතල්කහේඹහංලඹකවහකභධයභකඳරියක
අධිහරිඹක විසින්ක රඵහක දීක ඇිරක ඵරඳත්රක  ින් ද්සිරුක
අුවකරකඳභණක්කළයේකළණී්පකුයුතුකසිදුකයනක වයින්ක
ඳරියක වහපැක ඉතහක අභක භකරුභක ඳත්හක  නක ඹහභුක
ුයුතුකයයි.කංහකඉවුරුකළපීභක වෝකඟකළඹුයුක ක
වෆරීභක  වෝක ඹන්ත්රහුවහය ඹන්ක ළයේක  ිඩක දළමීභක කිසිදුක
 වේතුක්ක පැහක සිදු නිනක අතයක  ඳි ශින්නරුක
දිසත්රික්ඹක තුශක ඇිරක සමපැසක ශ්රභඹක භඟින්ක ඳභණක්ක ළයේක
ළණීභකසිදුකයුවකරඵයි. 

  තද, තකභවළයේකංේධනකවහකඳරියකඅභහතයහංල ගක ල්්පක
විසින්ක සථහපිතක යනක රදක ඳරියක සමටුක්ක භඟින්ක ෆභක
භභකළණී්පකුයුතුකපැරීක්ණඹකයකඳරියකවහපැකඅභක
කිරීභකවහකඋඳ දසකරඵහක ද්. 

  ඳරියකසමටු කුඅඹත්කහභහජිඹන් 

 1. භවහචහේඹක බී.එ්ප.පී.ක සිංවක කුභහයක භවතහක -ක ශ්රීක
ජඹේධනපුයකවිලසවිදයහරඹ 

 2. ඩේයේව්. ක්.බී.එ්ප.ක ප්රේ්පකභවතහ, තකඅධයක්කජනයහල්, තකභක
විදයහකමීක්ණකවහකඳතල්කහේඹංලඹ. 

 3.  ක්.එච්.ක මුතුකුඩක ආයච්චික භවතහ, තක අධයක්ක ජනයහල්, තක
භධයභකඳරියකඅධිහරිඹ.ක 

 4. අුවයකදිහනහඹකභවතහ, තකඅධයක්කජනයහල්, තකශ්රීකරංහක
භවළයේකඅධිහරිඹ. 

 5. ටී.එ්ප.ඒ.එස. ක්.කරුද්රි ෝකභවතහ, තකසහබහවික්පඳත්ක
ශභනහහය, තකභධයභකඳරියකඅධිහරිඹ. 

 6. යත්කජඹසුන්දයකභවතහ, තක ජයසාකළණී්පකඉංජි න්රු, තක
ජී.එස.එ්ප.බී.ක ුක්පැල්කේවිසක(පුද්)කභහභ. 

 7. ඩේයේව්. ේ.එ්ප.ක ේ.ක වික්රභසිංවක භවතහ, තක වහයක
අධයක්, තකනජීවීකංයක්ණක දඳහේත ්පන්තු. 

 8. පී.ඒ.එස.ක කුභහයසිංවක භවතහ, තක ළණී්පක ඉංජි න්රු, තක භක
විදයහකමීක්ණකවහකඳතල්කහේඹහංලඹ. 

 9. ඩී.එ්ප.කඑස. ක්.කදිහනහඹකභවතහ, තකමරසථහනක ඳියේසක
ඳරීක්, තක ඳියේසකසථහනඹ, තක ඳි ශින්නරු. 

 10. පී.ඩී.ක භවහආයච්චික භවතහ, තක භක විදයහඥ, , තක ජී.එස.එ්ප.බී.ක
 ුක්පැල්කේවිසක(පුද්)කභහභ 

(ඈ) ඳළනක නිනඟී. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනකඅංක11ක-360/'15-ක(1), තකරුකඑස.එ්ප.කභරික්හේකභවතහ. 

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක රුක එස.එ්ප.ක භරික්හේක භවතහක
 ුව න්කභහකඑභකප්රලසනඹකඅවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුකථහනහඹතුභපැ, තකඅධයහඳනකඅභහතයතුභහක ුව න්කභහක

එභක ප්රලසනඹුක පිළිතුරුක දීභක වහක ිරක තුනක හරඹක්ක ඉල්රහක

සිටිනහ. 
 

ප්රපනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

මයෝජිත උතුු අධිම ගී මාර්ගය: විවපතර 
உத்ரச டக்கு அறரக தடுஞ்சரகன : றதம் 

PROPOSED NORTHERN EXPRESSWAY: DETAILS 
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12.  ගු නිශාල් ගප්ඳත්ින  මශතා  (ගු (වලදය) නලින්ද 
ජයිනවපව මශතා මලනුල )      

 (ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற - ரண்தைறகு (கத்ற 

கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம சரர்தரக) 

       (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr) 
Nalinda Jayathissa) 

කකකඋසක අධයහඳනක වහක භවහභහේක අභහතයතුභහ න්ක ඇසක

ප්රලසනඹක-ක(1)ක: 

(අ) අුවයහධපුයඹ, තකව්පැඹහකවයවහකඹහඳනඹකදක්හකඉදිකකිරීභ කු
මුයේන්ක ළරසු්පක යක ිරබක උතුරුක අධි ව්ගීක භහේඹ, තක ඳසුක
 ඳි ශින්නරු, තක ත්රිකුණහභරඹ, තක මුරිරව්ක වයවහක ඹහඳනඹක
දක්හකඉදිකකිරීභ කු ඹෝජිතකඵකඑතුභහකදන් නහිද? 

(ආ) (i) ව්පැඹහක වයවහක ළරසු්පක ශක භහේ ගක දුය, තක
අ ේක්කතක මුළුක විඹදභක වක ඉඩ්පක අත්ඳත්ක යක
ළනී ්පදීක රඵහදීභ කු අ ේක්කතක මුළුක න්දික මුදරක
 ේද; 

 (ii)  ඳි ශින්නරුක වයවහක ළරසු්පක ශක භහේ ගක
දුය, තකඅ ේක්කතකමුළුකවිඹදභකකවකඉඩ්පකඅත්ඳත්කයක
ළනී ්පදීක රඵහදීභ කු අ ේක්කතක මුළුක න්දික මුදරක
 ේද; 

 (iii)  භභක අධි ව්ගීක භහේ ගක එක්ක එක්ක අදිඹයක වහක
ණඹකරඵහන්නහකආඹතන, තකණඹකමුදරකවක ඳිලීක
අුවඳහිරඹක න්ක න්කල ඹන්ක ේද; 
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[රුකඅුවයහධකජඹයත්නකභවතහ] 

ගිණු්පකේඹ යහජයකබහඹ නකජීවීකංයක්ණක
 දඳහේත ්පන්තුක ත 

ජහිරක
 ිඩනළඟී ්පක

ඵද්ද 

එතුකශකඅඹකභතක
ඵදු 

පැජකඵද්ද ආදහඹ්පකඵදු 

2013/2014 46, ත823, ත241.91  57, ත883, ත036.36 14, ත535, ත912.64  68, ත698, ත756.00 2, ත389, ත682.98 12, ත809, ත720.00 

2014/2015 23, ත135, ත013.44  28, ත599, ත575.11  9, ත193, ත983.18  44, ත295, ත193.72 1, ත292, ත602.63  2, ත921, ත652.81 

2015 අක ප්රේල්/ක2016කජනහරි 15, ත516, ත216.77  14, ත195, ත081.93  5, ත042, ත015.32  22, ත695, ත520.00    658, ත658.57      -- 

එතු 85, ත474, ත472.12 100, ත677, ත693.40 28, ත771, ත911.14 135, ත689, ත469.72 4, ත340, ත944.18 15, ත731, ත372.81 



2016  භහේතුකක24ක 

 (iv) මුල්ක ළරසුභක  නසක යසමන්ක  භභක භහේඹක
 ඳි ශින්නරු-ත්රිකුණහභරඹක වයවහක ළරසු්පක
කිරීභ කු වේතුක ේද; 

 (v) යහඳෘිර ගක ළඩක අන්ක කිරීභ කු අ ේක්කතක
හරඹක ේද; 

 ඹන්නකඑතුභහක භභකබහ කුදන්න් නහිද? 

(ඇ)  න කිඑ ේකන්ප, තකඒකභන්ද? 
 

உர்கல்ற ற்றும் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர:  

(அ) அதரதைம், வுணறர ஊடரக ரழ்ப்தரம் க 

றர்ரறப்தற்கு ஆம்தத்றல் றட்டறடப்தட்ட 

டக்கு அறரக தடுஞ்சரகனக, தறன்ணர் ததரனன் 

ணறுக, றயரகரகன, தொல்கனத்லவு ஊடரக 

ரழ்ப்தரம் க றர்ரறப்தற்கு உத்ரசறக்கப் 

தட்டுள்பதன்தக அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) வுணறர ஊடரகத் றட்டறடப்தட்டியந் 

வீறறன் லபம், றர்தரர்க்கப்தட்ட தரத்ச் 

தசனவு ற்றும் கரற சுவீகரறப்தறன்ரதரது 

ங்குற்கு றர்தரர்க்கப்தட்ட தரத் 

இப்தேட்டுத் தரகக ரக ன்தகயும்; 

 (ii) ததரனன்ணறுக ஊடரக றட்டறடப்தட்டியந் 

வீறறன் லபம், றர்தரர்க்கப்தட்ட தரத்ச் 

தசனவு ற்றும் கரற சுவீகரறப்தறன்ரதரது 

ங்குற்கு றர்தரர்க்கப்தட்ட தரத் 

இப்தேட்டுத் தரகக ரக ன்தகயும்; 

 (iii) ரற்தடி அறரக தடுஞ்சரகனறன் எவ்தரய 

கட்டத்துக்கரக கடன் ததநப்தடும் றறுணம், 

கடன் தரகக ற்றும் ட்டி வீம் தவ்ரநரக 

ரக ன்தகயும்; 

 (iv) ஆம்தத் றட்டத்க ரற்நற இவ்வீறக 

ததரனன் ணறுக- றயரகரகன ஊடரக 

றர்ரறப்தற்குத் றட்டறடப்தட்டகக்கரண 

கரங்கள் ரக ன்தகயும்; 

 (v) கயத்றட்டத்றன் தறககப  றகநவு தசய்ற்கு 

றர்தரர்க்கும் கரனப்தகுற ரதன்தகயும்; 

 அர்  இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Is he aware that the Northern Expressway which 

had originally been planned to be constructed upto 

Jaffna via Anuradhapura and Vavuniya was later 
proposed to be constructed upto Jaffna via 

Polonnaruwa, Trincomalee and Mullaitivu? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the length and the total estimated cost of the 
expressway planned via Vavuniya and the 

expected total amount to be paid as 

compensation in acquiring land; 

 (ii)   the length and the total estimated cost of the 

expressway planned via Polonnaruwa and 

the expected total amount to be paid as 

compensation in acquiring lands; 

 (iii)   the institutions from which loans are 

obtained for each phase of this expressway, 
the loan amount and the rate of interest, 

separately; 

 (iv)   the reasons for planning this expressway 

via Polonnaruwa and Trincomalee by 
altering the original plan; and 

 (v)   as to when it is expected to complete the 

construction of this expressway? 

(c)  If not, why? 
 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, I would  table* the Answer. 
 

* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

(a) As per the design presently available in the Road Development 

Authority, the 1st phase of the proposed Central Expressway 

will stand from the Kadawatha interchange of the Outer 

Circular Highway and run  up to Dambulla via Meerigama and 

Kurunegala Towns. A road section will be constructed from 

Pothuhera to Galagedara in order to access Kandy. Also, it has 

been proposed to extend this Central Expressway to the 

Northern and the Eastern Provinces  considering future 

requirements. 

 Accordingly, the need for the extension of Central Expressway 

to Jaffna from Dambulla and its trace will be decided after 

conducting a feasibility study. 

(b) (i) Not relevant. 

 (ii)  Not relevant. 

 (iii)  Not relevant. 

 (iv)  Not relevant. 

 (v)  Not relevant. 

(c ) Not relevant. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහයක පැ ඹෝක 23(2)ක ඹු ත්ක ප්රහලඹ, තක රුක අුවයක
දිහනහඹකභන්ත්රීතුභහ. 
 

මඳෞද්ගලිකල දැනුේ දීමමන් ඇස ප්රපනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

  

ප්රවේඳාදන ්රියාලලිම  ගැ ලු   
தகரள்ணவு கடதொகநறறள்ப சறக்கல்கள் 

ISSUES IN PROCUREMENT PROCEDURE 
 

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුකථහනහඹතුභපැ, තකසථහයකපැ ඹෝක23ක(2)කඹු ත්ක භභක
ප්රලසනඹක ඉදිරිඳත්කකිරීභ කු අසථහක රඵහක දීභක පිළිඵක ඔඵතුභහ කු
 ඵ වවින්කසතුිරන්තකනහ. 

839 840 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ඵන්ධනහහයක ප්රිරංසයණ, තක පුනරුත්ථහඳන, තක නළතක ඳදිංචික
කිරීභක වහක හින්දුක ආසමක ුයුතුක අභහතයහංල ගක ප්ර්පඳහදනක
්රිඹහයේඹක ්පඵන්ධ ඹන්ක ඳළනකනළඟීක ඇිරකළු හරික තත්ත්ඹක

පිළිඵක භභකරුකබහ ව්කඅධහනඹක ඹිමුකයුවකළභළත් තසම. 

ප්ර්පඳහදනක සමටුක පැේ ද්ලක  නිතහක ඵන්ධනහහයක
ප්රිරංසයණ, තක පුනරුත්ථහඳන, තක නළතක ඳදිංචික කිරීභක වහක හින්දුක

ආසමක ුයුතුක අභහතයහංලඹක විසින්ක  ිඩනළඟිල්රක්ක කුයේඹ කු
ළනීභුක ඹෆභක පිළිඵදක නළතක ඳදිංචික කිරී්පක වහක පැහක
ඉදිකිරී ්පක යහඳෘිරඹක භඟින්ක රුපිඹල්ක බියේඹනක ණනක ංචහක

සිදු සමන්කඇිරකඵුදකජනභහධයකඔස ේක තියතුරුකහේතහක සමන්ක
ිර ඵනහ.ක භළපැකසිදුවී්පකඳසුගිඹකඳහරනඹකතුශකජනතහ කකභවත්ක
වි ව්චනඹුකරක්, තකඑභකඳහරනඹකඳයහජඹුකඳත්කවීභුකඵරඳෆකදණක

ංසෘිර ගකපුනයහභනඹක්කඵුකජනතහකවිලසහකයනහ. 

ත්භන්ක ආණ්ඩුක ඵරඹ කු ඳත්වී ්පදීක මරයක වීභ, තක
ඳහයදෘලයබහඹ, තක ඹවක ඳහරනඹකළපැක ුන්කඳහාක ඵි වෝක  යින්ක
තහඵවුක රක්ක වුණහ.ක එ වත්ක ආණ්ඩු ව්ක අභහතයහංලක

්රිඹහහරිත්ඹකතුශක භභකරුණුකකිසික්ක නිරහකඳළයණිකදකතක
්රිඹහයේඹභක ඉදිරිඹුක ඹසමන්ක ඇිරක ඵ කු  භළපැක සිදුවී්පක හක්කක
ඳඹනහ. 

ඵන්ධනහහයක ප්රිරංසයණ, තක පුනරුත්ථහඳන, තක නළතක ඳදිංචික
කිරීභක වහක හින්දුක ආසමක ුයුතුක අභහතයහංලඹක විසින්ක 2015ක

ළේතළ්පඵේක 21ළපැක දිනක පුත්ක ඳත්ක දළන්වීභක්ක භඟින්ක ේක අඩික

35, ත000ක  ිඩනළඟිල්රක්ක කුයේඹුක ළනීභක වහක සමරක ණන්ක
ළහක ිරබුණහ.ක ළහක ිරබක රංසුක 08ක්ක අතු යන්ක ේක අඩිඹක්ක
වහක අඩුභක සමරක ණන්ක ඉදිරිඳත්ක යක ිරබක රංසුක 03ක්ක තහක්ණක

ඇයී්පකසමටුකවිසින්ක බෞිරකඳරීක්ණඹක්දකහිතකඇළයීභ කු
රක්ක යක පැේ ද්ලක ඉදිරිඳත්ක යක ිරබුණහ.ක එ වත්ක කුභනක  වෝක
 වේතුක්ක භතක ඒක පැේ ද්ලක සිඹල්රක  නිරහක  නත්ක

 ිඩනළඟිල්රක්කකුයේඹුකරඵහකළනීභුකඅදහශකුයුතුකසිදුක සමන්ක
ිර ඵනහ.ක 

රුකඇභිරතුභපැ, තකඔඵතුභහ කකඅභහතයහංල ගකපිළිතුයත්කභහකශඟක

ිර ඵනහ.ක 

එ ේභක  භභක  ිඩනළඟිල්රක වහක යජ ගක ප්රධහනක
තක් ේරුරුකවිසින්කරඵහකදීකිරබු ණ්කභුකරුපිඹල්කරක්ක30ක
මුදරක්.ක එ වත්ක අභහතයහංලක  ල්්පයඹහක විසින්ක නළතත්ක

ඉල්ලීභක්කයසමන්කතක් ේරුක ං ලෝධනඹකයනක  රක ඉල්රහක
ඇිරකඅතය, තකඒකඅුවකඑඹකරුපිඹල්කරක්ක42කදක්හකළඩිකවීකිර ඵනහ.ක 

ං ලෝධනඹක යන්නක කිව්හභක හභහනය ඹන්ක සිදුක නක  ද්ක

තභයි, තක ඒක ඹ්පක ප්රභහණඹුක අඩුක නක එ.ක වළඵළයි, තක  භහිදීක
කසිදු රහක ිර ඵන් න්ක රුපිඹල්ක රක්ක 30ක ඉරහක 42ක දක්හක ළඩික
වීභයි.ක 

 ්පකඅුවකයකතුනකහරඹක්කවහකඅබහවිතකනකභවජනක
මුදල්ක ප්රභහණඹක රුපිඹල්ක රක්ක 432ක්.ක නක තක් ේරුක හේතහක
රළබීභුත්ක  ඳයභක  භභක ුව දුවක මුදල්ක අභහතයහංල ගක

අුවභළිරඹුක කඉදිරිඳත්ක කිරීභක ළඹුක තුඩුක  දනහ.ක එ ේභක රංසුක
ටිනහභක භතක සිදුක යනක රදක  භභක  ිඩනළගිල් ල්ක ේක අඩික
ණනඹකතුශදකඅක්රසමතහක්කඇිරකඵුක වළිදයවුකවීකිර ඵනහ.ක 

අතළන්වන්ක නළතක ඳදිංචික කිරීභක ඹු ත්ක ඳවුල්ක 65, ත000ක්ක
වහක උතුරුක වහක නළක ඟනහියක ඳශහත්රක පැහක ඉදිකිරී ්පක
යහඳෘිරඹක්ක  ුව න්ක දිගුක හලීනක ණඹක  රක වි ද්ශීඹක මරයක

ප්රිරඳහදනක රළබීක ිර ඵනහ.ක  භභක යහඳෘිරඹක ්රිඹහත්භක කිරීභක

වහක විෘතක සමරක ණන්කළහක ිරබුණද, තක  තෝයහකක ළනී්පක වහකක
නක ප්ර්පඳහදනක්රිඹහයේඹක ඉතහභක යවසිතක වහක විපැවිදබහ ඹන්ක
 තියකසිදුකයකඇිරකඵුත්, තකඒකභඟින්කදළළන්තකමරයකංචහක්කසිදුක
වීක ඇිරක ඵුත්ක  තියතුරුක හේතහක  නහ.ක පැහක ඒඹක්ක

ඉදිකිරී ්පක විඹදභක  රක මුයේන්ක ිරබු ණ්ක රුපිඹල්ක රක්ක 12ක
මුදරක්.කඑ වත්කඳසුකපැහකඒඹක්කවහකඑභකමුදරකරුපිඹල්ක
රක්ක21කදක්හකළඩිකයකිර ඵනහ.ක 

ඉන්දිඹහුවකපැහක ඹෝජනහකක්රභඹකඹු ත්කනකපැකවිඹදභක
රුපිඹල්ක 550, ත000ක්.ක ඒකපැහක ප්රභහණත්ක  නි න්නක පුළුන්.ක

වළඵළයි, තක 550, ත000ක්ක තභයික එභක පැක ටිනහභ රහක
ිර ඵන් න්.ක යු යෝඳහක ංභ ගක ආධහයක ඹු ත්ක ඉදික   යනක
පැකටිනහභකරුපිඹල්ක650, ත000යි.කරුපිඹල්ක650, ත000ක්කතභයික

එභකපැක විඹදභ රහක ිර ඵන් න්.ක ඒකපැක්ක ඇසත ්පන්තුක
යක ිරබු ණ්කරුපිඹල්ක රක්ක 11ු.ක වළඵළයි, තක එඹක රක්ක 21ක දක්හක
ළඩිකයකිර ඵනහ.කක 

එ ේභකඅභහතයහංල ගක භභකදණරුකඑ යහික්රිඹහහරිත්ඹක
අඩඳණකකිරීභකවහකඊුකඑ යහිකනකපැරධහරින්කභහරුකයකඹළවීභ කු

ුයුතුක  යනකඵුදක තියතුරුකහේතහක නහ.ක ්පහුකඑඟක
 නි නකපැරධහරින්කභහරුකයනකප්රණතහක්කදළන්කඅභහතයහංලඹක
තුශකභතු රහකිර ඵනහ. 

 භභක තත්ත්ඹක තුශක ඳළනක නඟිනක ඳවතක ළු රුක අදහශක
අභහතයයඹහක විසින්ක පිළිතුරුක  දුවක ඇතළයික භහක ඵරහ ඳි යිත්තුක
නහ.ක 

1. නක  ිඩනළඟිල්රක කුයේඹ කු ළනීභ කු අදහශක තහක්ණක
ඇයී්පක සමටුක හේතහක පැේ ද්ලක ්රිඹහත්භක කිරීභක
 නිරහකවරිුවකරළබුක ව්කඇයි?ක 

 ඳශමු න්භකතහක්ණිකඇයී්පකසමටුකහේතහක නිරහක
වළරිඹහ.ක ්පකසිඹල්රභකසුදුසුකනළත්න්පකතමුන්නහන් ේරහු ක
තීයණඹක්ක න්නක පුළුන්, තක තක  ුන්ඩේක ළන්න.ක
වළඵළයි, තක දළන්ක තමුන්නහන් ේරහක කිඹනහ, තක "Parking 
facilities නළවළ, තක lobby ප්ර ද්ලඹක  ඳිදු ව්ක ඳරිවයණඹක
කිරීභ කුසිදුකනහ, තකවිදුයේක ෝඳහනඹක ඳිදුක ව්කඳරිවයණඹක
කිරීභ කු සිදුක නහ"ක කිඹරහ.ක විදුයේක  ෝඳහනඹක  ඳිදු ව්ක
ඳරිවයණඹක යන්න කු සිදුක  නහක කිඹන්නක  වේතුක
 භික්ද?ක  ්පක  වේතුක තභයික ඳළයණික  ිඩනළඟිල්රක
 නි නකඉන්නකදක්රහකිර ඵනක වේතු. 

2.  ්පක්පඵන්ධක්රිඹහත්භකවකප්ර්පඳහදනකසමටුකවිධිභත්ක
 රකඳත්යකිරබු ණ්ද? 

3. එභක  ිඩනළඟිල්රක කුයේඹ කු ළනීභක විධිභත්ක ප්ර්පඳහදනක
අුවභළිරඹකින්කසිදුවක ඵ කු ෆහීභ කු ඳත්විඹක වළකිද?ක එ ේක
න්පකඒකකුභනක වේතුකභතද? 

  ්පක සමටුක විධිභත්ක ඳරීක්හක ශහක කිඹරහ, තක ඳත්ක ශහක
කිඹරහකකිසි ේත්භකපිළින්නකඵළවළ.කරන්සුරුන්කඅතරින්ක
ඳශමුක වහක දළපැකරන්සුරුකභඟවළයක ඹෆභ කු වේතුත්කඒක
හයණඹභක තභයි.ක අංක 1ක පිළිතු යහික ඇතුශත්ක  ශේත්ක

ඒභයි.ක Parking facilities ප්රභහණත්ක භදි, තක විදුයේක

 ෝඳහනඹක  ඳිදු ව්කඳහවිච්චිකයන්නකඕනෆ, තක lobby  එක
 ඳිදු ව්කඳහවිච්චිකයන්නකඕනෆකකිඹනක වේතුකදක්රහකතභයිකක
1කවක2කඅත්වළරි ග.කඒකවිතයක්ක නි යි, ත 

4. යජ ගක තක් ේරුරු කුනළතක තක් ේරුක ං ලෝධනඹක
යනක රකඉල්රහකසිටි ගක යකු කකඉල්ලීභක්කඅුවද?ක
එභගින්කයදක්කසිදුවීක නිභළිරද? 
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[රුකඅුවයකදිහනහඹකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

 යජ ගකතක් ේරුකඅුවකඒකතක් ේරුකයරහකරක්ක30ක්ක
 ව්හු ක ඳසුක අභහතයහංලක  ල්්පයඹහක නළතක
තක් ේරුක්ක ඉල්රන් න්ක ඇයි?ක හභහනය ඹන්ක නළතක
තක් ේරුක්කඉල්රනක ිු කඅ ේකය කරකසිදුකනක ද්කතභයි, තක
අදහශකතක් ේරුකටිනහභ කුඩහකඅඩු න්කතභයික දළපැක
තක් ේරුක   නන් න්.ක වළඵළයික තමුන්නහන් ේරහ කක
 ල්්පයඹහක නළතක තක් ේරුක්ක ඉල්රනහ, තක එභක
තක් ේරුකරක්ක42කදක්හකළඩිකයරහකඑනහ.ක ි වේදක
ඒකවිධිඹ කුසමරදීකළනී්පකසිද්ධක න් න්?ක 

5. තක් ේරුකහේතහකරඵහකළනීභ කු ඳයකරංසුකටිනහභකභතක
ඳදන්පක කුයේඹක  වීභ කු බණ්ඩහහයක අුවභළිරඹක ඉල්රහක
ිරබු ණ්ද?කඑ ේකන්පකඒකකුභනක වේතුක්කභතද? 

 ඊ කු යේන්කබහණ්ඩහහය ඹන්ක ල්යේක ඉල්රරහක ිර ඵනහ.ක
ඳහේයේ ්පන්තු න්කඅුවභළිරඹකරඵහකදීරහත්කනළවළ.කඒකපැහක
 භතළනදීක  තෝයහන්නහක රදක  ිඩනළඟිල්රක්, තක
 තෝයහන්නහක රදක සමර ,ු තක  තෝයහන්නහක රදක
පුද්ර ඹකු කු රඵහක දී ්පක ඹටික අයමුණක්ක ිරබුණහ.ක ක  ්පක
 ිඩනළඟිල්රක සමරදීක ළනී ්පදීක ඉතහක ඳළවළදියේභක එළපැක
අයමුණක්කිරබුණහ.කඊශඟකප්රලසනඹක භඹයි. 

6. උතුරුක වහක නළක ඟනහියක ඳශහත්රක පැහක 65, ත000ක්ක
ඉදිකිරී ්පක යහඳෘිරඹක වහක විධිභත්ක ප්ර්පඳහදනක
්රිඹහයේඹක්කඅුවභනඹකයනකරද් ද්ද?කඑ ේකන්පකඑයින්ක
අභක සමරක ණන්ක ඉදිරිඳත්ක යනක රදක ළඳයු්පරුක
 තෝයහන්නහක රද් ද්ද?ක  තෝයහන්නහක රදක ආඹතනඹක
කුභක්ද? 

 එ ේක  තෝයහන්නහක රද් ද්ක යක ආඹතනඹද, තක යක
අසථහ ව්දක කිඹරහක දළනන්නක ළභළිරයි.ක  ්පක පැහක
65, ත000ක ඉදියන්නක සක ශක ප්ර්පඳහදනක ්රිඹහයේඹක
 භික්ද?ක තෝයහත් ත්ක ි විභද? 

7. මුයේන්ක පැක්ක ඉදිකිරීභක වහක ඇසත ්පන්තුක යරහක
ිරබු ණ්කරක්ක 12යි.ක ඳසුක එඹකරක්ක 12ක සි කු රක්ක 21ක
දක්හකඉවශකගි ගක  ේද? 

 භභක දන් න්ක නළවළ, තක හභහනය ඹන්ක යජ ගක ආධහයඹක්ක
හිතක රුපිඹල්ක රක්ක 21 කු පැහඹක්ක වදනක තළනක්ක
ළන.ක රුපිඹල්ක 550, ත000යික ළඹක වු ණ්, තක ඉන්දිඹහුවක
පැහඹ .ුක රුපිඹල්ක 650, ත000යික ළඹක වු ණ්ක යු යෝඳහක
ආධහයක හිතක ්රිඹහත්භක වක පැහක ංකීේණ ගක
පැහඹ .ුක  ්පක කිඹනක පැහඹක්ක ඇසත ්පන්තුක යක
ිරබු ණ්ක රුපිඹල්ක රක්ක 12ුයි.ක රුපිඹල්ක රක්ක 12ක
පැහඹක්ක රුපිඹල්ක රක්ක 21ක දක්හක ළඩික වු ණ්ක
 ි විභද?ක රුක ථහනහඹතුභපැ, තක ආන්නකල ඹන්ක
ත් තිත්කඑක්කපැ කුකරුපිඹල්කරක්ක11කඵළගින්කළඩික
 රහක ිර ඵනහ.ක  ්පකළඩිකවීභකපැහකආන්නකල ඹන්ක
රුපිඹල්ක සමයේඹනක 65, ත000ක්ක අහිසමක වීක ිර ඵනහ.ක ක මුයේන්ක
පැහඹක්ක ඉදික කිරීභක වහක ඉදිරිඳත්ක යනක රදක සමරක
ටිනහභකරුපිඹල්කරක්ක12කසි කුරුපිඹල්කරක්ක21කදක්හක
ඉවශකගි ගක  ේද?ක 

8.  භභක ුව දුවක තුශක දණඹක්ක සිදුක  නිභළිරක ඵ කු
විරකන් න්ක  ේද?ක 

 ඉවතක ප්රලසනර කු පිළිතුරුක රුක අභහතයතුභහ න්ක ක භහක
දළනන්නකළභළිරයි.ක 

 රුක ථහනහඹතුභපැ, තක රුක අභහතයතුභහ කක පිළිතුයක
කිඹන්නත්කයේන්කභහකකිඹන් න්, තකඑඹකකිසි ේත්කපිළින්නක
පුළුන්කපිළිතුයක්ක න  ිව්ඹකකිඹරහයි.කඑතුභහ කකපිළිතුයකභහක
අ ත්කිර ඵනහ.කකරුකඇභිරතුභහක දන්නකරෆසිරකය නක
සිටිනක ්පකපිළිතුයකඅුවකඵළ ත්- 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුකභන්ත්රීතුභහ, තකරුකඇභිරතුභහ කකපිළිතුය- 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක දළනුභක භහක ශඟක ක එභක පිළිතුයක
ිර ඵනහ.කඑභකපිළිතුයකපිළිඵත්ක නභකවිහදඹක්කන්නකඕනෆක

රුක ථහනහඹතුභපැ.ක ළරැදික පිළිතුයක්ක  ්පක වදරහක එහක
ිර ඵන් න්. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතු ේකcopy එක්කඔඵතුභහකශඟකිර ඵනහද?ක 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔව්.කභහකශඟකිර ඵනහ, තකරුකථහනහඹතුභපැ.ක 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Swaminathan, now you can reply. 

 
ගු ඩී.එේ. වපලාමිනාදන් මශතා (බන්ධනාගාර 
ප්රිනවුංවපකරණ  පනුත්ථාඳන  නැලත ඳදිුංික ිරීමම ශා 

හින්දු ණගමික ක යුතු අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன் - சறகநச்சரகனகள் 

றுசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிரற்நம் ற்றும் 

இந்து அறல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

Hon. Speaker,  I think the Hon.Member of Parliament 
has got the facts wrong.  I will clarify the situation to this 

House now. 

The first question is, why has the recommendation of 

the Technical Evaluation Committee not considered in 

selecting a new building for the Ministry? Sir, the 

Ministry Procurement Committee - MPC - analyzed the 
recommendations made by the Technical Evaluation 

Committee. As there was an expansion of the scope and 

mandate of the Ministry from its original function of  

Resettlement, to cover additional functions such as Prison 
Reforms, Rehabilitation and Hindu Religious Affairs 

there was an immediate need to shift to another building.   

Further, all institutions of the Ministry will have to be 

brought under one building for its efficiency, 

effectiveness and to utilize development funds effectively 

with more collaboration and coordination. Therefore, the 
Ministry invited open bids to identify a suitable office 

building. Out of the eight bids received, the lowest bid 

was not considered because the building is presently 

occupied by the Department of Immigration and 
Emigration, and it is not in a vacant position for 

immediate use.  
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The second lowest  bid for the office building was No. 

28, Lauries Road, R.A. De Mel Mawatha, Colombo 4. 

This entire building consists of more than 75,000 square 

feet. There is an apartment complex adjoining the 
proposed building and the parking  area has to be shared 

with the occupants of that apartment. Since the Ministry 

has to share this building with some other organizations, 

the common areas of the building such as lobby, lift and 
other facilities has to be shared. It may lead to conflict of 

interests and we might have to face unwanted issues, such 

as security and privacy concerns. This was going to be a 

shared arrangement and not exclusive for the Ministry.  

The third lowest bid was No. 35/1, Kollupitiya Road, 

Colombo 03. This building is situated in a prime location 
next to Galle Road and it is close to the railway station 

and bus stands. Further, this building was previously 

occupied by a Ministry - it was a Senior Minister’s office. 

It can be easily accessed by the staff, general public and 
other stakeholders. Further, other government offices 

such as the Presidential Secretariat, the Prime Minister’s 

Office, the Office of the Cabinet of Ministers and the 

Ministry of Defence are close to the proposed building. 
The building has recently been fully renovated  and it is in 

a very good condition. Therefore, the quality and 

condition of the building is very good and it complies 

with all the requirements of this Ministry. Further, the 
bidder informed the Ministry Procurement Committee 

that additional parking space may be arranged on the 

request of the Ministry.  

Hon. Speaker, this is very important. The rate per 
square foot of this bid was Rs. 145 while the second 

lowest bid was Rs. 140.  The only difference was Rs. 5 

per square foot.  Although the quoted rate was Rs. 145 per 

square foot, the Ministry Procurement Committee 
analyzed and revealed that the effective rental per square 

foot was only Rs. 114; that is, 44,600 square feet at a total 

rent of Rs. 5,089,500.  So, we are paying at the rate of 

only Rs. 114 per square foot at Galle Road.   The third 
lowest bid has many advantages including the factors 

such as location, quality, condition and easy access, 

exclusiveness, privacy and security of the building and as 

such the Ministry Procurement Committee decided to 
select that building. 

The Ministry Procurement Committee observed that 
the total area which is included in the draft lease 

agreement of the new building was 44,600 square feet. 

Anyhow, the proposed bidder requested to pay a rental for 

only 35,100 square feet at the rate of Rs. 145 per square 
foot and as such, the effective real rental was only Rs. 114 

per square foot - if the requested rental of Rs. 5,089,500 

per month divided by the total area of 44,600 square feet.  

This matter was referred to the Cabinet of Ministers as 

a Note to the Cabinet on 8th February, 2016.  The Cabinet 

of Ministers directed that the decision be taken by the 

Ministry Procurement Committee. The Cabinet decision 
empowered and authorized the Ministry Procurement 

Committee to take a decision in this regard. Therefore, 

the Ministry Procurement Committee took the decision in 

line with the Cabinet directive after analyzing the Report 
of the Technical Evaluation Committee. 

Then with regard to the second question as to whether 

the Procurement Committee has been  legally appointed, I 

would say, "Yes."  This is in line with the Procurement 
Manual (To be used along with Procurement Guidelines 

2006 Goods & Works) issued by the National 

Procurement Agency. Section 2.7.4 of that provides for 

the composition of the Ministry Procurement Committee. 
Further, section 2.7.4 of the Procurement Manual clearly 

sets out the composition and the appointing authority.  

Accordingly, the Ministry Procurement Committee has 

been established and similarly the TEC was also 
appointed following the same Procurement Guidelines. 

With regard to the third question as to whether it is 
satisfactory that a legal procurement process had been 

adopted, I would say, "Yes." The appointment has been 

made in line with the Procurement Guidelines as set out 

in the second question above. The legally appointed 
Procurement Committee has followed a transparent 

process following open bids through English, Sinhala and 

Tamil newspapers. The Technical Evaluation Committee 

evaluated the bids and the Ministry Procurement 
Committee unanimously made the decision after 

analyzing the recommendations of the Technical 

Evaluation Committee.  

Then in reply to the fourth question regarding an 

appeal being made to the Chief Valuer to revise the 

rental, I would like to state the following. In the opinion 
of the Ministry Procurement Committee, if the Chief 

Valuer’s valuation is not reflecting the market value, the 

Ministry Procurement Committee can make a request to 

the Chief Valuer to re-examine the valuation.  Sir, there is 
nothing wrong there.  If the Chief Valuer’s valuation is 

not reflecting  the market value, he can be asked to 

revalue it because this is a property situated at Galle 

Road.  Appeal is a common phenomena and the Ministry 
Procurement Committee only decided to make an appeal.  

If the appeal was made and if the Chief Valuer said that 

he could not increase or reduce it, that was his view.  So, 

we have not interfered with the Chief Valuer’s decision. 
The building is situated in a prime location in Colombo - 

3, which can be easily accessed by the staff, general 

public and other stakeholders. Another most important 

thing here is, the building has been recently renovated 
fully and is in a very good condition.  

The rental per square foot in Sethsiripaya, as 

mentioned earlier, is Rs. 155 and in Rajagiriya, the rental 

per square foot is Rs. 233. Some Ministries located in 
World Trade Centre pay Rs. 350 per square foot and here, 
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we are only paying Rs. 114 per square foot.  So, I do not 

understand why these questions are directed at me when 
we are taking a premises in Galle Road for only Rs. 114 

per square foot. 

Then with regard to the fifth question, whether the 

approval of the Treasury been sought according to the bid 
value before obtaining a valuation report and if so what 

are the reasons; the answer is as follows. The 

procurement committee has decided to select the 

substantially evaluated most responsive bidder. 
Accordingly, approval was sought from the Treasury to 

release funds for a refundable security deposit. Effective 

lease rental is lower than the Chief Valuer’s valuation of 

Rs. 120 per square foot. Further, a Note to the Cabinet of 
Ministers was also submitted with regard to the shifting of 

the office building and the rental arrangements to keep the 

Cabinet of Ministers informed.  

The Ministry has also made considerable savings to 
the Government by bringing all the institutions under the 

Ministry in the same premises and that is  through the 

savings done in water supply, janitorial services, security 

services, communication, transport, electricity, staff time, 
reduction in the travelling costs and other savings et 

cetera enabling more effective co-ordination.  

Sir, we have brought under one umbrella about five 

institutions in this Ministry. Earlier they were all 

separated. One was in Wellawatta; one was in 

Bambalapitya and another one was in Borella. Now, we 
have brought all these institutions together. When all the 

institutions come together, we can save a lot of money. 

Sir, the entire expenditure of my Ministry comes to about 

Rs. 5 million a month. By doing this, we are saving more 
than Rs. 200,000 because we have brought everything 

together.  

So, there is nothing to say that we have exceeded our 

rights. We have gone through the evaluation. What has 

happened is, the Hon. Member of Parliament has been 

misinformed. I think this is happening in all the 
Government Departments and Ministries. Some officers 

of a Ministry make false allegations about the Minister 

and the Ministry officials and ultimately we have to 

suffer. This is a very open tender. It has been properly 
procured and I vehemently object making this substantial 

statement against me for no reason as everything has been 

very clearly mentioned here.  But, I must also thank the 

Hon. Member of Parliament for raising this Question 
because then only I can bring this to the knowledge of the 

general public and inform the public that what we have 

done is within the laws of this country and there is no 

base in what you say that we have exceeded our rights.  

Then with regard to the sixth question, whether the 

procurement procedure has been adopted in the 
construction of 65,000 houses in the Northern and Eastern 

Provinces and  if so whether the lowest bidder has been 

selected and what is the name of the Company; I would 

like to state the following.  Sir, this is also a burning 
issue. Media has wrongly interpreted this. They have 

given wrong information and they are publishing these 

facts in the newspapers without proper evidence.  

Sir, the Cabinet of Minister on the 22nd of September, 
2015 granted approval for the construction of 65,000 

permanent houses for conflict-affected families in the 

Northern and Eastern Provinces. At the same time, the 

Cabinet decided to appoint a Cabinet Appointed 
Negotiating Committee which is called, “CANC” and a 

Project Committee -PC- to invite Request for Proposals -

RFPs- on the 22nd September, 2015 with confirmed 

financing arrangements and conditions most 
advantageous to the Government. When I say, 

“confirmed financing arrangements”, Sir, it is that we 

have got confirmed finances for this company where we 

can repay this in 12 years’ time without a hindrance to 
the budget of this country. So, the Government has to pay 

only the instalments. The first two years is a grace period 

and after that only we have to start paying the 

instalments. This "confirmed finances" has been given by 
the HSBC which is a triple-A bank in the world. Sir, I 

just wanted to bring that to your notice.  

The Cabinet Appointed Negotiating Committee with 

the Project Committee invited Expression of Interest on 

the 04th of October, 2015 through local media and the Sri 

Lankan Foreign Missions abroad including international 
websites. According to the Cabinet Appointed 

Negotiating Committee and the PC Report, there were 35 

Expressions of Interest received from the interested 

parties to build these houses. Of this, 15 bidders were pre
-qualified based on the criteria set out in the Expression 

of Interest covering the financial capacity and the ability 

to mobilize financing and past experience in the 

construction with secured financing arrangements. Sir, I 
would like to emphasize, “secured financing 

arrangements” once again.  

Out of these 15 companies, only 13 companies paid 
the non-refundable deposit and collected the Request For 
Proposals, that is RFP documents. Out of these 13 
companies, eight companies submitted RFPs.  At the 
opening of the RFPs, the CANC and PC Reports stated 

that only two companies submitted acceptable bid 
security, fulfilling the criteria set out in the RFP 
document. At the evaluation stage, the Cabinet Appointed 
Negotiating Committee and the PC Reports stated that in 
terms of the technical proposal, the two companies 

namely, ArcelorMittal Construction France and EPI-
OCPL Consortium, which is an Indian joint venture, were 
technically qualified. However, at the financial evaluation 
of the CANC and the PC, only one company was able to 
submit confirmed comprehensive concessionary 
financing facility in line with the RFP criteria. However, 

ArcelorMittal Construction France has submitted a 
comprehensive confirmed financing arrangements with 
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optional package including lower interest, grace period 
and long-term repayment period through an 
internationally reputed bank, the HSBC. The 
concessionary financing includes six-month EURIBOR 
plus at 1.34 per cent for Euro financing facility and six-

month LIBOR plus at 1.74 per cent for  US Dollar 
facility, which is a very low interest rate as per today’s 
borrowing capacity. The rates 1.34 and 1.74 are just over 
the present rate. The grace period is one year. It can also 
be extended for another period of one year. The 
repayment period is 10 years. So, it will be about 12 years 

to repay this loan by the Government of Sri Lanka. The 
bidder ArcelorMittal Construction France covering 
technical, financing and financing arrangements had been 
recommended for consideration with comprehensive 
report. The other bidder has not submitted a confirmed 
comprehensive concessionary financing report. He was 

one of the bidders, but he had not given the final 
concessionary financial agreements to the Committee.  

Then in reply to the next question regarding  the name 

of the Company, I would say, Sir, ArcelorMittal 
Construction France is an internationally well-known 
company with a turnover of US Dollars 79.3 billion and 
having a staff of more than 220,000 employees. The 
branch network is operated in over 60 countries. The 

share of the company has been listed in the Stock 
Exchanges of New York, Amsterdam, Paris, Luxemburg 
and Spain. Considering the international standing of the 
company Sri Lanka is fortunate to get a company of this 
nature for a project of this magnitude which will have 
many openings and linkages to the national economy. 

Sir, my reply to the seventh question why the price of 
a house increased from Rs. 1.2 million to Rs. 2.1 million 
is, according to the above company’s proposal, initially 

the basic construction cost, which is only for the shell, 
was  Rs. 1.396 million and the exchange rate prevalent at 
that time was about Rs. 133 per US Dollar. Anyhow the 
total cost including toilets, tube wells, solar panel, 
electrical wiring, fitted pantry inclusive of gas cooker, Wi
-Fi and other facilities comes to Rs. 2,010,500  at the 

dollar rate of Rs. 133 prevailed in September, 2015. At 
that time, a total house would have cost about Rs.2.1 
million. The company under its Corporate Social 
Responsibility, has confirmed to provide furniture, beds 
and other fittings. It is a huge company in the world. They 
are virtually giving it free to the occupants. The company 

quoted a price per unit as Rs. 2.18 million at the currently 
prevailing exchange rate of Rs. 143 per US Dollar. Sir, 
the exchange rate has gone up. That is why the price has 
gone up. The reason for cost increase from Rs. 2.01 
million per unit to Rs. 2.18 million is attributed to 

fluctuation in the US Dollar exchange rate. The other 
bidder EPI-OCPL Consortium - the Indian Joint Venture - 
submitted a price of Rs. 1.45 million for a basic house. 
We are giving solar power; we are giving water; we are 
giving toilet facility and a well and we are also giving 
furniture. 

The eighth question was, “Is it possible to certify that 

there is no corruption in the transaction?” Sir,  I do not 
understand what he meant by “corruption”. That should 

be explained because if a company of this magnitude, a 

huge company like ArcelorMittal Construction France is 

involved in corruption, which is similar to TATA or to 
Birlas or any other biggest ventures - Sir, I think that  is 

not a correct statement to be made about them getting 

involved  with corruption. 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

 නැඟී සිටිම ය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 Let the Hon. Minister finish first. Then, you can ask 

questions.  
 

ගු ඩී.එේ. වපලාමිනාදන් මශතා  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Sir, I will wind up. 

What does the Hon. Member of Parliament mean by 
corruption? In any event, in my explanation for your 

Question, the following procedural facts are included and 

will be placed before Parliament.  

The procurement process has been implemented by a 

Cabinet Appointed Negotiation Committee, appointed by 

the Cabinet of Ministers and this CANC, comprises of 
three Secretaries: the Secretary to the Ministry of 

Parliamentary Reforms and Mass Media, the Secretary to 

the Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs and the 
Secretary to the Ministry of  Rural Economic Affairs.  It 

is supported by a Project Committee appointed in 

consultation with the Department of Public Finance, 

which comprises of an Additional Secretary to the 
Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, also the Director-General of 

the Department of Buildings, the Director-General of the 

Department of Public Finance and the Director-General 
of the Department of External Resources. So, all of them 

have been members of this Committee. The Project 

Committee with expertise on construction and financing 

is expected to evaluate the RFPs to support and provide 
technical inputs to the CANC to take decisions.  

With regard to the procedures followed, the following 
aspects are noteworthy:  

a) The CANC supported with the PC - Procurement 
Committee - recommended ArcelorMittal 

Construction France for consideration of the  

Cabinet of Ministers with a  comprehensive 

report.  
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b) The Cabinet of Ministers further appointed a 

committee headed by the Secretary to the Treasury 
with the Secretary to the Ministry of Housing and 

Construction and the Secretary to the Ministry of 

Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 

Hindu Religious Affairs to examine the CANC 
Report and make recommendations. Accordingly, 

this Committee also recommended ArcelorMittal 

Construction Finance for consideration with 

comprehensive report with recommendations.  

(c) Based on the above Reports, the Cabinet of 

Ministers decided to construct two model houses 
for the inspection of the public and to obtain their 

feedback. This feedback reporting process will be 

completed by end of this month.  So far, there are 

good responses from the public on the model 
houses.  

Sir, I think, His Excellency the President has also 

inspected these model houses two weeks ago. 

The objective of the 65,000 housing programme 
approved by the Cabinet of Ministers is intended to 

provide permanent shelter to the conflict-affected families 

who have lost their houses and assets. The following 

priorities will be considered in the allocation of houses 
under this programme:  

i.       Conflict-affected people residing in welfare centres 

ii.       Conflict-affected women-headed families 

iii.      Families with disabilities due to conflict  

iv.      Families with missing persons and disappearances 

due to conflict and  

v.       Refugee returnees who lost their shelters and lived 

in welfare camps  

Based on the need assessment conducted through the 

District Secretaries, there are 137,000 housing 
requirements in Jaffna and in the Eastern Province. This 

project will provide support for only 65,000 affected 

families in the Northern and the Eastern Provinces under 

a humanitarian assistance programme.  
Since, I have explained this to the Hon. Member in detail 

now, if there are any other questions,  I am waiting to 

answer.  

 
Thank you. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විඳක් ගකරුක ප්රධහනක ංවිධහඹතුභපැ, තක භභක ්පක කහයණඹක
ඳළවළදියේක යන්නක ඕනෆ.ක දළන්ක ඔඵතුභහක ප්රලසනඹක්ක ඇහුහ, තක රුක

ඇභිරතුභහක පිළිතුරුක දුන්නහ.ක සථහයක පැ ඹෝක අුවක න්පක ඒක
එතළපැන්කඅහනයි.කනමුත්කඑතුභහ කකඑඟත්ඹකඇිරකඔඵතුභහ කු
 භික්ක වරික ප්රලසනඹක්ක ිර ඵනහක න්පක ඒත්ක අවරහ, තක එතළපැන්ක

අන්කයමු.කඑ වභකනළත්න්පකඊ ගකහ කකදිුභක නකඹන්නක
අභහරුයි.ක 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුකථහනහඹතුභපැ, තකහභහනය ඹන්කප්ර්පඳහදනකසමටුකඳත්ක
යන් න්ක අභහතයහංලක ල්්පයඹහක විසිුවයි.ක භහක  ්පකකිඹන් න්, තක
 ිඩනළඟිල්රක සමරදීක ළනීභක ්පඵන්ධයි.ක නමුත්, තක  භභක
ප්ර්පඳහදනකසමටුකඳත්කයකිර ඵන් න්කඅභහතයහංල ගකළඩඵරනක
 ල්්පයඹහකවිසිුවයි.කඒකළයදියි.කඒ, තකඳශමුළපැකහයණඹ.කක 

ඊශඟුක රුක ථහනහඹතුභපැ, තක ක  ්පක  ුන්ඩේක ළහක
ිර ඵන් න්කේකඅඩිකිරසඳන්දවකබිල්ඩින්කඑුයි.ක ක [ඵහධහක
කිරීභක්] 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, let him ask the question first and then, 
in one shot, you can reply. That will save time. 

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහක අවනක ඳශමුළපැක හයණඹක ඒ.ක ක මුයේන්ක ක ේඅඩික
ිරසඳන්දවකබිල්ඩින්කඑක්කවහකතභයික ුන්ඩේකළන් න්.ක
එත ිුක ඳශමුළපැක බිල්ඩින්ක එක ප්රිරක් ේඳක යන් න්ක ඒ ක්ක
ේඅඩික වළුඳන්දවක්ක ිර ඵනහක කිඹරහයි.ක ඒක තභයිකක
ප්රිරක් ේඳක යන්නක එක  වේතුක්ක වු ණ්.ක ක නමුත්, තක අන්ිරභ කු
න් න්ක ේඅඩික වළත්තෆඳන්දවක්ක ිර ඵනක එක්.ක ඒක කිසිභක
 ුන්ඩේක ඳටිඳහටිඹුක ආපුක එක්ක  නි යි.ක  නභක
තක් ේරුරුකුක විසින්ක ඉදිරිඳත්ක යපුක හේතහක්ක භතයික ඒක
අය නක ිර ඵන් න්.ක තක් ේරුරුහක ඒක රක්ක 30ක්කකිඹරහක
කිව්හුකඳස ේකඅභහතයහංලක ල්්පයඹහකකිඹනහ, තකක ්පකනළතක
රහක ඵරන්නඹක කිඹරහ.ක හභහනය ඹන්ක රක්ක 30ක්ක කිව්හ කු
ඳස ේකනළතකරහකඵරන්නඹකකිඹනක ි කුඊ කුඩහකඅඩු ුවයික
ඉල්රන් න්.කවළඵළයි, තකනළතකරහකඵළලීභකභතකරක්ක42ක්ක රහක
ිර ඵනහ.කකඑ වභක න් න්කඇයි?ක 

රුකථහනහඹතුභපැ, තක දළපැකප්රලසනඹකපැහකපිළිඵකප්රලසනඹ.කක
 භහිදීක පැහඹක්ක ඉදික කිරීභක වහක ිරබු ණ්ක රක්ක 12කක
ඇසත ්පන්තුක්.කකරුකඇභිරතුභපැ, තකඔඵතුභහකකිව්හ, තකකරක්ක14යික
කිඹරහ.කභක්කනළවළ.කඒකකරක්ක21කදක්හකඹනක ිුකරක්ක7ක
අිර ේක විඹදභක්ක එනහ.ක  ්පක අිර ේක රක්ක 7ක එන් න්, තක ඒක
පැුකකtoilet එකඇතුශත්කකිරීභකවහයි.කකපැුක ි විභත්ක
toilet එකිර ඵනහ.කපැකඇසත ්පන්තුකවදන් න්කනළවළ න්, තක
toilet එක්කනළිර.ක ක ඒකපැහක ඒක ණන්ක න්නක ඵළවළ.ක [ඵහධහක
කිරීභක්] 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you reply to these all at once. I think it 

is easier. 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වළඵළයි, තක රුක ඇභිරතුභපැ, තක ඔඵතුභහක කිඹනහ, තක "ෘවක බහණ්ඩක
 දනහ, තකළික්කඳහක දනහ, තකකWi-Fi  දනහ"කකිඹරහ.කකභහකදන් න්ක
නළවළ, තක ඒක පැහරුකWi-Fi  දනහද, තක ක නළද්දක කිඹරහ.ක ඔඵතුභහක
කිඹනහ, තක"ඒකපැහරුකWi-Fi  දනහ, තකඒකපැහකතභයිකරක්ක21ක
දක්හක ළඩික  න් න්"ක කිඹරහ.ක වළඵළයි, තක ක පැහක ඉදික කිරී ්පක
 ුන්ඩයඹයි, තක ක බහණ්ඩකසමරදීක ළනී ්පක  ුන්ඩයඹයික එුක ඹන්නක
එඳහ.කපැහකඉදිකකිරී ්පක ුන්ඩයඹක දන්නකඉදිකකිරී්පකක් ේත්ර ගක
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ඳහේයේ ්පන්තු 

 ින්ත්රහත්රුකුු.ක බහණ්ඩක රඵහක දී ්පක  ුන්ඩයඹක තක
 නකුුක දන්න.ක ්පකක ුන්ඩේක දකඑතුකකිරීභකභතයිකකරුපිඹල්ක
රක්ක 12ුක වදන්නක ිරබුණුක පැක රක්ක 21ක දක්හක ඹන් න්.ක
අිර ේක රක්ක නඹක්ක ළඩික  රහක ිර ඵනහ, තක  ල්ක
වළුඳන්දවු.ක ඒයික භහක  ්පක කිඹන් න්.ක  ල්ක වතයු, තක
ඳවුක නි යික ්පකළඩිකවීභක රහකිර ඵන් න්.කරක්කනඹක්.ක
ආන්නකල ඹන්කත් තිත්කරුපිඹල්කසමයේඹනඹක්කඅිර ේකළඩික
 රහකිර ඵනහ.කඒකපැහකපැහකඉදිකකිරීභකඑක ුන්ඩයඹුත්, තක
ඒුක අලයක නක බහණ්ඩක සමරදීක ළනීභක තත්ක  ුන්ඩයඹකුත්ක
වළටිඹුයික  ්පක  ුන්ඩයඹක ඹහක යුතුක ිරබු ණ්.ක වළඵළයි, තක
තමුන්නහන් ේරහක ක පැහක ඉදික කිරී ්පක  ුන්ඩයඹක ඇතුශුක ෘවක
බහණ්ඩකකසමරදීකන්නහක ුන්ඩයඹකදහරහකරක්ක21කදක්හකළඩිකයරහක
ිර ඵනහ.ක කඒක ි්පඳළපැඹකවිලහරකද, තකඒකබිේරහක ි්පඳළපැඹත්ක
එක්ක ුව- දුවක යනහක දක කිඹනක එක අඳුක අදහශක නළවළ.කකකකකකකකකකකකකකකකකකක
ඒක ජහතයන්තයක පිළිත්ක  ි්පඳළපැඹක්ක දක කිඹනක එකකකකකකකකකකකකකකකකකක
අදහශක නළවළ.ක අ ේක ය කරක අදහශක්රිඹහහරිත්ඹක පිළිඵ-ක ක [ඵහධහක
කිරීභක්] 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනකඑඳභණයිදකරුකභන්ත්රීතුභහ?ක 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒකපැහකතභයිකරුකථහනහඹතුභපැ, තක ්පකුව- දුවකපිළිඵක

ඳළවළදියේකළඹක්කඇිරකන් න්. 

උදහවයණඹක්ක විධිඹුක අපික  ්පක ඳහේයේ ්පන්තුක වදනහක න්පක
ඳහේයේ ්පන්තුකවදන්නක නභක ුන්ඩේකළනහ.ක ්පුකපුටුක
දභනක හේඹඹක ඒක  ුන්ඩයඹුභක දභන් න්කනළවළ න්.ක පුටුක දළමීභක

වහක ක නක ුන්ඩයඹක්ක කළනහ.කවළඵළයි, තක ්පක දකඑතුක
යරහකදී භන්කතභයික ්පකරක්ක21කදක්හකළඩික රහකිර ඵන් න්.ක 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුක ඇභිරතුභහක ඒක ප්රලසනක සිඹල්රුභක පිළිතුරුක  දන්න.ක අදක

යන්නකළඩකුයුතුකයහශිඹක්කිර ඵනහ. 

 
ගු ඩී.එේ. වපලාමිනාදන් මශතා  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Sir, I think the Hon. Member has completely 

misrepresented what I was saying. I have laid down very 

clearly the entire tender procedure, as far as the new 
building is concerned. That new building, we have taken 

at the rate of Rs. 114 per square foot, where the rate of the 

other buildings was about Rs. 200, Rs. 265 or Rs. 300 per 

square foot. So, I do not understand why the Hon. 
Member of Parliament is repeatedly asking this question. 

I have gone through the entire tender procedure, which 

has been approved by the Cabinet of Ministers. Therefore, 

I do not think that I should allow this to be argued further 
as I have laid down everything in writing here.  

As far as the building is concerned, this whole 

procedure has been gone through from September, 2015 

and about four committees have been appointed to go 

through this whole transaction. There is nothing wrong in 
that transaction. We have  given this to one of the best 

companies in the world. ArcelorMittal  is one of the 

largest steel manufacturing companies in the world. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Since you have replied to that, we will not go into 

details.  
 

ගු ඩී.එේ. වපලාමිනාදන් මශතා  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

I am just saying, Sir, that this allegation that has been 

coming in is completely -[Interruption.] 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. Is that all, Hon. Minister? 
 

ගු ඩී.එේ. වපලාමිනාදන් මශතා  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

No, Sir. I just want to bring up another point also.  
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. Then, finish it off.  
 

ගු ඩී.එේ. වපලාමිනාදන් මශතා  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

What is happening, Sir, is that there are officials in 
my own Ministry who are giving wrong information to 

the media as well as to the public. It is happening not 

only in my Ministry, but also in many other Ministries. 

Because of this wrong information given by some 
officials, the entire country is being misled.  

 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිම ය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the House? 
 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක ඳසුගිඹක ජනහධිඳිරයණ ගදීත්, තක

ඳහේයේ ්පන්තුකභළිරයණ ගදීත්කඅපික ඳි යින්දුක්කදුන්නහ, තකඅනහථක
වුරුකහකදභහක ්පකකරටිඹකපැහරකඳදිංචිකයනහඹකකිඹරහ.ක
 ්පක අඳුකඉතහභත්කළදත්.ක අපික  ඳි යින්දුක්ක දුන්නහ.ක  ්පක

853 854 
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ඉක්භනුක යන්නක ඕනෆ.ක රුක අුවයක දිහනහඹක භන්ත්රීතුභන්රහක

 ්පුකවිරුද්ධද?කභභකඅවනහ, තකඅනහථකවුරුක-[ඵහධහකකිරීභක්] 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ්පක  භික්දක අවන් න්?ක [ඵහධහකකිරීභක්]කභුකඳහයක ඕනෆඹක
කිඹරහක කිව්හභක ඳහයක වදරහක ඳහ යන්ක වනහ.ක [ඵහධහක කිරීභක්]ක

එ වභකඹන්නකඑඳහ.ක ්පකඑතළනුක වේත්තුකයන්නකඑඳහ.ක [ඵහධහක
කිරීභක්] 

 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අඳ කු  ්පක වදිසසියි.ක අඳ කු  ්පක ඉක්භන කු යන්නක ඕනෆ.ක

අනහථකවුරුකහකදභන්නකඕනෆ.ක[ඵහධහකකිරීභක්] 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඕකතභයිකඳසුගිඹකආණ්ඩුත්ක ශේ.ක[ඵහධහකකිරීභක්] 
 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අනහථකවුරුකහකදභන්නකඕනෆ.කඑඳභණයිකභභකකිඹන් න්. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Your point is taken.  
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அறத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුකභහින්දහනන්දක අ ත්භ කකභවතහ.[ඵහධහකකිරී්ප]ක I think 
the Reply has been given. Hon. Mahindananda Aluthgamage, 

please raise your point of Order now. 
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அறத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක ඊ ගක රුක  ජෝන්ක අභයතුංක

ඇභිරතුභහ න්කභභකප්රලසනඹක්කඅවද්දීක ඊුකඅදහශක  ිසමන්කබහක
හේතහක අදක ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක බහතක යනහඹක කිඹරහක භභක
කිව්හ.කඒකපැහකභභකඉඩ්පකප්රිරංසයණක ිසමන්කබහ ව්කඑභක

හේතහකඳහේයේ ්පන්තු ව්කවභාගත*කයනහ.ක 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක ඒක එක්භක ඔඵතුභහ කක අධහනඹක
තත්ක රුණක්ක   යහික  ඹිමුක යනහ.ක ඊ ගක රුක  ජෝන්ක

අභයතුංකඇභිරතුභහකකඳහේයේ ්පන්තු ව්දීකභහකඅනකරදකප්රලසනඹ කු
පිළිතුයක්ක දුන්නහ.ක අභහතයහංල ගක  ල්්පයඹහක රුක ඇභිරතුභහ කු
ඉදිරිඳත්කයපුකඋත්තයඹකභ කකශඟකිර ඵනහ.ක ්පක ල්්පයඹහක

ඉදිරිඳත්ක යපුක උත්තයඹ කු ්පපේණ ඹන්ක ඳරිඵහහියක  ඵිරුක
උත්තයඹක්ක තභයික රුක ඇභිරතුභහක ඳහේයේ ්පන්තුුක දුන් න්.ක ඒක

පැහක රුක ඇභිරතුභහක ඳහේයේ ්පන්තුක  නිභඟක ඹහක ිර ඵනහ.ක

ඇභිරතුභහක   යහික ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක විලසහඹක නළිරක  රහක
ිර ඵනහ.ක රුක ඇභිරතුභහක ඉදිරිඳත්ක  නියපු, තක  ල්්පක විසින්ක

ඉදිරිඳත්කයපුකඑභකඋත්තයඹකභභකවභාගත*කයනහ.ක 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 වියි.කක ඵි විභකසතුිරයි.කඑඹකබහතකයන්න. 
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அறத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එභක පැහක  ්පක අභහතයයඹහක පිළිඵක ක ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක

විලසහඹක්ක නිභළිරකපැහකඅපිකඉදිරිකහර ගදීකඑතුභහුකවිරුද්ධක
විලසහක බංක  ඹෝජනහක්ක   නනක ඵත්ක  ්පක අසථහ ව්දීක
ප්රහලකයනහ. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අදක දිනක ප්රධහනක ුයුතුක ආය්පබ ගදීක  ඹෝජනහ.ක ඳනත්ක

 ටු්පඳත්ක පිළිළන්වීභ.ක ඳහේයේ ්පන්තුක ප්රිරංසයණක වහක
ජනභහධයකඅභහතයතුභහ. 

 

ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුකථහනහඹතුභපැ, තක ඔඵතුභහක දීේකකහරඹකසි කු  ඵි වෝක

උත්හවකයපු, තක ඔඵතුභහ කකප්රධහනකසිහිනඹක්කඳළළිරක ්පක ය කරක
සිවිල්ක ංවිධහනක ඒක හ කභක භහධයක ංවිධහනක වක අ ේක ය කරක
පුයළසිඹන්ක  ඵි විභක අ ේක්හ න්ක හිුපු, තක අිරරුක
ජනහධිඳිරතුභහ කකප්රිරඳත්ිරකප්රහලන ගත්කවන්කයපුකප්රධහනභක
රුණක්, තකඒකහ කභකඅ ේකයජඹකඵරඹුකඳත්කනකවිුකජනතහ කු
දීපුකප්රධහනක ඳි යින්දුක්, තකඹවකඳහරනඹකවහකඅිරලයින්භකළදත්ක
නක පිරවහසික ඳනත්ක  ටු්පඳතක්ක අ ේක රුකඅග්රහභහතයතුභන්ක
ළපැකසුපිරිසිදුකජනකනහඹ ඹකු කකජන්භකදිනඹකනකඅදකද ේක ්පක
රුකබහුකඉදිරිඳත්කකිරීභුයිකභභකඵරහ ඳි යිත්තුකන් න්.ක 

රුකථහනහඹතුභපැ, තක" තියතුරුකදළනළනී ්පකඅයිිරහසිභක
පිළිඵක ඳනත්ක  ටු්පඳත"ක භභක  ්පක රුක බහුක ඉතහභත්භක
න් තෝ ඹන්කඉදිරිඳත්කයනහ.ක 

 

ඳනත් මකටුේඳත් ිළිතගැන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட சட்டதோனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

මතොරතුු දැනගැනීමේ අයිිනලාසිකම ිළිතබ  
ඳනත් මකටුේඳත 

கறக்கரண உரறகச் சட்டதோனம் 
RIGHT TO INFORMATION BILL 

 

" තියතුරුරුකප්ර ව්ලවීභුකඇිරකඅයිිරහසිභක්පඵන්ධ ඹන්කවිධිවිධහනක

ළශළසීභකවහකද, තක තියතුරුක තකප්ර ව්ලකවීභකප්රිරක් ේඳකශකවළකික වේතුක

පැලසචිතක දළක්වීභකවහක ද, තක  තියතුරුක දළනළනී ්පකඅයිිරහසිභකපිළිඵක
 ිසමන්ක බහක පිහිටුවීභක වහක ද, තක  තියතුරුක පැරධයඹන්ක ඳත්ක කිරීභක

වහක ද, තක  තියතුරුක රඵහක ළනීභක වහක නක ්රිඹහඳටිඳහටිඹක පැලසචිතක

දළක්වීභක වක ඊුක ්පඵන්ධක  වෝක ආුවංගික හයණහක වහක විධිවිධහනක

ළශළසවීභකපිණිකදකවකඳනත්ක ටු්පඳතකි." 

855 856 

————————— 
*  පවපතකාම  තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පවපතකාම  තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ිළිතගන්ලන ද්මද් ඳාර්ලිමේන්තු ප්රිනවුංවපකරණ ශා ජනමාධය 
අමාතය ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා විසිනි. 

2016 අමප්රේල් මව 05 ලන අරශුලාදා මද ලන ලර ිරයවිය 
යුතුයයි ද  එය මුද්රණය කෂ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන දී.  

 
தரரளுன்ந றுசலகப்தை ற்றும் தகுசண ஊடக அகச்சர் 

ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க அர்கபரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2016 ப்தறல் 05, தசவ்ரய்க்கறக இண்டரம்தொகந 

றப்தறடப்தடரண்டுதணவும் அச்சறடப்தடரண்டுதணவும் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka, Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media;  

to be read a Second time upon Tuesday, 05th April, 2016 and to be 

printed. 
 
ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විඳක් ගකරුකප්රධහනකංවිධහඹතුභහ. 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අ ේක ය කරක ප්රජහතන්ත්රහදඹක ලක්ිරභත්ක කිරීභ, තක පුළුල්ක කිරීභක
ඳළත් තන්ක  භභක ඳනත්ක  ටු්පඳතක ළදත්ක  නහක කිඹරහක අපික

ල්ඳනහක යනහ.ක ඳශහත්ක බහරුක ගිඹහුක ඳසුක ඳශහත්ක බහක
කිහිඳඹකින්ක භභක ඳනත්ක  ටු්පඳතක වහක ං ලෝධනක ඉදිරිඳත්ක
යරහකිර ඵනකඵකඔඵතුභහකප්රහලකශහ.කරුකථහනහඹතුභපැ, තක

දළන්කඳනත්ක ටු්පඳතකඉදිරිඳත්කශහකහ කභ, තකඒකඳශහත්කබහයේන්ක
ඉදිරිඳත්කයරහකිර ඵනකං ලෝධනඹන්කඅඳුකරඵහක දන්නකපුළුන්ක
න්පක වියි.ක භිද, තකඅ ේකඅධයඹනඹුකඑඹකඳවසුක නහ.ක 

 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳශහත්කබහක දකින්කං ලෝධනඹන්කඉදිරිඳත්කයකිර ඵනහ.ක 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔව්.ක ඳශහත්ක බහක  දකින්ක ං ලෝධනඹන්ක ඉදිරිඳත්ක යක
ිර ඵනහ.ක දළන්ක ඳනත්ක  ටු්පඳතක ඉදිරිඳත්ක ශහ.ක රුක

ථහනහඹතුභපැ, තක ඒක ඳශහත්ක බහයේන්ක එරහක ිර ඵනක
ං ලෝධනඹුවත්කඅඳ කුරඵහක දන්නකපුළුන්කන්ප, තකඒකපිළිඵකඹ්පක
හච්ඡහක්ක යක න්නක අඳුක ඩහත්ක ඳවසුක  යික කිඹරහක අපික

ල්ඳනහකයනහ.ක 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 වියි.ක රුක බහනහඹතුභපැ, තක ඔඵතුභහුක එඹක රඵහක දීභ කු
ුයුතුකයන්නකපුළුන් න්? 

 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පුළුන්, තකරුකථහනහඹතුභපැ.ක[ඵහධහකකිරීභක්] 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔව්.ක ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක රුක භන්ත්රීරුන්ක සිඹ ක  දනහුභක

යේන්භකරඵහකදුන් නිත්ක වියි. 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

යේන්භකරඵහක දන්නකඕනෆ.ක 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අදභක දන්නකපුළුන්කන්පක- 
 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 Within two weeks රඵහක දන්නකුයුතුකයන්න්ප.ක 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 වියි.ක Within two weeks එඹක රඵහක  දන්නක ුයුතුක

යන්න. 
 

ඳාර්ලිමේන්තුම  රැවපවීේ 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 

on Tuesday, 05th April, 2016." 
 

ප්රපනය විමවන දින්  වභා වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මප ඳනත් මකටුේඳත් 
ணற உறுப்தறணர் சட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

එේ. එවප. ත ෆී්ෂ ඳදනම (වුංවපථාගත ිරීමමේ) 
ඳනත් මකටුේඳත 

ம்.ஸ்.தபதேக் ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டதோனம் 
M.S. THOWFEEK FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 

ගු රුංජිත් අලුවිශාමර් මශතා 
(ரண்தைறகு ஞ்சறத் அறறயரர) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

රුකථහනහඹතුභපැ, තකභහකඳවතකවන්ක ඹෝජනහකඉදිරිඳත්ක
යනහ: 

"එ්ප.ක එස.ක තව්ෆීක්කඳදනභකංසථහතකකිරීභකවහක වක ඳනත්ක  ටු්පඳතක
ඉදිරිඳත්කකිරීභුකඅයකදිඹකයුතුකඹ" 
 

ගු අලී වාහීර් මවුානා මව යිඩ් මශතා 
(ரண்தைறகு அற மரயறர் தௌனரணர தசறட்) 

(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
 

විසින් වපථිර කරන දී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

857 858 
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ප්රපනය විමවන දින් වභා වේමත විය. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර ිරයලන දින්  එය 

මුද්රණය ිරීමම  නිමයෝග කරන දී.  
ලාර්තා ිරීමම වශා 47(5) ලන වපථාලර නිමයෝගය ය මත් ඳනත් 

මකටුේඳත වමාජ වවිබ ගැන්වීේ ශා සුභවාධන අමාතයතුමා මලත 
ඳලරන දී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5)இன்தடி  சதோக 

றவூட்டல் ற்றும் னன்தைரற அகச்சயக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற் 

கரகச் சரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

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

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

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 

 
මඳෝද්ද - මීඳාල ශ්රී සුදර්නාරාම විශාරවපථ 

අධයාඳන වශන මවේලා ඳදනම (වුංවපථාගත ිරීමමේ) 
ඳනත් මකටුේඳත 

ரதரத்ன - லதரன ஸ்ரீ சுர்ணரர றகரக 

கல்ற றர ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டதோனம் 
PODDALA-MEEPAWALA SRI SUDARSHANARAMA VIHARAYA 

EDUCATIONAL RELIEF FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 

ගු (වලදය) රමේප ඳිනරණ මශතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රුකථහනහඹතුභපැ, තකභහකඳවතකවන්ක ඹෝජනහකඉදිරිඳත්ක

යනහ: 

" ඳෝද්දරක -ක මීඳහරක ශ්රීක සුදේලනහයහභක විවහයසථක අධයහඳනක වනක  ේහක

ඳදනභක ංසථහතක කිරීභක වහක වක ඳනත්ක  ටු්පඳතක ඉදිරිඳත්ක කිරීභුක

අයකදිඹකයුතුකඹ" 

 

ගු නිශාල් ගප්ඳත්ින  මශතා 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 
විසින් වපථිර කරන දී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රපනය විමවන දින් වභා වේමත විය. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර ිරයලන දින්  එය 

මුද්රණය ිරීමම  නිමයෝග කරන දී.  
ලාර්තා ිරීමම වශා 47(5) ලන වපථාලර නිමයෝගය ය මත් ඳනත් 

මකටුේඳත වමාජ වවිබ ගැන්වීේ ශා සුභවාධන අමාතයතුමා මලත 
ඳලරන දී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி சதோக 

றவூட்டல் ற்றும் னன்தைரற அகச்சயக்கு அநறக்கக 

தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

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

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

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

කල්තැබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක "ඳහේයේ ්පන්තුක දළන්ක ල්ක තළබිඹක
යුතුඹ"කයිකභහක ඹෝජනහකයනහ. 

 
ප්රපනය වභාිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ල්කතළබී ්පක විහදඹක තදුයුත්ක ඳළළත්වීභු, තක රුක (වදය)ක
නයේන්දකජඹිරසකභවතහ. 

 
 

2016 මාර්තු 08 ලන දින ගු අග්රාමාතයතුමා 

ඳාර්ලිමේන්තුම දී කෂ ප්රකාය 
2016 ரர்ச் 08 ஆந் ரற ரண்தைறகு தற 

அகச்சர் தரரளுன்நத்றல் தபறறட்ட கூற்று  
STATEMENT MADE BY HON. PRIME MINISTER IN 

PARLIAMENT ON 08TH MARCH, 2016 

 
[ප.බහ.ක10.17] 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිනවපව මශතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රුක ථහනහඹතුභපැ, තක ආණ්ඩු ව්ක ආේථික ප්රිරඳත්ිරඹක

්පඵන්ධ ඹන්කදිනකඑවභහයක්කඳභණකඳළළත්වීභුකපැඹසමතක ්පක
විහද ගදීක ජනතහක විමුක්ිරක  ඳයමුණක ඳළත් තන්ක  භහික ිර ඵනක
හධනීඹකවකපැ ේධනීඹකරක්ණකඉදිරිඳත්කකිරීභුක රහකරඵහක

දීභක්පඵන්ධ ඹන්කඔඵතුභහුකසතුිරන්තකනහ. 

ආණ්ඩුක්රභකයසථහ ව්ක148නකයසථහකඅුවකයහජයකමරයක
පිළිඵක ්පපේණක ඳහරනඹක ිර ඵන් න්ක ඳහේයේ ්පන්තුුයි.ක ඒක

අුවක තභයික ආණ්ඩුක්ක තභන් කක ආේථික ප්රිරඳත්ිරඹක ඇතුශත්ක
මරයකප්රහලඹකරින්කයකඳහේයේ ්පන්තුුකඉදිරිඳත්කයන් න්.ක
අපික මීුක අවුරුදුක 15ු, තක 20ු, තක 25ුක යේන්ක දළක්හක

ඳහේයේ ්පන්තුුක ඉදිරිඳත්ක යනක අඹක ළඹක යේඹවිල්රක
්පඵන්ධ ඹන්කය කරකජනතහකතුශකඉතහභකළදත්කඅදවක්කිරබුණක
ඵ.ක අඹක ළඹක ඉදිරිඳත්කයනක දිනඹ, තක  රහ, තක අඹක ළ ගක අඩංගුක
 ද්ල්ක පිළිඵක ජනතහක කුතුවරඹකින්ක හිටිඹහක හ කභ, තක

ඳහේයේ ්පන්තුුක ඉදිරිඳත්ක යනක අඹක ළඹක ළනක ජනතහුක ඹ්පක
ළදත්ක අදවසක ිරබුණහ.ක භුක භතයි, තක  යිනීක දක  භල්ක මුදල්ක
ඇභිරයඹහකකඅඹකළඹක ල්නඹකවදනක ි කුඒකවදනකඑකළනත්ක

 ඵි වෝක ප්රෘත්ිරක ප්රචහයඹක වුණහ.ක භ කක භුක අල්රපුක  ්පක
"ගීකිඹනකන්දකතුකඹහ ග"කඉරහකතභයිකඑතුභහක ඵි වෝක රහ කු
අඹක ළඹක  ල්නක සක  ශේ.ක නමුත්ක භෆතක්ක නක  ිු, තක

වි ලේ ඹන්භකභෆතකඅවුරුදුක 10කහරඹකතුශකඅඹකළඹක  ල්නඹක
ජනතහක ක ණන්ක න් න්ත්ක නළිර, තක පිච්චිඹක්ක ටින් න්ක නළිරක
යේඹළවිල්රක්ක ඵ කු ඳත්ක වුණහ.ක භහක හිතනක වළටිඹුක තභත්ක ඒක

තත්ත්ඹක නස රහකනළවළ.ක 

859 860 



ඳහේයේ ්පන්තු 

 ්පක අඹක ළඹක පිළිඵක හච්ඡහක යනක ඳහේයේ ්පන්තුත්ක
ළදළ්පභුක නළිර, තක විධහඹ ගක යඵේක මුද්රහක්ක ඵුක ඳත් රහක
ිරබුණහ.ක ජනතහ කක ඡන්ද ඹන්ක 225ක  ද නක්ක ඳහේයේ ්පන්තු කු

ඳත්ක වුණහු, තකජනතහ කකඡන්ද ඹන්කඳත්නකතපැක පුද්ර ඹකු කු
පුළුන්භක රළබුණහ, තක ක ඒක 225ක  දනහ කභකපැ ඹෝජිතත්ඹක අහිසමක
යන්න.ක ඒක පැහක ජනතහ ඳයභහධිඳතයක ඳහේයේ ්පන්තුක තුශක

පැ ඹෝජනඹක වු ණ්ක නළවළ;ක ඳහේයේ ්පන්තුක යඵේක මුද්රහක්ක ඵ කු
ඳත් රහකිරබුණහ.කඒකහ කභකඳහේයේ ්පන්තුකපැ ඹෝජනඹකයනක
භන්ත්රීරුත්ක ය්ප ඳ, තක යපිංචහක ණනුක ළටිරහක ිරබුණහ.ක එළපැක

අසථහක-වි ලේ ඹන්භකක2015කජනහරිකභහ ගක08කළපැකදහයින්ක
ඳස ේ-ක ජනහධිඳිරයණඹකින්ක වක භවක භළිරයණඹකින්ක ය කරක
ඳහරනක ඵරඹක  නස රහක ජනහධිඳිරත්, තක ආණ්ඩුත්ක භහරුක වුණහ.ක

අ ත්ක ජනහධිඳිරය ඹක්කවක අ ත්කආණ්ඩුක්කඹු ත්කඅඹක ළඹක
 ල්නඹුත්, තක ඳහේයේ ්පන්තුුත්, තකඳහේයේ ්පන්තුකභන්ත්රීරුන්ුත්ක
ඹ්පක ළදත්ක තළනක්ක හ කභක කීභක්ක හිසමක විඹක යුතුක ිරබුණහ.ක
නමුත්ක ජනතහ කක ඵරහ ඳි යිත්තුරුක හ ේක්ක අඹක ළඹක

 ල්න ඹන්ක ඒක හයණහක ඉසුක වුණහදක කිඹනක හයණඹක
ප්රලසනහේථඹක්ක විධිඹුක ිර ඵනහ.ක ප්රලසනහේථඹුත්ක ඩහක ඒක අඹක
ළඹක  ල්නඹත්ක විටින්ක විුක  නසක යපු, තක ං ලෝධනක  නහපුක

්රිඹහත්භක නිනකඑක්කඵුකඳත් රහකිර ඵනහ.ක 

ඒක   ේක  තත්, තක ඳහේයේ ්පන්තු කු ිර ඵනක මරයක ඳහරනක
ඵරඹකපිළිඵකනළතත්කසිහිඳත්කයසමන්, තකශ්රීකරංහකපැදවසකඳක්ඹක
වක එක්ත්ක ජහිරක ඳක්ඹක එතු රහක පිහිටුහක ිර ඵනක වවුල්ක
ආණ්ඩු ව්කඅභළිරයඹහ, තකආණ්ඩුක ව්කආේථිකප්රිරඳත්ිරඹකවිටින්කවි කු

ඳහේයේ ්පන්තු කු ඉදිරිඳත්කකිරීභකහධනීඹකරක්ණඹක්.කඔවුන් කක
ආේථික ප්රිරඳත්ිරඹකෘජුක ප්රහලඹ කු ඳත්ක යනහක න්ප, තක අඳුත්ක
පුළුන්කඒක පිළිඵක කවි ව්චනකඉදිරිඳත්කයන්න.ක ඒක හ කභක අ ේක

ආේථික ප්රිරඳත්ිරඹක ළනක කිඹන්නක හ කභක  ්පක යුක වදන්නක
ිර ඵනක ළඩක පිළි ශක ළනක  ්පක ඳහේයේ ්පන්තුක තුශක හච්ඡහක
යන්නකපුළුන්.කඒකුයුත්තකයන්නකඕනෆ, තකඳහේයේ ්පන්තුකබහක

ේබ ගදීයි.ක 

 ්පකආණ්ඩුකප්රිරඳත්ිරභඹකතීන්දුක්ක නකතභන් කකආේථික
ප්රිරඳත්ිරඹකඉදිරිඳත්කශහුකඳස ේ, තක යජ ගකගිණු්පකපිළිඵකහයක
බහකකක ව්ක වෝක ඳිදුකයහඳහයකපිළිඵකහයකබහකක ව්ක වෝකකීභක
ඵ කු ඳත්ක  න් න්, තක ඒක ප්රිරඳත්ිරඹුකඅුවකරක යහජයකපැරධහරින්ක

ළඩක යනහද, තක ඒක ප්රිරඳත්ිරක  භ වඹනහදක කිඹනක හයණඹක
්පඵන්ධ ඹන්ක සුඳරික්හහරික නක එයි.ක අඹක ළඹක  ල්නඹක
  ේක  තත්ක ආණ්ඩු ව්ක ආේථික ප්රිරඳත්ිරක ඉදිරිඳත්ක යරහ, තක

හච්ඡහුක-කවිහදඹුක-කඉඩඩකරඵහකදීභකඅඳකඅඹකයනහ. 

ඊ ගක රුක අුවයක දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහක  ්පක විහදඹක ආය්පබක
යසමන්ක  ඳන්රහක දුන්නහ, තක අපික  ්පක යුක  ිඩනළඟීභක වහක
ඉදිරිඳත්ක යනක ආේථික ප්රිරඳත්ිර ගක ප්රධහනක මරඹන්ක  භිනහදක
කිඹරහ.ක එතුභහක මුල්ල්ක තුනක්ක ළනකකිව්හ.ක ඒක තභයික පැසඳහදනක

ආේථිඹක්, තක ඒක ආේථිඹ කු ජනතහ කක ඵද්ධවීභක්ක වක ඒක
ආේථිඹුක දහඹනක ජනතහුක ප්රිරරහබක හධහයණක
 ඵදහවළරීභක්.ක ඒක කිඹන් න්ක පැසඳහදනක ආේථිඹක්, තක ප්රජහක

වබහගිත්ඹක්ක වක ආේථි ගක ප්රිරරහබක ජනතහුක හධහයණක
 ඵදීභක්.කඒකතභයිකඅපිකවිලසහකයනකආේථිකදළක්භ, තකඅපිකවිලසහක
යනක ආේථික ප්රිරඳත්ිරඹ.ක ඊුක ඳරිඵහහියක තමුන්නහන් ේරහක

 නළල්රහකිර ඵන, තකතකදුයුත්ක නකඹන්නකඋත්හවකයනක ්පක
ආේථික ප්රිරඳත්ිර ඹන්ක ය කු වදන්නක ඵළවළක කිඹරහ, තක ජනතහ කක
ජීවිතකසුඛිතකමුදිතකයන්නකඵළවළකකිඹරහ, තකඵහුතයකජනතහුක -ක ය කු
ඳහරනඹකයනකසුළුතයඹුක නි යික-කවළභකදහභකතුටින්, තකළ ඳන්ක

ජීත්ක න්නකපුළුන්කහතහයණඹක්ක ිඩනඟන්නකඵළවළකකිඹරහක
ඕනෆුත්කඩහකඔේපුකයරහකිර ඵනහ.කක 

අ ේක යුුකපැදවක රළබිරහක අවුරුදුක 68ක්ක ත නක  ිුත්, තක

අ ේක ආේථි ගක ප්රධහනකක් ේත්රක තුනක -ක අංලක තුනක -ක අතරින්ක ත්ක

සිඹඹුක 10ුක ආන්නක ප්රභහණඹක්ක තභයික ෘකක ේභහන්ත ගක

දහඹත්ඹක ිර ඵන් න්.ක ේභහන්තක ක් ේත්ර ගක දහඹත්ඹක

සිඹඹ කු 34යි.ක  ේහක අංල ගක දහඹත්ඹක සිඹඹ කු 56යි.කකකකකකකකකකකකකකකකකකකක

ංයහක ල්නකඅුවකඅ ේකආේථිඹකළඩිපුයකඵයකතළබී්පකයරහක

ිර ඵන් න්ක සිඹඹුක 56ක්ක නක  ේහක ආේථිඹක භතයි.ක තත්ක

ළඹුයුක ගිහිල්රහක ඵළ  ිත්ක අදක පැසඳහදනඹක ඳදන්පක යත්ක

ආේථිඹක ුවුක ේහකඳදන්පකයත්කආේථිඹකතත්කඉවශක

ඹසමන්ක ඳිරනහ.කෘකක ආේථි ඹන්ක රළ ඵන් න්කසිඹඹුක 10යික

න්ප, තකේභහන්තකක් ේත්ර ගකබහණ්ඩකපැසඳහදනඹක න් න්කසිඹඹ කු

34ක වුණහුක ඇත්තුභක එයින්ක දශක  ද්ශීඹක පැසඳහදනඹුක නක

දහඹත්ඹක සිඹඹුක 20යික න්ප, තක දශක ල ඹන්ක අ ේක දශක  ද්ශීඹක

පැසඳහදනඹුක අදහශක බහණ්ඩක පැසඳහදනරක දහඹත්ඹක  න් න්ක

සිඹඹ කු 30යි.ක බහණ්ඩක පැසඳහදන ඹන්ක දශක  ද්ශීඹක පැසඳහදනඹ කු

සිඹඹුක30කදහඹත්ඹක්කිර ඵනහ.කඉිරරිකසිඹල්රකිර ඵන් න්ක

 ේහක අංල ඹන්.ක ඒක පැහක පැසඳහදනක ආේථි ගක ඩහක ළටීභක්ක

තභයිකතක දුයුත්ක සිදුක  සමන්ක ඳිරන් න්.ක ඉිරරික  රහක ිර ඵනක

සිඹඹ කු30කතුශත්කඑකදලභඹත්කප්රිරඹක්ක ඳන්ුව්පකයන් න්ක

නළවළ.කඑන්නකඑන්නභකඑඹකඩහකළ ුසමන්කතභයිකිර ඵන් න්. 

අ ේක ආේථිඹුක ෘකක ේභහන්ත ගක ඇිරක දහඹත්ඹක

ත් තිත්, තක 1950දීක දශක ජහිරකපැසඳහදිතඹ කු ෘකකේභහන්ත ගක

දහඹත්ඹකවු ණ්කසිඹඹුක46.3යි.ක 1977කනක ිුකඑඹකසිඹඹ කු

30.7කදක්හකඅඩුක රහකිර ඵනහ.ක1994දීකඑක්ත්කජහිරකඳක් ගක

අවුරුදුක17කඳහරනඹකඅන්කනක ි කුදශකජහිරකපැසඳහදිතඹ කු

ෘකක ේභහන්ත ගක දහඹත්ඹක ිරබු ණ්ක සිඹඹුක 23.8යි.ක 2005ක

යහජඳක්කභවත්භඹහකඵරඹුකඳත්කනක ිුකඑඹකසිඹඹුක11.8ක්ක

 රහක ිරබුණහ.ක ක 2015දීක එතුභහක ඵළවළරහක ඹනක  ිුක එඹක සිඹඹ කු

10යි.ක ඒක කිඹන් න්, තක 1950දීක දශක ජහිරක පැසඳහදිත ඹන්ක සිඹඹ කු

46.3ක්කවකෘකකේභහන්ත ගකදහඹත්ඹකක2015කනක ිුකසිඹඹක

10ක්කදක්හකඳල්ර්පකඵළවළරහකිර ඵනහ;කඩහකකරුරහකිර ඵනහක

කිඹනකඑයි.ක 

තක වකඳසුගිඹක අවුරුදුක 5කහරඹක ත්තත්ක එ වභයි.ක 2010දීකක

දශක ද්ශීඹකපැසඳහදිතඹ කුකෘකකේභහන්ත ගකදහඹත්ඹකසිඹඹ කු

11.9යි.ක2011දීකඑඹකසිඹඹුක11.1ක්කදක්හකඅඩුකවුණහ.ක2012දීකසිඹඹ කු

11ක්ක දක්හක අඩුක වුණහ.ක 2013දීක සිඹඹුක 10.7ක්ක දක්හක අඩුක වුණහ.ක

2014දීකසිඹඹුක10කදක්හකඳවශකළටුණහ.කකඒකකිඹන් න්ක2010කසි කු

2014ක දක්හක තක වක අවුරුදුක 5දී, තක එන්පක භහින්දක යහජඳක්ක

ජනහධිඳිරතුභහ කක දනකධුයකහර ගදීකකදශක ද්ශීඹකපැසඳහදිතඹ කු

ෘකක ේභහන්ත ගක දහඹත්ඹක සිඹඹුක 2කින්අඩුක  රහක

ිර ඵනහ.ක 

ආේථි ගක භතය්පකඩහකළටීභක්කිර ඵද්දීත්ක රිකුක භහධයක

ංදේලනඹක්ක ඳළළත්වුණහ, තක අඳ කු භතයි.ක  ද්ශීඹක ආේථිඹක

නංනහක කිව්හ;ක  ද්ශීඹක  ිවිඹහක නංනහක කිව්හ.ක ඒක ඵක

 ඳන්න්නකවිවිධක ංදේලන, තකළඩපිළි ශල්කඅුවභනඹකශහ.ක

වළඵළයික අඩුක තයසමන්, තක වීක  ිවිතළපැන්ක දශක  ද්ශීඹක පැසඳහදිතඹු, තක

අ ේක ජහිරකආදහඹභුක එතුකයනක ඳංගුක ළඩිකයන්නකඳහක

අභත්ක රහකිර ඵනහ.ක2010දීකසිඹඹුක1.81ක්වකවීක ිවිතළ න්ක

ඳංගුක 2014ක නක  ිුක සිඹඹුක 1.22ක්ක දක්හක ඳල්ර්පකඵළවළරහක

ිර ඵනහ.ක සිඹඹුක 1.8ක්ක වකප්රභහණඹකසිඹඹුක 1.2ක දක්හක ඳල්ර්පක

ඵසරහකතභයිකඑතුභහකඵළවළරහකගි ග.ක 

ඳශුක ්පඳත්ක පිළිඵක ත් තිත්, තක 2010දීක දශක ජහිරක

පැසඳහදිත ඹන්කසිඹඹුක .84ක්කිරබුණුකඑක2014දීකසිඹඹුක .79ක්ක

861 862 

[රුක(වදය ) නයේන්ද ජඹිරස කභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

දක්හකඳල්ර්පකඵළසහ.කධීයකේභහන්තඹකන්න.කයුද්ධඹකඅන්ක

වුණහුක ඳසුක උතුරුක නළක ඟනහියක මුහු ද්ක භත්යක ්පඳතක

 නශහන්නක අඳුකපුළුන්භකරළබුණුකපැහක ක 2010දීක දශකජහිරක

පැසඳහදිත ඹන්කසිඹඹුක1.22ක්කිරබුණුකධීයකේභහන්තඹකඹන්ත්පක

සිඹඹුක1.29ක්කකදක්හකළඩිකය නකිර ඵනහ.ක ත්කේභහන්තඹක

බිකළටිරහකිර ඵනහ.ක2010දීකඅ ේකආේථිඹ කු ත්කේභහන්ත ගක

දහඹත්ඹක ිරබු ණ්ක සිඹඹ කු 1.08යි.ක 2014දීක එඹක සිඹඹ කු .85ක්ක

ක රහක ිර ඵනහ.ක සුළුක අඳනඹනක  ඵෝක ත් තිත්, තක ආේථිඹ කු

ිරබුණුකදහඹත්ඹකකසිඹඹුක.56ක්කිරබුණුකඑකසිඹඹුක.3ක්කකදක්හක

ඳවශක ඵළවළරහක ිර ඵනහ.ක ඒක කිඹන් න්ක  භික්ද?ක  ්පකකකකකකකකකකකකකකකකකකක

ංයහක ල්නකත්තත්ක ඳන්ුව්පකයනහ, තකපැසඳහදනකආේථි ගක

ප්රධහනක ිුක්කඵ කුඳත්වකෘකකේභහන්තඹකඑන්නකඑන්නකබික

ළටිරහක ිර ඵනහ;ක බික කරුරහක ිර ඵනහක කිඹරහ.ක ක ඒක පැහක

 භිදක න් න්?කකෘකේභහන්ත ගකපැයතකනකජනතහු;ක ්පක

ය කරක ජහිරක ආදහඹභුක ඳංගුක්ක එතුක යනක ජනතහ කු ක ඒක

ආදහඹ ්පක ප්රිරරහබක  නිරළබීභක පැහක අසළන්නක  නශනක ෆභක

 රහභක ඳහයුක ඵළවළරහක උද් කෝණක යන්නක ඔවුන්ුක සිද්ධක

 රහක ිර ඵනහ.කවීක  ිවිඹහක උද් කෝණඹකයනහ.ක  ඳි වියක

වනහධහයඹක ඉල්රරහක උද් කෝණ ග;ක වීරුක විරක සමරක්ක

ඉල්රරහකඋද් කෝණ ගක ඹදීකසිටිනහ.කදළන්කආ ඹභත්කවීකවිකුණහක

න්නකඋද් කෝණකයන්නකඳුන්කඅයක නකිර ඵනහ.ක 

භභක දළක්හ, තක ඊ ගක අ්පඳහයක ප්ර ද්ල ගක  ිවිජනක  ේහක

භධයසථහනකුකයසමන්කජනතහකඉන්නහ, තක කවීකවිකුණන්නක form 

එක්කන්න.ක ක මීුක ඉසය රහක කෘඳපැරහක ඹු ත්ක  ඵදපුක ඒක

form එක න්නක ජනතහක  ඳෝයේ ්පක ඉන්නහ.ක වීක හක යරහ, තක

කුඹුයකආයක්හකයරහ, තකඅසළන්නක නශරහකසිඹල්රකශහුකඳස ේ, තක

වීක ටික විකුණහක න්නකඒක ජනතහක  නිවිඳිනහක දුක්ක විඳිනහ.ක වීක

 ිවිඹහක භවක ඳහ ේ;ක  ත්ක  ිවිඹහක භවක ඳහ ේ.ක  ්පක ය කරක ජහිරක

ආදහඹභුකසිඹඹුක1.8ක්කඑතුකයනක ත්ක ිවීන්කකඔවුන් කකදළුක

ටික විකුණහක න්න, තක ක  ඳි වියක ටික රඵහක න්නක ක භවක ඳහ ේක

ුනක්කයනහ.කයඵේක ිවිඹහකභවකඳහ ේ.ක 

ඊ ගක හසු ද්ක නහනහඹක්හයක භන්ත්රීතුභහක  ්පක

ඳහේයේ ්පන්තු ව්කඅවපුකකප්රලසනඹුකරඵහකදුන්කඋත්තයඹකඅුව, තකඅ ේක

යඵේක හකයනක දිසත්රික්රක යඵේකහරුන්ුක යඵේකකි රෝක

එක්ක පැසඳහදනඹක යන්නක අඩුක ණ න්ක රුපිඹල්ක 175ක්ත්කක

අලයක  නහ.ක නමුත්ක ක දළන්ක පැසඳහදනක සමරත්ක ඔවුන්කු ක

රළ ඵන් න්කනළවළ.ක ඒකපැහක යඵේක හක අත්ක වළයරහක ිර ඵනහ.ක

සක ඳනහ;ක ඉඩ්පක න් ද්සිකයනහ;ක තත්කේභහන්තකඩහක

 නකළ ුනහ.කඍජුභකජහිරකආදහඹභුකඳංගුක්කඑතුකයනක

ජනක ිුසකකතභයික ්පකඅනතුයුකමුහුණකදීරහකිර ඵන් න්ක.ක 

කඊ ගකනකවිුකඇඹියේපිටි ගක  ල්කහරුන්ක ඳි වියක

වනහධහයඹක ඉල්රහක භවක ඳහ ේක උද් කෝණඹක යන්නක ඳුන්ක

ත්තහ.ක ඊශඟු, තක එශ ක  ිවිඹහත්ක එ වභයි;ක අේතහඳල්ක හක

යන, තක  රිකුක ලූුවක හක යනක  ිවිඹහත්ක එ වභයි;ක කිරික

පැසඳහදඹහත්ක එ වභයි;ක ධීයඹහත්ක එ වභයි.ක ඒක පැහක ය කරක

පැසඳහදනකආේථිඹකඩහක  නකළ ුනහ.කපැසඳහදනඹුක දහඹක

නක ජනතහුකපැසඳහදන ගක ප්රිරරහබක හධහයණක රළ ඵන් න්ත්ක

නළවළ.කඒකපැහභකඑභකපැසඳහදනක ක ුව න්කදහඹත්ඹකදක්න;ක

භවන්සික නක ජනතහුක තභන් කක අසළන්නක වහක ක සමරක්ක

න්නු;කවනහධහයඹක්කරඵහකන්නුකඳහයුකඵළවළරහකඋද් කෝණක

යන්නකසිද්ධක රහකිර ඵනහ.ක ්පකඅඹකපිනුක ද්ල්කඉල්රනකඅඹක

 නි යි;කපිනුකඹභක්කඉල්රහක ඳහය කු ඵළවළරහක සිඟහකනකපිරික්ක

 නි යි.කකඔවුන්කතභයිකකඅඩුකතයසමන්කජහිරකආදහඹ භන්කකසිඹඹ කු

10ක්කනකෘකකේභහන්තඹුක දහඹක නකජනතහකවිධිඹුක ඉිරරික

 රහක සිටින් න්.ක ඒක දහඹක නක ජනතහක දිවහක ඵළ  ිත්, තක ෆභක

 කනහභක විටින්ක විුක ඳහයුක ඵළවළරහක තභන් කක ඉල්ලී්පක ඉටුක යක

න්නකඋද් කෝණකයනහ.ක භළපැකතත්ත්ඹුයික ්පකයුකඳත්ක

 රහකිර ඵන් න්.ක කතදුයුත්කපැසඳහදනකආේථිඹකබිකකරුරහ, තක

පැසඳහදනඹක යනක ජනතහුක අභක  වෝක හධහයණත්ඹකින්ක

ප්රිරරහබක ඵදහක නිදීකඉදිරිඹුකඹන්නකපුළුන්ද?ක 

ේභහන්තකක් ේත්රඹකත් තිත්කමීුකඩහක දළපැකනළවළ.කඅ ේක

ේභහන්තක අංල ගක දහඹත් ඹන්ක  ත්, තක යඵේ, තක  ඳිල්ක

ළසු්පයේන්ක2010කේ ගදීකජහිරකආදහඹභුකසිඹඹුකදලභක6ක්ක

 නළල්රහක ිර ඵනහ.ක 2014ක දීක එඹක සිඹඹුක ක 5.1යි.ක ෘවක

ේභහන්තයේන්ක2010කේ ගදීකජහිරකආදහඹභුකකසිඹඹුක1.05ක්ක

 නළල්රහකිර ඵනහ.ක 2014කනකවි කුසිඹඹ කු ක 9.5යි.කඒකප්රභහණඹක

අඩුක  රහක ිර ඵනහ.ක ඒක කිඹන් න්ක ෘකේභහන්ත ගත්, තක

ේභහන්තකඅංල ගත්කඇත්තුභකපැසඳහදනඹක්කයනකක් ේත්රකබික

ළටිරහක ිර ඵනහ.ක ප්රධහනක ආේථිඹක  භ වඹනක මුල්ල්ක ටික

වඳුනහක න් න්ක නළිර, තක අන්ධයින්ක හ කක අතක -ඳතක හරහක  භඹක

යන්නකඵළවළකකිඹරහකඅඳකකිඹන් න්කඒකපැහයි.ක 

ඒක විතයක්ක  නි යි, තක අ ේක ය කරක පැසඳහදනක ආේථිඹක

 ිතය්පකබිකළටිරහදකකිඹනකඑකකඵරලක්ිරකක් ේත්රඹකත් තිත්ක

 ඳ නනහ.ක ක විදුයේඵරක ඳරි බෝජනඹකත් තිත්, තක ක ක පැසඳහදනඹ කු

ඩහකඳරි බෝජනඹක්කදළන්කසිද්ධක නකඵක ඳ නනහ.කඅ ේකය කරක

ළඩිපුයභක විදුයේඹක ඳරි බෝජනඹක යනක  ව්රහක ඵුක ඳත්ක  රහක

ිර ඵන් න්, තක ක ක factories ළඩකයන, තක  ිවික බි්පරක ළඩකයනක

 ව්රහක  නි යි.ක ක ව ගක ඉරහක රෑක දවඹක දක්හක ෘවසථක

ඳරි බෝජනඹක ළඩික  රහක ිර ඵනහ.ක වීදික රහ්පපුක ඳත්තුක  නක

 ව්රහ.ක දයකරඳහහිපැඹ, තකඑ වභකනළත්න්පකවිදුයේකඵල්ඵකඳත්තුක

 නක ව්රහ.කඊ කුඩහකළරකිඹකයුතුකභකරුභුකඅඩු න්කතභයික

ේභහන්තක ්රිඹහත්භක  නක  ව්රහ ව්ක ඵරලක්ිරක ඳරි බෝජනඹක

සිද්ධක  න් න්.ක ඒක පැහක  ්පහ ගක ප්රිරපරකතභයික අදක අපික භුක්ිරක

විඳිසමන්කඉන් න්.කනමුත්ක  ්පක සිඹල්රකභළදක ඵරඹුකඳත්ක වුණකවළභක

ආණ්ඩුක්භ, ත-ක දළන්ක ඉන්නක වවුල්ක ආණ්ඩුත්, තක තමුන්නහන් ේරහක

යේන්ක න්ක න්ක  ්පක යුකඳහරනඹකයද්දීත්-ක ජනතහුකඑක

එකළයකරකඅරක ඳන්නරහකඅය නකගිඹහ.ක 

1977කආේථිඹක විෘතකයනක  ිුත්කකිව් ව්, තක "දළන්කවරහක

ිරබුණුකආේථිඹක විෘතකශහ;ක  ද්ලඳහරනකසථහයබහඹකවළදුහ;ක

්පරුක නීිරක නළිරකරහඳක වළදුහ;ක ඒක පැහක ආ ඹෝජඹන්කඑයි"ක

කිඹරහයි.ක ආේථිඹක විෘතක යරහ, තක යේඵයල්යණඹක යරහක

තමුන්නහන් ේරහක ජනතහුක ළයකරක අරඹක්ක  ඳන්නරහක කිව්හ, තක

"ආ ඹෝජඹන්ක දළන්ක එයි;ක දළන්ක එයි;ක දළන්ක එයි."කකිඹරහ.ක 1994දීක

චන්ද්රිහක ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයණතුංක භළිරපැඹක ඇවිල්රහක ඒත්ක

ළයකරක අරඹක්ක  ඳන්නරහක කිව්හ, තක "වරි, තක දළන්ක ප්රජහතන්ත්රහදඹක

සථහපිතකයනහ.කදළන්කආ ඹෝජඹන්කඑයිකකිඹරහ"කකිව්හ.කවිෘතක

ආේථිඹුකභහුවෂීඹකමුහුණුයක්ක දනහ, තකඒකපැහකආ ඹෝජඹන්ක

එනහක කිව්හ.ක 2001දීත්ක  ්පක ථහභක කිව්හ.ක එක්ත්ක ජහිරක

ඳක්ඹකවදහකත්තක ටිකහලීනකආණ්ඩු ව්කුන්කවියහභකගිවිසුභක

ළහුහුකඳස ේ, ත-ක[ඵහධහකකිරීභක්] 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  ්පක අසථහ ව්දීක රුක පැ ඹෝජයක
ථහනහඹතුභහකමරහනඹුකඳළසම ණනහකඇිර. 
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අනතුුල ගු කථානායකතුමා මාවනමයන් ඉලත් වුමයන්  
නිමයෝජය කථානායකතුමා ගගු ිනුංග සුමිනඳා මශතා  

මාවනාරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்று அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு றனங்க 

சுறதரன] கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 
 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රුකභන්ත්රීතුභහකථහකයන්න. 
 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිනවපව මශතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රුක පැ ඹෝජයක ථහනහඹතුභපැ, තක 2001දීත්ක එ වභක
ඵරහ ඳි යිත්තුක්ක වළදුහ.ක ුන්ක වියහභක ගිවිසුභක ළහුහ.කක

''ආ ඹෝජඹන්ක දළන්ක එයි, තක දළන්ක එයි, තක දළන්ක එයි''ක කිඹරහක කිව්හ.ක
ජඳහන ඹන්, තක අ නක්ක යුයේන්ක  ෝටික ණන්ක විඹද්පක යනක
ආ ඹෝජඹන්කඑනහකකිඹරහකකිව්හ.කනමුත්කආ ව්කනළවළ.ක2010න්ක

ඳස ේක රෝඹ කුඅ ේකයුකණඹකයරහ, තකභවහකඳරිභහණ ඹන්කණඹක
අය නක යහඹක්, තක ගුන්ක  තිටු ඳිශක්ක වදරහ, තක භහේක වදරහක
කිව්හ, තක "ඔන්න, තක ංේධනක යහඳෘිරක වදරහක ිර ඵනහ.ක දළන්ක

ආ ඹෝජඹන්කඑයි"කකිඹරහ.කඒකආ ව්ත්කනළවළ.ක1977කඉරහ, තක1994ක
ඉරහ, තක 2001ක ඉරහ, තක 2010කඉරහ, තක  ්පක නස, තක  නස, තක නස, තක
ළයකරක අරක  ඳන්නරහක ිරබුණුක ජනතහ කු ආ ඹභත්ක  ්පක වවුල්ක
ආණ්ඩු ව්ක අභළිරතුභහක තත්ක ළයකරක අරඹක්ක  ඳන්ුවහක දළන්ක

ආ ඹෝජඹන්ක එයික කිඹරහ.ක ඒක පැහක  ්පක ආ ඹෝජනක ළන, තක  ්පක
සමතයහක ළන, තක  ්පක සිහිනක ළනක විලසහඹක ිරඹරහක යුක ඉසයව කු
 පැඹන්නක ඵළරික තළනුක අදක ඇදක ළටිරහක ිර ඵනහ.ක

ආ ඹෝජඹන්ක එන් න්ක  ි විභද?ක  රෝ ගක ආේථිඹක මී කු
ඩහක හ ේක්ක  විුක දුනක හර ගත්ක ඔඹක කිඹනක
ආ ඹෝජඹන්ක ්පකයුුකඇවිල්රහකනළවළක න්.කඅපිකඵළ  ිත්කඅ ේක

ය කරක ඍජුක කවි ද්ලක ආ ඹෝජනක  ි විභදක ඇවිල්රහක ිර ඵන් න්ක
කිඹරහ, තකඔඹකකිඹනකවිධිඹුකඑ වභකඇවිල්රහකනළවළ.ක 

තදුයුත්කඉසයවහුකඒකළනකඵරහ ඳි යිත්තුකිරඹන්නකඵළවළ.ක

ඒක හ කභක  ්පක ආණ්ඩුුක අයිිරඹක්ක නළවළ, තක විවිධක  ද්ල්ක
 ඳන්නරහ, තක ජනතහක බඹක යරහක '' ්පක පැහක තභයික ආේථිඹක
වදන්නකඵළරි''කකිඹරහකකිඹන්න.කයේන්කන්පකයුද්ධඹක ඳන්රහක ්පක
ථහකකිව්හ.ක ඊුක ඳස ේක දළන්ක  ඳන්න්නක වදනහ, තක  රෝ ගක

ආේථිකඅේබුදඹක්කිර ඵනහ, තකඒකපැහක ්පකආේථිඹක ිඩකන්නක
ඵළවළකකිඹරහ.කඇත්තුභකඅපිකල්ඳනහකයරහකඵරන්නකඕනෆ, තකඅ ේක
ය කරක ආේථිඹක  භතය්පක ඳවශුක ඇදක ළටිරහක ිර ඵන් න්, තක අපික

රුපිඹල්ක බියේඹනක 10, ත000ක්ක  රෝඹුක ණඹක  රහක ිර ඵන් න්, තක
අ ේක ය කරක රක්ක 86ක ජනතහක ද කු රුපිඹල්ක 280 කු ඩහක
අඩු න්කආදහඹ්පකඋඳඹනකජනතහකඵ කුඳත්ක රහකිර ඵන් න්, තක

අ ේක ය කරක පැසඳහදනක ආේථිඹක බික ළටිරහක ිර ඵන් න්, තක  ්පක
 රෝ ගකආේථිකඅේබුදඹකපැහභදකකිඹරහ.කනළවළ.කඊුකඩහකඅ ේක
ඳංගුකවිලහරයි.ක 

 රෝක ආේථිඹක ඩහක ළටීභුක ඩහක අ ේක ඳංගුක විලහරයි.ක
 රෝ ගකආේථිඹකටික්කවරික විුකදුනකහර ගත්කවුරුත්ක

ආ ඹෝජනඹකයන්නකආ ව්කනළිරකඑ ක්කදළන්කවුරුකආ ඹෝජනඹක
යන්නක එන්නද?ක ඒක පැහක ඵයඳතශක අනතුයක්ක ිර ඵනහ.ක දළන්ක
තමුන්නහන් ේරහක රෝක   ශක ඳි ශේක  ඵියක  තල්කසමරක අඩුක

වී ්පකවනඹකජනතහුකදුන් න්කනළවළ.ක දුන් න්කනළිරකඒකිරඹහක
 නකහිටිඹහ.කඒකපැහක භිදක න් න්?කඒකඍජුකපැසඳහදනඹ කු
ඵරඳහනහ.ක 

ඒක  ත්ක හුක ඵරඳහනහ.ක යඵේක හුක ඵරඳහනහ.ක ඒක

පැහක එළපැක පැසඳහදනරක පිරිළඹක ළඩික  රහයික ිර ඵන් න්.ක
පැසඳහදනක පිරිළඹක ළඩික වුණහුක ඳස ේක ජනතහුක තභන් කක
පැසඳහදනක හධහයණකසමරුකවිකුණහක න්නකඵළරිකන්ප, තකඒක ජනතහක
පැසඳහදන ඹන්ක ඉත්ක  නහ.ක දළුවත්ක දුන් න්ක  ත්ක වක යඵේක

ේභහන්තඹකභතකන්ප, තක දළුවත්ක දුන් න්කවීක  ිවිතළනක භතකන්ප, තක
 ්පක වනක රඵහක  නිදුන් නිත්ක ඔඹක ටිත්ක නළිරක  නහ.ක
ජනතහුක මීුක ඳස ේක වනහධහයක  නි දන්නක ආණ්ඩුක

ප්රිරඳත්ිරභඹක තීයණඹක්ක අය නක ිර ඵනහක කිඹරහක ඊ ගක රුක
නවින්කදිහනහඹකඇභිරතුභහකකිඹපුකඑක ඵි විභක වියි.කඒක
තභයිකතමුන්නහන් ේරහ කකප්රිරඳත්ිරඹ.කකවළඵළයික ්පකඉල්රන් න්ක

 නක වුරුන්ත්ක  නි යික  න්.ක  භතය්පක  වෝක ආේථිඹක
ඳත්හ නක ඹන්නුක උදවුක නක ජනතහ.ක  රෝක ආේථිඹක
 භ වභක අඳහතඹුක රක්ක  රහක ිර ඵද්දීක ක වනහධහයඹක්ක

 දන් න්කනළිරකකපැසඳහදනඹක ්පකතය්පත්කඳත්හක නකඹන්න කු
ඵළවළ.ක 

දළන්ක අපික ඵරහ ඳි යිත්තු රහක ඉන්නක භළදක  ඳයදිකක
ශ්රසමඹන්;ක ඒක අඹක තභයික  ඩිරේක ක බියේඹනක 7ක්ක රංහුක  නක
එන් න්.ක අදක එඹත්ක අේබුදඹුක ගිහින්ක ිර ඵන් න්.ක භළදක  ඳයදික

ආේථිඹක අේබුදඹුක ළ ුන ිුක ඔවුන්ක ළනක
ඵරහ ඳි යිත්තුක්කිරඹන්නකඵළවළ.කදළන්කකක්රභක්රභ ඹන්කඵළංකුරක
ළඩකයන, තකඉංජි න්රුකක් ේත්ර ගකළඩකයනකඅඹකකරැකිඹහකඅහිසමක

 රහකආඳසුකඑන්නුකඳුන්ක නකිර ඵනහ.කකක 

භළදක  ඳයදික ආේථිඹක ඩහ නක ක ළ ුන ිුක ක එ වක
 ල්රක ේ ඹෝක දතුන්ක දනහකිරඹහ නකහිටිඹහකන්පකඒකඅඹක
එන්නුක ඳුන්ක න්නහ.ක ඇ ්පක ේභහන්ත ඹන්ක  ිඹපුකක
ආදහඹභක අඩුක  න්නුක ඳුන්ක න්නහ.ක යු යෝඳඹක වුණත්ක දළන්ක

ආේථික අේබුදඹුක මුහුණක  දන ිුක  භිදක යන් න්?ක
 නදහකකේකරකඑක්කඇරහකවිසිකශහකන්පකකඒක ුවුකකඒකකේකරකක
එභකකකිහිඳකළයඹක්කඅඳින්නකඳුන්කන්නහ.ක රෝ ගකආේථික

අේබුදඹක්කිර ඹනහකතභයි.ක කවළඵළයික ්පකආේථිඹකඩහකළටීභ කු
මරඹකකඵ කුඳත්ක රහකිර ඵන් න්ක නක භික්ත්ක නි යි.කක
අ ේකයුකඅුවභනඹකශකළයදිකආේථිකප්රිරඳත්ිරඹයි.කක 

විඹකරනහභඹකළනකඵරන්න.කකඅ ේකයුුත්කකඩහකභවහකඳරිභහණක

යුද්ධඹුක මුහුණක දුන්ක යුක්ක තභයික ක විඹකරනහභඹ.ක විඹකරනහභඹත්ක
1986ක දීක ආේථිඹක විෘතකශහ, තක ක " ඩියික  භියි"ක ප්රිරංසයණකක
වයවහ.ක වළත්තෆව ත්ක ආේථිඹක විෘතක ශක රංහයි, තක අසව ගක

ආේථිඹක විෘතක ශක ක විඹකරනහභඹයික අදක  ි වේදක ඉන් න්?ක
ඔවුන් කකඉරක්ක භිනහද?කඔවුන්ක ්පක න ිුත්කතභන් කක
ජහිරක ආදහඹභුක ෘකේභ ඹන්ක ක සිඹඹුක 17ක්, තක සිඹඹුක 18ක්කක

එතුක යනහ.ක ඒක හ කභක ඔවුන්ක අදක  රෝ ගක ක ළඩිභක වීක
අඳනඹනරුහ;ක ළඩිභක  ෝපික අඳනඹනරුහ.ක ඒක ය කරත්ක  ්පක
ය කරකහ කභකප්රලසනකිරබුණහ.කඅපිකකහ කභකජනතහක්කතභයිකඑහිත්ක

සිටින් න්.ක වළඵළයික ක නකිර ඵන් න්ක කආේථිඹක විෘතකකිරීභකක
පිළිඵකප්රලසන ගක නි යි.කවිෘතකආේථිඹකඹයිකවඳුන්නකකනක
යේඵයල්කආේථිඹකතුශයි.කආේථිඹක්ක ික විභත්කවිෘතයිකතභයි.ක
ඒ කු   ශ ඳිශක්කිර ඵනහ.කආේථිඹක්කංෘතක දුන්නක

ඵළවළ.ක නමුත්ක  භහික  ශේක  භික්ද?ක අපික ක ආේථිඹක විෘතක
යනහඹකකිඹහක ශේක භික්ද?ක කඅ ේකිර ඵනක්පඳත්ක ටිත්ක
 ිල්රකනකතත්ත්ඹුකඳත්යකිරබීභයි.ක ද්ශීඹකපැසඳහදනඹක

ඩහ නකකරුරහ, තකිර ඹනකආඹතනත්ක ඳෞද්ලීයණඹකයරහ, තක
ජනතහ කකවනකඳරහක දළ්පභහ.ක කඒුකතභයිකවිෘතකආේථිඹක
කිඹරහක අපිකකිඹන් න්.කනමුත්ක ඊ කු ඩහක  නසකආහයඹුක ්පක

ආේථිඹකවිෘතකයකත්කවිඹකරනහභඹකතභන් කක ද්ශීඹකආේථිඹක
ආයක්හක යක  න, තක ෘකේභහන්තඹක ආයක්හක යක  න, තක
 ිවිඹහක රැ න, තක ඒහුක වනහධහයක දී, තක  ද්ශීඹක ේභහන්තක

ආය්පබකයක, තකඅඳනඹනකළරසු්පකරහඳකවදරහකඉදිරිඹුක නකගිඹහ.කක

865 866 



2016  භහේතුකක24ක 

එ වභක ගිඹක යුල්ක ඒක ඔස ේක ඉසයවුක ආහ.ක ඒක පැහක අදක

 න ිුක රෝකආේථි ගකළදත්කතළනුකඒකයුල්කඳත්ක
ිර ඵනහ.කකඔවුන්ුකඉරක්ඹක්කිර ඵනහ.ක 

2020  න ිුක  රෝ ගක කආේථිඹකදියුණුක යුල්කඅතයකක
37ක නක තළනුක ඳත් න්නක ඔවුන්ුක ඉරක්ඹක්ක ිර ඵනහ.කක
තමුන්නහන් ේරහ කක  ්පක ආණ්ඩුයේන්ක වදහක ිර ඵනක ඉරක්ඹක

 භික්ද?ක 2020ක  න ිුක අපික  ිවහුදක ක ඹන්නකවදන් න්?කක
අ ේක පැසඳහදනක  ිතළන කු දක දියුණුක යන්නක වදන් න්?ක ක ඒකක
පැසඳහදනකදියුණුකයනහ කුහ ේක්කකඅ ේකඅධයහඳනකඳද්ධිරඹක
දියුණුකයන් න්ක ි විභද?කආේථිඹක්කපැ්පකවදන්නකඵළවළ.ක

ආේථිඹක්කවිතයක්කපැ්පකවළ දන් න්කනළවළ.කඒුකඅධයහඳනඹ, තක
 ෞයඹ, තකඅ ේකභහනක්පඳත්ක දියුණුකයනකක්රභ ව්දඹකඇතුශත්ක
 න්නුක ක ඕනෆ.ක රැකිඹහක දක රක්ඹක්ක  දනහක ක කිඹහක  ව්දිහක

හ න්ක ගිහින්ක කිව්හුක ක රැකිඹහක ඳවශ න් න්ක නළවළ.ක ඒ කු
 භික්දකළඩපිළි ශ?කරැකිඹහකදකරක්ඹක් දනහහඹකකිඹනහ.ක 

භභකදන් න්කනළවළ, තකආණ්ඩුක්කඳහයුකඵළවළරහක"රැකිඹහක දන්නක
ඉඩක දිඹව්"ක , තක ''යක්හක  දන්නක ඉඩක දිඹව්"ක කිඹහක ක උද් කෝණඹක
යනහ.ක එළපැක  දඹක්ක අපික න්පක ඉිරවහ ගක අවරහත්ක නළවළ, තක

දළරහත්කනළවළ.කඒුකවුදකඵහධහකයන් න්?ක[ඵහධහකකිරීභක්]කඔව්, තක
තරුණඹන්ු.ක ක අවුරුදුක වළත්තෆ ව්, තක අස ව්ක ආච්චිරහත්ක ඵසරක
නකහ නක ඇවිත්ක ක  ඵෝඩ්ක දීරහක යේේුන්ක ුයවු ්පක ිරඹරහක

කිඹනහ, තක"තරුණකඅඳුකරැකිඹහකකදිඹව්"කකිඹහ.කභභකහිතන් න්කකඔඹක
 ඵෝඩ්ක එක අවුරුදුක ක 60ුක විතයක යේන්ක  දන්නක ිරබුණුක  ඵෝඩ්ක
එක්කකිඹරහයි.ක කඔන්න, තක දළන්ක ්පකආණ්ඩුද?කවරින්පකඔඹකකරටිඹක

 නළල්රහක උද් කෝණඹක යන්නුක ිරබුණහ, තක ඒක අභහතයහංලඹකක
ඉසයවහ. 

දළන්ක ඳි රෝයේඹ්පකඑ ක්කකයක්හක දනහ.කපැජක තල්ක්පඳත්ක
ංේධනක පැ ඹෝජයක අභහතයතුසමඹත්ක  ්පක අසථහ ව්ක ඉන්නහ.කක
 ඳ රෝයේඹ්පක එ ක්ක යක්හක  ඵදනහ, තක ඒක වහක සුදුසු්පකනළිර.කක

ඒහක ද්ලඳහරනකඳත්වී්ප.කරුකකපැ ඹෝජයකඇභිරතුසමඹපැ, තකඔඵතුසමඹක
ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක කකිඹනහ, තකකිසික  නක්කඵහකන් න්කනළවළක
කිඹහ.ක වළඵළයි, තක  නසුයහදහ, තක ඉරිදහක දිනරක interview තඵහක

 ඳෝයේ ්පකඵහකන්නහ.කඑ ේකinterview ිරේඵහුකළඩක්කනළවළ, තක
list එුක අුවක  න්ක ඵහක න් න්.ක [ඵහධහක කිරීභක්]ක රුක
පැ ඹෝජයකඅභහතයතුසමඹකඒුකඋත්තයඹක්කරඵහක දනහද? 

 

ගු (වලදය) අමනෝමා ගමමප මශත්මිය (ඛනිජ මතල් 
වේඳත් වුංලර්ධන නිමයෝජය අමාතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு  (கத்ற கனரறற) (றயற) அரணரர கரக - 

ததற்ரநரற பங்கள் அதறறயத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of 
Petroleum Resources Development) 
187ක  ද නකුක  ්පක අවුරුද් ද්ක interview ආහ. අපික එයින්ක

සුදුසු්පකිර ඵනකවළු ද ද නකුකතභයිකඵහකත් ත්.කළඩකවඹයි, තක
්පභහනක දක්කිර ඵනකඅඹකවිතයභයිකඵහකත් ත්. 

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳත්ත ේකදළන්වීභක්කදළ්පභහද? 
 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිනවපව මශතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඳත්ත ේකදළ්පභහද? 
 

ගු (වලදය) අමනෝමා ගමමප මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ((றயற) அரணரர கரக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 

ඳත්ත ේකදළන්වීභක්කදළ්ප ්පකනළවළ. 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුකපැ ඹෝජයකථහනහඹතුභපැ, තක- 
 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහක රුක (වදය)ක නයේන්දක ජඹිරසක භන්ත්රීතුභහ කක
ථහුකඵහධහකයනහ. 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිනවපව මශතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භ කක ව්රහ න්කඑතුභහ කුහරඹකරඵහක දනහ. 
 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

විහද ගදීක ඔඵතුභහ කක ප්රලසනඹක අවන්න.ක ඔඵතුභහ කක හරඹක
රුක අුවයක දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහක ක න්නහක  න්.ක එත ි කු
ඔඵතුභහ කු ්පකංහදඹකයන්නකඵළවළක න්. 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිනවපව මශතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

පුළුන්.කඒ ක්කප්රලසනඹක්කනළවළ. 

 
ගු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රුක අුවයක දිහනහඹක භළිරතුභපැ, තක ඔඵතුභහ කක ප්රලසනඹක
 භික්ද? 

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභක අවන් න්ක Ceylon Petroleum Corporation එක
්පඵන්ධයි.ක  ඵිරැල් රුවත්කCeylon Petroleum Corporation 

එුකදළ්පභහද?කඇයි, තක ්පකතය්පකඵහධහකයන් න්?ක 
 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අඩුභකණ න්කභුකආයංචිඹක්ත්කරළබු ණ්කනළවළ. 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන්ක රුක පැ ඹෝජයක ඇභිරතුසමඹක ඳළවළදියේක කිව්හ, තක "180ක

 ද නකුකඵහකත්තහ"කකිඹහ. 
 

ගු (වලදය) අමනෝමා ගමමප මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ((றயற) அரணரர கரக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 

නළවළ. 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඵහකළනීභ කු්පමුකඳරීක්ණඹුකළක ව්හඹකකිව්හ.කදළන්ක
ඔඵතුසමඹක"නළවළ"කකිඹන් න්ක භිද?ක නසුයහදහකවකඉරිදහකදසක

 ද ක්කතභයි, තක්පමුකඳරීක්ණකවහකකළක ව් ව්.කTables වඹක්ක

867 868 



ඳහේයේ ්පන්තු 

දභහකිරබුණහ.කඒකtables ව ගකහඩික රහකසිටි ගකවුද?කInterview 
board එ ක්ක භවයක  රහුක සිටි ගක driversරහ.ක ඔඵතුසමඹක
භ න්කඒහකළනකඅවන්නකඑඳහ.කදළන්ක භික්දකකිඹන් න්?කඑ ේක

180ක  ද නකුක ඵහක ළනීභක ්පඵන්ධක ඳත්කත ේක දළන්වීභක්ත්ක
දභහක නළවළ.ක ඔඵතුසමඹ කක  දයක ක board එ ක්දක ඒහක දභහක
ිර ඵන් න්?ක ජනතහක දළුවත්ක යන් න්ක  ි විභද?ක දළන්ක

යක්හරුක ඵහක ළනීභුක interviews ිර ඵනහඹක කිඹහක
තරුණඹන්ක දළනක න් න්ක  ි විභද?ක ඔඵතුසමඹ කක  දය කු
ගිහිල්රහක  දි ේක board එ ක්ක දළන්වීභක වරහක ිර ඵනහදක කිඹහක

ඵරන්නකඕනෆ.ක  භන්නක ්පකතභයිකඳයණකආණ්ඩුත්ක ශේ.කඒක
යපුක  ද්ල්ක  නසක යනහක කිඹහක තභයික  ්පක ආණ්ඩුක ඳත්ක
වු ණ්.ක එ ේක ඇවිත්ක තභයි, තක දළන්ක  භ වභක යන් න්.ක තභන් කක

 ඳෝසු ේකවන, තකතභන් කක ිඩිකළල්කඑල්රන, තකතභන් කකඡන්දක
හේඹහරරුක එන, තක රක්ඹක්ක පිටුඳසින්ක ඇවිත්ක  ඵදන, තක රක්ක
එවභහයක්කහක්කුුකදභනකඅඹුකයක්හක දනහ.ක 

රුකපැ ඹෝජයකථහනහඹතුභපැ, තක ්පකතභයිකයේුවත්ක ශේ.ක

ඒකළඩකතභයි, තකදළන්ක භතළනත්කසිදුක න් න්.කදළන්කරුකපැ ඹෝජයක
ඇභිරතුසමඹක ඳළවළදියේකකිව්හ, තක "ඳත්ත ේක දළන්වී්පක දළ්ප ්පකනළවළ"ක
කිඹහ.ක ඳත්ත ේක දළන්වී්පක දභන් න්ක නළතුක ්පමුක ඳරීක්ණක

ඳත්නක  ිුක Ceylon Petroleum Corporation එ ක්ක
යක්හරුක ඵහක න්නක interviews ිර ඵනහඹ, තක ඒහුක ඹන්නක
ඕනෆඹකකිඹහක දළනක ළනීභුක ඒක දරුන්ුකදියඥ, හනඹකිර ඵනහද?ක

 ්පකයන් න්ක භික්ද?ක ්පහකතභයිකඳයණකආණ්ඩුත්ක ශේ.කරුක
පැ ඹෝජයක ඇභිරතුසමඹපැ, තක තමුන්නහන් ේරහක යන් න්ත්ක ඒද?ක
අපික කිඹන් න්, තක ඒක නතයක යන්නක කිඹහයි.ක ඒක පැහක  ්පක ය කරක

තරුණඹන්ක ගිහින්ක board ඇල්යේඹක යුත් ත්ක  ි වේුද?ක Board 
ඇල්යේඹක යුත් ත්ක යේේුන්ක ුක යවු ්පක  නි යි.ක Ceylon 
Petroleum Corporation එ කු ගිහින්ක තභයික board ඇල්යේඹක

යුත් ත්. 
 

ගු නිශාල් ගප්ඳත්ින  මශතා 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රේජයි. 
 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 වියි.ක රුක (වදය)ක නයේන්දක ජඹිරසක භන්ත්රීතුභපැ, තක දළන්ක
ඔඵතුභහ කකථහකය නකඹන්න. 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිනවපව මශතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අඩුකණ න්කgarment factory එකපුයේඳහඩුකිර ඵනක ි කු
ඒක ඉසයවහක board එක්ත්ක දභනහ, තක "පුයේඳහඩුක ඇත"ක
නළත්න්පක "ඇඵෆේතුක ඇත"ක කිඹහ.ක දළන්ක අධයහඳනක අභහතයහංලඹක

භඟින්ක ඳහල්ක මුයරු ෝක ඵහක න්නහ.ක එ ේක මුයරු ෝක
ඵහකන් න්ක භිනකසුදුසු්පකඇතුද?ක භිනක්පමුකඳරීක්ණක
ඳත්හද?ක වරික න්පක අයක යේේුන්ක  කු යවුභුක ඳළසමණික උදවිඹක

"කුයේඹහපිටි ඹන්ක විතයක්ක  නි යි, තක අ ේක තළන්යේුවත්ක ඵහක
න්න"කකිඹහක උද් කෝණඹකශකයුත් ත්කඅධයහඳනක අභහතයහංලඹක
ඉසයවහයි.ක  භිද, තක වවුල්ක ආණ්ඩුක වළදු ව්ක කුයේඹහපිටි ඹන්ක

විතයද?කඋද් කෝණඹකශකයුත් ත්කඒකඅඹයි.කක 

අ ේක ය කරක උත්, තක බුද්ධිභත්ක තරුණ ඹෝක උසක අධයහඳනක
අභහතයහංලඹක ඉසයවුක ගිහිල්රහක උද් කෝණඹක ශක යුත් ත්ක
යේයුභුක  නි යි, තක සුදුසු්පරුක අුවක යක්හක  දන්නකකිඹරහයි.ක

යේන්කනහභල්ක යහජඳක්ක භන්ත්රීතුභහක විලසවිදයහරඹුකශියහක්ක

ඵහකළනීභුකයේයුභකදීපුකඑත්කළයදියි.ක"ඹවකඳහරනඹ"කඹුව න්ක
කිඹහක නකඇවිල්රහකවිලසවිදයහරරුකථිහචහේඹරුන්කඵහක
න්නඹක කිඹහක යේයු්පක  දනක එක ඊුත්ක ඩහක ඵයඳතශයි.ක යජය කු
විලසවිදයහර ගත්ක එ වභක දීරහක ිර ඵනහ.ක වරික න්පක යේේුන්ක

ුයවු ්පක  නි යි, තක ඒක අභහතයහංලක ඉසයවුක ගිහිල්රහයික  ඵදහක
 නක උද් කෝණක යන්නක ිරබු ණ්.ක එ වභක  නි යික
යන් න්.ක රැකිඹහක දක රක්ඹක්ක  දනහ, තක  දනහකකිඹහකකිව්හ කු

ඔඹකළයකරකඅරක ්පකය කරකජනතහකඕනෆකතය්පකදළකිර ඵනහ.කඅපික
අවන් න්ක ්පකඉදිරිඳත්කයකිර ඵනකආේථික ප්රිරඳත්ිරඹකළනයි.ක
 ්පක ආේථික ප්රිරඳත්ිරඹක ඇතු ශේක ඉන්නහක  ්පක ආණ්ඩුක ඳක්ඹක

පැ ඹෝජනඹක යනක භන්ත්රීරුන් කක ප්ර ද්ලක පැ ඹෝජනඹක යනක
ජනතහුත්කරළ ඵන් න්ක භිනහද?ක 

රුක නහරක ප්රහද්ක  ි රින් නක භන්ත්රීතුභහක පැ ඹෝජනඹක
යනක  ඳි ශින්නරුක ප්ර ද්ල ගක  ිවික ජනතහුක  භිනහදක

රළ ඵන් න්?ක භිකුත්කරළ ඵන් න්කනළවළ.ක ්පක ිවිකජනතහු, තකක
 ත්ක හක යනක ජනතහ කු එ වභක නළත්න්පක යඵේක හක යනක
ජනතහුකරළ ඵන් න්ක භිනහද?කඒකප්ර ද්ලකපැ ඹෝජනඹකයනක

භවජනකපැ ඹෝජිතඹන්කඉන්නහ.කඒකඅඹුක භිකුත්කරළ ඵන් නත්ක
නළවළ.ක ඒක පැහක එ වභක  නිරළ ඵනක ළයකරක අරඹක්ක  ඳන්නක
 ඳන්නහක තභයික  ්පක දුන්නක වදන් න්.ක ය කරක ඇත්තක ආේථික
තත්ත්ඹක ඳන්ුව්පකයපුකඑක වියි.කවළඵළයි, තකඔඵතුභන්රහත්කඅයක

ළයකරක අරඹක  ඳන්නක ඳන්නහභක යුක අභහරුක තළනුක ඇද නක
ඹසමන්ක ිර ඵන් න්.ක තමුන්නහන් ේරහුක  නක උත්තයක නළවළ.ක
 භිනදක ිර ඵන් න්?ක  ්පක ිර ඵන් න්, තක ආ ඹත්ක ඵදුක වනක

එ න්.ක අපිුක භතයික කිරිඇල්රක ඇභිරතුභහක විඳක් ගක
භන්ත්රීය ඹකුක ල ඹන්ක සිටික හර ගදීක කිඹපුක ථහක්.ක එතුභහක
කිව්හ න්, තක ඕනෆක  ි නකුුක යුද්ධක යන්නක පුළුන්ක කිඹහ.ක ඒක

හ කභක තභයි, තක ණඹක ළනීභුක වක ඵදුක ළඩික කිරීභුත්ක ඕනෆක
 ි නකුුකපුළුන්.කය කරකආේථිඹකවදන්න, තකපැසඳහදනකආේථිඹක
දියුණුකයන්නකතභයිකඋත්, තකබුද්ධිභත්කළබිනකරකභණ්ඩරඹක්කඕනෆක

යන් න්.කනළත්න්පකඵදුකළඩිකයන්න, තකසිඹඹුක12ුකිරබුණුකඵද්දක
සිඹඹ කු 15ක්ක යන්න, තක ණඹක න්නක එක ළඩික යන්නක ඕනෆක
 ි නකුුක පුළුන්.ක ය කරක පැසඳහදනක ආේථිඹක වදන්නක

 ින්ුවන්ුක ඵළවළ.ක ඒක පැහක දළන්ක ඕනෆයක ිර ඵන් න්ක ඇත්තක
කිව්හක හ කභ, තක  ්පක අඩුක ඳහඩුක  භික්ද, තක  ්පක ප්රිරඳත්ිරභඹක
ප්රලසනඹක භික්දකකිඹනකඑකපැළයදික ත්රු්පකළනීභයි.ක 

 ්පකආේථිකක්රභඹක ඇතු ශේක වනකරළබීක ිර ඵන් න්කහුද?කක

පැසඳහදඹහුක වනකරළබිරත්කනළත්න්ප, තකඳහරි බෝගිඹහුක වනක
රළබිරත්කනළත්න්ප, තකවනකරළබිරහකිර ඵන් න්කඅතයභළදිඹහුයි.කවීක
හකයනක ිවිඹහකරුපිඹල්ක17ුකතභන් කකවීකකි රෝකවිකුණහක
න්නකඵළරික දුක්කවිඳිනහ.ක  භ වේකරුපිඹල්ක 75 ,ු තක 80 කු වහල්ක සමරක

ඉවශකගිහින්කඵත්කටිකන්නකඵළරිකඳහරි බෝගිඹහකදුක්කවිඳිනහ.කඒක
අත ේකඅතයභළදිඹහකරහබකන්නහ.ක 

රුක පැ ඹෝජයක ථහනහඹතුභපැ, තක ඳසුගිඹක හර ගක වුණුක
සිදුවීභක්ක භහක දළන්ක කිඹන්න්ප.ක තමුන්නහන් ේරහක ඳසුගිඹක අඹක

ළ ඹන්ක ආනඹපැක භහළුක වහක සිඹඹුක 5ක ඵද්දක්ක ඳළ නව්හ.ක
ඒ කු  වේතුක  රක කිව් ව්ක  භික්ද?ක  ද්ශීඹක ධීයඹහක -අ ේක
ධීයඹහ-කආයක්හකයන්නකතභයිකඵද්දකඳළ නව් ව්කකිඹහකකිව්හ.ක

එ වභකන්පකඒකඵද්දකඳළ නව්හුකඳසුක ද්ශීඹකධීයඹහකමුහුදුකගිහින්ක
ළකඩිපුයකභහළුකඅල්රරහ, තකඒකන්නකභහළුකටික  ශක ඳිශුකඇවිත්ක
ධීයඹහ කක ආේථික තත්ත්ඹක දියුණුක  න්නක ඕනෆ.ක භහළුක නක

ඳහරි බෝගිඹහුක වනඹක්ක රළ ඵන්නක ඕනෆ.ක ඒක ප්රිරඳත්ිරඹක
්රිඹහත්භකයන්නකඳුන්කන්නක ිුකඉසයක රහභක යජ ගක
ආඹතනක  ද්ශීඹක භහළුක සමරදීක න්නක ඳුන්ක න්නක ඕනෆ.ක වළඵළයි, තක

අ ේක ය කරකආයක්ක අභහතයහංල ග, තක යුදකවමුදහ ව්ක භහළුක ඳඹනක
ළඳයු්පරුහ ,ු තක  ුන්ඩේකඑකත්තකඑක් නහුකආණ්ඩු න්කක

869 870 

[රුකඅුවයකදිහනහඹකකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

වනඹක්කදුන්නහ.කඒක භික්ද?කඅයකසිඹඹුකඳ වේකඵද්දුකඅුවකසමරක

ළඩික යන්න.ක ඒක අුවක කියේ නිච්චිඹ, තක හිඟුයක් ිඩ, තක මුරිරව්, තක
න්න්තු ේ, තක  ිශම, තක ඳනහ ිඩ, තක අුවයහධපුයඹක කිඹනක යුදක
වමුදහකවුරුකවත කුඳභණක්කභහළුකඳඹනකඔහුුකළඩිපුයකරුපිඹල්ක
සමයේඹනක25ක්ක නහ.ක 

 ්පකඳඹන් න්කආනඹපැකභහළුද?ක ්පකසමරකළඩිවීභුකඉඩඩක
වදහක දීක ිර ඵන් න්ක වුද?ක ඒක අුවක  දළපැක  ුන්ඩේරුහත්ක
අභිබහක ගිහින්ක ිර ඵනහ.ක  දළපැක  ුන්ඩේරුහක අුවක  ්පක

්පපේණක ුන්ඩයඹුකඹන් න්කරුපිඹල්කසමයේඹනක545යි.කඳශමුළපැක
 ුන්ඩේරුහ කුිර ඵන් න්කරුපිඹල්කසමයේඹනක531යි.කවළඵළයි, තක ්පක
සිඹඹ කු ඳ වේක ළඩිවීභත්ක එක්ක ඔහුුක රුපිඹල්ක සමයේඹනක 571ක්ක

රළ ඵනහ.ක ්පකවුරුක7කවිතයයි.කඅඩුකසමරකදභරහකදීරහ, තකඳසුක ්පක
අඹකළ ඹන්කඉදිරිඳත්කශකසිඹඹුකඳ වේකවනඹකඅය නකළඩිකයක
ිර ඵනහ.කඒකඅුවකඔහුකළඩිපුයකරුපිඹල්කසමයේඹනක25ක්කන්නහ.ක

වුදක ්පකදුන් න්?ක ්පුක ඳිඩිකවි යෝධඹක්කආහුකඳසුකදළන්ක
කිඹනහ, තකආනඹපැකභහළුකඳඹනහදකකිඹරහකSri Lanka Customs 
එ න්ක අවරහක දළනක න්නක  .ක අඳක අවන් න්, තක  ි වන්දක
 නහ ව්කකිඹහකභහළුහ කකවළටිකඵරරහක දළනකන් න්ක ි විභදක

කිඹහයි.කඑ වභකන්පක කආනඹපැකභහළුද, තක ද්ශීඹකභහළුදකකිඹනකඑක
වමුදහකවු ේක ඉන්නකපැරධහරින්ක අවන්නකඕනෆ.ක  ්පක ප්ර්පඳහදනක
සමටු ව්කබහඳිරයඹහකවුද?කක 

වමුදහ ව්ක ආවහයක ළඳයීභක ්පඵන්ධ ඹන්ක භවහක භඩිඹක්ක
 නහඹක කිඹනක හයණඹක බුද්ධික ඳිරයණක භන්ත්රීතුභහක එක
අසථහදීක  ්පක ඳහේයේ ්පන්තු ව්දීක භතුක ශහ.ක එතුභහක වමුදහක

පැරධහරින්ක ද ද නකු කකන්පකඳහකවන්කශහ.කකඒකළනකහක්කක
 දන්නකකිඹරහකCID එුත්ක එතුභහකළක ව්හ.ක අඳක දළනක න්නක
ළභළිරයි, තක ආණ්ඩුක ඳක් ගක භන්ත්රීය ඹක්ක ඳහේයේ ්පන්තු කු

එ වභක චෝදනහක්ක නහහ කුඳසුකඒකපිළිඵකඳරීක්ණකශහදක
කිඹහ.ක ඒක පිළිඵක යුදක වමුදහක මරසථහන ඹන්ක ශක ඳරීක්ණ ගක
හේතහුක  භිදක වු ණ්, තක ඒක අුවක ළරැදිරුන්ක  රහක

ිර ඵන් න්ක වුදක කිඹහත්ක අඳක දළනන්නක ළභළිරයි.ක දළන්ක  ්පක
ආණ්ඩු න්කවනකරහකිර ඵන් න්කහුද?කඅඩුකතය ්පක ්පකය කු
ආයක්හකයන්නක ේහකඳඹනකවමුදහුකෆභකඳඹනක ුන්ඩේක
එ ුවත්කහකනකතළනුකඉඩකදීරහකිර ඵනහ.ක 

 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ කුතකවිනහඩික දක්කිර ඵනහ. 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිනවපව මශතා 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 වියි, තකරුකපැ ඹෝජයකථහනහඹතුභපැ.ක 

අතයභළදිඹහුකහකන්නකඉඩඩකවදහකදීරහකිර ඵනහ.කවීකහක
යනක ිවිඹහුක නි යි, තකඵත්කනකඳහරි බෝගිඹහුක නි යික
අතයභළදිඹන්ුකතභයිකරහබඹකරළ ඵන් න්.කභහළුකඅල්රනකධීයඹහ කු

 නි යි, තකභහළුකනකඳහරි බෝගිඹන්ුක නි යිකඅතයභළදිඹන්ු, තක
ජහහය්පරුන්ුක තභයික වනඹක රළ ඵන් න්.ක ඒහ කු
තමුන්නහන් ේරහක ඉඩක දීරහක ිර ඵනහක  න්.ඔන්නක ඔ විභක  න්ක

ආේථිඹක දුන් න්.ක ක  භ වභක තදුයුත්ක ආේථිඹක ඉසයව කු
 නක ඹන්නක පුළුන්ක ද?ක යුක ඉදිරිඹුක  නක ඹන්නක න්ප, තක අපිකක
 ඹෝජනහකයනකළඵෆකපැසඳහදනකආේථිඹක්, තකඒකපැසඳහදනඹ කුප්රජහක
වබහගිත්ඹක්, තක ඒක වබහගික නක ජනතහ කු හධහයණක ප්රිරරහබක

 ඵදීක ඹහභක්ක ශක යුතුයි.ක ඒක්රිඹහදහභඹුක තමුන්නහන් ේරහක ඕනෆක
නභක්ක දභහක න්න.ක ඕනෆක හදඹක්කකිඹහක නභක්ක දභහක න්න.ක ඒක
තභයික ජනතහුක රඵහක  දන්න කු ිර ඵනක එභක උත්තයඹ.ක  නක

පිළිතුරුක නළවළ.ක පැසඳහදන ගක ප්රිරරහබක හධහයණක  ඵදනහක

කිඹන් න්ක  භික්ද?ක ළටුේක විධිඹු, තක විශ්රහභක ළටුේක විධිඹු, තක
අධයහඳනඹු, තක  ෞයක  ේඹුක ඹටිතරක ඳවසු්පක විධිඹ කු
රළ ඵන්නකඕනෆ.කකජනතහුකඒකප්රිරරහබකවිදුයේකබි රන්කරළ ඵන්නක
ඕනෆ.කඑත ිුක ්පකතය්පකකවිදුයේකබිරක්ක න්නකජනතහුකඕනෆක

 න් න්ක නළවළ.ක ඒක ප්රිරරහබඹක රළ ඵන්නක ඕනෆක ජනතහුයි.ක ඒක
භහේඹ කු ඹන් න්ක නළිර, තක  භිනක විධිඹුක ශත්ක ආේථිඹක
ඉසයවුකන්නකඵළවළ.ක භිනකමුදල්කඇභිරකආත්, තක භිනකඅභළිරක

ආත්, තක භිනකළබිනකරකභණ්ඩරඹකඳත්කවුණත්, තකතමුන්නහන් ේරහක
කවවු ල්ක  නි යි, තක ඔළු න්ක හිු නක ශත්ක ඔඹක ප්රිරඳත්ිර ගක
න්පකඹන් න්කප්රිරපරඹකඔඳභණයි.කආේථි ගකතකඩහකළටීභක්ක

ඳභණයි. 

රුක පැ ඹෝජයක ථහනහඹතුභපැ, තක භුක ඔඵතුභහක ළඩිපුයත්ක
 ව්රහක රඵහක දුන්නහ.ක ඒක පිළිඵක  ඵි විභක සතුිරයි.ක වවුල්ක

ආණ්ඩු ව්කඅභළිරයඹහකවිධිඹුකයපැල්කවික්රභසිංවකභළිරතුභහක නක
ආපුකආේථිකප්රිරඳත්ිරඹකපිළිඵකහච්ඡහකකිරීභුකඳහේයේ ්පන්තු ව්ක
හරඹක න්කකිරීභකඉතහකටිනහකකිඹහකඅපිකහිතනහ.ක කනමුත්ක ්පක
ටිනහභක රළ ඵන් න්ක  ්පක විහදඹ කු ඇත්තක දහඹත්ඹක්ක

රළබු ණිත්කඳභණයි.කඒකපැහක ්පකවි ව්චන, තක ්පක ඹෝජනහකසිඹල්රක
භවජනක පැ ඹෝජිතඹන්ක විධිඹු, තක අපික වළභක  දනහභක ඉතහක ළඹුරින්ක
රහක ඵරහක අ ේක යුක ඳත් සමන්ක ඹන, තක දළුවත්ක ළටිරහක ිර ඵන, තක

තදුයුත්කළටීභුකපැඹසමතකඅහධ ඹන්ක ිඩකළනීභකවහකයනක
හමුහිකඋත්හවඹක්ක ක ුව න්කදහඹවීභුකආයහධනහකයසමන්ක
භභකපැවඬක නහ.ක ඵි විභකසතුිරයි. 

 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රුක භයේක්ක භයවික්රභක භළිරතුභහ.ක ක ඔඵතුභහුක විනහඩික 20ක
හරඹක්කරඵහකදීකිර ඵනහ. 

 
[10.55 a.m.] 
 

ගු මලි්ෂ වමරවික්රම මශතා  (වුංලර්ධන උඳාය මාර්ග ශා 

ජාතයන්තර මලමෂ අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு றக் சறக் - அதறறயத்ற உதர தொகநகள் 

ற்றும் சர்ரச ர்த்க அகச்சர்) 

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

Hon. Deputy Speaker, I appreciate some of the 
comments made by the previous speaker, the Hon. (Dr.) 

Nalinda Jayathissa, and that is more the reason why we 

are introducing these new economic reforms and new 

proposals. Sir, being in Government only for six months, 
we cannot perform miracles. But, I can assure you that the 

foundations are being laid for a prosperous Sri Lanka.  

In the modern world, where the domestic and 

international economic landscapes change very quickly, 

economic management is a continuous task. It is not 

uncommon, therefore, for fiscal measures to be 
introduced at various times of the year to respond to 

emerging challenges. A combination of both international 

and domestic factors have had an adverse impact on the 

prospects of the Sri Lankan economy.   

On the external front, the rise in the US Federal 

Reserve’s interest rate, the slowdown in China, the net 
outflows of capital from emerging markets in general, the 
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disturbances in the Middle East, the sluggish recovery in 

Europe and Japan, the depreciation of the Russian Rouble 

and the uncertainty caused by the threat of Britain's 

possible exit from the European Union have all served to 
generate significant headwinds for a country like Sri 

Lanka.   

On the domestic front, we are having to take constant 

remedial action to counter the effects of the highly 
burdensome legacy which we inherited. The previous 

Government pursued a policy which was inappropriate for 

a country like Sri Lanka. Its growth model was based on 

foreign commercial borrowing financed public investment 
in infrastructure. The quality of these investments was so 

poor that they are not earning or saving any foreign 

exchange. Instead, they have merely resulted in the 

building up of an unsustainable debt burden. More than 
US Dollars 10 billion was incurred as external debt, out of 

which US Dollars 8 billion is from China alone. This has 

contributed to financing white elephant projects like the 

port, airport, conference centre and the cricket stadium in 
Hambantota. The cost per kilometre of the roads has also 

become a subject of much controversy. 

Our Government is now working on a number of 

projects to rescue the country and the people from the 
parlous situation of a port without ships; an airport 

without planes; a conference centre without conferences 

and a cricket stadium with very few matches. The projects 

we are pursuing include a 1000-acre industrial zone near 
the Port in Hambantota, an aviation hub for Mattala 

Airport as well as trade and logistics centres in the 

surrounding area. All these activities will increase usage 

of both the Hambantota Port and the Mattala Airport. The 
Port will be further developed on a joint venture basis to 

handle the anticipated increase in shipping. These plans 

are designed to reduce the massive debt burden imposed 

upon the people by the previous administration. We are 
also exploring ways and means of improving the terms 

and conditions of the loans taken to finance these white 

elephant projects.  

Our Government is hopeful that it can transform these 
projects, which are imposing an onerous burden on the 

people through increased taxes and/ or a diversion of 

resources from high-priority public expenditure, such as 

hospitals and schools, into viable businesses earning 
valuable foreign exchange. Our legacy also includes a 

policy framework, which disproportionately favoured 

producing for our small domestic market as against 

selling into the global market place. The result of all these 
has been that the growth momentum in the economy has 

slowed down, debt payments have ballooned, and the 

economy is not generating enough productive 

employment. The previous Government created 
unproductive jobs by increasing the public service from 

600,000 in 2005 to 1.4 million in 2015. 

The fiscal space no longer exists to continue with this 

short-sighted policy. Our predecessors have created a 
ticking time bomb for future generations in terms of 

pension liabilities. We now need to draw a line under this 

misguided and burdensome legacy, which is extremely 

dangerous for subsequent generations. We are determined 
to restore the growth momentum in the economy by 

creating high-value employment rather than merely 

increasing the size of an already over-sized Public 

Service in an unsustainable manner and by invigorating 
our export performance with the support of increased 

Foreign Direct Investments -FDIs. 

Sir, in this connection, it is extremely 

counterproductive that our efforts to create the conditions 
attractive to investment and to generate employment for 

our young people are being attacked for no good reason. 

The Partnership Agreements that we are negotiating with 

China and India have the potential to be the cornerstones 
of our development process. These Agreements can give 

us the access to capital, markets, technology, training and 

know-how to transform our economy for the benefit of 

our people. Those who are leading the campaign to attack 
our efforts should be aware that they are, in fact, 

undermining the path to prosperity of our people for 

narrow and self-interested political gain. 

I should also place on record that it is unacceptable 
for Members of this House and others to make totally 

unsubstantiated and irresponsible statements about 

professionals who are ready to give their time for 

advancement of development of the country. 

In my view, fiscal consolidation is the most important 

element of the remedial measures that need to be taken to 
create a competitive economy, which will create the 

enabling conditions for accelerated growth, productive 

employment and a sustained non-inflationary rise in real 

incomes of the people.  

We need to move away from repeating cycles of 

unsustainable populist policies. We cannot afford to keep 
living beyond our means as a country. Sri Lanka has been 

able to “live beyond its means” largely due to the 

generous amounts of highly-concessional foreign aid it 

received over three decades since the liberalization of the 
economy in 1978. These aid inflows have served to fill 

the structural gap between revenue and expenditure in a 

less-burdensome manner. They have also assisted in 

financing the Current Account deficit of the balance of 
payments on very easy terms. The downside was that this 

generous access to easy money enabled successive 

governments to postpone making the difficult decisions 

necessary to achieve a sustainable fiscal framework. 
However, the circumstances have now changed. Sri 

Lanka’s graduation to lower-middle-income country 

status has introduced a new paradigm of fiscal 

management.  
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Over the last five years, the previous Government 

substituted foreign commercial borrowing for the 
declining ODA. As this money was much more 

expensive, a high premium had to be attached to the 

prudent use of these borrowed resources. Unfortunately, 

the opposite happened: much of this expensive borrowing, 
which has to be paid back by the people of this country, 

was wasted in the pursuit of a highly-personalized family 

agenda. The poor quality of much of the expenditure 

incurred has now meant that the headroom to continue to 
borrow from international capital markets has become 

much more limited because of the heavy burden of 

servicing such debt. In addition, the debt overhang has 

become a major obstacle to future development.  

The time has now come to turn over a new leaf when 

it comes to fiscal management. It would be dangerous to 

adopt a “business as usual” approach. We need to get 

away from the repeating cycle of stop-go policies of the 
past that have caused unpredictability and uncertainty in 

the business environment.  

Sir, at this point, it would be useful to take a historical 

perspective of fiscal performance over the last four 
decades. The budget deficit has been the main source of 

macroeconomic instability. It has meant that Sri Lanka 

has tended to be an economy with a high fiscal deficit, a 

high inflation, a high nominal interest rate and an 
overvalued, volatile exchange rate economy. This is 

diametrically opposed to the successful economies of the 

East and the Southeast Asia. Unlike in Sri Lanka, East 

and Southeast Asian countries pursued sound budgetary 
policies which facilitated macroeconomic stability. This 

enabled accelerated development in a way, which has not 

been possible in Sri Lanka.  

An unsustainable budget deficit pumps money into the 

economy. This has two effects: it raises prices and draws 

in additional imports, thereby exerting pressure on the 

balance of payments. We must also recognize that the 
unsustainable budget deficit-fueled high inflation is 

tantamount to an implicit, very regressive tax on the poor 

and the vulnerable. The value of the assets belonging to 

the rich increases with inflation and acts as a hedge 
against its adverse impact. However, the poor have no 

such hedge as they own little or no assets. Rising inflation 

and the balance of payments pressure resulting from the 

excess demand created by unsustainable budget deficits 
also exert upward pressure on interest rates. This results 

in an increase in the cost of financing in the economy and 

acts as a drag on its growth. Sir, it is remarkable that in 

every year since 1988, the current expenditure has 
exceeded the revenue. This has meant that the 

Government has had to borrow to meet even some of its 

current expenditure. 

In the new paradigm of Sri Lanka being a lower-

middle-income country with exposure to rating agencies 

and international capital markets, this is a level of 

profligacy we simply cannot continue. We have to make a 

decisive break from the past when it comes to the 
management of the Budget. Poor fiscal management has 

been one of the key reasons why we have had difficulty in 

creating an economy that has generated employment and 

incomes to meet the aspirations of our people. We must 
not forget our past, which has been marked by two youth 

insurrections in the South and a separatist conflict in the 

North and the East. A mismatch between expectations 

and opportunities has been a major cause of these social 
upheavals. 

As I have already mentioned, the country is now 

exposed to rating agencies and international capital 

markets, which will punish poor economic management 
in the most brutal fashion. We have seen what can happen 

in Greece recently and during the East Asian and Latin 

American debt crises in the 1980s and 1990s. We must, 

therefore, initiate timely remedial measures to strengthen 
our budgetary outcomes and debt dynamics. 

The previous Government allowed the tax revenue to 

fall to 10.9 per cent of the GDP in 2014. It was above 20 

per cent in the 1980s. The norm for countries with our 
rating is around 18 to 20 per cent. The previous 

Government's mismanagement of revenue mobilization 

now means that we have to impose burdens on the people 

to increase revenue to acceptable norms, to levels which 
are aligned with the responsibility of the Government to 

deliver basic services and essential infrastructure to the 

people. It is our intention to increase revenue to 15 per 

cent of GDP within three years and eventually, to 20 per 
cent in line with the needs of a country at our level of 

development. 

During its later years, the previous Government 

reduced the country to a point where debt servicing 

absorbed 90 per cent of the Government revenue. They 

took the country to a point where new borrowing has to 
be increased to pay off the previous debt. 

The measures we are proposing will place us on the 
path to a fairer and a simpler tax system. They will widen 

the tax base and improve tax administration. We must 

also curb unnecessary expenditure while protecting 

Capital Expenditure and ensuring its quality as that is 
necessary for developing our economy.  

Sir, we are determined to reduce the budget deficit to 
3.5 per cent of GDP within five years. This is the level 

which would align with a sustainable fiscal outcome. We 

owe it to our children and grandchildren to put our fiscal 

house in order, once and for all. We need to get away 
from the ad-hoc approaches of the past that have given us 

repeating unpredictability and uncertainty in our 

economic life. The National Unity Government offers the 

best opportunity we have had to give primacy to the 
national interest rather than petty partisan politics. We 

owe it to future generations to seize this opportunity.  
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A strong commitment to fiscal consolidation to 

address the main source of instability in the system and 

create the conditions for a sustained path to prosperity for 

our people, their children and grandchildren is the 
hallowed responsibility of every Hon. Member of this 

House. 

Sir, in conclusion, I hope this House will respond to 

this historic opportunity by rising to meet its 
responsibility to future generations of Sri Lankans by 

breaking with the past of unsustainable populist policies. 

We need a new era of fiscal prudence. The costs of not 

rising to this challenge can have devastating effects on 
our future generations. We must slay the twin dragons of 

large budget deficits and the unsustainable debt burden, 

once and for all. I hope this House will do its duty by 

future generations. 

We need to respond decisively to the external and 

domestic challenges before us in order to meet the 

aspirations of our people for gainful employment and 

rising living standards.  

Thank you.  
 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟු, තකරුකහසමණීක රිකු කකභන්ත්රීතුභහ.කඔඵතුභහුකවිනහඩික
10කහරඹක්කිර ඵනහ.ක 

ඊුක  ඳය, තකවුරුන්ක වෝක රුකභන්ත්රීයඹකුකවිසින්කමරහනඹක

වහකරුකරකීකජඹේධනකභවතහ කකනභක ඹෝජනහකයනක රක
භහකඉල්රහකසිටිනහ. 

 

ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුකපැ ඹෝජයකථහනහඹතුභපැ, තක"රුකරකීකජඹේධනකභවතහක

දළන්කමරහනඹකතකයුතුඹ"යිකභහක ඹෝජනහකයනහ. 
 
ප්රපනය විමවන දින්  වභා වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ගු නිමයෝජය  කථානායකතුමා මාවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  ගු කී ජයලර්ධන මශතා මුාවනාරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்று அகனர, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண  

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
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ගු ගාමිණී මොකුමප මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක අදක ආණ්ඩු, තක -අභළිරතුභහ-ක

තුන් පැකයුත්කඵදුකළඩිකකිරීභක්කසිදුකකිරීභක්පඵන්ධ ඹන්කනක

විහද ගදීකභයේක්කභයවික්රභකභළිරතුභහ කකථහකළනකභභකඉතහභක

තුටුක නහ.කඑතුභහුයිකමුදල්කඇභිරක න්නකිරබු ණ්.කඅදකමුදල්ක
ඇභිරකයවිකරුණහනහඹකභළිරතුභහ.කඵදුකළඩිකකිරී ්පක ඹෝජනහක
 කන් න්ක අභළිරතුභහ.ක අ ේක ංේධනක උඳහඹක භහේක වහක
ජහතයන්තයක ශකඇභිරතුභහකඑහිකප්රිරපරකළනකථහකකයනහ.ක 

 ්පකළනකථහකයනකවිුකඅපිුකහයණහක දක්කළනකල්ඳනහක
යන්නුකසිද්ධක නහ.ක ්පකයුකයුද්ධක ද කුවකසුනහසමඹ කු
 ිදුරුකවුණුක යුක්.ක රෝ ගක අ නක්ක යුල්කභඟකඵරනකවි කු

එ වභක තත්ත්ඹුක මුහුණක දුන්ුවක යුල්ක ිර ඵන් න්ක එක්ක
නළත්න්පක දක්කවිතයයි.ක 

1977දීක  ේ.ආේ.ක ජඹේධනක භළිරතුභහක විෘතක ආේථිඹක ඇිරක

ශහභක 1983ක -ක 1984ක හර ගදීක දකු ණ්ක ත්රසතහදීක යහඳහයඹක්ක
ඇිරක රහක ්පකය කරකආේථිඹුකවිලහරකඳහඩුක්කඇිරකවුණහ.කභභක
හිතනකවිධිඹුක ඒකඅසථහ ව්දීක  ත්ක ෂළක්ුරික 100ක්ක 200ක්කඳභණක

ගිපැක ිරේඵහ;ක ඵසක ගිපැක ිරේඵහ;ක අහිංක ජීවිතක ණනහක්ක නළිරක
ශහ;කඅ ේකභන්ත්රීරුන්කඳසකවඹක ද නකුකකහතනඹකශහ;කඳශහත්ක
බහක භන්ත්රීරුන්කකහතනඹකශහ.ක භභකනහටුකන් න්කතභත්ක
 ්පක ආණ්ඩුක ඒක සිදුක ශක කහතනක ළනක  ිඹන්නුක උත්හවක

 නිකිරීභකළනයි.කභභකහිතනහකFCID එක්රිඹහකයනහකහ ක, තක
ඒක හර ගක කහතනඹක ශක භන්ත්රීරුන්ක පිළිඵත්ක විබහක ශක
යුතුයිකකිඹරහ.ක අ ේක වීයසිංවකභල්යේභහයච්චිකභන්ත්රීතුභහ, තකජී.වී.එස.දක

සිල්හක භන්ත්රීතුභහ, තක එක්ත්ක ජහිරක ඳක් ගක  ල්්පරුන්ක
 ද ද නකු, තක අසමේතයේං්ප භන්ත්රීතුභහක හ කභක උතු ේක
භන්ත්රීරුන්කකිහිඳක දනකුකකහතනඹකශහ.කඇයික ්පක ද්ලඳහරනක

ඳළිළනී්පකවිතයක්කයන් න්?කඒකකහතනකපිළිඵත්කවිබහකයරහක
ඒහ ගකකහතඹන්කඉදිරිඳත්කයරහකදඬු්පකකශකයුතුයි.කඑදහකහිටිඹක
විඳක්කනහඹකඅසමේතයේං්ප භළිරතුභහ, තකඅ ේකත්රිකුණහභර ගකහිුපුක

භන්ත්රීතුභහ, තක ඹහඳන ගක හිුපුක භන්ත්රීතුභහක හ කක විලහරක පිරික්ක ඒක
හර ගක කහතනඹක ශහ.ක තමුන්නහන් ේරහක ඳයණක  ද්ල්ක
 ිඹනහක න්පක ඒහක පිළිඵත්ක ඳරීක්හක යන්නක ඕනෆක කිඹනක

එයිකභභකකිඹන් න්.ක 

අපිකභහින්දකයහජඳක්කභළිරතුභහුක ෞයකයන් න්කහයණහක
කිහිඳඹක්කපැහයි.ක එතුභහක ඵහයක ත් ත්කසුනහසම ඹන්ක විනහලක වුණුක
යුක්.කජහතයන්තය ග, තක- රෝ ග-කආේථිකඅේබුදඹක්කඇිරක රහක
ඇ භරිහ ව්, තකඑංරන්ත ගකඵළංකුකවනකහරඹකතභයිකඑතුභහක

යුක ඵහයක ත් ත්.ක උතුරුක -ක නළක ඟනහියක ඳශහ ත්ක දීේකහලීනක
යුද්ධඹක්ක ඳිරනක යුක්ක තභයික එතුභහක ඵහයක ත් ත්.ක ආේථිඹක
ශභනහයණඹක යරහක සුනහසම ඹන්ක භළරුණුක සමපැසුන්ක වළයක

අ නක්කසිඹ ක ද්කප්රිරසාහඳනඹකයන්නුකඑතුභහුකපුළුන්කවුණහ.ක
ඒකහ කභක යුද්ධඹකඅන්කයරහක උතුරුක -කනළක ඟනහියකඳභණක්ක
 නි යිකශ්රීකරංහභකඑකයුක්කවළටිඹුකංේධනඹකයන්න කු
එතුභහුක පුළුන්භක්ක රළබුණහ.ක ඒක හ කභක උතු ේක දරුන් කු

ඳහල්කඹන්නකපුළුන්භකඇිරකශහ. 

එතුභහක යුද්ධක  ශේක ද්රවිඩයින්ක භඟක  නි යි.ක එතුභහක යුද්ධක
 ශේක මුසයේ්පක ජහිරයින්ක භඟක  නි යි.ක එතුභහක යුද්ධක  ශේක
සිංවරක උදවිඹක භඟක  නි යි.ක එතුභහක යුද්ධක  ශේක  ්පක ය කරක
ත්රසතහදීන්ක භඟයි.ක ඒක ෆභක ජනක  ිු කභක වුභනහන්ක

ඉස කු යන්නුක එතුභහක ්රිඹහක ශහ.ක ඒක විතයක්ක  නි යි.ක ඒක
ආේථිඹකලක්ිරභත්කආේථිඹක්කඵුකඳරිේතනඹකශහ.කඑතුභහක
ණඹකත්තහ.කඒකණඹකඅය නක ්පකයුකංේධනඹකශහ.ක 

අදක භත්තරකගුන්ක  තිටු ඳිශක ළනකථහකයනහ.ක භත්තරක
ගුන්ක  තිටු ඳිශ වදන්නක ඉසයක  රහක  ්පක යුුක ආපුක වළභක
ගුන්ක ඹහනඹක්භක emergency landing වහක භදුයහසික ගුන්ක
 තිටු ඳිශුකඹන්නකසිද්ධකවුණහ.කඒකවහක න්නකඅඳුකසිද්ධක
වුණහ.ක ිශමකඉරහකභදුයහසිඹුකඹනකවළභකගුන්කඹහනඹුභකඒක
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වහකවුභනහකයනක තල්කප්රභහණඹකඅය නකඑන්නකසිද්ධකවුණහ.ක

එඹහේක රංහකඇතුළුකෆභක ජහතයන්තයක ගුන්කභහභුභක අඹත්ක
ගුන්ක ඹහනඹුභක එ වභක යන්නකසිද්ධක වුණහ.ක නමුත්ක භත්තරක
ගුන්ක තිටු ඳිශකවළදුහුකඳස ේක ඒක  තල්කප්රභහණඹකඅඩුක වුණහ.ක
එ වභකදීේකකහලීනකළඩකපිළි ශක්කඅපිකඇිරකශහ.ක 

අ ේක ිශමකයහඹකආය්පබක ශේකඑදහකවි ද්ශි ඹෝක ්පකය කරක
හිුපුකහර ග.ක1977දීකඅ ේකරයේත්කඇතුරත්මුදයේකභවත්භඹහ යහඹක
ංේධනඹකයන ිුකහුඟක්කඅඹකඒකවි ව්චනඹකශහ.කඅදකඑඹක

ජහතයන්තයකයහඹක්කඵුකඳරිේතනඹක රහකිර ඵනහ.ක 1977දීක
න් කරනේක ිරබු ණ්ක නළවළ.ක නමුත්ක එදහක ආය්පබක යපුක ළඩක
පිළි ශකපැහකඅදකරංහ ව්ක විකයහඹක්කිර ඵනහ.කඒකවිධිඹ කු

තක අවුරුදුක දවඹක්, තක  දිශවක්ක ඹනක විුක භත්තරක ගුන්ක
 තිටු ඳිශයි, තකයහඹයික  ්පක ය කරක ළඩිභකආදහඹ්පකරඵනකආඹතනක
ඵුකඳත්කනහ.ක 

අ ේක අග්රහභහතයතුභහක ළනක භහක නහටුක  නහ.ක එතුභහක
එතුභහ කක  නිවළකිඹහක  ඳන්න් න්ක නළවළ;ක භහින්දක යහජඳක්ක

භළිරතුභහුකඵණිනහ.කඒක නි යිකයන්නකඕනෆ.කඅපිකඅේබුදඹ කු
මුහුණක  දන්නක ්රිඹහක යන්නක ඕනෆ.ක දළන්ක භයේක්ක භයවික්රභක
භළිරතුභහක  ළින්භකකිව්හ, තක "Pension එකිරබුණුකපැහකඳහඩුක්ක

වුණහ, තකඒකපැහකpension එකනළිරකයනහ"කකිඹරහ.කඒුකභහින්දක
යහජඳක්ක භළිරතුභහුක  දිසක කිඹරහක ළඩක්ක නළවළ.ක
තමුන්නහන් ේරහ කක ආේථිකක්රභඹක අුවක ඒක යනහක කිඹරහක

කිඹන්නකඕනෆ.කභහින්දකයහජඳක්කභළිරතුභහකු ක දිසකකිඹරහකහුත්ක
රළ ඵනකpension එකඳනකඑක නි යිකළ ඩ්.ක 

Central Bank එ ක්ක ිල්රඹකළනකCOPE හේතහක දන්නක
ඉසයක  රහකආණ්ඩුක විසුරුහක වළයරහ, තකආණ්ඩුක ඳත්ක වුණහභකඒක
ළනක විඹන්නකSelect Committee එක්කඳත්කයනහකකිව්හ.ක

ක ෝක ඒක Select Committee එ? ඒක පැහක තභයික ල්යේක drain 
වු ණ්.ක ඒක ල්යේක තභයික රහ නක ගි ග.ක ඒහක තභයික අදක
තමුන්නහන් ේරහුකපිඹන්නකඵළරුකඉන් න්.ක 

තමුන්නහන් ේරහක ඳනසක  ද නකු න්ක ආණ්ඩුක්ක පිහිටුහක
 නකඒකආණ්ඩුකඳත්හක නඹන්නකණඹකත්තහ.කඉන්දිඹහ න්ක

ණඹකත්තහ.කජහතයන්තයකඵළංකුයේන්කණඹකත්තහ.කඒකණඹකත් ත්ක
 ටිකහලීනකඅවුරුද් දන්ක න්න.කළඩික  ඳියේඹත්කඑක්කඒක
ණඹක  න්නක ගිහිල්රහක තභයික ක යුක  ්පක ආේථික උගුරුක වසුක

වු ණ්.කඅදක ඩිරේකඑකසමරකකීඹදකභයේක්කභයවික්රභකභළිරතුභපැ?ක
රුපිඹල්ක144යි.කඇයික144ුකගි ග?කරුපිඹල්ක130ුකිරබුණුක ඩිරයඹක
රුපිඹල්ක 144ුක ගි ගක ඇයි?ක ඒක ළනක ඇහුහභක ඒුක උත්තයක

 දන් න්ක නළිරක අභළිරතුභහක  භතළනුක ඇවිල්රහක "හින්දුක
දන්නහද"ක කිඹරහක අවරහක වරික ඹන් න්කනළවළ.ක  ්පක ය කරක සමපැසසුක
ථහක යන් න්ක සිංවරක බහහ න්.ක  ්පක ය කරක ිර ඵනක තහනහඳිරක
හේඹහරකකඅපිකථහකයනකවළභකථහක්භකඳරිේතනඹකයරහකඒකඒක

යුරුකඹනහ.කඉන්දිඹහ ව්කිර ඵනකඅ ේකතහනහඳිරකහේඹහරඹ කු
ඵළරිද, තක ඒක ඳහේයේ ්පන්තු ව්කථහකයනකඒහක අභළිරතුභහක දන්නහක
බහහුක වයරහක එන්න?ක ඒක  ුවුක තමුන්නහන් ේරහක අ ේක

්පභන්පිරක භන්ත්රීතුභහ න්ක ''හින්දුක කිඹන්න''ක පුළුන්දක කිඹරහකක
ඇහුහභකවරිද?ක ඒක හ කකවිහිළුකයරහක ්පක යකු ක ඳහරනඹකයන්නක
පුළුන්භක්කනළවළ.කඇත්තකතත්ත්ඹකකිඹරහයික ්පකයකු කය නක

ඹන්නකඕනෆ.ක 

 රෝක ආේථික අේබුදඹුක අපික මුහුණක දුන්නහ, තක 2007-2008ක
හර ග.ක එදහක ඇ භරිහ ව්ක ඵළංකුක ඩහක  නක ළටුණහ.ක

එංරන්ත ගකඵළංකුකඩහක නකළටුණහ.කනමුත්ක ්පකය කරකහුත්ක
ඵදුක ඵයක ඳළ ුව් ව්ක නළවළ.ක  ්පක ය කරක හ කත්ක pension එක
නළළත්ව ව්ක නළවළ.ක භෘද්ධික වනහධහයඹක නළළත්ව ව්ක නළවළ.ක
යහඳහරිඹන්ුක ඵදුක ඳළ නව් ව්ක නළවළ.ක එදහක  ්පක ය කු වරිඹ කු

ඳහරනඹක යක  නක ගිඹහ.ක භයේක්ක භයවික්රභක ඇභිරතුභපැ, තක

යහඳහරිඹකුකවළටිඹුකතමුන්නහකන් ේුත්කභතකඇිර, තක රෝ ගක
ඵළංකුකඩහක නකළටුණුකඵ.ක 

දළන්කයු යෝපීඹකGSP ඵදුකවනඹකළනකථහකයනහ.කඅවුරුදුක
එවභහයක්ක  නහ, තක තමුන්නහන් ේරහක ඒක ළනක ථහක යන්නක

ඳුන්ක අය න.කතභකGSP ඵදුක වනඹකව්පඵක වුණහද?ක වළභක දහභක
කිඹනහ, තකGSP ඵදුක වනඹකරළ ඵනහකකිඹරහ.කඇයික  ්පක අතයක
කිඹන් න්?ක අවුරුද් ද්ක අන්ිරභුක රළ ඵනහක කිඹනහ.ක ඇයික

අවුරුද් ද්ක අන්ිරභුක රළ ඵන් න්?ක ඉසයක  රහක කිව් ව්ක
භහ ඹන්ක රළ ඵනහක කිඹරහක  න්.ක යහඳහරිඹන්ක ළරහක
"තමුන්නහන් ේරහුක රඵනක සුභහන ගක GSP ඵදුක වනඹක රඵහක

 දනහ, තක ඒක පැහක තමුන්නහන් ේරහක  ේඹන් කක ළටුේක ළඩික
යන්නක ඕනෆ, තක පැසඳහදනඹක ළඩික යන්නක ඕනෆ"ක කිඹරහක
අභළිරතුභහකකිව්හකභභකදළක්හ.කඑ වභක නි යි, තකතයඹකථහක

යන්නක ඕනෆ.ක  නිවළකිඹහක ළනක ථහක යන්නක ඕනෆ.ක
තමුන්නහන් ේරහ කක  නිවළකිඹහක පැහක සිද්ධක නක ඒහුක  ්පක
ය කරකඅහිංකසමපැසසුකඳළිකනළවළ. 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඔඵතුභහුක තක විනහඩිඹක හරඹක්ක

ිර ඵනහ. 

 
ගු ගාමිණී මොකුමප මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  
අදක තමුන්නහන් ේරහක ඳළික න් න්ක යඵේක  ිවිඹහ න්.කකකකකකකකකකකකකකකකකක

අදක තමුන්නහන් ේරහක ඳළික න් න්ක වීක  ිවිඹහ න්.කකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකක
අදක තමුන්නහන් ේරහක ඳළික න් න්ක  ත්ක  ිවිඹහ න්.ක අදක

තමුන්නහන් ේරහකඳළිකන් න්කඑශ ක ිවිඹහ න්.ක ඒක අඹ කක
 ිවිතළන්ක ුයුතුක අදක යන්නක විධිඹක්ක නළවළ.ක  ්පක ය කරක ංක
තුයක්ක ළක හභක අපික  භිදක යන් න්?ක ඒක අඹුක වනහධහයක

 දනහ.කඅ ේකයු, තකඑළපැකප්රලසනඹක්කවුණහභකවනහධහයකදීපුකයුක්.ක
අදකයඵේකටිකවිකුණහකන්නකඵළවළ.කCost එක174යි.කඒකසමපැසුන් කු
වනහධහයඹක්ක නළවළ.ක යඵේක ේභහන්තඹක ඩහ නක ළ ුනහ.ක

 ත්කේභහන්තඹකඩහ නකළ ුනහ.ක 

ංචහයක යහඳහයඹක අය නක ඵරන්න.ක අදක නළක ඟනහියක
ඳශහ ත්ක වෝුල්ක ව් ශනහ.කඑක වෝුරඹත්කනළවළ, තකසිඹඹ කු

10ත්ක හභයක පිරිරහ.ක ආ ඹෝජ ඹෝක එනහක කිඹනහ.ක එක
ආ ඹෝජ ඹක්ත්ක ඇවිත්ක නළවළ.ක ිරබුණුක ආ ඹෝජනත්ක
තමුන්නහන් ේරහක අයත්තහ.ක අදක තමුන්නහන් ේරහක චීනඹ කු
ගිහිල්රහකපිං ණ්ඩුක නහ, තකඒකයහඳෘිරකආය්පබකයන්නකකිඹරහ.ක

අභළිරතුභහක  ්පක බහුක ඇවිල්රහක භන්ත්රීරුක ඵහල්දුක යරහ, තක
විඳක්ඹකඵහල්දුකයරහකථහකශහ.කඑ වභක ්පකයුක නකඹන්නක
පුළුන්භක්කනළවළ.කඒකතමුන්නහන් ේරහ කක නිවළකිඹහ. 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඔඵතුභහුකපැඹසමතකහරඹකඅහනයි. 

 
ගු ගාමිණී මොකුමප මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

අහනක ල ඹන්ක භුක තක එක හයණඹක්ක කිඹන්නක
ිර ඵනහ.කකඊ ගකඅපිකතමුන්නහන් ේරහුකඅ ේකථිඹන් කකන්පක

රළයිසතුක දුන්නහ.ක නමුත්ක අදක උ ද්ක  න ිුක ඒක රළයිසතුක

879 880 



ඳහේයේ ්පන්තු 

තමුන්නහන් ේකශඟකනළවළ.කඑ වභකන්පකථහනහඹකහේඹහර ගක
 භික්කවරික දෝඹක්කිර ඵනහ.කඒකපැළරැදිකයකන්නකකිඹරහක
භභකතමුන්නහන් ේ න්කඉල්රහකසිටිනහ. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන්කරළයිසතුකිර ඵනහ. 
 

ගු ගාමිණී මොකුමප මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

නමුත්ක බහක ඳුන්ක න්නක  ිුක ිරබු ණ්ක නළවළක  න්.ක

අන්ිරභුක අිරන්ක යේඹරහක තත්ක රළයිසතුක්ක  දන්නක අඳුක සිද්ධක
වුණහ. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළනුකිර ඵනහ. 

 

ගු ගාමිණී මොකුමප මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මුයේන්කඅ ේකඑක්  නකුුත්කථහක්කදුන් න්කනළවළ.ක දළන්ක
රළයිසතුකිරබුණත්කථිඹන්කකීඳක ද නක්කථහකයරහකඉයයි.ක
ඳහේයේ ්පන්තුකඳුන්කන්නක ි කුඒකරළයිසතුකිරබු ණ්කනළවළ.කක

එතළනක  භික්ක වරික ළරැද්දක්ක ිර ඵනහ.ක නළත්න්පක  ඳිදුක
විඳක්ඹුයිකඅදකඳශමුළපැකථහකව්පඵක න්නකඕනෆ.ක 

 
ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අදකඳහේයේ ්පන්තුකඳුන්කත් ත්කනඹකවභහයු. 

 

ගු ගාමිණී මොකුමප මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

නඹකවභහයුකඳුන්කත්තකඑකවරි.කඒකහරඹකඅපිකadjust යක
න්න්ප.කකථහනහඹතුභහකකිව් ව්, තක ඳිදුකවිඳක්ඹුකකකඔක් ෝභක
වනක දුන්නහකකිඹරහයි.කනමුත්කතභකඒහක වරිඹුකරළබිරහකනළවළ.ක

ඒත්ක භභක  ්පක  රහ ව්ක ප්රහලක යසමන්ක භ කක චනක සල්ඳඹක
අන්කයනහ.ක ඵි විභකසතුිරයි.ක 

 
[ප.බහ.ක11.24] 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා (ඳාර්ලිමේන්තු 

ප්රිනවුංවපකරණ ශා ජනමාධය අමාතය වශ ණණ්ු  ඳ්ෂම   
ප්රධාන වුංවිධායකතුමා)  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க - தரரளுன்ந 

றுசலகப்தை ற்றும் தகுசண ஊடக அகச்சயம் அசரங்கக் 

கட்சறறன்  தொற்ரகரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඅ ේකඅග්රහභහතයතුභහක ්පකරුක

බහුක ඳසුගිඹක දහක ඉදිරිඳත්ක ශක ආේථිඹක ්පඵන්ධක වි ලේක

ප්රහලඹ කු අදහශක විහද ගදීක භුත්ක චනක සල්ඳඹක්ක ප්රහලක
යන්නකරළබීභකළනකභභකඉතහභකන් තෝක නහ.කමරහනහරඪක

රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක අ ේක ය කරක අවුරුදුක ණනහක්ක ිරස ේක ඳළිරක

කුරිරුකයුද්ධඹකපැභකකිරී භන්කඳස ේකකිසිභකයජඹුක නිරළබිච්චක
සේණභඹක අසථහක්ක තභයික ඳසුගිඹක යහජඳක්ක ආණ්ඩු කු
රළබු ණ්.ක අ ේක යණවිරු ෝක ජීවිතක පජහක යරහ, තක දවසක ණනක්ක
ආඵහධිතඹන්ක ඵුක ඳත්ක  රහක අන්ක යපුක ඒක යුද්ධ ගක

ජඹග්රවණ ඹන්ක ඳස ේක ඳසුගිඹක යජ ගක ්රිඹහක රහඳඹක පිළිඵක
යුභකඵරහ නකහිටිඹහ.කඒකරළබිච්චකසේණභඹකඅසථහකඳහවිච්චික
යන් න්ක  ි විභදකකිඹරහක සමපැසසුක ඵරහ නක හිටිඹහ.කනමුත්ක

තභන් කක පැරක හරඹුක අවුරුදුක  දුක යේන්ක  දයක ඹනක
විධිඹුකතභයිකළඩකුයුතුකසිද්ධකවු ණ්.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකහභහනය ඹන්කයුද්ධඹක්කඉයක

 රහක යුක්ක හභහමීක වුණහභක ඕනෆභක යුක්, තක ඕනෆභක යජඹක්ක
ළරසු්පකවතකංේධනඹ කුභන්කයන්නකඳුන්කන්නහ.ක
අ ේක ය කරක යණවිරු ෝක 2009ක භළයික 19ළපැක දහක යුදක ජඹග්රවණඹක

අත්ඳත්ක යරහක දුන්නහුක ඳස ේක ය කරක අහනහුක ළරසු්පක
වතකංේධනඹුකතමුන්නහන් ේරහුකඹන්නකඵළරිකවුණහ.කඒක
 ුවුක  ශේක පැ්පක ඳ්ප ඳෝරික වනක ක  රිකුක යහඳෘිරක ළනක
ථහකයසමන්, තක ිසමසකයහඳෘිරරු, තකහිසකයහඳෘිරරුකගිහිල්රහක

මුළුක යුභක ංේධන ගක භහඹහුක තල් ක යනක එයි.ක ඒයික
ඳසුගිඹකයජඹකහර ගකසිද්ධකවු ණ්.ක 

භුක භතක්ක  නහ, තක මරහනහරඪකරුක භන්ත්රීතුභපැ, තක 1977දීක

අ ේක  ේ.ආේ.ක ජඹේධනක ක ජනහධිඳිරතුභහක ආණ්ඩුක්ක පිහිටුපුක
වළටි.ක එදහකඅපි, තක1977දීක ්පකය කරකආේථිකුවඹක්පපේණ ඹන්භක
 නසකයන්නක භත්ක වුණහ.ක ඒුක  විභක උදහවයණඹක තභයික

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක කඒක  රහ ව්ක ිරබුණුක විදුයේඵරක
අලයතහුක උත්තයඹක්ක  රක ඩින්පක භවළයේක ංේධනක
යහඳෘිරඹක   නන්නකඑදහකඅ ේකආණ්ඩුක්රිඹහකයපුකවළටි.කඑහික

ප්රිරපරඹක්කවළටිඹුකතභයික1977කඅපිකඵරඹ කුඑනක ිුකකරංහ ව්ක
ිරබුණුක විදුයේඹක පැසඳහදනඹක හ කක  දගුණඹක්ක භවළයේක
යහඳහය ඹන්කවිතයක්කපැසඳහදනඹකවු ණ්.කඑභකපැහකඑදහකභවළයේක

යහඳහයඹුකඹුකශකල්යේක අයකභත්තර, තක ව්පඵන් තිුකයහඳෘිරක
වහක  ඹිදපුක ක ල්යේක හ කක වු ණ්කනළවළ, තක මරහනහරඪක රුක
භන්ත්රීතුභපැ.කක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඒක හ කභක එදහක භවළයේක
යහඳහයඹක වයවහක  ිවීන්ුක ජරඹක රඵහක දුන්ක පැහක

ෘකේභහන්ත ගකවිේරවීඹකදියුණුක්කඅ ේකයුකතුශකඇිරකවුණහ.ක
නකනයකබිහික  න්නකඳුන්කත්තහ.කඅ ිරන්ක ිවිකබි්පක ජපැතක
 න්නකඳුන්කත්තහ.ක ්පකය කරකවීකඅසළන්නකඵරහ නකඉන්දළද්දීක

ළඩික න්නකඳුන්කත්තහ.කනමුත්ක2010න්කඳස ේකසිද්ධකවු ණ්කඊ කු
ඩහකවහත්ඳසින්භක නසක දඹක්ඹකකිඹනකඑකමුළුකයුභකදන්නහ, තක
මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ.ක 

2010න්කඳස ේක රළබුණුකසේණභඹකඅසථහක ඳහවිච්චික ශේක
 ි විභද?ක ඉරක්තක ංේධනඹුක  නි යික ගි ග.ක

ඳ්ප ඳෝරික වන්නක පුළුන්ක යහඳෘිරරුක ගිඹහ.ක  ද්ලඳහරනක
ප්රිරරඳක පි්පබීභක ළනක ඳභණක්ක ල්ඳනහක ශහ.ක යුක ඳළත්ත කු
දභරහකකඵරඹකරැකළනීභකළනකවිතයක්කල්ඳනහකයරහකළඩකශහ.ක
ප්රිරපරඹකවු ණ්ක භික්ද?කනළව්කඑන් න්කනළිරකයහඹල්, තකගුන්ක

ඹහනහකඑන් න්කනළිරකගුන්ක තිටු ඳිශල්, තකක්රීඩහකයන් න්කනළිරක
ක්රීඩහංනක ඉදිවීභයි.ක ක තත්ක යක ණනහක්ක ගිඹත්ක ප්රිරපරඹක්ක
නළිරක භවහක ඳරිභහණක  ිසමසක යහඳෘිරරුක භන්ක යරහක

අහන ගකමුළුකයුභකභවහකණඹකඋගුර කුහියකකිරීභකතභයිකඳසුගිඹක
හර ගකඅපිකදළක් ක්.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක අන්ිරභ කු සිදුක  රහක
ිර ඵන් න්ක  භික්ද?ක ඒක වපුක  ිසමසක මුදල්රුයි, තක ගිපැක
 ඳියේඹුක ත්තක ණඹරක  ඳියේඹුයි, තක  ්පක සිඹල්රුභක යක

881 882 

[රුකහසමණීක රිකු කකකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

වන්නකසිද්ධක රහකිර ඵන් න්කඅ ේකේතභහනකයජඹුයිකකිඹනක

එකරුකඅග්රහභහතයතුභහ කකප්රහල ගකවන්කවුණහ.කඇත්තුභකඒක
ඇිරකනකතත්ත්ඹකළනකඑදහකජනහධිඳිරයඹහුකඋඳ දසකරළබුණහ.ක
මුදල්ක අභහතයහංල ගක හිුපුක  ල්්පයඹහක එ වභක  ්පක ක ඇිරක නක
බඹහනකතත්ත්ඹකළනකඳළවළදියේකයක දුන්නහ.ක  භික්දක ශේ?ක

ඒ කු පිළිඹභක්ක වළටිඹුක ඵරඹක රැක න්නක ඉක්භන්ක
භළිරයණඹුක ගිඹහ.ක ක ඉක්භන්ක භළිරයණඹුක ගිහිල්රහක ඳණක
 ේයහකන්නකපුළුන්ක යිදකකිඹරහකඵළ හ.ක කනමුත්කභළිරයණඹකක

දිනහකන්නත්කකඵළරිකතළනුකඑදහකහිුපුකආණ්ඩුකඳත්කවුණහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක අ නක්ක ඳළත් තන්ක 2005ක
යහජඳක්ක ආණ්ඩුුක ක අපික බහයක  දනක  ිුක ිරබුණුක දශක  ද්ශීඹක
පැසඳහදිත ඹන්ක අඳනඹනක ප්රිරලතඹක ක වරිඹුභක බහඹක්ක අඩු න්ක
තභයිකඳසුගිඹකඅවුරුද් ද්කඅපිකබහයකන්න ිුකිරබු ණ්.කක භන්නක

 ්පකසිඹ ක වේතුකපැහයිකඅ ේකයුකවිලහරකආේථිකඅේබුදඹක්කයහක
තල් ක රහකිර ඵන් න්.කඳළළිරකයහජඳක්කආණ්ඩුකභවහකඳරිභහණක
ඳ්ප ඳෝරික යහඳෘිරක ඇිරක  ශේ, තක එ වභක නළත්න්පක ඒක  ිසමසක

යහඳෘිරරුකගි ගකයු කුඑනකආදහඹභත්කඅහිසමකයක නයිකකිඹනක
එකඅපිකවුරුත්ක විදින්කදන්නහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක වනහධහයක ණඹක  ුව කු
යහජඳක්ක ආණ්ඩුක හණිජක ණඹක ඳස ේක භන්ක යන්නක ඳුන්ක
ත්තහ.ක2005ක ද්දීකහණිජකණඹකිරබු ණ්කසිඹඹුක4යි.කහණිජකණඹක

සිඹඹුක 4ක්ක ිර ඵද්දීක අ නක්ක සිඹ භකණඹක ිරබු ණ්ක වනකණඹක
වළටිඹුයි.ක එ වත්ක ඳසුගිඹක යක 10ක තුශක ය කරක හණිජකණඹකළඩික
 රහක වනකණඹක අඩුක නක තත්ත්ඹුක ඳත්ක වුණහ.ක ඊුක ප්රධහනභක

 වේතුකවු ණ්කඳසුගිඹකයහජඳක්කආණ්ඩුුක රෝ ගකණඹක දනක
ආඹතන, තක  රෝක ඵළංකු, තක ජහතයන්තයක මරයක අයමුදරක හක කක
ආඹතනක ්පකහ කකළරසු්පකනළිරක ඵිරුකනහසිරහයකයහඳෘිරර කු

වනක ණඹක දීභක ්පපේණ ඹන්භක ප්රිරක් ේඳක යන්නක ඳුන්ක
ළනීභයි.ක කවනකණඹකප්රිරක් ේඳක නක ිුකආණ්ඩුුකිරබුණුක
එභකවිල්ඳඹකවු ණ්කකයුභකණඹහය ඹෝකඵුකඳත්කයරහකගිපැක

 ඳියේඹුකහණිජකණඹකඳස ේකඹනකඑයි.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක එහික ප්රිරපරඹක්ක වු ණ්ක අ ේක
ය කරකණඹකඵයක දසින්ක දක එන්නක එන්නභක ළඩික  න්නක ඳුන්ක
ළනීභයික ක කිඹනක එක තමුන්නහන් ේක  විුක දන්නහ.ක
මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඊුකඅභතයකවිදුයේඵරකභණ්ඩරඹ, තක

පැජක තල්කනීිරතකංසථහ, තකශ්රීකරන්න්කගුන්කභහභ, තකයහඹක
අධිහරිඹකහ කකඒහකකසිඹල්රභකඅසීසමතකණඹකඵයක්කිර ඵනකතළන්ක
ඵුකඳරිේතනඹකයන්නකඳසුගිඹකආණ්ඩුකුයුතුකශහ. 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක උදහවයණඹක්ක ල ඹන්කක
ත් තිත්ක2005දිකකවිදුයේඵරකභණ්ඩර ගකකිරබු ණ්කරුපිඹල්කබියේඹනක
10ුක අඩුක ණඹක්.ක ක වළඵළයි, තක ඳසුගිඹක ඳහරන ගක  රුහක
 ි විභදකකිඹනහකන්ප, තක අදක ඒකරුපිඹල්කබියේඹනක 200ුකඩහක
ළඩික රහකිර ඵනහ.කශ්රීකරන්න්කගුන්කභහභක2005කඑසම ේකරසක

ඳහරනඹකඹු ත්ක ක ිරබිඹදිත්ක අඳුකආදහඹභක්කරඵහක දුන්නහ.කනමුත්, තක
දළන්ක ශ්රීක රන්න්ක ගුන්ක භහභක බියේඹනක 134ක අරහබඹක්ක පි කු
තභයික ඳත්හක  නකඹන් න්.කරුක ඉයහන්කවික්රභයත්නකපැ ඹෝජයක

ඇභිරතුභහ කකථහ ව්දීකඒකපිළිඵකදීේකකඳළවළදියේකකිරීභක්කයයි.කකක
ඳසුගිඹක යජ ගක  රුහ ව්ක තයභක  ්පක උදහවයණයේන්භක
 ඳ නනහ.ක 

 ්පකතත්ත්ඹුකයුකඳත්කයපුකඋදවිඹ;කඅවුරුදුක දුකයේන්ක
ප්රිරක් ේඳක  රහක  දයක ගිඹක උදවිඹක භළරිරහක උඳන්නහක හ ක, තක
 භිකුත්ක  නිදන්නහක  තිත්තක ඵඵහරහක හ කක දළන්ක ඇවිත්ක ක ථහක
යනහ.ක"භුකආඳසුකයුකබහයක දන්න, තකභභකයරහක ඳන්න්න්ප"ක

කිඹරහක කිඹනහ.ක  ්පහක  ඳන්න්නදක ආඳසුක ජනයභක්ක

ඉල්රන් න්?කඑකඳහයක්කළටුණුක ශේකආඳසුකදළනකදළනකළ ුන්නක

තය්පක ්පකය කරකජනතහක භෝඩයින්කද?කක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඒක භදිහුක භවරුක
ආණ්ඩු න්ක ප්රලසනක යනහ, තක  භිුදක ණඹක න් න්ක කිඹරහ.ක
යහජඳක්ක ආණ්ඩුක ඡන්දඹුක ඹනක අසථහක නක විුත්ක ඳහයල්ක
වදපුක  ින්ත්රහත්රුන්ුක විතයක්ක බියේඹනක 44ක්ක  න්නක

ිරබුණහ.ක අ ේක රුක භවහභහේක ඇභිරතුභහක  භතළනක ඉන්නහ.ක ඒක
පිළිඵක එතුභහක  විුක දන්නහ.ක ඳහයල්ක වදපුක
 ින්ත්රහත්හයයින්ුක විතයක්ක බියේඹනක 44ක්ක  න්නක ිරබුණහ.ක
අපික ඒහක  නි හක හිටිඹහක න්පක  ්පක ය කරක ඇිරක නක තත්ත්ඹක

 භික්ද?කරැකිඹහකඅහිසමක නහ.කසිඹල්රභකඩහකළ ුනහ.කඑභක
පැහක ්පක ේයභක හක දභන්නත්කඅඳුකණඹකන්නකසිද්ධකවුණහ.ක
තමුන්නහන් ේරහ කක ඳයණකඳව්ක ටිුත්ක අපිකයක වරහක   ේක

 වෝක ්පකයුක ිඩකදළමී ්පකඅභි ඹෝඹකඅපිකබහයක නකිර ඵනහ.ක
රුක අග්රහභහතයකතුභහ කක ප්රහල ගක ඒහක වන්ක වුණහ.ක රුක
අභළිරතුභහක ආේථික අේබුදඹක්ක ළනක විසතයක යසමන්ක බහක

දළුවත්ක ශේක භන්නක ්පහකළනයි.ක 

මීුක අභතයක  රෝ ගක යුල්ක ණනහක ආේථික
අඳහතඹක්ක ඇිරක වීක ිරබීභක ළනත්ක අපික වුරුත්ක දන්නහ.ක භළදක
 ඳයදික අේබුදඹත්ක අ ේක යුල්රුක  ළින්භකඵරඳහනහ.ක  ්පක
සිඹල්රුභක මුහුණක  දසමන්, තක ඒහක පැසික  රක ශභනහයණඹක

යසමන්කතභයික අඳුක භන්කයන්නකිර ඵන් න්කකිඹනකඑකඅපික
ආණ්ඩුක්කවළටිඹුක විඳින්ක ත්රු්පක නකිර ඵනහ.කඅපිකඳසුගිඹක
භවක භළිරයණ ගදීක ජනතහුක  ඳි යින්දුක වුණහ, තක භහක 60කින්ක

අ ත්ක යුක්ක වදරහක  ඳන්නහක කිඹරහ.ක වළභදහභත්ක ආේථිඹක
වරිඹුක ශභනහයණඹක යපුක ප්රධහනක ඳක්ඹක වළටිඹුක එක්ත්ක
ජහිරක ඳක්ඹක ළනක ජනතහක විලසහඹක්ක ිරඹරහක ආේථිඹක

ශභනහයණඹක යන්නක අඳ කු බහයක දුන්නහ.ක අපික භහක 60කින්ක
අ ත්ක යුක්ක වදරහක  ඳන්නහ.ක ඒක ළනක කිසික ළඹක්ක ිරඹහක
න්නකඑඳහකකිඹරහකභහක ්පකරුකබහ ව්දීකකී භන්කයුතුකප්රහලක

යනහකමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ. 

අ ේක අිරරුක ජනහධිඳිරතුභහ කක ඳරිණතක නහඹත් ඹුවත්, තක
ඳශපුරුද්දක්ක වක දළක්භක්ක ඇිරක නහඹඹකුක වළටිඹුක රුක
අග්රහභහතයතුභහ කත්, තක ඇභිරක භණ්ඩර ගත්ක ළඳවීභක භතකක

ඹවඳහරනකආණ්ඩුකවළටිඹුකතකළඩිකල්කඹන්නුකඉසය රහකඒක
අභි ඹෝඹකජඹක නක ක ඳන්නහයිකකිඹනකඑකභහකකී භන්ක
යුතුක  ්පක බහ ව්දීක භතක්ක යනහක මරහනහරඪක රුක

භන්ත්රීතුභපැ.කඒකදන්නහකපැහකතභයිකයක10ක්කිරස ේකයුකහපුක
උදවිඹක දළන්ක නළිඹන්න ඳුන්ක  නක ිර ඵන් න්.ක  ්පක විධිඹ කු
දිුභක ගි ඹිත්ක ආ ඹත්ක ආණ්ඩුක  විල්රන්නක ඵළරික  නක ඵක

දන්නහක පැහක කුල්ක භහකරටුක දභරහ, තක  කරටුක දභරහ, තක ඔළුක  ඩික
 ඳන්රහ, තක විවිධක අතයක ප්රහලක යරහ, තක  ්පක විධි ගක  නි ඹක්ක
 ල්ර්පක දභරහක ආණ්ඩුක කරුන්නක පුළුන්දක කිඹරහක දළන්ක

ඵරනහ.ක භහක ඒක අඹුක කිඹන්නක ළභළිරයි, තක අ ේක ළඩක ළනක
 ඳිඩ්ඩක්කඉසී භන්කඵරහ නකඉන්නඹකකිඹරහ.ක 

තමුන්නහන් ේරහ කකහර ගකඅවකඵරපුකජහතයන්තයඹකඅ ේක
අිරරුකජනහධිඳිරතුභහු, තකඅ ේකඅභළිරතුභහු, තකඅ ේකආණ්ඩුුකඅදක

ඹළිත්ක ්පපේණක ව ඹෝඹක රඵහක  දන්නක ක ුයුතුක යනක වළටික
අඳුක ඳ නන්නකිර ඵනහ.කඳසුගිඹකද ේකඉන්දිඹහකඅඳුකරඵහක
දුන්ුවකණඹක ආධහයයේන්භක ඳළවළදියේක  ඳ නනහ, තක ජහතයන්තයඹක

අ ේකආණ්ඩුත්කඑක්කඉන්නහයිකකිඹනකඳණිවුඩඹ.කඉන්දිඹහ න්ක
වනකක්රභඹුකදීපුකණඹයේන්කඒකඔේපුකයරහකකිර ඵනහ.කත්භන්ක
ආණ්ඩු කු ඉන්දිඹහක ්පපේණක ව ඹෝඹක  දනක පැහක තභයික

එළපැකණඹකක්රභඹක්ක අ ේක යුුකරඵහක  දන්නකඉන්දිඹහකුයුතුක
 ශේ.කඉිරන්ක ්පකවළභක දඹකින්භකජහතයන්තයඹකඳහකඅඳුක දනක
ඳණිවුඩඹක න් න්, තක  ්පක ආණ්ඩුක  විරන්නුක හුත්ක ඉඩක

883 884 



ඳහේයේ ්පන්තු 

 දන් න්කනළිරකඵයි.ක ්පකහ කකජහතයන්තයකව ඹෝඹක්කතුළින්ක
අදක රඵහක  දනක ඳණිවුඩඹක ඒයික කිඹනක එක භහක ක වි ලේ ඹන්භක
භතක්ක යන්නක ළභළිරයි.ක ළඩිල්ක  නිගිහිල්රහක  ්පක ආේථික

අේබුදයේන්ක  ිඩක එන්නක තභයික අපික ුයුතුක යන් න්.ක
ජහතයන්තයඹක දිනහ නක ිර ඵනක පැහ, තක පැළයදික ආේථික
ශභනහයණඹක්ක ිර ඵනක පැහක අපික විපැවිදක ඳහරනඹක්ක  නක

ඹන්නකඵරහ ඳි යිත්තුකනහ.ක 

අදක උදෆනක  ්පක ය කරක ජනතහක අ ේක්හ න්ක සිටින, තක
ඹවඳහරනඹුක අතයලයක යනක  තියතුරුක දළනළනී ්පක

අයිිරහසිභක පිළිඵක ඳනත්ක  ටු්පඳතක අපික ඳහේයේ ්පන්තු කු
 නහහ.කඒකපිළිඵකභභකන් තෝකනහ.කශඟදිකඅපිකඒකවිහදක
යරහක ්පභතක යක න්නහ.ක එත ිුක  ්පක ය කරක විපැවිදක

ඳහරනඹක්ක ඇිරක යන්නක අඳුක වළකිඹහක රළ ඵනහ.ක  ්පක
අේබුදරුකමුහුණකදී ්පකලක්ිරඹකඅඳුකිර ඵනහ.කඒකපැහකපැ්පක
 ඵිරුක භහධයක න්දේලනක ඳත්හ, තක කප්රෘත්ිරක හච්ඡහයේන්ක
 නි ඹක්ක  නි ඹක්කඒහක භහක  ඳන්හ, තක ඵසක යථක 450ක්ක ඳභණක

 ඹිදහක ව්පඵකයපුක ල්යේක ඒහුක විසිකයරහක වයිඩ්ඳහේක්ක එ කු
ඵසක යථක450කින්කඔළුක ඩිකටික්ක නළල්රහකඅයකපුංචිකපිකරුපැඹක
පුයහක  ්පක  ඵිරුක භහක ඳෆ්පක ශහුක තමුන්නහන් ේරහුක සිද්ධක

න් න්කඵරහ නකඉන්නයි.ක 

 
ගු ණනන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(ரண்தைறகு ஆணந் அறத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

නහරපිටි ගක රුපිඹල්ක 1, ත000යි, තක ඵත්ක ඳළකරක එයි.ක

ුවයඑළි ඹන්ක දභශකසමපැසසුකතභයික නහ ව්.කඒහකඅපික දළක්හ.ක
ඳසුගිඹකහර ගකව්පඵකයපුකල්යේයිකවිඹද්පක ශේ. 

 
ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නහරපිටි ගක රුපිඹල්ක 1, ත000යි, තක ඵත්ක ඳළකරක එයි.ක ඳසුගිඹක

හර ගක ව්පඵක යපුක ල්යේක විසික යරහක ඵසරුක ල්යේක විඹද්පක

යරහක ඵසයේන්ක ඵ රන්ක ඇද නක එනක  නක ඟන්ක ආණ්ඩුක
 ඳයශන්නකපුළුන්ඹකකිඹරහකහිතනහකන්ප, තකඒකපැ්පකසමථයහක්ක
ඳභණයි.කඒකපැහකඔන්නකළ ුයි, ත-ක[ඵහධහකකිරීභක්] 

 

ගු ටී. රුංජිත් ද මවොයිවා මශතා 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඔඹකහි ත්කදුුකකිඹනකඒහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හි ත්කදුුකථහකයන්නකඕනෆකආණ්ඩුකඳක් ගකඉන්නකඅඹද, තක

විඳක් ගකඉන්නකඅඹද? 
 

ගු ටී. රුංජිත් ද මවොයිවා මශතා 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඕක නි යිකඇත්ත.කඅපිකඵරහන්න්ප. 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනක මශතා  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ජනහරිකභහ ගක 8ක  පැදහත්කතමුන්නහන් ේක ඔ විභකකිව්හ, තක

අපිකඵරහත්තහ.කඅ ෝසතුකභහ ගක17 පැදහත්කකිව්හ, තකඵරහපැමුක

කිඹරහ.කඅපිකඵරහත්තහ.කඅවුරුදුකඳව කු ්පකආණ්ඩුක විල්රන්නක

ඵළවළකකිඹනකඑකභභකභතක්කයනහ.කඒකපැහකපැ්පකවිඳක්ඹ කු
 රහක  ඵරිවන්ක දීරහක ඔන්නක ළ ුයි, තක  භන්නක ළ ුයික කිඹරහක
තමුන්නහන් ේරහක ඵරහ නක ඉන්නක එඳහ.ක  ්පක ආණ්ඩුක අවුරුදුක
ඳවක්කඹනක තක්ක විල්රන්නකඵළවළකකිඹරහකභභකප්රහලකයනහ.ක

අග්රහභහතයතුභහ කක ප්රහලඹක ළනක අදවසක ඉදිරිඳත්ක යන්නක භ කු
අසථහක්ක රළබීභක ළනත්කභභක න් තෝක නහ.ක ක අ ේක ඉයහන්ක
වික්රභයත්නක පැ ඹෝජයක ක ඇභිරතුභහුක  ිඩක්ක රුණුක ථහක

යන්නකිර ඵනකපැහකඅපිකහරඹකඉිරරිකයක නකඑතුභහුකළඩික
අසථහක්ක  දන්නත්ක ඵරහ ඳි යිත්තුක නහ.ක
තමුන්නහන් ේරහත්කපැ්පක ඵිරුුකෆකවසමන්කඉන් න්කනළිරක

ය කරකජනතහ කුළඩක්කයන්නකපුළුන්ක ්පකඹවඳහරනකආණ්ඩුත්ක
එක්කඑතුකන්නකපුළුන්කක්රභඹකළනක ඵරන්නකකිඹරහකඉල්රහක
සිටිසමන්කභ කකචනකසල්ඳඹක භයින්කඅන්කයනහ. 

 

[தொ.த. 11.40] 
 

ගු ඥානමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතා 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீரசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப கனகரங்கும் உறுப்தறணர் அர்கரப, 

ரட்டின் ற்ரதரக ததரயபரர றகனப்தரடுகள் தற்நற 

இந் றரத்றல் கனந்துதகரள்றல் கறழ்ச்சறகட 

கறன்ரநன். து ரடரணது லர்பம், றனபம், கணறபம், 

ணபம், ணறபம் ரதரன்ந ல்னர பங்கபரறம் றம்தற 

றகறன்ந எய ரடு ன்று கூநனரம். இப்தடிப்தட்ட 

தோனபங்கள் ரதரறபவு இயந்ரதரறறம் ஆட்சறரபர்கள் 

ரட்டின் தோகப பங்ககபச் சரறரகப் தன்தடுத்றறயக் 

கறநரர்கபர? ன்ந ரகள்றறகண ழுப்த றககறன்ரநன். 

து ரடு 1948ஆம் ஆண்டு சுந்றம் ததற்நது. அன் 

தறன்ணர் அதறறயத்றகடர றகனறல் கரப்தட்ட தன 

ரடுகள் இன்று அதறறயத்றகடந்றயக்கறன்நண. ரனசறர 

றல் யறர் தொயம்த் அர்கள் அதறறயத்றக ற்தடுத்றக் 

கரட்டிறயந்ரர். சறங்கப்தரறல் ற குரன் யு அர்கள் 

அதறறயத்றக ற்தடுத்றக் கரட்டிறயந்ரர். அரரதரன்று 

சலணரறல் ரஏ ரசதுங் அர்களும் ஷ்ரறல் தனணறன், 

ஸ்டரறன் ரதரன்நர்களும் யூரகரஸ்னரறரறல் ரர்ல் 

டிட்ரடர அர்களும் அதறறயத்றக ற்தடுத்றக் கரட்டிறயந் 

ரர்கள். இக ட்டுல்ன, இண்டரம் உனகப் ரதரரறல் 

அறந்து கரப்தட்ட ப்தரன் கூட அதறறயத்றக ற்தடுத் 

றக் கரட்டிறயக்கறன்நது. ஆணரல், ங்களுகட ரடு 

சுந்றகடந்து 68 ஆண்டுககபக் கடந்தும் அதறறயத்றறல் 

ன்ண சரகணகச் தசய்றயக்கறநது ன்தக ரம் லபரய்வு 

தசய் ரண்டிர்கபரக இயக்கறன்ரநரம். அரது, து 

ரட்கட அதறறயத்ற தசய்க்கூடி றத்றல் ங்களுகட 

அதறறயத்றப் ததரநறதொகநகள், உத்றகள் ன்தண வ்ரறு 

அகந்றயந்ண ன்தக ரங்கள் லள்தரறசலனகண 

தசய்ரண்டும். 

அதறறயத்றகடந் ரடுககப டுத்துப் தரர்ப்ரதரம்! 

அங்கு தொறல் க்ககப க்கறப்தடுத்ற, ரசற எற்றுகக 

ற்தடுத்றறயக்கறநரர்கள். அரது, க்கள் அகணகயும் 

சரக றத்து, எவ்தரயயம் ரம் அந் ரட்டர்கள் 

ன்று ண்க்கூடி றத்றல் ல்ரனரயக்கும் சவுரறக 

கக் தகரடுத்து, ல்ரனரகயும் அகத்துக்தகரண்டு 

ரட்கட அதறறயத்ற தசய்றயக்கறநரர்கள். ஆணரல், து 

ரட்டில் ணற பத்றகண இகப்தற்குப் தறனரகப் 

தறரறத்ரளும் ந்றம் தன்தடுத்ப்தட்டு, றர் ன்றும் 

சறங்கபர் ன்றும் தொஸ்றம்கள் ன்றும் இணங்கள் தறரறத்துப் 

தரர்க்கப்தட்டண. ணற பத்றன் தோனரக ரட்டிகண 

அதறறயத்ற தசய்ரல் அகணப் தறரறத்ரண்டணரல் 

885 886 
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அர்கபறகடர தொண்தரடுகளும் ரரல்களும் உயரகற, 

இறுறறல் ஆயுப் ரதரர் ற்தட்டது. இன் கரரகத்ரன் 

68 ஆண்டுகள் கடந் தறன்தைம் து ரட்கட அதறறயத்ற 

தசய் தொடிர றகனறல் ரர் லரர குகநககபயும் 

தறககபயும் சுத்றக்தகரண்டியக்கறன்ந எய றகனகறல் 

ரங்கள் ரழ்ந்துதகரண்டியக்கறன்ரநரம்.  

து ரடு றசர உற்தத்றறல் ததர்ரதரண எய ரடு. 

றசர உற்தத்றக்கு உகந் கரனறகனகக் தகரண்ட எய 

ரடு. றன பத்றகணயும் லர் பத்றகணயும் தகரண்ட ரடு. 

ஆணரல், றசரத்றல் ரங்கள் ன்ணறகநவு கண்டியக் 

கறன்ரநரர? இன்ததரய றத்றல் தரர்த்ரல், றசர 

உற்தத்றறன் தோனரக ரங்கள் அரறசறகயும் தறந 

றகபததரயட்ககபயும் ததறுகறன்ரநரம். ஆணரல், து 

சந்ககபறல் அரறசற ர ஆறக்கம் தசறத்துகறட அந்ற 

ரடுகபறறயந்து ததநப்தடுகறன்ந ரகரதுக ர ஆறக்கம் 

தசறத்றக்தகரண்டியக்கறன்நது. ஆகர, உள்ரட்டு உற்தத்ற 

களுக்கு ரங்கள் ந்பவுக்கு ரறரக தகரடுத்றயக் 

கறன்ரநரம், தகபம் தகரடுத்றயக்கறன்ரநரம் ன்தக 

ரங்கள் ன்நரகச்  சறந்றத்துப் தரர்க்க ரண்டும்.   

இன்ததரய ககறல் தரர்த்ரல், து ரடு தரல் 

உற்தத்றக்குப் ததர்ரதரண எய ரடரகவும் இயக்கறன்நது.  

தரல் உற்தத்றக்குரற கரல்கட பர்ப்தைத் தரறல் து 

ரட்டில் அறகரகக் கரப்தடுகறநது. ஆணரல், தரகனப் 

தயகுற்குப் தறனரக அல்னது தரல் உற்தத்றப் 

ததரயட்களுக்கரண தரறற்சரகனககப அகத்து அன் 

தோனரகப் தரல் ர ககககப உள்ரட்டில் உற்தத்ற தசய்து 

உள்ரட்டர்களுக்குக் தகரடுப்தற்குப் தறனரக, கூடி 

றகன தகரடுத்து தபறரடுகபறறயந்து தரல் ர ககககப 

இநக்குற தசய்து உள்ரட்டுப் தரல் உற்தத்றரபர்ககப 

ரரகடித்துக்தகரண்டியக்கறன்ரநரம்.  

ரறம், ரகண உற்தத்றககப டுத்துக்தகரண்டரல், 

ரங்கள் இன்ணதொம் அநறறல் தர்ரக, தரறல்தட்த 

தர்ரக ரகணங்ககப உற்தத்ற தசய்க்கூடி றஞ்ஞரணத் 

தரறல்தட்த அநறறகணப் ததற்றுக்தகரள்பறல்கன.  

அற்குப் தறனரக தபறரடுகபறல் உற்தத்ற தசய்கறன்ந 

ரகணங்ககப 3 டங்கு றகன தகரடுத்து இநக்குற 

தசய்ரண்டி றகனறல் து ததரயபரர றகனக 

கரப்தடுகறன்நது. ணர, து ரட்டிறயக்கறன்ந 

உள்ரட்டு உற்தத்றரபர்ககப, உள்ரட்டுத் தரறல்தட்த 

றனரபர்ககப, உள்ரட்டுப் ததரநறறனரபர்ககப ரங்கள் 

ஊக்குறத்து து ரட்டில் உள்ரட்டு உற்தத்றககபச் 

தசய்க்கூடி றத்றல் தொகணந்து தசற்தடரண்டும். 

ரநரக, து ரடு தபறரடுகபறல் ங்கறறயக்கறன்ந எய 

ததரயபரர தொகநகறன்கலழ் இயந்ரல், இன்தம் த்கண 

ஆண்டுகள் தசன்நரறம் அகண அதறறயத்ற தசய் தொடிர 

எய றகனக ற்தடும் ன்தக இந் இடத்றல் ரன் 

சுட்டிக்கரட்ட றயம்தைகறன்ரநன்.   

ரறம், து ரட்டில் அசறல் டத்றர்ககபயும் 

க்ககபயும் எப்தறட்டுப்தரர்க்கறன்நரதரது அசறறல் ஈடுதட்ட 

ர்கள் ணந்ர்கபரக, தசல்ந்ர்கபரக தசறப்தைற்றுக் 

தகரண்டியக்க, க்கள் ககபரக ரழ்கறன்ந எய றகனக 

ற்தட்டியக்கறன்நதன்நரல், அசறறல் ஈடுதட்டர்கள் 

ரட்டுக்கரக உகத்ரர்கபர? அல்னது து வீட்டுக்கரக 

உகத்ரர்கபர? ன்தக ரங்கள் ண்றப்தரர்க்க 

ரண்டி றகனறறயக்கறன்ரநரம். து குடிக்ககப றகவும் 

ல்ன தறகஜகபரக ரற்நற, உற்தத்றறல் ஈடுதடுகறன்ந ணற 

பங்கபரகப் தன்தடுத்க்கூடி றத்றல் ககரபரல், 

அர்கபறன் றக க்கும் றத்றல் துச்சரகனகள் 

உயரக்கப்தட்டியக்கறன்நண. ண்றக்ககறல் அறகரண 

துச்சரகனகள் இந் ரட்டில் கரப்தடுகறன்நண. இந் 

துச்சரகனகள் றச்சரகனககப எயறத்றல் அறத்துக் 

தகரண்டியக்கறன்நண. அரது, ரன் இங்கு துச்சரகன 

தன்று சரரக்ககடககபயும் றச்சரகனதன்று தரட 

சரகனகள், தல்ககனக்ககங்கள் ன்தற்கநயும் குநறப்தறடு 

கறன்ரநன்.  தரடசரகனகபறல், தல்ககனக்ககங்கபறல் கல்ற 

கற்றுத் துகநரதரந் றற்தன்ணர்கபரக, றதைர்கபரக 

தபறரந ரண்டி து இகபஞர்ககப துச்சரகனகள், 

ரதரகப் ததரயட்கள் ன்தண எயறத்றல் அடிககபரக்கறக் 

தகரண்டியக்கறன்நண. அர்களுகட ஆற்நல்ககப து 

ரடு ததநதொடிர  துறயஷ்டரண எய றகனக 

கரப்தடுகறன்நது. அரரகப இன்ததரய றத்றல் 

தரறந்ரர தரறரரனர க்கள் துப்தக்கத்றற்கு  

ஊக்குறக்கப்தட்டுக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். அரது 

ரர்ல் கரனங்கபறல் க்களுக்கு ங்குகறன்ந தொக்கறரண 

தரறசுப் ததரயபரக துப்ரதரத்ல்கள் தரறக்கப்தடுகறன்நண. 

ரர்றல் தற்நறததந ரண்டுரணரல் கூடுனரக து 

றறரரகம் தசய்ரண்டும் ன்ந ழுப்தடர சட்டறற 

தரன்று அசறல்ரறகள் த்றறல் உனரறக் 

தகரண்டியக்கறன்நது. இந் றகனறல் றயுள்ப ணறர்ககப 

இந் ரட்டில் உயரக்கப்ரதரகறன்ரநரர அல்னது துகப் 

தரறக்கறன்ந எய ணற சதோகத்க உயரக்கப் 

ரதரகறன்ரநரர ன்தகத்ரன் ரங்கள் றகவும் கணரகப் 

தரர்க்கரண்டியுள்பது. இற்கந ண்றப் தரர்த்துச் 

சரறரண தொடிறகண டுக்கரண்டி எய றகனப்தரட்டில் 

அசரங்கம் கரப்தடுகறன்நது.  

ரர்ககபப் தைடம்ரதரடுகறன்ந, அநறவுஜலறககப - 

தைத்றஜலறககப உயரக்குகறன்ந ஆம்த கபரகப் 

தரடசரகனகள் அகந்றயப்தகக் கரனரம். இந் ஆம்தக் 

கபத்றறயந்து ரர்ககபப் தைடம்ரதரட்டு அர்ககப 

வீண உனகத்துக்ரகற்ந ணற பங்கபரக உயரக்க 

ரண்டுரக இயந்ரல் கறம், றஞ்ஞரணம், தரறல்தட்த 

றல் சரர்ந் ஆசறரறர்ககப ரட்டின் கறரப்தைநங்கள் 

உட்தட ல்னர இடங்கபறறம் ரதரறபவு றறக்கரண்டி 

கட்டரத் ரக இயக்கறன்நது. ஆணரல், இன்று கஷ்ட, 

அறகஷ்டப் தறரசங்ககபப் தரர்க்கறன்நரதரது, அந் 

இடங்கபறல் கற, றஞ்ஞரண, தரறல்தட்த ஆசறரறர்கள் 

இல்னர றகனகரன் கரப்தடுகறன்நது. ஆம்தத்ற 

றயந்ர ஆக்க சறந்கண, அநறறல் சறந்கண, கற 

ரலறரண தண்நறவுச் சறந்கணக ற்தடுத்க்கூடி 

றத்றல் தரடசரகனகள் ரர்தடுத்ப்தடர றகனக 

கரப்தடுகறன்நது.  எப்தேட்டுரலறறல் தரர்க்கறன்நரதரது, 70 

சவீரண க்கள் கறரப்தைநங்கபறறம் தொப்தது சவீரண 

க்கள் கப்தைநங்கபறறம் ரழ்ரகப் தைள்பறறதங்கள் 

கூறுகறன்நண. குநறப்தரக, கறரப்தைநங்கபறல் 70 சவீரக 

ரழ்கறன்ந க்கள் தல்ரறுதட்ட சறங்ககப, கடிணரண 

றகனகககப றர்ரரக்கறக் தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். 

குநறப்தரக, ஆசறரறர் தற்நரக்குகந, அறறம் கறம், 

றஞ்ஞரணம், தரறல்தட்தம் சரர்ந் தரட ஆசறரறர்களுக்கரண 

தற்நரக்குகந இயக்கறன்நரதரது அந் ரர்கபரல் 

வ்ரறு கல்றறல் தொகபத்த தொடியும்? அந்ககறல் 

அர்கபது றநன்ககபக் கரட்டுற்கு ரய்ப்தறல்னர 

றகனகரன் கரப்தடுகறன்நது. இவ்ரநரண தறரசங்கள் 

டக்கறறம் கரப்தடுகறன்நண; கறக்கறறம் கரப்தடு 

கறன்நண; ரரட்டப்தைநங்கபறறம் கரப்தடுகறன்நண. ரறம், 

சறங்கப க்கள் ரழ்கறன்ந தறற்தடுத்ப்தட்ட தறரசங்கபறறம் 

அப்தடிரண கஷ்ட, அறகஷ்டப் தறரசங்கள் இயக்க தொடியும். 

இவ்ரநரண இடங்கபறறள்ப தரடசரகனகபறல் கற, 
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றஞ்ஞரண, தரறல்தட்தம் சரர்ந் ஆசறரறர்ககப றணம் 

தசய்ன்தோனம் ரர்கள் ஆக்கச் சறந்கணரபர்கபரக, 

அநறறல் சறந்கணரபர்கபரக, தரறல்தட்தச் சறந்கண 

ரபர்கபரக க்கூடி ஆம்த அடித்பத்றகண இடதொடியும். 

அதுவும் ததரயபரரத்றற்கு தொக்கறரண ஏர் அடித்பம் 

ன்தக இந் இடத்றல் ரன் சுட்டிக்கரட்ட 

றயம்தைகறன்ரநன்.  

ரறம், தல்ககனக்ககங்கள் அநறறல்தர்ரண 

தைத்றசரறககப  உயரக்குகறன்ந எய கபரக இயப்தகக் 

கரனரம். ஆணரல், இன்று தல்ககனக்ககங்கபறல் தகறடி 

ககள் றக ரரசரக இடம்ததறுகறன்ந றகனகககபப் 

தரர்க்கறன்ரநரம். ஆக்க சறந்கணறல், அநறறல் சறத்கணறல் 

கரனத்கச் தசனறடரண்டி து ரர்கள் அகண 

றடுத்து தறந சறந்கணகபறல் கரனத்கச் தசனறடுகறன்நரர்கள். 

அணரல் ங்கபது ததறுறரண தோகப பங்கள் 

சலறக்கப்தடுகறன்ந எய றகனக கரப்தடுகறன்நது. 

றயரகரகனப் தல்ககனக்ககரணது தகறடிக 

கரரக இப்ரதரது தோடப்தட்ட றகனறல் இயப்தக 

அநறக்கூடிரக இயக்கறன்நது. ணர, தைத்லஜலறககப 

உயரக்குகறன்ந தல்ககனக்ககங்கள் தோடப்தடரது  

அநறறல்தர்ரகத் தரடர்ந்தும் இங்க ரண்டும். உனக 

தல்ககனக்ககத்  ரறகசப்தடுத்றல் து தல்ககனக் 

ககங்கள் த்கணரது இடங்கபறல் இயக்கறன்நண 

தன்தக ரங்கள் தைத்றதர்ரகச் சறந்றக்கரண்டிறயக் 

கறன்நது. அரரகப தல்ககனக்ககங்கள், தரடசரகனகள் 

ன்தண அசறறக்கரண அத்றரரக - ஆம்தக்கபரக 

அககயும் இன்நக றர்த்துக்தகரள்ப ரண்டும்.  

அடுத்ரக, ரன் ட்டக்கபப்தறன் இன்கந றகன 

தற்நறச் சறன றடங்ககபக் குநறப்தறடனரதன்று றகணக் 

கறன்ரநன். தொன்ணரள் தற ந்றரற டட்ற ரசணரரக்க 

அர்களுகட கரனத்றல் ட்டக்கபப்தறறள்ப தும்தங்ரகற 

ன்ந கறரத்றல் இகபஞர்களுக்கரண எய றசரப் 

தண்க உயரக்கப்தட்டியந்து. அந்த் றட்டத்றதெடரக 

உத உவுப் தறர்ச்தசய்கக றகவும் தற்நறகரண 

தொகநறல் ரற்தகரள்பப்தட்டது. யுத்ம் கரரக 

இப்ரதரது அந் றசரப் தண்க சலர்குகனந் றகனறல் 

கரப்தடுகறன்நது. ணர, லண்டும் அந் றசரத் 

றட்டத்றகணக் கட்டிதழுப்தைன் தோனரக து ரட்டில் 

க்கநற உற்தத்றறகண - உத உவுப் தறர்ச்தசய்ககறகண 

பர்த்தடுப்தற்கு ரய்ப்தறயக்கறன்நது. அன்று டட்ற 

ரசணரரக்க அர்கபரல் ங்கப்தட்ட அந் றசரப் 

தண்கரணது, இந் ஆட்சறறன்ரதரது லண்டும் 

கட்டிதழுப்தப்தட ரண்டுதன்று இங்ரக ரகரரறக்கக 

றடுக்க றயம்தைகறன்ரநன்.  

அத்ரரடு ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் றகவும் 

தறதல்றக்கரண ஆரய்ச்சறத்துகநகரபரடு கூடி எய 

றசரப் தண்கயும் கரப்தட்டது. அந் றசரப் 

தண்க இன்று றகவும் குகநந் உத்றரரகத்ர்ககபக் 

தகரண்டு இங்கறக்தகரண்டியக்கறன்நது. து ரட்டில் 

உண்கரண உற்தத்றக ற்தடுத் ரண்டுரக 

இயந்ரல், உண்கரண எய றுனர்ச்சறக ற்தடுத்து 

ரக இயந்ரல், யுத் கரனத்றன்ரதரது தோடப்தட்ட, 

சறகக்கப்தட்ட, சறன்ணரதறன்ணரக்கப்தட்ட அந் றசரக் 

கூடங்கள் றுசலகக்கப்தட்டுத் றநந்துறடப்தட ரண்டும். 

அன் தோனரக து றசரறகளுக்கும் தரறனரபர் 

களுக்கும் ரய்ப்தைகள் தகரடுக்கப்தட ரண்டும்.  

யுத்த்துக்கு தொற்தட்ட கரனத்றல் தல்ரறுதட்ட தரறற் 

சரகனகள் அங்கு இங்கறக்தகரண்டியந்ண. ட்டக்கபப்தை 

ரகச்ரசகணறல் அகந்துள்ப கரகறத் தரறற்சரகன, 

ண்டூரறல் அகந்துள்ப ஏட்டுத் தரறற்சரகன, இறப்கத 

டிச்ரசகணறல் அகந்றயந் ஏட்டுத் தரறற்சரகன, அரறசற 

ஆகன, அச அச்சகக் கூட்டுத்ரதணம் ரதரன்ந தன றறு 

ணங்கள் இயந்ண. இன்று ல்னரட்சற ற்தடுத்ப்தட்டன் 

தறன்ணயம் அந்த் தரறற்சரகனககப லப உயரக்கறக் 

தகரள்ற்கரண அடிப்தகட ரகனகள் ஆம்தறக்கப் 

தட்டரக ரன் அநறறல்கன. இந் றடத்றகண ரன் 

அடிக்கடி இந் உரற சகதறன் கணத்துக்குக் தகரண்டு 

ந்றயக்கறன்ரநன். வு தசனவுத்றட்ட உகறன்ரதரது, 

தகப றற அகச்சர் அர்கள் தல்ரறுதட்ட உத்ரங் 

ககபத் ந்றயந்ரர். அந் உத்ரங்கபறல் என்நரக 

கரகறத் தரறற்சரகன லண்டும் இங்கச் தசய்ப்தடும் 

ன்றும் ஏட்டுத் தரறற்சரகன லண்டும் ஆம்தறக்கப்தடும் 

ன்றும் கூநறறயந்ரர். ஆணரல், அற்கரண ஆம்த 

ரகனகள் அந் இடங்கபறல் டந்ரக ணக்குத் 

தரறறல்கன. ணர, உத்ரங்கள் ன்தது, உண்க 

ரங்கபரக ரநரண்டும். அற்குரற தசல்டிங்கள் 

அபறக்கப்தடரண்டும் ன்று ரன் இந் இடத்றல் 

ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

அதுட்டுல்னரல், இன்ததரய றடம் இயக்கறன்நது. 

அரது, தரல் கூடுனரக தகப்தடுகறன்ந அல்னது தரல் 

உற்தத்றப் ததரயட்கள் ததநப்தடுகறன்ந ஏர் இடரகக் கறக்கு 

ரகரம் கரப்தட்டரதரறறம் கறக்கு ரகரத்றல் எய 

தரல் தரறற்சரகன றறுப்தடர எய துர்ப்தரக்கற 

றகனக கரப்தடுகறன்நது. கடந் கரனத்றல் யுத்த்கக் 

கரம் கரட்டி, தல்ரறுதட்ட அதறறயத்றகள் டக்கு, 

கறக்கறல் இடம்ததநரல் இயந்ண; தொடக்கப்தட்டியந்ண. 

இன்று யுத்ம் தொடிந் றகனறறம்கூட, அரரதரக்கு, 

அரரறரறரண ன்ககள் கரப்தடுரக இயந்ரல், இந் 

ல்னரட்சற அசறன்லதும் டக்கு, கறக்கு க்கள் ம்தறக்கக 

இக்கரண்டிதரய றகனக ற்தடும் ன்தக ரன் 

இந் இடத்றல் ஏர் ச்சரறக்ககரகக் கூநறக்தகரள்ப 

றயம்தைகறன்ரநன்.  

அடுத் றடம் சறற்றூறர்களுக்கரண றணங்கள் 

சம்தந்ரணது. சறற்றூறர்களுக்கரண றணங்கள் ன்தது, 

தபறப்தகடத் ன்கரக கடததறுரகத் தரற 

றல்கன. அண்கறல் 1,300 ரறககப ஆட்ரசர்ப்தைச் 

தசய்ற்தகண எய தரறவுப் தரலட்கச கடததற்நது. இண 

றகறரசர அடிப்தகடறல் தரர்த்ரல், இந்த் தரறவுப் 

தரலட்கசறன்தோனம் கறட்டத்ட்ட 330க்கும் ரற்தட்ட றழ் 

ரதசும் ரறர்கள் றறக்கப்தடரண்டி றகனக 

கரப்தடுகறன்நது. ணறதம், 60 றழ் ரதசும் ரறர்கள் 

ரத்றம் தரறவுதசய்ப்தட்டியக்கறநரர்கள். இகணப் 

தரர்க்கும்ரதரது இந் ல்னரட்சறறல் சறறுதரன்க இணத்ர் 

களுக்குத் தரறல் ரய்ப்தறல் உரற இடம் ங்கப் 

தட்டியக்கறன்நர ன்தது தற்நற ரங்கள் சறந்றக்க 

ரண்டிர்கபரக  இயக்கறன்ரநரம்.  

அதுட்டுல்ன, டக்கு, கறக்கறல் யுத்கரனத்றல் 

கரப்தட்டதுரதரன்று இன்ணதொம் தோடப்தட்ட றகனறல் 

அல்னது அககுகநரக இங்குகறன்ந றகனறல் தன 

கத்றசரகனகள் கரப்தடுகறன்நண. அந் இடங்கபறல் 

கத்றர்கபறணதும் ரறர்கபறணதும் ண்றக்கக குகநந் 

அபறரனர கரப்தடுகறன்நது. ணர, அந் இடங் 

களுக்குப் ரதரறபவு கத்றர்ககபயும் ரறர்ககபயும் 

சறற்றூறர்ககபயும் றறக்கரண்டி ரகறயக்கறன்நது. 
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இந்ச் சறற்றூறர்களுக்கரண றணங்கபறன்ரதரது - அது 

சுகரர அகச்சரக இயக்கட்டும், கல்ற அகச்சரக 

இயக்கட்டும், ரறு ந் அகச்சரக இயக்கட்டும் - 

சறறுதரன்க க்கபறன் இண றகறரசரத்கப் ரதக்கூடி 

றத்றல் உங்கபது ததரநறதொகநகள் அகரண்டும். 

அந்ந் ரட்டங்ககபச் ரசர்ந்ர்களுக்கு தொன்தரறக 

தகரடுக்கப்தட ரண்டும். குநறப்தரக, ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றல் சறற்றூறர்ககப றறத்றயக்கறன்ந ன்க 

கப் தரர்க்கறன்நரதரது ங்களுக்குச் சந்ரகம் 

ற்தடுகறன்நது. அரது, அந் ரட்டத்றல் ரரரபறகள் 

ததயம்தரறம் றழ் ரதசுகறன்நர்கபரக இயக்கறன்நரதரது, 

அரகரக சறங்கப தரற ரதசுகறன்ந சறற்றூறர்கள் 

றறக்கப்தட்டியக்கறன்நரர்கள். ரரரபறகளுடன் 

தரடர்தரடல்ககப ரற்தகரண்டு, ரரய் அகடரபங்ககப 

இணங்கண்டு, ரரரபரறன் ரகககப றபங்கறக்தகரள்ப 

ரண்டிர்கள் ரற்று தரறறல் ரதசுகறன்நரதரது, 

அர்கபரல் ரரரபறகபறன் அஸ்கககபச் சரறரக 

றபங்கறக்தகரள்ப தொடிரது. இந்றகனறல், அர்களுக்குத் 

நரண யந்துககப - குபறககககபக்கூடக் தகரடுப்தற்கு 

ரய்ப்தறயக்கறன்நது. ரங்கள் இகண இணர ரலறரகச் 

சறந்றக்கறல்கன. ஆணரல், றச்சரக ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றல் அந் ரரரபறகபறன் தரற தரறர, ரறு 

ரட்டத்கச் ரசர்ந் சறங்கப தரற ரதசுகறன்நர்ககப 

றறத்றயக்கறன்நதடிரல், இந் ரரரபறகள் ங்கபது 

ரரறன் அஸ்கககப தபறப்தடுத்துற்கு அங்கு 

தரறததர்ப்தறகண ரற்தகரள்பரண்டி எய றகனக 

இயக்கறன்நது. ணரரன், இவ்ரநரண றணங்ககப 

ங்குகறன்நரதரது, அந்ந் ரட்டங்கபறல் இயப்தர் 

களுக்குக் கூடுனரண தொக்கறத்தும் தகரடுக்கப்தடரண்டும் 

ன்று கூறுகறன்ரநரம். 

யுத் கரனத்றறம்கூட டக்கு, கறக்குப் தறரசங்கபறல் 

றணங்ககப ங்குறல் தரதட்சம் கரட்டப்தட்டியந்து. 

அரது யுத்ம் ன்று கரம் கூநறக்தகரண்டு அல்னது 

ஆளுகறன்ந ஆறக்கத்றன் கரரக அந் இடத்றல் சறன 

றணங்கபறல் குறுதடிகள் ற்தட்டியந்ண. ஆணரல், 

ல்னரட்சற ன்று தசரல்கறன்ந இந் அசரங்கத்றறம் 

அப்தடிப்தட்ட கடதொகநகள் ற்றும் அப்தடிப்தட்ட ரர்வுகள் 

இடம்ததறுரகறயந்ரல் டக்கு, கறக்கு க்கள் இந் 

ல்னரட்சறறன்லதும் சந்ரகம் தகரள்பக்கூடி எய றகனக 

ற்தடும். தணணறல், கரரரடு கரரக அல்னது இகசறரண 

தொகநறல் ரதசற றணங்கள் ங்கப்தட்டியக்கறன்நணர? 

ன்று க்கள் ரகட்கக்கூடி றத்றல் சறன துகநகபறல் 

றணங்கள் ங்கப்தட்டியக்கறன்நண. ணர, 

றணங்கபறன்ரதரதும் ற்றும் ரர்வுகபறன்ரதரதும் சரறரண 

தொகநறல் தபறப்தகடத் ன்கயுடன் டந்துதகரள்றல் 

ரதரற கணம் தசறத் ரண்டும். 

அத்துடன், சதோக அதறறயத்றரரடு சம்தந்ப்தட்ட 

இன்ததரய றடத்கயும் ரன் இங்கு குநறப்தறட 

றயம்தைகறன்ரநன்.  
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, now wind up, please. 
 

ගු ඥානමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතා 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீரசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Give me one more minute, Sir.  

ற்ததரழுது கறக்கு ரகரத்கப் ததரறுத்ட்டில் 

அங்கு 300 கடக றகநரற்றும் அறதர்கள் தறரற்நறக் 

தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். யுத் கரனத்றல் கஷ்ட, அறகஷ்டப் 

தறரசங்கபறல் றகவும் கஷ்டத்துடன் து தறககப 

ஆற்நற அந் அறதர்கள் இன்றும் ற்கரறக அறதர்கபரக 

றறக்கப்தட்ட றகனறரன கரப்தடுகறன்நரர்கள். இயந்தும் 

அர்கள் அந்க் கல்ற பர்ச்சறறல், சதோக அதறறயத்றறல் 

கூடுனரண தங்தகடுத்துக்தகரண்டர்கள். ணர, எய 

கயகரண அடகுதொகநறன் தோனரக அர்களுக்கு 

றந்ரண அறதர் தறக ங்குற்குரற டடிக் 

ககககப டுக்க ரண்டும் ன்று ரகட்டுக்தகரள்ளுகறன்ரநன். 

இறுறரக, டக்கு, கறக்குப் தறரசங்கபறறம் ற்றும் 

கஷ்டப் தறரசங்கபறறம் கடததறுகறன்ந தல்ரறுதட்ட 

அதறறயத்றத் றட்டங்கள் சரர்ந் றடங்கள் ற்றும் 

தரறல்ரய்ப்தை றடங்கபறல் தபறப்தகடத் ன்கரண, 

லறரண, றரரண கடதொகநககபக் ககரண்டு து 

ததரயபரர அதறறயத்றறகணக் கட்டிதழுப்தைற்கு 

ற்நறத்றல் ஆளும் கட்சறறணர் ம்தகரண கனர்கபரக 

டந்துதகரள்ப ரண்டும் ன்றும், லண்டும் சந்ரகங்ககப 

ற்தடுத்க்கூடி எய றகனகறகண உயரக்கக்கூடரது 

ன்றும் இந் இடத்றரன ரகட்டுக்தகரண்டு றகடததறு 

கறன்ரநன்.       
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you.  

ඊශඟුකරුකවිජිතක ේරු ිඩකභන්ත්රීතුභහ.කඊුක ඳයකවුරුන්ක
 වෝකරුකභන්ත්රීය ඹක්කරුකමුජිබුේකයහුභහන්කභන්ත්රීතුභහ කකනභක
මරහනඹකවහක ඹෝජනහකයන්න. 

 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"රුකමුජිබුේකයහුභහන්කභවතහකදළන්කමරහනඹකතකයුතුඹ"යිකභහක

 ඹෝජනහකයනහ.ක 
 

ප්රපනය විමවන දින්  වභා වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුුල  ගු කී ජයලර්ධන මශතා මාවනමයන් ඉලත් 
වුමයන්  ගු මුජිබුර් රහුමාන්  මශතා මුාවනාරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்று அகனர, ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன் 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 

and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN  took the Chair. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුකවිජිතක ේරු ිඩකභන්ත්රීතුභහකථහකයන්න. 

 
[භධයහවසනක12.00] 

 

ගු විජිත මේුමගොඩ මශතා 
(ரண்தைறகு றஜற ரதயதகரட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක අභළිරතුභහක විසින්ක ඉදිරිඳත්ක

යනකරදකආේථිඹකපිළිඵකහයණඹක්පඵන්ධකකවිහදඹකඊ ගකකදිනක
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ඳහේයේ ්පන්තු 

ඳළළත්වුණහ;ක අදක දිනත්ක ක ඳළළත් නහ.ක ඒක  ුව න්ක අදවසක
දළක්වීභුකභහකඵරහ ඳි යිත්තුකනහ. 

අපිකදන්නහ, තක2015කජනහරික08නකදහකඅ ත්කආණ්ඩුකඵරඹ කු

ඳත්ක  රහක දිනක සිඹ ගකළඩුවනක්රිඹහත්භකයන්නුකමුල්භක
අඹකළඹක ල්නඹකඉදිරිඳත්කශකඵ.කඉන්කඳසුකඅ ිසතුක17නකදහක
ඵරඹුක ඳත්ක වුණුක ්පමුිරක ආණ්ඩු ුවත්ක අඹක ළඹක  ල්නඹක්ක

ඉදිරිඳත්ක යක ිර ඵනහ.ක අපික දන්නහ, තක  ්පක ආේථිඹක දියුණුක
යන්නු, තක ්පකයුකඉදිරිඹුක නකඹන්නුකඒකභළිරයණකයහඳහයඹක
තුශ, තකභළිරයණක ව්දිහරක ඳි යින්දුකණනහක්කඉදිරිඳත්කශක

ඵ.ක අ ේක ය කරක ජනතහක විලසහකශහ, තක එක්ත්ක ජහිරක ඳක්ඹක
ප්රමුක ්පමුිරක ආණ්ඩුුක  ්පක යුක ඉදිරිඹුක  නකඹන්නකපුළුන්ක
 යි;කආේථිඹකංේධනඹකයකන්නකපුළුන්ක යිකකිඹරහ.කඒක

ඵරහ ඳි යිත්තුක ජනතහක තුශක ිරබුණහ.ක වළඵළයි, තක ඳසුගිඹක
 නිළ්පඵේකභහ ගකඅඹකළඹක ල්නඹකඉදිරිඳත්කයරහකඳළඹක24ක්ක
තකන්නුත්ක ඳයකය කරකෘත්ිර ඹෝ, තක ඵි වෝකඅඹකඒකඅඹකළඹක
 ඹෝජනහරුකවිරුද්ධකවුණහ.කඒකහ කභකජනකභහජඹකතුශකඹ්පකිසික

ළරඹීභක්කඇිරකවුණහ.කඅඹකළඹක්පභතකන්නුත්කයේන්කඒකඅඹක
ළඹක ඹෝජනහකරින්කයකං ලෝධනඹකවුණහ.ක 

රුක මුදල්ක ඇභිරතුභහක අඹක ළඹක  ඹෝජනහක ඉදිරිඳත්ක ශහ.ක ඒක
 ඹෝජනහක අග්රහභහතයයඹහක ක ං ලෝධනඹක ශහ.ක අඹක ළඹක
 ල්නඹක්කකිඹන් න්ක ය කරක ඉදිරික ේඹකතුශක්රිඹහත්භකයනක
ංේධනකළරළසභ.ක ්පකංේධනකළරළසභක්රිඹහත්භකකිරී ්පදීක
කිසිකඉරක්ඹක්කනළිර, තකළඩකපිළි ශක්කනළිරකඒකඉදිරිඳත්කයනක
 ඹෝජනහක ං ලෝධනඹක යසමන්ක  ්පක අඹක ළඹක  ල්නඹක
ළවළල් ුකරක්කශහකකිඹනකහයණඹක ්පකමුළුකය කරභකජනතහභක
දන්නහ.කඳසුගිඹකදකඅග්රහභහතයතුභහකනළතකයහජයකආදහඹභකළඩික
යක ළනීභ කු ඒක ඵදුකුවඹක  නසකයන්න කු  ඹෝජනහකඉදිරිඳත්ක
ශහ.ක ඒක අුවකVAT ඵදුක සිඹඹුක 15ක දක්හකළඩිකයන්නුත්, තකඒක
හ කභක ප්රහකධනක ඵද්දක නළතක ඳනන්නුත්ක ුයුතුක ශහ.ක  ්පක
විධි ගකවිවිධකඵදුක ඹෝජනහක නළල්රහකය කරකජනතහකපීඩනඹ කු
ඳත්ක යරහක ඒක තුළින්ක ඵදුක ආදහඹභක ළඩික යක න්නක ඔවුන්ක
උත්හවඹක ඹ දනහ.ක 

අ නක්ක ඳළත් තන්ක දළන්ක ඵරඹක ිර ඵන් න්ක ඹවක ඳහරනක
ආණ්ඩුු;ක එක්ත්ක ජහිරක ඳක්ඹක ප්රමුක ්පමුිරකආණ්ඩුු.ක ඒක
අඹුක ිර ඵන් න්ක ය කු ංේධනඹක යන්නක අලයක  ඹෝජනහක
ළරකිල්රුක අය නක දේලනඹක්, තක ප්රිරඳත්ිරඹක්ක භතක ඒක ළඩක
පිළි ශකඉදිරිඹුක  නකඹන්නයි.කවළඵළයි, තකයන් න්ක භික්ද?ක
වළභක  රහ ව්භක ඳසුගිඹක ආණ්ඩුු, තක හිුපුක ජනහධිඳිරක භහින්දක
යහජඳක්කභළිරතුභහුකඵළණකදිනකඑයික  භිවුන්කයන් න්.ක භභක
හිතන් න්ක ඒ ක්ක  ත්රුභක්ක නළවළක කිඹරහයි.ක ජනතහක ඒක
ඵරහ ඳි යිත්තුකන් න්ත්කනළවළ.කජනතහකදළන්කඅ ත්කආණ්ඩුක්ක
ඵරඹුක ඳත්ක යරහක ඒක අඹුක ජනක යභක දීරහක ිර ඵනහ, තක  ්පක ය කු
ඉසයවුක නකඹන්න.ක 

රුකඹන්තකරුණහිරරකඅභහතයතුභහකවන්කශහ, තකඅවුරුදුක
 දුකයේන්කභළිරයණඹකිරඹරහකකඳයහජඹුකඳත්කවුණහකකිඹරහ.ක
ඒක ්පකය කරකජනතහකවුරුත්කදන්නහකහයණඹක්.කඒකවංන්නක
 දඹක්ක නි යි.කඑතුභහකඒකහර ගකහිුපුකයහජයකනහඹඹහකවිධිඹ කු
ප්රජහතන්ත්රහදඹුක රුක ය, තක ඒක භළිරයණක පැඹසමතක  ව්රහුක -
පැඹසමතක  රහුත්ක යේන්-ක ඳළළත්වහ.ක ඒක ප්රජහතන්ත්රහද ගක
රක්ණඹක්.කවළඵළයි, තකේතභහනකආණ්ඩුකඳශහත්කඳහරනකආඹතනක
්පඵන්ධ ඹන්ක භළිරයණඹක ඳළළත්වීභක ල්ක දභහක ිර ඵනහ.ක
 ද්ලඳහරනක නහඹත්ඹක නළිරක අදක ඳශහත්ක ඳහරනක ආඹතනක
පැසක්රීඹක භකරුභුක ඳත්ක  රහක ිර ඵනහ.ක හිුපුක ජනහධිඳිරතුභහක
පැඹසමතක ව්රහුකභළිරයණකඳළළත්වීභකපිළිඵකආදේලඹක්කදීරහක
ිර ඵනහ.කඳයහජඹකකිඹනකඑකහුත්කසිද්ධක න්නකපුළුන්.ක 

අපිකදන්නහ, තක දනක රෝකංග්රහභඹකඅධි ගකමුළුකභවත්කජනක

භහජඹුභක -භසතක  රෝහසීක ජනතහුභ-ක තේජනඹක්ක  රහක
ිරබුණුක ඵ.ක හභඹක ඩක  රහ, තක සමපැසක ජීවිතක ණනහක්ක විනහලක
වුණහ.ක  ද් ඳිශක විනහලක වුණහ.ක නමුත්ක ඒක  රහ ව්ක ක වින්සුන්ක
චේචිල්ක භළිරතුභහක බ්රිතහනයක අග්රහභහතයයඹහක  රක ඳත්ක  රහක ඒක

 දනක  රෝක ංග්රහභඹක අන්ක යන්න ,ු තක -එඹක ජඹග්රවණඹක
යන්නු-ක ුයුතුකශහ.ක ඒක  රහ ව්ක ජහතයන්තය ඹන්ක -කිසිභක
යුකින්-ක එතුභහ කකකු රන්කඇද් ද්කනළවළ.ක වළඵළයි, තකවින්සුන්ක

චේචිල්කඅග්රහභහතයයඹහකමුළුක රෝඹුභකහභඹකඋදහකයරහකඊශඟක
භළිරයණඹුකඉදිරිඳත්කවුණහ කු ඳසුකඑතුභහකඳයහදකවුණහ.කවළඵළයි, තක
වුරුත්ක එතුභහ කක කු රන්ක ඇද් ද්ක නළවළ.ක ජහතයන්තයක

ව ඹෝගීතහක එතුභහුක ිරබුණහ.ක නමුත්ක ඒක තභයික ජනක භතඹක
වු ණ්.කහිුපුකජනහධිඳිරකභහින්දකයහජඳක්කභළිරතුභහත්කජනකභතඹක
විභන්නක ජනහධිඳිරයණඹුක ගිඹහ.ක වළඵළයි, තක එතුභහ කු

ජහතයන්තය ඹන්කඵරඳෆ්පකිරබුණහ.කඑතුභහකඳයහජඹුකඳත්කයන්නක
ජහතයන්තයඹුක ඕනෆභක ිරබුණහ.ක ඒක වහක සිඹ භක කුභන්ත්රණ, තක
සිඹ භක ළඩක පිළි ශල්ක  ඹදුහ.ක එතුභහක ඳයහජඹුක ඳත්ක වුණහ.ක
ජනභතඹුකහිනභහකඑතුභහක දයකගිඹහ.කඒකහභහනයකසබහඹයි.ක 

 ්පක ය කරක පැදවසක අධයහඳන ගක පිඹහක නක සී.ඩේයේව්.ඩේයේව්.ක
න්නන්යක භළිරතුභහක එදහක පැදවසක අධයහඳනක ඳනත්ක  ටු්පඳතක
්පභතකයක ත් ත්ක එක ළඩික ඡන්දඹකිුවයි.ක සිඹ භක ප්රභරුක ඒක
ඳනතුක විරුද්ධක වුණහ.ක නමුත්, තක පැදවසක අධයහඳනඹක  ුව න්ක

එතුභහක එභක ඳනතක ්පභතක යක ත්තහ.ක අදක ය කරක අධයහඳනඹක
්පඵන්ධක ඹ්පක පිබිදීභක්ක ඇිරක  රහක ිර ඵනහක න්ප, තක භහජක
ංසෘිරකංේධන ගකඹ්පකපිබිදීභක්කඇිරක රහකිර ඵනහකන්පක
ඒුක සී.ඩේයේව්.ඩේයේව්.ක න්නන්යක භළිරතුභහුක අපික රුක ශක

යුතුක නහ.කවළඵළයි, තකඑතුභහකඊශඟකභළිරයණ ගදීකඳයහජඹකවුණහ.ක
ඒකහධනීඹකළඩකපිළි ශකු කප්රභරුකඑතුභහුකවිරුද්ධකවුණහ.කනමුත්, තක
එතුභහක ඒක හ කක  වික  දඹක්කශත්කභළිරයණ ඹන්ක ඳයහජඹ කු

ඳත්ක වුණහ.ක භහින්දක යහජඳක්ක භළිරතුභහත්ක ිරසක අවුරුදුක යුද්ධඹක
අන්කයරහක  ්පක යු කු හභඹක උදහකයක දුන්නහ.ක නමුත්, තක 2015ක
ජනහධිඳිරයණ ඹන්ක එතුභහක ඳයහජඹ කු ඳත්ක වුණහ.ක එතුභහක ඒක

ජනභතඹුක හිකනළමුහ.කවළඵළයි, තක ජඹග්රහහික යජඹක - ්පක ඹවකඳහරනක
ආණ්ඩු, තක ්පමුිරක ආණ්ඩු-ක අදක වළභක  දඹුභක අ ේක හිුපුක
ජනහධිඳිරක භහින්දක යහජඳක්ක භළිරතුභහුක ඇඟිල්රක දික්ක යනහ;ක

 චෝදනහක යනහ.ක දළන්ක එතුභහ කු  චෝදනහක ශහක කිඹරහක ළඩක්ක
නළවළ.ක 

දළන්ක ්පකආණ්ඩුකබහයකදීරහයිකිර ඵන් න්.කඳහුකගිඹකආණ්ඩු ව්ක
අඩුකඳහඩුකිරබුණහකන්ප, තකළයදිකිරබුණහකන්පකඒහකපැළයදිකය නක
 ්පක ආණ්ඩුක පැළයදික භනක්ක ඹහක යුතුක නහ.ක වළඵළයි, තක අදක නක

 ිුක ය කරක ආේථිඹක ඩහක ළටිරහඹක කිඹනක එක අඳ කු
්පපේණ ඹන්භක ඳළවළදියේයි.ක අ ේක අඳනඹනකආදහඹභක අඩුක  රහක
ිර ඵනහ;ක ආනඹනක විඹදභක ළඩික  රහක ිර ඵනහ.ක අ නක්ක

ඳළත් තන්ක පැසඳහදනක වනහධහයක දීභක යජඹුක ප්රලසනඹක්ක  රහක
ිර ඵනහ.ක ජහිරක පැසඳහදනඹක අවධේඹභත්ක  රහක ිර ඵනහ.ක
භසතඹක්ක විධිඹුක ත් තිත්ක යජ ගක ආදහඹභක අඩුක  රහක
ිර ඵනහ.ක අඩුභක තය ්පක පුනයහේතනක විඹද්පත්ක -යජඹක

ඳත්හ නකඹෆ ්පකවිඹද්පත්-ක දළරීභුක ඵළරික භකරුභුක ්පක යජඹක
ඳත්ක රහකිර ඵනහ.ක 

භළිරයණකජඹග්රවණඹකඅ ේක්හ න්කයජඹුකඉටුකයන්නක
ඵළරිකතය්පක ඳි යින්දුකභළිරයණක ව්දිහකතුශකරඵහකදුන්කඵකඅපික

දළක්හ.ක යහජයක  ේඹන් කක ළටුඳක රුපිඹල්ක 10, ත000කින්ක ළඩික
කිරීභක ළපැක  ඳි යින්දුක දුන්නහ.ක නමුත්, තක අදක නක  ිුක ළටුේක
 හකන්නකඵළරිකතත්ත්ඹ කු ්පකයජඹකඳත්ක රහකිර ඵනහ.ක
ඒකපැහකතකතත්කජනතහකපීඩනඹුකඳත්කයන්නුක ්පකයජඹ කු

සිදුක රහකිර ඵනහ.කඒකපැහකතභයිකඵදුකළඩිකයන් න්. 
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දළන්කඑන්නකඑන්නභකඵදුකආදහඹභකඅඩුක රහකිර ඵනහ.කඒකපැහක

ඵදුකආදහඹභකළඩිකයකන්නකයජඹකඅ ේක්හකයනහ.කඅ ේකය කරක
ඵදුකආදහඹ භන්කසිඹඹුක80ක්කඳභණකිර ඵන් න්කක්රකඵදු.ක ්පකය කරක
භවකජනතහ කුඋඳ ත්කඉරහකභයණඹකදක්හකඳහවිච්චිකයනකසිඹ භක
බහණ්ඩකවහක ේහක ුව න්කඅදකඵද්දක්කඇඟුක නිදළනීක න්නක

සිද්ධක රහකිර ඵනහ.කඒහකතභයික ්පකළඩික රහකිර ඵන් න්.ක 

ඍජුක ඵදුක ත්තහභක සිඹඹ කු 20යි.ක ඍජුක ඵදුක ආදහඹභක ළඩික යක
න්නත්ක යජඹක ඵරහ ඳි යිත්තුක නහ.ක වළඵළයි, තක ඍජුක ඵදුත්ක

අහන ගකවිතළන්ක  න් න්කභසතකභවකජනතහු.ක බහණ්ඩකවහක
 ේහක ඳරි බෝජනඹකයනක  ිුක ය කරක ෆභක ඳරි බෝගිඹකුුභක
 ්පකපීඩනඹකදයන්නකසිද්ධකනහ.කඒකපැහක ්පකආේථිඹකපැළයදික

සකයකන්නුකභවත්ක  වක්ක ්පකආණ්ඩුුකන්නකසිද්ධක
නහ.කඅපිත්කඵරහ ඳි යත්තුකන් න්, තකඅපිත්කඅ ේක්හකයන් න්ක
ආේථික අේබුදක භනඹක ය නක ඉසයවහුක ඹන්නුක  ්පක

ආණ්ඩුුකවළකික යිකකිඹරහයි.ක 

අභළිරතුභහකවිසින්කආේථිඹකපිළිඵකඉදිරිඳත්කශකඒකිරත්තක
ඇත්තකළනකඅදවසකදළක්වී ්පදීකඅපිකකවි ලේ ඹන්භකවන්කශකයුතුක
නහ, තකඒකඳටිකතදකයකළනීභුකකිඹපුකඒහකළඵෆක්කඵුකඅදකඳත්ක

 රහකිර ඵනකඵ.කඒකපැහකඳහුකගිඹකආණ්ඩුුක චෝදනහකයකයක
ඉන් න්කනළතුක  ්පක ආණ්ඩුුක රළබිරහක ිර ඵනක ජනයභක තුළින්ක
ය කරකආේථිඹකඉසයවහුක නකඹන්නකුයුතුකයන්නඹකකිඹනක

ඉල්ලීභකයසමන්කභ කකථහකවභහයකයනහ. 
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ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා (නිලාව ශා ඉදිිරීමේ 

අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம - வீடகப்தை ற்றும் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක ්පකය කරකආේථිඹකපිළිඵක

ළදත්කවිහදඹක්ක  යනක ්පක භි වි ත්, තකඅ ේකය කරකආේථිඹක

භනහකශභනහයණඹුකරක්කයසමන්, තකය කරකආේථිකප්රිරඳත්ිරඹක
පැසික භඟුක  නක ඒභුක භවහක ප්රඹත්නඹක්ක දයසමන්ක සිටිනක  ්පක
 භි වි ත්ක අපික භතක්ක යක න්නුක ඕනෆ, තක ය කරක කීභක අඳ කු
රළබු ණ්ක ඩහක ළටුණුක ආේථික ඳරියඹක්ක තුශ;ක යහක ළටුණුක

 ද්ලඹක්කතුශකඵ.ක 

ඳසුගිඹක හරක හුවක තුශක අ ේක ය කරක ආේථික
ශභනහයණඹක වමුයේන්භක  ද්ලඳහරනීයණඹ කු රක්ක
 රහයික ිරබු ණ්.ක එළපැක යුඹයික අඳක හිටි ග.ක ය කරක ආේථිඹක

 භ වඹව ගක ය කරක ජනතහ කක සුවිවයණඹක  ුව න්ක
 නි යි.ක ය කරක ආේථිඹක  භ වඹව ගක ඳහරඹන් කක ශුබක
සිද්ධිඹක උ දහයි.ක ය කරක ජනතහුක අදක සිද්ධක  රහක ිර ඵන් න්ක
යක දවඹක ඳහරනක හරඹක තුශක සිදුක වුණුක දණ, තක අක්රසමතහ, තක

 විය්පකවහකයහජයක්පඳත්කසයහෆ්පරකඳව්ක න්නුයි.කඳසුගිඹක
හර ගක සිදුක වුණුක ්රිඹහහය්පරක බිරක ේතභහන ගක  න්නක
සිද්ධක රහකිර ඵන් න්කඅඳුයි, තකය කරක ඳිදුකජනතහුයි, තකබිහිකනක

භතුකඳයපුයුයි.ක 

 භි විතුක හිතරහක ඵරන්න, තක යහජයක ආඹතනරක ඳහඩුක
 ිඳභණදක කිඹරහ.ක SriLankan Airlinesරක ඳහඩුක රුපිඹල්ක
සමයේඹනක 16, ත000ුත්ක කඩහක ළඩියි.ක රංහක පැජක  තල්ක නීිරතක
ංසථහකකක ව්ක ඳහඩුක ක රුපිඹල්ක සමයේඹනක 9, ත922ක්.ක සමහින්ක රංහක

ආඹතන ගක ඳහඩුක ක රුපිඹල්ක සමයේඹනක 1, ත400ක්.ක රංහක විදුයේඵරක
භණ්ඩර ගක ඳහඩුක ක රුපිඹල්ක සමයේඹනක 19, ත000ක්.ක  භඹක තභයික
යුුත්, තක ජනතහුත්, තක අඳුත්ක දහඹහදක යපුක ආේථික ආලසචේඹඹක

න් න්.ක 

වළ භෝභකකථහකයනහකඒකපුද්රකආදහඹභකපිළිඵ.කඳසුගිඹක

යජඹක ්රිඹහත්භ වුණුක යක දවඹක හරක හුවක තුශක ඒක
පුද්රකණඹකඵයකරුපිඹල්ක125, ත000කඉරහකරුපිඹල්ක450, ත000කදක්හක
ළඩි රහකිර ඵනහ.කඳසුගිඹකයජඹකගිපැක ඳියේඹ කුණඹකත්තහ.කකඒක
ණඹකඅය නකඅහේථකයහඳෘිරක්රිඹහත්භකශහ.කඅහේථකසුදුක

අයේක යහඳෘිරයේන්ක යුුක පරදහයීක පැසඳහදනඹක්ක හ කභක රැකිඹහක
උත්ඳහදනඹක්ක සිදුක  නිනක විු, තක ක ඊුක න්දික  න්නක යක කරක
ජනතහුකසිදුකනහ.ක 

අ ේක විජිතක  ේරු ිඩක භන්ත්රීතුභහක ක්රක ඵදුක වක ෘජුක ඵදුක
පිළිඵක ථහක ශහ.ක අපික  ඵි විභක උනන්දු න්ක ඒක හයණහක
අව නකහිටිඹහ.ක [ඵහධහකකිරීභක්]කභහක දන්නහ, තකඇත්තකිරත්තකඵ.ක

ඇත්තක ිරත්තක න ිුක කිරිඳණුහඹක වළදිරහක හ කක පුටු ව්ක
හඩි රහක න්ක  දන්නක තමුන්නහන් ේකු ක වළකිඹහක්ක නළවළ, තක
මුතුකුභහයණක භන්ත්රීතුභහ.ක  භිද, තක තමුන්නහන් ේු ක පුරුදුක

ආඥ, හදහඹත්ක ඳහරනඹයි;ක තමුන්නහන් ේ කු පුරුදුක ඒහධිඳිරක
ඳහරනඹයි.ක   නකුක ථහක යනක ිුක ඒක අදවසරුක න්ක
 දන්නකතමුන්නහන් ේුකකක ින්දකුත්කනළවළ, තකවළකිඹහකුත්කනළවළ.ක
රේජයි. 

විජිතක  ේරු ිඩක භන්ත්රීතුභහක යහජයක ආදහඹභක රඵහක ළනීභක
පිළිඵක ළදත්ක හයණඹක්ක ඉදිරිඳත්ක ශහ.ක ෘජුක ඵදු, තක ක්රක ඵදුක
පිළිඵකඑතුභහකථහකකිරීභකළනකභහක ඵි විභකන් තෝකනහ.ක
විජිතක ේරු ිඩකභන්තීතුභපැ, තකවළඵළයි, තක ්පකෘජුකඵදුකවකක්රකඵදුක

පිළිඵක  විකඅධයඹනඹක්ක කයපුක ඵදුක  ිසමන්ක හේතහක යු කු
 වළිදයවුක යන් න්ක නළිරක ඳසුගිඹක යක දවඹක තුශක ක ඒක
වංහ නකහිටි ගකඔඵතුභන්රහ කකයජඹයි.ක 

එ වභක වංහ නක හිටි ගක  භිද?ක ක අ ේක ය කරක ක්රක ඵදුක
ප්රිරලතඹක සිඹඹුක 75ු, තක සිඹඹුක 80ුක ආන්නයි.ක ෘජුක ඵදුක

ප්රිරලතඹකසිඹඹුක15ු, තකසිඹඹුක20ුකආන්නයි.කඅපිකවළ භෝභක
පිළින්නහ, තකක්රකඵදුක අහධහයණයි, තක ෘජුක ඵදුක හධහයණයිකකිඹරහ.ක
නමුත්ක  ්පක ෘජුක ඵදුක වක ක්රක ඵදුක පිළිඵක භනහක

ශභනහහරිත්ඹක්ක සිද්ධක  නිවු ණ්ක ඔඵතුභන්රහ කක හරක
හුවක තුශයි.ක ඇයික ඒ?ක Tax Commission Report එක
වංහ නකහිටිඹහ.ක ඒක එළික දළක්ව ව්කනළවළ.ක ඒක ඔක් ිභක භවහක
බහණ්ඩහහය ගක  ඳකරු ්පක වංරහයික ිරබු ණ්.ක ඔක් ිභක

යවසිතයික ්රිඹහත්භක වු ණ්.ක ඒක පුද්රක ණඹක ඵයක ක රුපිඹල්ක
450, ත000ුක ළඩික තත්ත්ඹක ිර ඵනක හරඹක යුක්ක වළටිඹ කු
අඳුකඉදිරිඹුකඹන්නකපුළුන්දකකිඹරහකභහකඅවන්නකළභළිරයි.ක ්පක

හ කක භි විතකඹ්පකඹ්පකආේථිකශභනහයණකළඩුවන්ක
්රිඹහත්භකයන්නකඅඳුකසිද්ධකනහ.කඅසමහිරිකතීන්දුකන්නකසිද්ධක
 රහක ිර ඵනහ.ක ය කරකජනතහකභතක ඹ්පක ඵදුකඵයක්කඳළු නහක

න්ප, තකඒකඵදුකඵයකඳළු න් න්කඳසුගිඹකහර ගකසිද්ධකවුණුකඳව්ර කු
න්දික න්නයි.ක 

ඳසුගිඹකහර ගක්රිඹහත්භකවු ණ්ක"එදහක ව්රකටුේස"කආේථික
ප්රිරඳත්ිරඹක ඵක ඔඵතුභන්රහක  විුක භතක ිරඹහක න්න.ක එදහකක
හේකආේථිකශභනහයණඹක්කිරබු ණ්කනළවළ.කආේථිකේධනක

 ව්ඹකළනකඅ ඵෝධඹක්කිරබු ණ්කනළවළ.කඋද්ධභනඹකකිඹන් න්ක
ක භික්දකකිඹනකඑකළනක ඳහර ඹෝක දළන නකහිටි ගකනළවළ.ක
මුදල්ක අභහතයහංල ගක උඳ ද්ලක හයක බහුක භභක ගිඹහ.ක භභක

උඳ ද්ලකහයකබහුකගිහිල්රහකප්රලසනකයන ිුකඋද්ධභනඹක
විග්රවක යන්නක ඔවුන්ුක වළකිඹහක්ක ිරබු ණ්ක නළවළ.ක විරැකිඹහ කු
විඳු්පකරඵහක දන් න්ක ි විභද?කඅඹකළඹකහිඟඹුකවිඳු්පකරඵහක

 දන් න්ක  ි විභද?ක  ි විභදක  වු්පක  ලේ ගක ප්රලසනර කු
විඳු්පක රඵහක  දන් න්?ක හේක ආේථික ශභනහයණඹක
වමුයේන්භකඅවුල්කවතකතත්ත්ඹයිකිරබු ණ්.කහේකආේථික
ශභනහයණඹකකිඹන් න්ක"macroeconomic management". 
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ඳහේයේ ්පන්තු 

ඇත්තකල ඹන්භකඳළවළදියේකආේථිකප්රිරඳත්ිරඹක්ක්රිඹහත්භක
යන්නුක ඵළරික වක පැහ, තක ඳසුගිඹක යජ ගක අහේථක ආේථික
ශභනහයණඹකපැහකතභයිකඅදක ්පකය කරකජනතහුකඒහුකන්දික

 න්නක සිද්ධක  රහක ිර ඵන් න්.ක රුක භන්ත්රීතුභහක දන්නහද, තක
ඳසුගිඹක ජනහධිඳිරයණක භ ගක කිසිභක  ුන්ඩේක ළවීභකින්ක
 තිය, තක කිසිභක මුදල්ක  න්ක කිරීභකින්ක  තියක තභන් කක

හිතුභතඹු, තක'' ්පකඳහයකහඳකරකයන්න, තක ්පකඳහයුකතහයකදභන්න, තක ්පක
ඳහයක ින්්රිකරකයන්න''කකිඹරහකකළඩකයපුකඵ?ක ්පකඔක් ෝභක
සිද්ධක වු ණ්ක ඳසුගිඹක ජනහධිඳිරයණක භ ග.ක තමුන්නහන් ේරහක

 ්පහක ශේකමුදල්ක න්කයරහද?ක දළන්වී්පකභඟින්කප්රසිද්ධකයරහ, තක
 ුන්ඩේක ළරහදක ක ඒහුක සුදුස ෝක  තෝයහක ත් ත්?ක ක නළවළ.ක
තභන් කකශඟකහිුපුකසුචකකීරුක ෝරකඵහරඹන්කවකජකසමතුරුක

ංභඹක ඳෝණඹකයන්නු, තකඳවුල්කඳයපුයකතයකයන්නු, තකඳවු ල්ක
ඵරක අධිහරිඹක ලක්ිරභත්ක යන්න ,ු තක ඒක අඹ කක ආේථිඹක ළනක
හිතරහක කිසිභක ක නීිරඹකින්ක  තියක මුදල්ක  න්ක ශහක ඳහයල්ක
වදන්න.ක දළන්කහ කකඅ්පභහ ක, තකඅේඳහ කකබදර ඹන්දක ්පකල්යේක

 න් න්?ක භවහක බහණ්ඩහහය ඹන්ක  නි යික න්ප, තක වුදක  ්පක
 ින්ත්රහත්ර කු මුදල්ක  න්ක යන් න්?ක  විුක භතක ිරඹහක
න්න, තකතමුන්නහන් ේරහකනුපුකනළටිල් ල්කප්රිරපරකපැහකතභයිකඅදක

ය කරකජනතහ කු ඵදුකඵයකඳළුවීභකතුළින්ක ්පක විඳින්නකසිද්ධක රහක
ිර ඵන් න්කකිඹනකහයණඹ.ක 

වි ලේ ඹන්භක ්පකඅසථහ ව්කභහකභතක්කයන්නුකළභළිරයික
තමුන්නහන් ේරහකඒකභ ගකණඹකත්තකඵ.කඳළවළදියේකළරළසභක්ක
නළිරයිකඒකණඹකත් ත්.කඑදහකභවහකඳරිභහණ ගකයහඳෘිරක-කmega 

projects -  පැේභහණඹකශහ.කඒහකතභයිකව්පඵන් තිුකජහතයන්තයක
යහඹ, තක ව්පඵන් තිුක ජහතයන්තයක ගුන්ක  තිටු ඳිශ.ක  ෝටි-ක
ප්ර ෝටිකණනක්කගිපැ ඳියේඹුකණඹකඅය නයිකකඒහකවළදු ව්.කභ කු

කිඹන්න, තකයජ ගකයසහකකීඹක්කව්පඵන් තිුකයහ ඹන්කබිහිකශහදක
කිඹරහ?කරේජයිකකිඹන්න.කයජ ගකයසහක නි යිකදුන් න්.ක ේහක
 ි්පඳළපැඹක යසහක තභයික දුන් න්.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක යහඹක

අධිහරි ගක යසහක දුන් න්ක නළවළ.ක [ඵහධහක කිරී්ප] ෝටි-ප්ර ෝටික
ණනක්කඒක ජහතයන්තයක ගුන්ක  තිටු ඳිශුක ළඹකයරහක යසහක
කීඹක්ක බිහික ශහද?ක [ඵහධහක කිරීභක්]ක යසහක බිහික වු ණ්ක නළවළ.ක

 භික්දක ශේ, තකගුන්ක තිටු ඳිශකබිහිකයරහ?කඳළවළදියේකආේථික
ශභනහයණඹකින්ක  තිය, තක ඳළවළදියේක ඳහරිරික හේතහක
ඇයීභකින්ක තිය, තකනහන්තයඹක්කභළද, තකනකඅයේකහිුපුකළරෆක

ගුන්ක  තිටු ඳිශක වදරහ, තක අදක ගුන්ක  තිටු ඳිශක  කරක ිර ඵනක
ෆභකභභකඅයේක-කසමපැසකළටුභකප්රේධනඹකයරහකිර ඵනහ.කනක
අයේක වහයසිඹඹුක ළඩික ංයහක්ක අදක ්පක ළදිරහ.ක ඇයික ඒ?ක ඒක
ඔඵතුභන්රහක වදපුක ජහතයන්තයක ගුන්ක  තිටු ඳිශුක පින්ක සිද්ධක

 න්නයි.ක අදක  ල්ක ළ ඩනහ.ක සමපැසුන් කක ජීවිතක විනහලක
 නහ.කගුන්ක තිටු ඳිශකවදනක ිුකකිව්හ, තක''කකිසික ද්ුකබඹක
 න්නකඑඳහ.ක අපික නක ංයක්ණ, තක නක ත්ත්කශභනහයණක

ඳද්ධිරඹක්ක පැේභහණඹක යරහ, තක නක තුන්ුක ළව්ක ටික වදරහ, තක
යන්කරකළුල්කවරහකඔක් ෝභකයරහකතභයිකairport එකඳුන්ක
න් න්''ක කිඹරහ.ක ගිහිල්රහක ඵරන්නක එ වභක යරහක ිර ඵනහදක

කිඹරහ?ක පැ්පක  ඵිරුුක ඳ්ප ඳෝරික වනහ.ක  ඵිරුුක ෆක
වනහ.ක  ඵිරුුක යිහරුක වනහ.ක [ඵහධහක කිරීභක්]ක භභක
 ඵි විභකන් තෝක නහකතමුන්නහන් ේරහකෆකවනක ිු.ක

ඇයික ඒ?ක තමුන්නහන් ේරහක ෆක වන් න්ක ඇත්තක වික දයහක න්නක
ඵළරික පැහ.ක ඒක පැහක තයඹුක න්ක දීරහ, තක  ිශඹකුයික
ඳළන්රඹකුයිකඅතුකඅය න, තක ්පකකිඹනක ද්ල්කයේඹහක න, තක කු
ිරබුණුක ඳළිඹුක  ඵිරුුක ෆක වන් න්ක නළිර, තක  ින්දක්ක

ිර ඵනහක න්පක  ්පහුක උත්තයක  දන්න.ක අදක ඒක වහක
තමුන්නහන් ේරහුකථහකකිරී ්පකඅයිිරඹකකිර ඵනහ.ක 

භහකදන්නහ, තකතමුන්නහන් ේරහ කකහර ගකබහණ ගකඅයිිරඹක
ිරබු ණ්කනළවළකකිඹරහ.කඒත්කදළන්කථහකයන්නකඅයිිරඹකිර ඵනහ.ක

ඒක පැහක ක තමුන්නහන් ේරහ කු  භිශඹක්, තක බුද්ධිඹක්, තක ඥ, හනඹක්, තක

දළුවභක්ක-සමුවභක්, තකවළකිඹහක්කිර ඵනහකන්පක ්පකඉදිරිඳත්කයනක
රුණුකටිකුවන්කයක නකඋත්තයක දන්න, තකපැ්පක ඵිරු කු
යිඹකවන් න්කනළිර.කඒකපැහකතමුන්නහන් ේරහුකභභකකිඹන්නක
ළභළිරයි, තක  ්පක අහේථ, තක කිසිභක පරදහයිතහක්ක  නිභළිරක

යහඳෘිරරකණඹක  න්නක සිද්ධක  රහක ිර ඵන් න්ක ේතභහනක
යජඹු;ක ේතභහනක ජනක ඳයපුයුක ඵ.කAirport එක වදන්නක ත්ක
ණඹක න්නකසිදුක රහකිර ඵනහ.කනමුත්කගුන්ක තිටු ඳිශ කුක

planes එන් න්කනළවළ.කකයහඹකවදන්නකත්කකණඹ, තක ඳියේඹත්කඑක්ක
 න්නක සිදුක  රහක ිර ඵනහ.ක ක නමුත්ක යහඹුක නළව්ක එන් න්ක
නළවළ.ක නමුත්ක රුක අග්රහභහතයතුභහ කක නහඹත් ඹන්ක අපික ඉදිරික

දිනකකිහිඳඹකතුශකචීන ගකංචහයඹක්කයරහ, ත-ක[ඵහධහකකිරීභක්] 
 
ගු ටී. රුංජිත් ද මවොයිවා මශතා 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

චීනඹුකඹන්නකරේජහකනළද්ද? 

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රඵහකන්නකිර ඵනකසිඹ භකආ ඹෝජන, තකසිඹ භකආධහයකරඵහක

 නක අපැහේ ඹන්භක  ්පක අහේථක යහඳෘිරක ටික හේථක
යහඳෘිරකඵුකඅපිකඳත්කයනහඹකකිඹනකඑකභභක ්පකඅසථහ ව්දීක
ප්රහලක යනහ.ක දළන්ක  ඵික විභක රසනුක  භතළනක ෆක  ෝක
වරහකඅවනහ, තක"චීනඹුකඹන්නකරේජහකනළද්ද?"කකිඹරහ.කඅව නක

ඉන්නහකන්ප, තකයංජිත්කදක ියිහකභන්ත්රීතුභහුකඋත්තයඹක්ක දන්නක
භභක ළභළිරයි.ක ක දළන්ක රුක භන්ත්රීතුභහක අවනහ, තක "චීනඹ කු ඹන්නක
රේජහකනළද්ද?"ක කිඹරහ.ක භභක අවනහ, තක  ෝටික ප්ර ෝටික ණනක්ක

විඹද්පකයරහක නි යිච් චෝ ල්කඵහරකවිදුයේකඵරහහයඹක්කවදපුකඑක
ළනකඔඵතුභන්රහුකරේජහක්කනළද්දකකිඹරහ.කක 

ඳනසක තහක්ක ළඩුණුක  නි යිච් චෝ ල්ක ඵහරක විදුයේක
ඵරහහයඹ, තකරයිකරකපැ නකවිදුයේකඵරහහයඹ, තකඅ ත්කළඩිඹහකයන්නක
ඳුන්ක න්නක න්පක එහික ඹන්ත්රක පැ න්පක දසක 5ක්ක ඵරහ නක

ඉන්නක ඕනෆ.ක ඵහරක උඳයණයේන්ක ්රිඹහත්භක  නක විදුයේක
ඵරහහයඹක්ක වදපුක එක ළනක රේජහක්ක නළද්ද?ක  ්පක
 නි යිච් චෝ ල්ක ඵහරක විදුයේක ඵරහහයඹක පැහක අදක මුළුක යුභක

අන්ධහය ග.ක 

තමුන්නහන් ේරහ කක ඳළත් ත්ක සිටිනක ඳවිත්රහක න්පැආයච්චික
භන්ත්රීතුසමඹ, තක විදුයේඵරක ඇභිරතුසමඹක වළටිඹුක හිුපුක හර ගක
විඳක් ඹන්ක අවපුක ප්රලසනඹුක එතුසමඹක රඵහක දුන්ක උත්තයඹක එදහක
වළන්හඩ්කහේතහ ව්කවන්කිර ඵනහ.කඑතුසමඹ න්කප්රලසනඹක්කක

අවරහක ිර ඵනහ, තක  නි යිච් චෝ ල්ක විදුයේක ඵරහහයඹක කීක ඳහයක්ක
ළඩිරහදකකිඹරහ.ක ඳවිත්රහක න්පැආයච්චික භළිරපැඹක එදහක ඇභිරතුසමඹක
වළටිඹුකකඋත්තයකදීරහකිර ඵනහ, තකිරසතහක්කළඩිරහකිර ඵනහක

කිඹරහ.කඹන්නකපුසතහරඹු.කවළන්හඩ්කහේතහකඵරන්න.කකිඹහක
ඵරන්න, තක ඔඵතුභන්රහ කභක ඇභිරතුසමඹක එදහක දුන්ක උත්තයඹ.ක එදහක
ිරසතහක්කළඩුණුකඵහරකවිදුයේකඵරහහයඹ, තකකඅදකනකවිුකකළඩුණුක

හයක ණනක 50ක්ක දක්හක ළඩික  රහක ිර ඵනහ.ක එභක පැහක භභක
අවන්නකළභළිරයි, තක ක  නි යිච් චෝ ල්කභවහක ඳරියක විනහලඹකුත්ක
යරහ, තක චීන ඹන්ක  ්පක යුුක ඵහරක විදුයේක ඵරහහයඹක්ක ඳරිතයහක

යපුක එක ළනක ඔඵතුභන්රහුක රේජහක්ක නළද්දක කිඹරහ.ක
ඔඵතුභන්රහුකරේජහක්කනළද්ද?කක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක ්පකසුපුරුදුකෆකළහිල්රක ්පක
අඹ කක පුරුද්දක්.ක ඳසුගිඹක හර ගක ිරබුණුක පුරුද්දක නළිරක  රහක
නළවළ.ක ඳසුගිඹකහර ගකතමුන්නහන් ේරහක න්ක දුන් න්කනළවළ.ක

897 898 

[රුකකජිත්ක ප්රේභදහකකභවතහ] 
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ඳසුගිඹක හර ගක ථහක යන්නක ඉඩක දුන් න්ක නළවළ.ක අ න්!ක තක

අවුරුදුක  දක්කිර ඵද්දීත්ක කපැ්පක ඵිකරුුකජනහධිඳිරයණඹක්ක
 නළල්රහක ඉල්රහක  නක ෆහක  න්.ක තමුන්නහන් ේරහක භවහක
 රිකුකඋද්ධච්චසමන්කහිතහ නකහිටිඹහකවළභදහභකදිනනහකකිඹරහ.ක
භභකතමුන්නහන් ේරහුකකිඹන්නකළභළිරයි, තකඋද්ධච්චක න්නකඑඳහක

කිඹරහ.කජනතහුක න්ක  දන්න.කරුණහයක ජනතහ කක සිතු්පක
ඳළතු්පක අ ඵෝධකයක  න, තක තමුන්නහන් ේරහක ජනතහත්ක එක්ක
ඉ නකතීන්දුකතීයණකන්න.කකතයකඉදිරි ගකක ද්ලඳහරනකහි න්ක

වළටිඹුක වළකසි යනක  භි විත, තක  ්පක අසථහ ව්දීක ඳළවළදියේභක
ඹභක්කකිඹන්නකභුකසිද්ධක රහකිර ඵනහ.කක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක අදක අ ේක ය කරක ේභහන්තක
ඳද්ධිරඹක වමුයේන්භක ඩහක ළටිරහක ිර ඵනහ.ක භවක  රිකු කු

ආේථිකපුනේජීඹක්කඇිරකයනහකකිව්හ.කභවක රිකුුකආේථික
ලක්ිරඹක්ක ිඩකනඟනහකකිව්හ.කඳසුගිඹකයක10කහරඹකතුශක
අ ේකයු කුේභහන්තලහරහකකීඹක්ක නහහද?ක කයක්හකකීඹක්කබිහික

ශහද?ක ඳසුගිඹක හර ගක ක ඳළවළදියේභක තමුන්නහන් ේරහ කක
අඳනඹනඹක ඩහක  නක ළටුණහ.ක තමුන්නහන් ේරහ කක යජ ගක
ප්රිරඳත්ිරක තුශක අඳනඹනක ක ඩහක  නක ළටුණහ.ක ේභහන්තලහරහක

ළහුහ.ක භවහක  රිකුුක ඒකහර ගක භිනහදකකිව් ව්?ක යණසිංවක
 ප්රේභදහක භළිරතුභහක එදහක ේභහන්තලහරහක 200ක්ක වදනක  ි කු
කිව්හ, තක ක සුද්දිඹන්ුක ඹ කු ඇඳු්පක භන්නකේභහන්තලහරහක වදනහක
කිඹරහ.ක තමුන්නහන් ේරහක එක ේභහන්තලහරහක්ක සථහඳනඹක

ශහද?කඑක්ත්ක කසථහඳනඹකශහද?කතමුන්නහන් ේරහුකඑ වභකක
වළකිඹහක්කිරබු ණ්කනළවළ.ක 

භභක ඳළවළදියේභකකිඹන්න කු කළභළිරයි, තක ඳසුගිඹක යජඹක භ ගකක
ඔඵතුභන්රහක නිවළකිඹහ න්ක ඳ ශසමන්කසිටිකඵ.කකඔඵතුභන්රහක

මුළුකඵරහධිහයඹභකකඅතුකඅය නකඑකඳවුරක්කකසුයකින්නුකතභයිකක
ය කරක ආේථිඹක  භ වඹක ව ග.ක එක ඳවුරක්ක  ුව න්ක
 භ වඹපුක ක ආේථිඹක ක අදක අපික ය කරක ජනතහුක ක ජනතුක යක

ිර ඵනහ.ක රක්ක  දසිඹක්ක ජනතහ කක සුඵසිද්ධිඹක ක උ දහක
ආේථිකශභනහයණඹකක්රිඹහත්භක නහ.කඅ ේකරුකදි න්සක
ගුණේධනක ක භන්ත්රිතුභහත්ක අදක  ්පක විහදඹුක වබහගික  රහක

ිර ඵනහ.ක ක ක අදක එතුභහක  ඳිදුක විඳක්ඹයිකකිඹහ නක ක  ඵි විභක
ප්රඵරකවඬක්කවදහ නකඹනහ.කකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකකඔඵතුභහකවදත කු
එඟක ථහක යන්න.ක ඔඵතුභහක ජර්පඳහදනක ක ඇභිරයඹහකක

වළටිඹුක ුයුතුක යන ිකු ක ඔඵතුභහ කු ළඩක්ක යන්න කු
දුන්නහද?කඑතුභහකවදිරන්ක කඋත්තයක ද්වි.කඑතුභහ කකළඩත්ක ශේක
අයක ඳවු ල්ක උදවිඹයි.ක ක එතුභහ කක වද ත්ක ිරබුණුක දුක -ක ක [ඵහධහක

කිරී්ප]අඳකඅවරහකිර ඵනහ.ක කඑතුභහුකකන්දීභකඅපිකශහ.කඑතුභහක
අදක ඒහඵද්ධක විඳක්ඹක ක  ුව න්ක ක  රිකුභක වඬක්ක කනළගුහු, තකක
එදහක යහජයක ඳහේලස ගක ඉන්න ි කු ක  භතුභහ කු ළඩක්ක යන්නක
දුන් න්ක නළවළ.ක ජනතහක  ුව න්ක  ේහක්ක යන්න කුකක

 භතුභන්රහුක ඉඩක දුන් න්ක නළවළ.ක ක ඇයි, තක ක ඔක් ිභක ිරබු ණ්ක
 ි වේද?ක ක ඔක් ිභක ආේථික ංේධන ග.ක ඔක් ිභක ඒ ක්ක
ඵළවළරහක ිරබු ණ්.ක ක ක එදහක ක ක වීයංලක ඇභිරතුභහ කු ක ිරබුණුක ල්යේකකක

ටිත්කත්තහ, තකකආේථිකංේධනඹු.කය කු ුව න්කක නි යි, තක
එක ඳවුරක්ක  ිඩනළඟීභක  ුව න්ක ක තභයික ඒක ළඩක ුයුතුක
්රිඹහත්භක ශේ.ක 

භහකකකවි ලේ ඹන්භක ්පකඅසථහ ව්දීකඑකහයණඹක්කකිඹන්නක
ළභළිරයි.කකඅදකවිඳක් ගකභන්ත්රීරුන්කක ඵි විභකකඋනන්දු න්කකක
ෆක  ෝකවනහ, තක කඅදවසක උදවසක ක ඉදිරිඳත්කයකන ිු.ක කGSP 
Plus වනඹක අහිසමක කිරීභක ළනක දළන්ක ක ඔඵතුභන්රහක  භිනහදක

කිඹන් න්?කකGSP Plus    වනඹකඔඵතුභන්රහ කකකකයජඹකකහර ගක
යුුක අහිසමක වුණහක  න්ද?ක ක  ෝටික ප්ර ෝටික ණන්ක අ ේක යු කු
අඳනඹනක භනහන්තඹන්ක අහිසමක වුණහක  න්ද?ක ක ේභහන්තලහරහක

විලහරක ප්රභහණඹක්ක ළසීක ගිඹහක  න්ද?ක රක්ක ණනක්ක භවඳහය කු
ළටුණහක  න්ද?ක GSP Plus  එක ක තමුන්නහන් ේරහ කක හරක

හුවකකතුශකකඅහිසමකවුණහ.කකඑතය්පකආලසචේඹක්කිර ඵනහකන්ප, තකක

එතය්පක ලක්ිරභත්ක න්ප, තක ක එතය්පක ක භවහක  ප්රෞඪක ආේථික ළඩක
පිළි ශල්කඳුන්කත්තහකන්ප, තකGSP Plus  වනඹකකඅහිසමකවු ණ්ක
ඇයි?ක භහක ඔඵතුභන්රහුක ඳළවළදියේභක කිඹන්නක ළභළිරයි, තක අ ේක
යජ ගකරුකඅග්රහභහතයතුභහ කකනහඹත්ඹකවක භ වඹකවීභකතුශක

අ ේකයුුකGSP Plus  වනඹකරළ ඵනකඵ.කGSP Plus  වනඹක
රළ ඵන ිුකප්රහ ද්ශීඹක ල්්පකක ිකරාහඹක්, තකක ිකරාහඹක්ක
ඳහහක ක අපැහේඹ ඹන්භක ේභහන්තක පුයයඹන්ක බිහික යනහ.කක

තමුන්නහන් ේරහ කක යජ ගක හරහුවක තුශක ඩල්ක
ණ න්, තක ක ක ඵෝක්කුකණ න්කයසිරඹහදුකයපුකඒකතරුණකඳයපුය කුක
අ ේක යජඹක වයවහක ක අපැහේඹ ඹන්භක රැකීයක්හක රඵහකක ක  දනහ.කක

 ්පහක අව නක ඉන්නක ඵළරික තභයික දළන්ක රුදහක වළදිරහක
ිර ඵන් න්;ක කිරික ඳණුක හඹක වළදිරහක ිර ඵන් න්;ක  රිකුභක හඹක
වළදිරහක ිර ඵන් න්.ක භභක තමුන්නහන් ේරහක න්ක ඉල්රනහ, තක

 ඳිඩ්ඩක්ක දළන්ක පැවඬක  රහක කඉරහ, තක තමුන්නහන් ේරහ කක
හර ගදීකයපුක ්පකළයදිකටිකළනක දයකගිහින්කල්ඳනහකයරහක
ඵරන්නකකිඹරහ.කකයුුකයපුක ිඩිවිනඹ, තකඳව්කටිකළනක ඳිඩ්ඩක්ක
භහ රෝචනඹකයරහකඵරන්න.කයු කු වණකවපුකආහයඹකළනකක

 ඳිඩ්ඩක්ක හිතරහක ඵරන්න.ක තමුන්නහන් ේරහක ටික්ක
ප්රිරංසයණඹක රහ, තකක ඳිඩ්ඩක්ක නසක රහ, තකඅ ත්කවිධිඹ කුක
ය කරක ජනතහුක  ේඹක යන්නක තමුන්නහන් ේරහක ඉදිරිඳත්ක

 න්නකකිඹරහකකභභක ්පකඅසථහ ව්දීකඉල්ලීභක්කකයනහ.ක 

තමුන්නහන් ේරහ කකකයහජයකභ ගකසුළුකවහකභධයභකකඳරිභහණක
ේභහන්තරුක ක දුන්ක ව ඹෝඹක භික්දකකිඹරහක භභකඅවන්නක
ළභළිරයි.ක කභවක  රිකුුකරංහක පුත්රකංේධනක කඵළංකුක වළදුහ.ක

රංහක පුත්රක ංේධනක ඵළංකු ව්ක ණඹක දුන් න්ක හුද?ක වනක
ල ඹන්කකණඹකරඵහකදුන් න්කසුළුකේභහන්තකරුන්ුද?කභධයභක
ඳරිභහණ ගකේභහන්තකරුන්ුද?කඔක් ිභකණඹකරඵහකදුන් න්, තක

තමුන්නහන් ේරහ කක ජක සමතුරුක ංභඹුයි.ක  ෝටික ප්ර ෝටික
ණන්ක ක වනක  ඳියේඹුකණඹක අය නක අදක  ඳි ක ිරඹරහ.ක ක ජක
සමතුරුක ංභඹක අදක  ඳි ක ිරඹරහ.ක සුළුක වහක භධයභක ඳරිභහණ ගක

ේභහන්තරුන්ුකකණඹක දන්නහකවකනහභ ඹන්කකඔක් ිභකදීරහක
ිර ඵන් න්කතභන් කකහිතත්ක ෝටිඳිරඹන්ුයි.ක 

භභකදළන්ක කතමුන්නහන් ේරහුකආයහධනහක්කයනහ.ක කඑන්නක
ව්පඵන් තිුු.ක ව්පඵන් තිුක එක්තයහක තරුඳ වේක භවහක

ඳරිභහණ ගක වෝුරඹුකමුල්කල්කතළබුහ.කඒකමුල්කරකතඵරහකකඒක
වහකයක්ණකංසථහ න්කක ෝටිකප්ර ෝටිකණනක්කකමුදල්කරඵහක
ත්තහ.ක අදක ඒක මුදල්ක ටික නළවළයික කිඹරහක තමුන්නහන්සරහක

දන්නහද?කකමුල්කරකවිතයයිකිර ඵන් න්.කව්පඵන් තිුුකඇවිල්රහක
ඵරන්න.ක ඇවිල්රහක ඵරන්න, තක තමුන්නහන් ේරහ කක හරක
හුව ව්කසිදුකවුණුකභවහකජහිරකඅඳයහධකළන;කභවහකජහිරකමුදල්ක
භංක  ිල්රක ළන.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක අව නක ඉන්න.ක  ්පහක ළනක

 ඳිඩ්ඩක්ක ඉ නක න්න.කපැ්පකක් ේත්රක චහරිහුක ඇවිල්රහක
ඵරන්න.ක  භිද, තක අදක තමුන්නහන් ේරහුක ව්පඵන් තිු කු
ඇවිල්රහක ඕනෆක  දඹක්ක ඳරීක්හක යන්නක පුළුන්.ක අදක  ල්ර්පක

පිස තෝරක අය නක නයහධිඳිරරුක එන් න්ක නළවළ.ක අදක
තමුන්නහන් ේරහුක ඕනෆභක තළනුක ගිහිල්රහක ඕනෆභක  දඹක්ක
ඵරන්නක පුළුන්.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක භභක තමුන්නහන් ේරහ න්ක

අවන්නක ළභළිරයික -ක ක යංජිත්ක කදක  ියිහක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ි වේදක
ඹන් න්?ක  භිද, තක ඵඹද?ක ඉරහක අවන්න.ක ක ඵඹගුල් රෝක ඵ ගක
ඹනහ.  

භභකඅවන්නකළභළිරයි, තකව්පඵන් තිුුකඇවිල්රහකඅයකඳළශ නක
මුල්කරකදිවහකඵරන් න්කනළත් ත්කඇයිකකිඹහ.කභවක රිකුුකතරුක
ඳ වේක  වෝුල්ක වදන්නඹ, තක ංචහයක පුයයඹන්ක වදන්නඹක කිඹහක
යක්ණක ංසථහ න්ක  ෝටි-ප්ර ෝටික ණනක්ක  වියහක හරහ;ක

 ෝටි-ප්ර ෝටික ණනක්කල්යේක  විය්පක යරහ.ක අදක ඒහක මුල්ක
රුකඳභණක්කසීභහක රහකිර ඵනහ.කවළඵළයි, තකභවක රිකුුකථහක

899 900 



ඳහේයේ ්පන්තු 

 ශේ, තක සුළුක වහක භධයභක ඳරිභහණ ගක ේභහන්තරුන්ක රැක

න්නහඹක කිඹහයි.ක භවහක ඳරිභහණ ගක ආ ඹෝජනක යහඳෘිරක
්රිඹහත්භකයනහඹකකිඹහයි.කනමුත්කයපුකඑභක ද්කවු ණ්, තකය කු
ණඹකභයකඋගුරකඳුරපුකඑයි.කඅපික ්පකණඹකභයකඋගු රන්කඅ ේක
යුක  ේයහක න්නුක ඕනෆ;ක අ ේක ආේථිඹක  ේයහක න්නුක ඕනෆ;ක

අ ේක ද්ලඹක ේයහකන්න කුඕනෆ;කඅ ේකය කරකපුයළසිකඳයපුයක ේයහක
න්නුක ඕනෆ.ක අන්නක ඒක පැහක තභයි, තක අපික අදක භනහක ආේථික
ශභනහයණඹුක යුක රක්ක යරහක ලක්ිරභත්ක භනක්ක

්රිඹහත්භකයන්නුකුයුතුකකයන් න්. 

රුකටී.කයංජිත්කදක ියිහකභළිරතුභපැ, තක දළන්කතමුන්නහන් ේරහක
භවක  රිකුුක විඳක්ඹක ඳළත් ත්ක ඉ නක ෆක වනහ.ක භභක

අවන්නක ළභළිරයි, තක තමුන්නහන් ේරහ කක ඳළත් ත්ක හිුපුක ප්රධහනක
ඇභිරය ඹක්ක-ළබිනකරකඇභිරය ඹක්-කඑකඳවුර කුභහඹ කු
රුපිඹල්ක 7, ත500න්ක ජීත්ක  න්නක පුළුන්ඹක කිඹනක  ි කු

ඔඵතුභන්රහකෆකළසුහදකකිඹහ?ක 

 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
රුපිඹල්ක2, ත500යි. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඳවුරුක රුපිඹල්ක 7, ත500යි.ක එක පුද්ර ඹකුුක රුපිඹල්ක

2, ත500යි.ක තුන් ද නක්ක ඉන්නහක ඳවුරුක භහඹුක රුපිඹල්ක
7, ත500කින්ක ජීත්ක  න්නක පුළුන්ක කිඹහක කිඹනක  ිු, තක ඔඹක ෆක
වනකෆකළහිල්රකෆකළහුහද?කනළවළ.කබිල් රෝකහ කක කුවක

 නක සිටිඹහ.ක ුක උත්තයක නළවළ.ක  කරක පිකරටු.ක ඒක හර ගක ෆක
වන්නක ඵළවළ.ක භහඹුක රුපිඹල්ක 7, ත500කින්ක ඳවුරුක ජීත්ක
 න්නකපුළුන්කකිඹහකකිව්හ.කතමුන්නහන් ේරහකදන්නහද, තකරුපිඹල්ක

7, ත500කින්ක ඳවුර කු ජීත්ක  න්නක පුළුන්ක කිඹහක
තමුන්නහන් ේරහ කක ළබිනකරක ඇභිරයඹහක කිඹනකක  ිු, තක
ඔඵතුභන්රහ කභක යජ ගක ංයහක  ල්නයේන්ක කිඹහක ිර ඵනහ, තක

වතය ද නක්ක ඉන්නහක ඳවුරුකභහඹුක ජීත්ක  න්නකආවහයක
වක ආවහයක  නිනක විඹද්පක ල ඹන්ක රුපිඹල්ක 51, ත000ක්ක ඕනෆඹක
කිඹහ.ක භහඹුක ජීත්ක  න්නක රුපිඹල්ක 51, ත000ක්ක ඕනෆඹක කිඹහක
යජ ගක ංයහක  ල්නයේන්ක  ඳන්හක දුන්නහ.ක ආේථික විදයහක

පිළිඵක ටියුන්ක ඳන්ිරක යපුක ඔඵතුභන්රහ කක ළබිනකරක
ඇභිරයඹහක කිව්හ, තක "නළවළ.ක රුපිඹල්ක 7, ත500කින්ක ජීත්ක  න්නක
පුළුන්"කකිඹහ.ක වළඵළයි, තකඒකහර ගක ඒක ළනකථහකයනක  ිු, තක

තමුන්නහන් ේරහකෆක ළහු ව්ක නළවළ.ක තමුන්නහන් ේරහක කු වක
 නකසිටිඹහ.ක ඒකඇයි?ක ය කරක යහජයක්පඳත්ක අමුක අමු ව්ක භවක දල්ක
 වියහකහරහ, තකභවහකබහණ්ඩහහය ගක ල්යේයේන්කඔඵතුභන්රහකසුයක

ළඳක ජීවිතඹක්ක තක ශක පැහයික තමුන්නහන් ේරහක ෆක ළහු ව්ක
නළත් ත්.කඒකපැහකුකවක නකසිටිඹහ.කදළන්කඒකසුයකළඳකජීවිතඹක
නළතුකසිටිනක ිු , තකතභන්ුකහිසමකයදහන, තකයප්රහද, තකප්රිරරහබ, තකරහබක

ප්ර ඹෝජන, තක  ිසමසක කුකරටි, තක ඳහක භල්රක  නිරළ ඵනක  ි කු
තමුන්නහන් ේරහ කක ඳහණ්ඩු්පඵරක වලරහනඹක  විුක යත්ක
 නහ.ක ඒයි, තක ඔඹකඉන්නකඵළරි.කකිරිකඳණුකහඹයි, තකඳසහකඳළත්තක

යත්ක  නකපැහයික නළඟිුරහකපැ්පකෆක  ෝක වන් න්, තකරුණුක
අ ඵෝධකයකන් න්කනළතු.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භභක  ්පක අසථහ ව්දීක
ඳළවළදියේභක එකරුණක්ක කිඹන්නකළභළිරයි.ක ක  ්පක ය කරක ළඵෆක

දුේඳත් ්පක ප්රිරලතඹක  ිඹහක ඵළලීභුක අ ේක යජඹක තීන්දුක යරහක
ිර ඵනහ.ක ඒක  භිද?ක රුක යංජිත්ක  ියිහක භළිරතුභපැ, තක

තමුන්නහන් ේරහක භවක  රිකු කු  රෝක ප්රජහුක පු්පඵන්න කු

දුේඳත්භක සිඹඹුක ඳව ශි ව්ක සි කු සිඹඹ කු වඹුක ඵළසහඹකකිඹහක
එයභක තීන්දුක ශහ.ක තමුන්නහන් ේරහක ඒක යරහක ිර ඵන් න්ක
ංයහක ල්නකජිල්භහකරකඑක්;කංයහක ල්නකවිේජහක්.ක 

අදකඅ ේකළබිනකරකභණ්ඩරඹකතීන්දුකයකිර ඵනහ, තකය කරකළඵෆක

දුේඳතුන් කක ප්රිරලතඹක  ද්ලඳහරනීයණඹුක රක්ක  නි ි කු ඒක
සිඹ භක  තියතුරුක වහක දත්තඹන්ක පැළයදික ඒක යහශීක යන්නු.ක
ඒකපුද්රකආදහඹභක ඩිරේකවහයදව කු   නනහඹකකිඹහකඅපික

 ඵිරුුක ංයහක  ල්නක පු්පඵරහක කිඹන්නක ඹන් න්ක නළවළ.ක
තමුන්නහන් ේරහකඅතයකංයහක ල්නකඉදිරිඳත්කයපුකතත්ත්ඹක
භතකඅදක රහකිර ඵන් න්ක භික්ද?ක 

අදකඅ ේකයුකභළදිකආදහඹ්පකඋගුරුකවසුක රහකිර ඵනහ.කභළදික
ආදහඹ්පකඋගුරක-ක "middle-income trap" - කිඹන් න්ක භික්ද?කකක
ඒක කිඹන් න්, තක අ ේක යුුක රළ ඵන්නක ිර ඵනක ආධහයක ටික

රළ ඵන් න්ක නළවළ;ක අ ේක යු කු රළ ඵන්නක ිර ඵනක වනක ණඹක
ටිකරළ ඵන් න්කනළවළ;කඅ ේකයුකභළදිකආදහඹ්පකරඵනකයුක්කකිඹහක
තමුන්නහන් ේරහක භවක  රිකුුක අතයක ංයහක  ල්නක දත්තක
උ ේඳහකිරේඵහ.කඒකහ කභකඅඳ කුඅදකභළදිකආදහඹ්පකකිඹනකභකරුභ කු

එන්නුක වළකිඹහකුත්ක නළවළ.ක ඒක ආ ඹෝජනක ලක්ිරඹක නළවළ;ක ඒක
මරයක ලක්ිරඹකනළවළ;ක ඒක ්පඳත්ක ලක්ිරඹක නළවළ.ක අන්නක ඒකපැහක
තභයික අ ේක යජඹක තීන්දුක යරහක ිර ඵන් න්ක  රෝඹත්ක එක්ක

ුව දුවකයන්න, තක රෝඹත්කඑක්කථහකයන්න. 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුක අභහතයතුභහ, තක ඔඵතුභහුක  න්ක ශක  රහ න්ක තක
විනහඩික දකහරඹක්කිර ඵනහ.[ඵහධහකකිරීභක්] 

 

ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ළි ේකඉන්නකභළඩිඹහක හ කකවළසි යන් න්කනළතුක  රෝඹත්ක

එක්ක හච්ඡහක යන්න.ක ක ඳසුගිඹක හර ගක තමුන්නහන් ේරහක
 රෝඹත්ක එක්ක ුව දුවක ශහද?ක  රෝ ගක ප්රඵරක යුල්ක

එක්කුව දුවකශහද?ක  රෝ ගක ලක්ිරභත්භකආේථිකිර ඵනක
යුල්කඑක්කුව දුවකශහද?කපැදවසක  ශකගිවිසු්පකළහුහද?ක
ආධහයක ගිවිසු්පරුක ගිඹහද?ක   ශක ගිවිසු්පරුක ඳභණක්ක

 නි යි, තකආ ඹෝජනකගිවිසු්පරුකගිඹහද?ක 

භභක කිඹන්න්ප, තක තමුන්නහන් ේරහක ුව දුවක යපුක යුල්.ක
තමුන්නහන් ේරහක ුළන්හපැඹහක එක්ක ුව දුවක ශහ.ක
තමුන්නහන් ේරහක උන්ඩහක එක්ක ුව දුවක ශහ.ක

තමුන්නහන් ේරහක රුන්ඩහත්ක එක්ක ුව දුවක ශහ, තක බුරුන්ඩික
යහජයඹත්ක එක්ක ුව දුවක ශහ.ක සහසිරන්ත ගක ඉන්නහක
යජතු භක්, තක බහේඹහ ෝක 54 ද නක්කඉන්න.ක අන්නකඒක  ිල් රෝක

එක්කතමුන්නහන් ේරහකුව දුවකශහ.කනමුත්කතමුන්නහන් ේරහක
යු යෝඳහක වවුරත්ක එක්කුව දුවකයරහක අ ේකභත්යක ්පඳත කු
දහපුක තවංචිඹක ඉත්කයක න්නකුයුතුක ශේකනළවළ.ක අ ේක ය කරක

ටනහක භත්යක   ශහභක යපුක අ ේක ධීයකහේසමඹන්ු, තක ධීයක
  ශඳුන්ුකභරුකඳවයකඑල්රක නක ිුකයු යෝඳහකවවුරත්කඑක්ක
ුව දුවකයන්නකතමුන්නහන් ේරහුකවළකිඹහක්කිරබු ණ්කනළවළ.ක

 භිද, තක තමුන්නහන් ේරහුක  රහක ිරබු ණ්ක නළවළ.ක ඇයි, තක
තමුන්නහන් ේරහක ුව දුවක ශේක සහසිරන්තඹ, තක ුළන්හපැඹහ, තක
උන්ඩහකහ කකයුල්කඑක්යි.කඵළරිභකතළනකතමුන්නහන් ේරහක

අප්රිහ ව්ක ුළන්හපැඹහුක ගිහිල්රහක අ ේක ය කරක ල්යේයේන්ක
ෘත්තීඹකපුහුණුකභධයසථහනඹකුත්කවළදුහ.කඅ ේකය කරකල්යේයේන්ක
භහරදියි න්කඳහයක්කවළදුහ.කඒක භිනහුද?කඒකතය්පභක ්පකය කරක
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[රුකජිත්ක ප්රේභදහකකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

ප්රලසනකවිඳිරහ.කය කරකල්යේකඋඳ ඹෝගීකය නකපිුකයුකගිහිල්රහක

ෘත්තීඹක පුහුණුක භධයසථහනක වදනහ.ක පිුක යුක ගිහිල්රහක ඳහයල්ක
වදනහ.ක තමුන්නහන් ේරහුක රේජහක නළද්ද?ක දන් න්ක නළද්ද?ක
 භිශඹක්ක නළද්ද?ක  තියතුරුක දන් න්ක නළද්ද?ක  ේඵද් දෝක හ කක
පැ්පක භතළනකෆකවන් න්කනළතුකකතමුන්නහන් ේරහක ඳිඩ්ඩක්ක

 ඳිතක ඳතක කිඹන්න.ක ඹන්නක පුසතහරඹු.ක පුසතහරඹ කු
ගිහිල්රහක  තියතුරුක ටික්කකිඹන්න.ක තමුන්නහන් ේරහුක අකුරුක
කිඹවී ්පකවළකිඹහකිර ඵනහකකිඹරහකභභකවිලසහකයනහ.කඹන්නක

පුසතහරඹු.කගිහිල්රහක තියතුරු, තකරුණු, තකහයණහකටික විුකක
 විඹරහක ඵරරහක තමුන්නහන් ේරහක ථහක යන්න.ක  භිද, තක
ඇ භරිහකඑක්කුව දුවකකිරීභුකළඩිඹකකසහසිරන්තඹකඑක්ක

ුව දුවකකිරීභක පිළිඵක ඳළවළදියේභක තමුන්නහන් ේරහුක  රිකුක
ටිනහභක්කිරබුණහ.ක[ඵහධහකකිරීභක්]කයු යෝඳහකවවුරත්කඑක්කථහක
යනහුක ඩහක ටිනහභක්ක ිරබුණහ, තක ුළන්හපැඹහක එක්ක ථහක

කිරීභ.කඳළසිෆික්කයුල්කභඟකුව දුවකයනහුකළඩිඹකසී ල්සක
යුුකඹන්න, තකභළඩසයඹුකඹන්නකතමුන්නහන් ේරහ කුවුභනහක
ිරබුණහ.ක භිනකරේජහකනළිරකළඩක්ද? 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුකඇභිරතුභපැ, තකඔඵතුභහුකරඵහකදුන්කහරඹකදළන්කඅහනයි. 

 

ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තමුන්නහන් ේරහ කක  නිවළකිඹහක තුළින්ක තමුන්නහන් ේරහක

 ්පකය කුභවහකඳරිභහණ ගකඅහධඹ කුඇදකදභන්න කුුයුතුකයනක

 ිුකඅ ේකරුකඅග්රහභහතයතුභහ කකනහඹත් ඹන්කඳළවළදියේභක

අ ේකභහතෘකභසමඹකංේධන ගකසුයපුයඹක්කඵුකඳත්කයනහ, තකඳත්ක

යනහභයික කිඹනක එක භභක තමුන්නහන් ේරහුක කිඹන්නක

ළභළිරයි.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක  ්පහක කිඹනක  ිුක ඉිරන්ක න කු

අසමහිරියි.කයසහකප්රලසනඹකවිනක ි ,ු තකරැකිඹහකදරක්ඹක්කයක

5කින්කබිහික  නක ි කු තමුන්නහන් ේරහුකඅභහරුයිකකිඹරහක භභක

දන්නහ.කතමුන්නහන් ේරහුකරුදහකවළ දනහ, තකතමුන්නහන් ේරහ කු

ළසිල්රක වළ දනහ.ක ඇයි, තක දරක්ඹුක යසහක  දනක  ි කු

විරැකිඹහක ඳෝයේභුකඹන්නකතමුන්නහන් ේරහුකසිද්ධක නහ.ක 

 
ය කරක ජනතහකපුනක පුනහභකතමුන්නහන් ේරහක භළිරයණයේන්ක

ප්රිරක් ේඳකයනක ිු, තකය කරකතරුණකතරුණිඹන්කදරක්ඹ කු

යසහක රළ ඵනක  ිුක අ ේක ඒහඵද්ධක හපැඹ ්ප;ක ඒහඵද්ධක

විඳක් ගක අඳත ඹෝක  ිකරාහඹුක සිද්ධක  නහ, තක විරැකිඹහක

 ඳෝයේභුක ඹන්න.ක  ්පක විරැකිඹහක  ඳෝයේභ කු ඹන්නක බ ගක තභයික

තමුන්නහන් ේරහක කුවක  ද්ලඳහරනඹක යන් න්.ක කුව ඹෝක

 න්නක එඳහ.ක ඊේයහක යන්නක එඳහ.ක ඊේයහ න්, තකවය ඹන්, තක

 ක්රෝධ ඹන්ක ුයුතුක යන්න කු එඳහ.ක කුව ඹෝක  ිකරාහඹක්ක

වළටිඹ කු වළසි යන්නක එඳහ.ක බඹක නළතුක පැදවසක   ශක

ගිවිසු්පරුක අතක උසන්න.ක  රෝඹත්ක භඟක අපික එතුක  රහක

ඉදිරිඳත්ක යනක ආ ඹෝජනක ළරසු්පර කු බඹක නළතුක

ඔඵතුභන්රහ කක ආශිේහදඹක රඵහක  දන්න.ක [ඵහධහක කිරීභක්]ක

ඔඵතුභන්රහුක  භිශඹක්ක  නිිරබුණහුක ය කරක ආේථිඹක

ශභනහයණඹක යන්නක අ ේක රුක අග්රහභහතයතුභහුක  වික

 භිශඹක්ක ිර ඵනහ, තක  වික වළකිඹහක්ක ිර ඵනහ, තක  වික

දක්තහක්ක ිර ඵනහ, තක යහජයතහන්ත්රික ඵතහක ිර ඵනහ.ක

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක භිනභක වේතුුත්කබි ෝරුක

54ක්කතඵහ නකඉන්නකසහසිරන්ත ගකයජතුභහත්කඑක්කන්පකඅ ේක

ුව දුවක්ක නළවළ.[ඵහධහක කිරීභක්]ක නමුත්ක අඳුක ඇ භරිහක

එක්ත්ක ජනඳදඹක එක්ක ුව දුවක ිර ඵනහ.ක අඳුක යු යෝඳහක

වවුරත්කඑක්කුව දුවකිර ඵනහ.ක රෝ ගකළදත්, තකඅ ේකයු කු

පරදහයී, තක අ ේක යුුක වනක රඵහ දනක යුල්ක එක්ක ුව දුවක

කිරී ්පකවුභනහකඅඳුකිර ඵනහ. 

බි ෝරුක 54ක්කිරඹහ නක ඉන්නකසහසිරන්ත ගක යජතුභහත්ක
එක්ක අ ේක කිසිභක ුව දුවක්ක නළවළ.ක ඇයි?ක අ ේක යහජයක

නහඹඹන්ක නක අිරරුක ජනහධිඳිරතුභහ, තක රුක අභළිරතුභහක
 රෝඹුක ගිහින්ක ගිවිසුභක්ක අත්න්ක යන ිුක එයින්ක
ඵණ්ඩයිඹහ කක මුදල්ක ඳසු්පබි ගක ේධනඹක්ක සිද්ධක  නහ, තක ඒක

ඵණ්ඩයිඹහ කක ඵඩක  කු පි යනහ, තක බි ෝක භළණි ක් කක මුදල්ක
ඳසු්පබිඹුක මුදල්ක රහ නක එනහ.ක අන්නකඒක හ කක ධනහත්භ, තක
ගුණහත්භ, තක වයඹහත්භක   ශක ගිවිසු්ප, තක ආේථික ප්රිරඳත්ිර, තක
වි ද්ලක ප්රිරඳත්ිරක්රිඹහත්භකයකතභයිකඅඳක ඳළවළදියේභක භකවදහකක

යුකවදන් න්.කතමුන්නහන් ේරහකභුත්ක ශරහ, තකයුත්කවිනහලක
ශහ.ක නමුත්, තක අඳක අපැහේඹ ඹන්භක රුක අග්රහභහතයතුභහ කක
නහඹත් ඹන්කභකවදහකයුකවදනහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

අහනක ල ඹන්, තක භභක තමුන්නහන් ේරහුක  ්පක හයණඹක
කිඹන්නකළභළිරයි.කතමුන්නහන් ේරහකතළපැන්කතළන, තකඔඹකඑකඑක
අහුකමුළුරුකගිහින්, තකඑකඑකවන්දිරුකගිහින්කකිඹනහ, තක "අ ේක

ේතභහනක යජඹක වනකරඵහදීකනළවළ.ක  ේඹක්කයකනළවළ"කකිඹහ.ක
භභකතමුන්නහන් ේරහුක අභික ඹෝඹක්කයනහ, තක ඇවිල්රහක පැහක
වහක ඉදිකිරී්පක අභහතයහංලඹක දිවහක ඵරන්නකකිඹහ.ක අඳක 2015ක  ේක

්පභහනක 38ක්ක වදහක ිර ඵනහ.ක  ්පක අවුරුද් ද්ක ්පභහනක 200ක්ක
වදනහ.ක නයක ඵරක ප්ර ද්ලර, තක ග්රහමීඹක ඵරක ප්ර ද්ලරක ඳිරනක
පැහකප්රලසනඹකඅපැහේඹ ඹන්භකවිනහ.ක 

තමුන්නහන් ේරහුක ෆක වන්නක තත්ක හයණහක්ක භහක

කිඹන්න්ප.ක 2025දීක අඳක ළභුක  ණක රඵහ දනහ.ක දළන්ක ෆක
වන්න.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක 2025දීක -අවුරුදුක 10ක්ක තුශ-ක රුක
අග්රහභහතයතුභහ කක නහඹත් ඹන්ක අඳක ළභුක  ණක රඵහක

 දනහභයි.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක තක  ඳිඩ්ඩක්ක ෆක වන්නක කිඹහක
තමුන්නහන් ේරහුකකිඹසමන්, තකභභකපැවඬක නහ.ක 

 
 

[අ.බහ.ක12.45] 
 

ගු දිමන්ප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක රුක ජිත්ක  ප්රේභදහක
ඇභිරතුභහ කක ථහක අහක සිටිනක විුක භුක පුදුභක හිතුණහ.ක එතුභහක

කුභනකතේඹක්කඉදිරිඳත්කයන්නදක ්පකඋත්හවකදයන් න්කකිඹහ.ක
එක්ත්ක ජහිරක ඳක් ගක නහඹත් ඹන්ක  ්පක ආණ්ඩුක
 ිඩනඟරහක දළන්ක අවුරුද්දක්ක ඳභණක තක  රහක ිර ඵනහ.ක

එතුභන්රහක ඵරඹුක ඳත්වීක තක වක අවුරුද්දයික භහක තුනක ඳභණක
හරඹකතුශකරුපිඹ ල්කටිනහභකඳවතකඹසමන්කඑකඅේබුදඹ කුඅදක
අඳකමුහුණකදීකිර ඵනහ.ක 

 දළන්නක භඹයි.ක2015කේඹකතුශකඅඳකළඩි ඹන්කආනඹනඹක

 ිුක අඩු න්ක අඳනඹනඹකයනක ප්රලසනඹුකමුහුණක දීභකපැහක
වි ද්ලකවිපැභඹකඅේබුදඹුකමුහුණකදීකසිටිනහ.කතුන්ළපැකහයණඹක
 භඹයි.කභළද ඳයදි, තකදකුණුකආසිඹහ ව්කවකනළ ඟනහියකආසිඹහ ව්ක

 ේඹක යනක දවඅ කු රක්ඹක්ක ඳභණක වක අ ේක  ේඹන්ක
  නනක මුදල්ක ප්රභහණඹක ඳශමුක තහුක 2015ක ේ ගක සිුක අඩුක
 න්නක ඳුන්ක  නක ිර ඵනහ.ක  ්පක ංයහක  ල්නක

තමුන්නහන් ේරහ කභක ංයහක  ල්න.ක අඳුක රළ ඵනක වි ද්ලක
විපැභඹක ප්රභහණඹක අඩුක  නහක න්ප, තක අඳුක වි ද්ලක විපැභඹක
උඳඹහන්නක ිර ඵන් න්ක  ත්, තක යඵේක වහක හේසමක

අඳනඹනඹන් න්ක න්ප, තක ඒහක අඩුක වීක ිර ඵනහක න්පක අඳක පැඹතක
ල ඹන්කමරයකඅේබුදඹුකමුහුණක දනහ.කපැඹතකල ඹන්කඅඳක
  ශක  ලේ ගක අේබුදඹුක මුහුණක  දනහ.ක අ ේක පැහක

903 904 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ඇභිරතුභහක යපැල්ක වික්රභසිංවක භළිරතුභහක මුරුංහක අත් ත්ක ිරේඵහ කු
  ශක ලේ ගකඅේබුදඹකවික න් න්කනළිරකප්රලසනඹක්.ක 

 භන්නක  ්පක හයණඹුක එතුභන්රහ කක අධහනඹක  ඹිමුක

යන්නකභහකළභළිරයි.කභහකතුනක්කඇතුශතදීකජහතයන්තයකවිලහරක

මුදල්ක අේබුදඹුක අ ේක යුක මුහුණක  දනක ඵක ඳසුගිඹක  දළ්පඵේක

භහ ගක 1ළපැක දහක අඹක ළඹක විහද ගදීක භහක ප්රහලක ශහ.ක ක අ ේක

රුපිඹරකඵහල්දුවී ්පක  ව්ඹකළඩිකවීකණඹකන්නකසිද්ධක නක යුක්ක

ඵුකඅඳකඳත්නහභයිකකිඹහකභහකඑදහකකිව්හ.කඑදහක ්පකරුකබහ ව්ක

සිටික ඵි වෝකඅඹකෆකළසුහ.කමුදල්කඇභිරතුභහ කකළරැදි, තක නිභඟක

ඹනසු , තකයුකයුපුකඅඹකළඹක ල්නඹුක ්පකයුක ිඩකන්නක

පුළුන්ක යිකකිඹහකඑතුභන්රහකසිතුහ.    

භහක අ ත්ක ිර ඵනහක ඒක අඹක ළඹක  ල්නඹ.ක එඹක ඔඵතුභහත්ක

දළක්හ, තකභභත්කදළක්හ.කඒකඅඹකළඹක ල්න ගකකියකථහන්කඅදක

්රිඹහත්භක නකස න්ක නළවළ.ක ඒක ළනක දීේකක විසතයඹක්ක යන්න කු

ඕනෆකනළවළ.ක ඒකහ කභකතභයිකජනහරික භහ ගක 8ක පැදහක දුන්ුවක

 ඳි යින්දු.කඑන්පකවීකකි රෝුකරඵහක දනහකකිඹපුකරුපිඹල්ක50, තක

 ත්කකි රෝුකරඵහක දනහකකියකමුදල්, තකයඵේකකි රෝුකරඵහක

 දනහකකියකමුදල්ක නිළ්පඵේකභහ ගක භයකඅඹකළඹක ල්නඹකක

ඉදිරිඳත්ක යන ිුක අඩුක ශහ.ක අදත්ක  හක න්නක ඵළරික

තත්ත්ඹුකඳත්ක රහකිර ඵනහ.කක කයපැල්කවික්රභසිංවකභවතහ කකක

ආණ්ඩුකඳත්කවුණහුකඳසු, තක ්පකඅවුරුද්දකතුශක ත්, තකයඵේකකවකභළණික්ක

අඳනඹනඹක යක රඵනක විලහරක ආදහඹභක්ක අ ේක යුුක අහිසමක වීක

ිර ඵනහ.ක 

දළන්ක අඳක මුහුණක  දන් න්ක විලහරතභක මරයක අේබුදඹුයි.ක

ආණ්ඩුකදළන්කරළවළසිරක නහකඊශඟකඳනතක  නන්න.ක ්පකඅඹක

ළඹක  ල්නඹකං ලෝධනඹකයරහ, තක අ ත්ක අඹක ළඹක  ල්නඹක්ක

 නක එන්නක ආණ්ඩුුක සිද්ධක  නහ.ක එඹක ආණ්ඩු ව්ක ඳසුඵෆභක

විතයක්ක නි යි, තකමුළුකභවත්කයුකළසිඹහකවහකආේථිඹ කුඇිරකනක

දළළන්තභකඳවයකදීභයි.ක ්පක ද පැකකඅඹකළඹක ල්න ඹන්කකIMF 

-ජහතයන්තයක මරයක අයමුදර-ක  ින් ද්සික අුවක  ඩිරේක බියේඹනක

1.1ක්ක අපික ඉල්රනහ.ක ඒක මුදල්ක රඵහක  දන් න්ක  ිුසක තුනු.ක

එක හරිඹුක ඇ භරිහුවක  ඩිරේක බියේඹනඹක්ක අඳ කු

රළ ඵන් න්කනළවළ.කඑඹක ිුසකතුනුයිකරළ ඵන් න්.කThe first 

tranche will be given if the Government agrees to their 

conditions.  

අභළිරතුභහුක භහක තුනුක  ඳයක භභක  ්පක ළනක ක කිව්හභක

එතුභහක කිව්හ, තක "එ වභක එක්ක නළවළ."ක කිඹරහක කිව්හ.ක අදක

අභළිරතුභහක වක ආණ්ඩුක IMF එක ඉදිරි ගක දණක වරහක හිඟහක

නහ.ක භිුද?ක ්පකඇ භරිහුවක ඩිරේකබියේඹනඹකන්නයි.කක

යුක ඵං ි රිත්බහඹුක ඇවිල්රහකකිඹන් න්ක  භඹයි.ක අදක අඳ කු

 රෝ ගක හණිජක  ශ ඳි ශේක මුදල්ක න්නක ඵළවළක කිඹහක රුක

ඵන්දුරකගුණේධනකභන්ත්රීතුභහකකිව්හ.කභ කකහරඹකඅඩුකපැහකභභක

ඒක ළනක රුණුක කිඹන්නක ඹන් න්ක නළවළ.ක ඇ භරිහුවක  ඩිරේක

බියේඹනක දක්කඅඳ කු තල්යේන්කහසිකවුණහ.කක ්පකරළබුණුකහසිඹ කු

යපුකවදිඹක භික්ද?කකඅඳුකහේඹක්භකමරයකඳහරනඹක්කිරබුණහක

න්ප, තක තල්යේන්කරළබුණකහසිඹකය කරකප්ර ඹෝජනහත්භකතත්ත්ඹ කු

ඳරිේතනඹක යන්නක ිරබුණහ.ක ළණ ළි!ක ළණ ළිකක

ආේථිඹ කු ඳරිේතනඹක  රහ, තක මුදල්ක ඇභිරතුභහක ඒක ල්යේක

සිඹල්රභක ආනඹනක විේජහුක ඳරිේතනඹක ශහ.ක ඒක විේජහ ව්ක

ළණ ළි ගකපරකවිඳහකතභයිකඊශඟුකඑන් න්.කඒකවහකVAT 

එක සිඹඹුක 15ුක ළඩික යනහ.ක අභළිරතුභහක කිව්හ, තක "භ කු

පැේ ද්ලක යරහක ිර ඵනහක ක්රක ඵදුයේන්ක සිඹඹුක 60කුත්, තක ඍජුක

ඵදුයේන්ක සිඹඹුක 40කුත්ක අුවභනඹක යනක ආේථික

ප්රිරඳත්ිරඹුක ඹන්න"ක කිඹරහ.ක  භයක අඹක ළඹක  ල්න ඹන්ක

මුදල්ක ඇභිරතුභහක කිව් ව්ක අතයක ථහක්.ක ක දළන්ක ඒක සිඹඹුක 60ක

අපැක්කඳළත්තකවළරිරහක ඊුත්ක ඩහක  ඳිදුක ජනතහ කකයකපිුක ඵයක

ඳළුවිරහකිර ඵනහ.කක 

ඊ ගක කිව්හ, තක වහල්භළසන් කක සමරක ණන්.ක ඔඹක ණන කුක

වහල්භළස ෝකිර ඵන් න්ක ි වේද?කකඔඹකකිඹපුකණනුකහඩින්ක

ිර ඵන් න්ක  ි වේද?ක ඔඹක ණනුක ඳහන්පිටික ිර ඵන් න්ක

 ි වේද?ක අභළිරතුභහ කු කිඹන්නක  න් න්ක භභක එදහක කිඹපුක

හයණඹයි.කකඅග්රහභහතයතුභහුකකජහතයන්තය අේබුදඹක්කිර ඵනකඵක

 ත් යනහ.ක එදත්ක එතුභහක එඹක පිළිත්තහ.ක නමුත්ක එතුභහක භඟක

සිටිනක අභහතයක භණ්ඩරඹ, තක ළරැදික භඟක පිළිඵක ්පපේණක

අ ඵෝධඹක්ක නළිරක අහේඹක්භක අභහතයක භණ්ඩරඹක්ක ඵ කු

ඳත් රහකඉයයි.ක 

යජ ගක ේඹන් කකවිශ්රහභකළටුඳකනළළත්තුහ.ක ්පකඅවුරුදුක

ණනහක්කුන්කයකඅ ේකයුළසිඹන්කදිනහත්ක දඹක්.කඊශඟු, තක

අ ේක EPF, ETF මුදල්රුක IMF  එක තකරටුකයන්නක ඹනහ.කක

That will come as another Bill to Parliament.  ්පක ද පැක

ඳනතක ක ක ඉදිරික භහක  දකතුශක ක ඉදිරිඳත්කයන්නක අග්රහභහතයතුභහකක

IMF එ කු එඟක  රහක ක ිර ඵනහ.ක ක  ්පක ඳනත්ක  ටු්පඳතක

ඹු ත්, තකක ්පකcontingency Bill එකකඹු ත්, තකකඅපික භ තක්කබුක්ිරක

විපුක වනක යහශිඹක්ක අඳ කු නළිරක  නහ.ක  ්පක ගිවිසුභක ඹු ත්ක

්පපේණ ඹන්කයහජයකංසථහකවිකිණීභුකබහජනඹක නහ.ක 

රංහ ව්ක ප්රධහනක ක යහජයක ඵළංකුක තුනක  ඳෞද්යේයණඹ කු

ඳරිේතනඹක යන්නක කිඹනක ක  ින් ද්සිඹක ක IMF  එ න්ක

ඉදිරිඳත්ක යනහ.ක  ්පහක පිළින්නහදක නළද්දක කිඹරහක  නි යික

අභළිරතුභහකථහකයන් න්.කකඅභළිරතුභහ කකපැහකඇභිරතුභහක

ථහකයන් න්ක විුභකල්යේකිර ඵනකවිධිඹුයි.කල්යේකිර ඵනක

විේජහහයඹන්කථහකයනහකහ කකයුුකකිඹනහ.කල්යේකනළවළ.ක

ප්රලසනඹකඒයි.කආදහඹභකරළ ඵන් න්කනළවළ.කආදහඹභකරළ ඵන් න්ක

නළිරකපැහකකVAT වහකඅ නකුත්කඵදුකසිඹල්රකළඩිකශකයුතුයිකකිඹහක

IMF එක තීයණඹක යක ිර ඵනහ.ක  භඹක අ ේක ආණ්ඩු කු

පිළින්නක සිද්ධක  නහ.ක ඒක ඵයක ජනතහ කක යපි කු ඳුන්නක

සිද්ධක නහ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක ඒකහ කභක අ නක්ක ඳළත්ත කු

අපික  ්පක නක විුක  ියික තය්පක අ ේක වි ද්ලක ත්්පක ප්රභහණඹක්ක

දිනඳතහකපැකුත්කයසමන්කරුපිඹරක ේයහක න්නක දඟරනහද?ක IMF 

එක කිඹනහ, තක රුපිඹරක ඵහල්දුක  රහක 160 කු ළඩික ප්රභහණඹ කු

ඉවශ කු ඹනහකකිඹරහ.ක ඵහල්දුක  නහක කිඹන් න්ත්කඵද්දක්.ක අපික

බහයක දනක ිුකිරබුණුකමුදරුකඩහකසිඹඹුක25කින්කඳභණකළඩික

මුදරුක රුපිඹරක ඵහල්දුක නක විුක භවක ජනඹහ කකයුක ඵදුක ඵයක

ඳළකු  නහ.කඒකකිඹන් න්කබහණ්ඩකසමරකණන්කඉවශකඹනහ.ක 

බහණ්ඩකසමරකණන්කඉවශකඹනහකකිඹන් න්ත්කඵද්දක්.කඉිරන්ක

ආණ්ඩුක පුළුන්ක ආහයඹුක  ්පක ඉදිරිඳත්ක යනක ං ලෝධනඹක

තුළින්ක ය කු අේබුදඹුක ඳත්ක යනහ.ක භභක නහටුක  නහ, තක

අග්රහභහතයතුභහකඊ ගකශකප්රහලඹකපිළිඵ.ක"There is about US 

Dollar 1 billion debt by the UL to the international banking 

system. We will not be able to honour this sovereign bond." 

අභළිරතුභහක ඊ ගක ශක ඒක ප්රහලඹක  ියික තය්පක දුේරක

ප්රහලඹක්ද?ක යකු ක්ක තභන්ක පැකුත්ක යපුක sovereign bonds 

තදුයුත්කරංගුකනළවළකකිඹරහ, තකඅපික න් න්කනළවළකකිඹහකකිඹනක

 ිුක භිනකය කරකආ ඹෝජ ඹක්ද, තකරංහුකඑන් න්?ක භිනක

ය කරකආ ඹෝජ ඹක්ද, තකඅ ේකbondsරකආ ඹෝජනඹකයන් න්?ක

905 906 

[රුකකදි න්සකගුණේධනකකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

 භිනක ය කරක ආ ඹෝජ ඹක්ද, තක ශ්රීක රංහ ව්ක sovereign bonds 

  යහිකවිලසහඹකතඵන් න්?ක ඉිරන්ක භ වභක දුයක දික නිඵරහක

යනකයරකප්රහලයේුවත්කසිදුකන් න්, තකඅ ේකය කරකවි ද්ලකවිපැභඹක

daily පිුක යුුක රහක ඹහභයි.ක  ිුසක රුපිඹල්රුක ඳරිේතනඹක

 නහ;කවිකුණනහ;කවි ද්ලකවිපැභඹකඵුකඳරිේතනඹකයනහ.ක

වි ද්ලක විපැභඹක ය ුන්ක භන්ක යනහ.ක ඇ භරිහක එක්ත්ක

ජනඳදඹකවුණත්ක ්පකඅේබුද ඹන්ක ිඩකඒභකවහකසීභහක්කදළ්පභහ, තක

 ්පක හරක සීභහක තුශක වි ද්ලක විපැභඹක  භච්චයක ප්රභහණඹයික යටින්ක

පිුුක නකඹන්නකපුළුන්කකිඹරහ.ක 

අදක එ වභක ප්රිරඳත්ිරඹක්ක ්පකආණ්ඩුුකනළවළ.ක ල්යේකනළවළ, තක

වි ද්ලකවිපැභඹකරළ ඵන් න්ත්කනළවළ;කඋඳඹහකන්නත්කඵළරිකතළන කු

ඇවිල්රහක ිර ඵනහ.ක ඕනෆක තය්පක අය නක ඹන්න .ක අ නක්ක

ඳළත් තන්ක කය කරක ණඹක  න්නක පුළුන්භක්ක නළිරක ආණ්ඩුක්ක

ඵුකඳත්ක රහකිර ඵනහ.ක ඒකපැහක අභළිරතුභපැ, තක ඔඵතුභන්රහක

  නනක දනකඅඹකළඹක ල්නඹකළනත්කකිඹන්නකඕනෆ.කයක්හක

 ඵිරුුක  ඳන්හක යුක්ක යුන්න කු පුළුන්ක හරඹක  ඵි විභක

ටියි.කරැකිඹහකඅේබුදඹුකවිඳු්පකල ඹන්කඅ  තන්කයක්හකබිහිකවීභක

 ුවු, තකයනකරැකිඹහකරක්ඹක්කඳභණකනළිරකනකඵකයහඳහරික

ප්රජහක දළන්ක ප්රහලක යරහක ිර ඵනහ.ක යහඳහරික ප්රජහ ව්ක රැකිඹහක

රක්ඹක්ක ඳභණක නළිරක  නහඹකකිඹනක  ි කු අ ේක ය කරක ඇිරක

 න් න්කභහජකආේථිකඅේබුදඹක්.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඒක පැහක අපික මුහුණක  දන්නක

ඹනක ්පකඵයඳතශකඅේබුදහරීකඅසථහක්පඵන්ධ ඹන්කයජඹුකඅපික

කිඹන්නකඕනෆ, තක"ඔ ේකප්රිරඳත්ිරකළයදියි, තකඔ ේකඅඹකළඹක ල්නඹක

ළයදියි.කඔඵක ය කරක ඉදිරිඹකදිවහක ඵරනකක්රභ ව්දඹක ළයදිකඵක ඔේපුක

යරහකවභහයයි"කකිඹනකඑ. 

අහනක ල ඹන්, තක  ්පක හයණඹත්ක කිඹන්නක ඕනෆ.ක  ්පක

ආණ්ඩුකඳත්කවුණහුකඳසුකචීනඹුක දෝහ යෝඳණඹකශහ.කභහින්දක

යහජඳක්ක භළිරතුභහ කක හර ගදීක චීන ඹන්ක ආධහය, තක ණඹක

ආ ඹෝජනක රඵහක  නක අ ේක ආේථි ගක  ඵි වෝක අංලක දියුණුක

කිරීභුක ඹිමුකවුණහ.කColombo Port City යහඳෘිරඹකළයදිකඵක ්පක

ආණ්ඩු ව්කඇභිරරුක ප්රහලකශහ.ක එ වභකන්පක ඒකඇභිරරුක අදක

ඉල්රහකඅසක න්නකඕනෆ.ක 

අභළිරතුභහක ළරැද්දක පිළි නක චීනඹුක ඹනහ, තක Port City 
යහඳෘිරඹක වහක ගිවිසුභක අත්න්කයන්න.ක  භිනක ඇභිරයඹහදක

ඉල්රහක අසක න් න්, තක තභන්ුක ආත්භක  ෞයඹක කිඹරහක  දඹක්ක

ිර ඵනහකන්ප?ක චීනඹකකිඹන් න්ක ි ශිේඳභක්කකිඹරහකහිතනක

 ඵිශකඇභිරරුන්ුකයුකආණ්ඩුකයන්නකඵළවළ.කඅදකචීන ඹන්ක

ඇ භරිහක ණඹක න්නහ.ක ඔඵහකභහ කක යජඹක ආේථික අේබුදඹක

 රහ ව්දීකචීනඹුකකිව්හ, තකවි ද්ලකවිපැභඹකඇ භරිහ න්කඑළිඹ කු

 නක ඹන්නක එඳහ, තක ිර ඵනක විධිඹුක ිරඹන්නක කිඹරහ.ක  භ වේක

ආණ්ඩුක ඇවිල්රහක චීනඹුක කිව් ව්, තක "අඳුක ඔඵරහක ඕනෆක නළවළ"ක

කිඹරහයි.ක එ වභක කිඹරහක දක භහඹක්ක ඇතුශතදීක අදක

අග්රහභහතයතුභහුකචීනඹුකභන්කයරහකආඳසුකචීනඹුකකිඹන්නකසිදුක

 රහකිර ඵනහ, තකකPort City යහඳෘිරඹකඳුන්කළනීභුකඅඳුකඔ ේක

ආ ඹෝජනකඕනෆකකිඹරහ.ක 

ආණ්ඩුක  ්පක  ල්ර්පක යන් න්කඒහඵද්ධක විඳක්ඹක භඟක

විතයක්ක  නි යි, තක භහින්දක යහජඳක්ක භළිරතුභහුක අඳවහකයරහක

විතයක්ක නි යි.කමුළුකයුභකආේථිකල ඹන්කඅවුල්කජහරහ කු

ඳරිේතනඹක  නක 2016ක ේඹුක තභයික අපික භන්ක යන් න්.ක

දසින්කදකරුපිඹරකඵහල්දුක න්නකඵහල්දුක න්න, තකඅඳුකරළ ඵනක

වි ද්ලක මුදල්ක ප්රභහණඹක නළිරක  න්න, තක නළිරක  න්නක  භික්දක

යන් න්?ක තහහයේ, තක parking spacesරක හවනඹක

නත්නහකහ ක, තකකභහකතුනුකpark යන්නුකඉන්දිඹහ න්ක

වි ද්ලක විපැභඹක ප්රභහණඹක්ක න්නහ.ක ඒක භහක තුනක ගිඹහභක තක

තළනකින්කඅයන්කඉන්දිඹහුක නහ.ක ්පකතභයිකඅදකආණ්ඩුක

ළටීකිර ඵනකමරයභඹකඅේබුද ගකතත්ත්ඹ.ක ්පකඅේබුද ඹන්ක ිඩක

එන්නුකඔඵක අුවභනඹකයනක ප්රිරඳත්ිරඹකකිසික  රකින්කඋදවුක

 න් න්කනළිරකඵකරුකඅභළිරතුභපැ, තකඅපිකඔඵතුභහුකකිඹන්න කු

ළභළිරයි.ක ඔඵතුභහක  ්පක අවුරුද්දක තුශක අ ේක ය කරක ආය්පබක ශක

කිසිභකළඩකපිළි ශක්කනළවළ.ක ිරබුණුකසිඹ කළඩක පිළි ශල්, තක -

පැසඳහදනකක් ේත්ර ග, තක ේහකක් ේත්ර ග-කආදහඹ්පකරඵනකක් ේත්රක

අහිසමකයරහකිර ඵනහ.කයු කුරළබුණුකආදහඹ්පකභහේකඅහිසමක රහක

ිර ඵනහ.ක 

ජහතයන්තයකමරයකඅයමුදරකඔඵුකඉතහකඳළවළදියේක ්පකපිළිඵක

හේතහක්ක දීරහක කිඹරහක ිර ඵනහක දළන්ක ජනතහ කක යක පිු කු

ළඩි ඹන්ක ඵයක දහන්න, තක ළඩි ඹන්ක ඵදුක දහන්න, තක ඔඵක දුන්ක වනක

ඳන්න, තක අ  තන්ක ආ ඹෝජනඹක යන්නුක වළකිඹහක්ක නළිරක

යුක්කවළටිඹ කුවළසි යන්න, තකිර ඵනකටිකවරිඹුකශභනහයණඹක

යන්නක කිඹරහ.ක "An efficient management from your 

Government is expected."  ්පක තභයික ඒක හේතහ ව්ක ිර ඵනක

චන.ක ඒක පැහක එළපැක වළකිඹහක්ක නළිරක ආණ්ඩුක්ක ඵ කු ඳත්ක

 රහ, තකඅපිකඵහයකදුන්ුවකයු, තකභහින්දකයහජඳක්කභළිරතුභහකඵහයකදුන්ුවක

යුක අදක අවුරු, තක ඵං ි රිත්බහඹු, තක ආේථික ඩහක

ළටීභුකඳරිේතනඹක රහකිර ඵනහ.ක 

ඒහඵද්ධක විඳක්ඹක වළටිඹුක භහක ප්රහේථනහක යනහ, තක  ්පක

බඹහනක තත්ත්ඹක ග්රීසිඹක හ කක තත්ත්ඹුක ඳත්ක  නි ව්හ!ක

සඳහඤසඤඹකහ කකතත්ත්ඹුකඳත්ක  නි ව්හ!කකිඹරහ.ක එළපැක

තත්ත්ඹුකඳත්කවු ණිත්කඅපිකදකින් න්කඉතහභකබඹහන, තකඅඳුරුභක

ආේථික අේබුදඹයි.ක එඹක අපික මීුක  ඳයක දහත්ක මුහුණක දුන්ුවක

ආේථිකඅේබුදඹක්ක නි යි.ක 

අදක ඒක යුර කු  රහක ිර ඵන් න්ක භඹයි.කපිුක ය කු ඵළංකුක ඒක

 දනක ණඹක ඉස ල්රහක තභන් න්ක ත්තක ඳයණක ණඹර කු

ිරඹහ නක ඉිරරිඹක  රක  ිච්චභක්ක ඒක යුරුක  දනහ.ක  ්පක

හ කක බඹහනක තත්ත්ඹුක ආේථිඹක ඳරිේතනඹක යන්න කු

එඳහ.ක රුක අභළිරතුභපැ, තක ඔඵතුභහ කකඅදක්කඇභිරරුන්ක දයක

ඹන්න;ක ළඩක යන්නුක ඵළරික න්පක ඔ ේක පැරධහරින්ක  දයක

ඹන්න.ක එ වභක නළත්න්පක ඔඵතුභහක අස රහක  දයක ඹන්නක

කිඹසමන්කභ කකථහකඅන්කයනහ.ක 

 ඵි විභකසතුිරයි. 

[අ.බහ.ක1.03] 

 

ගු (මශාචාර්ය) ණශු මාරසිුංශ මශතා 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක රුක අභළිරතුභහක විසින්ක

ඉදිරිඳත්ක යනක රදක ආේථික  ඹෝජනහක ්පඵන්ධක අදක ඳත්නක

විහද ගදීකථහකකිරීභුකරළබීභකළනකභභකතුුුකඳත්ක නහ.ක 

අදක දිනඹක තත්ක සුවි ලේෂීක දිනඹක්ක  නහ.ක ඒ, තක රුක

අභළිරතුභහ කක67 පැකඋඳන්කදිනඹක වේතු න්.කඒකපැහකභභක ්පක

 භි විතක ඹිදහක න්නහ, තකඑතුභහ කකඋඳන්ක දිනඹුක ශුබහශිංනක

 නකඑන්නු. 

907 908 



ඳහේයේ ්පන්තු 

භහ කක ථහක ඳුන්ක න්නුක යේන්ක භභක වි ලේ ඹන්ක

ඵරහ ඳි යිත්තුක  නහ, තක මීුක  ඳයක ථහක ශක රුක හසමණීක

 රිකු කකභන්ත්රීතුභහක භතුකශකහයණහ කු උත්තයක  දන්නු.ක

භභක ඵරහ ඳි යිත්තුක  නහ, තක එතුභහක රුක බහ න්ක එළිඹ කු

ඹන් න්කනළිරකබහ ව්කඉඳීවිකකිඹරහ.ක 

රුක හසමණීක  රිකු කක භන්ත්රීතුභහක කිඹනහ, තක එතුභන්රහ කක
හර ගකඵදුකඵයකිරබු ණ්කනළවළ.කඑතුභන්රහ කකහර ගකක භ වභක

ඵදුක ඵයක්කභහජඹුක හිසමකවු ණ්කනළවළයිකකිහ.ක කඇත්තුභක එතුභහක
 ්පකකිඹන් න්කු කුආපුකපැහද, තකනළත්න්පකකිසික දඹක්ක ිඹරහක
ඵරන් න්කනළිරද?ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඵදුකඵයකළනකථහකයනකවිු, තක

ඳසුගිඹකඅවුරුදුක20කහර ගකිරබුණුකඵදුකඵයයි, තක1977කඉන්කිරබුණුක
ඵදුකඵයයිකඅපිකංන්දනඹකයරහකඵරමු.ක1977කඒකපුද්රකඵදුකඵයක
රුපිඹල්ක 395.13යි.ක ඒක මුළුක ආදහඹ භන්ක ඵදුක ප්රභහණඹක සිඹඹ කු

76.65ක්.ක ඒක හ කභක 1994ක ඒක පුද්රක ඵදුක ඵයක රුපිඹල්ක
5, ත556.81ක්.ක මුළුක ආදහඹ භන්ක ඵදුක ප්රභහණඹක ත් තිත්ක සිඹඹ කු
84ක්.ක හසමණීක  රිකු කක භන්ත්රීතුභහුක භහක  ්පක හයණඹක භතක්ක

යන්නකළභළිරයි.ක 2014ක නක විුක ඒක පුද්රක ඵදුක ඵයක රුපිඹල්ක
50, ත803.48ක්.කමුළුකආදහඹ භන්කඵදුකප්රභහණඹකසිඹඹුක87.19ක්.කඅ ේක
ඳහල්ක ශියක ශියහන්ක -ඳහළල්ක දක දරුන්-ක ඉන්නක  ්පක බහ ව්දීක

ඔඵතුභහක අතයකථහකකිඹන්නකඑඳහ.කඔඵතුභන්රහකඳුපුක ඵදුකඵයක
තභයික අඳුක අදක රළබිරහක ිර ඵන් න්.ක  ්පක ඵදුක ඵයත්ක එක්ක තභයික
අඳුකරළබුණුකආණ්ඩුකඉදිරිඹුක නකඹන්නකවු ණ්.කඒකපැහ-ක 

 

ගු ගාමිණී මොකුමප මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හසමණීක රිකු කකභන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු ගාමිණී මොකුමප මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමුන්නහන් ේකඵදුකඵයකළනකථහකයනහ.කඑකඑකsectors 
අුවක කිඹන්නක  ෝ.ක අදක යඵේක ේභහන්තඹක ළටිරහ.ක  ත්ක
ේභහන්තඹක ළටිරහ.ක වීක  ිවිතළනක ඩහ නක ළටිරහ.ක අහිංක

සමපැසුන් කකආදහඹ්පකභහේකඔක් ෝභකවිනහලක රහ.කක 

 

ගු (මශාචාර්ය) ණශු මාරසිුංශ මශතා 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එක එක sectors ළනක ථහක ශත්, තක ඔක් ෝභක ළනක ථහක

ශත්කරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පක ඵදුක ඵයක සිඹල්රක දළ නන් න්ක ය කරක
භවජනතහුයි.ක  ්පක සිඹ ක ඵදුක ඵයක ඳළ ුව් ව්ක ඔඵතුභන්රහ කක

හර ග.ක2014ක නකල්කඳුපුකඵදුකඵයකතභයිකඅඳුකඅනහතඹ කු
 නඹන්නක රහකිර ඵන් න්.කඒකපැහකභභකඔඵතුභහුත්කආයහධනහක
යනහ, තකඅ ේකඹවකඳහරනකආණ්ඩුත්කඑක්කඑතුක රහ, තක ්පකඵදුක

ඵයක අඩුකයක න්නකඋදවුකයරහ, තක  ්පක යුක ඉදිරිඹුක  නකඹන්නක
එතුක  න්නකකිඹරහ.කඒකහ කභකඅ ේකරුක දි න්සකගුණේධනක
භන්ත්රීතුභහකයපුකථහ ව්දීකභතුකයපුකහයණඹක්ක්පඵන්ධ ඹන්ක

භභක ථහක යන්නක ළභළිරයි.ක එතුභහක කිව්හ, තක අ ේක යුක ග්රීසි ගක
තත්ත්ඹුකඳත්කයන්නකඑඳහකකිඹරහ. 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක පැලසලේදක  න්න.ක වුරුක  වෝක රුක
භන්ත්රීයඹකුක මරහනඹක වහක  ව් ක කුභහේක භවතහ කක නභක
 ඹෝජනහකයන්න. 

 
ගු ගාමිණී මොකුමප මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක"රුක ව් කකුභහේකභවතහකදළන්ක

මරහනඹකතකයුතුඹ"යිකභහක ඹිජනහකයනහ. 

 
ගු දිමන්ප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
විසින් වපථිර කරන දී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රපනය විමවන දින්  වභා වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ගු මුජිබුර් රහුමාන් මශතා මාවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  ගු ම ලු කුමාර් මශතා මාවනාරූඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்று அகனர, ரண்தைறகு ரற குரர் அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN  left the Chair and 

THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 

ගු (මශාචාර්ය) ණශු මාරසිුංශ මශතා 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රුකදි න්සකගුණේධනකභන්ත්රීතුභහකකිඹනහ, තකඅ ේකයුකග්රීසි ගක

තත්ත්ඹුකඳත්කයන්නකඑඳහකකිඹරහ.කනමුත්කභභකඑතුභහුකභතක්ක

යන්නකළභළිරයි, තකඅ ේකයුකග්රීසි ගකතත්ත්ඹුකඳත්කවු ණ්ක2014ක

ේ ගඹක කිඹනක හයණඹ.ක European Union එ ක්ක "Jubilee" 

කිඹනක විලස ල්ණඹුක අුවක රංහක ණඹක පැහක ඩහක ළටීභ කු

ආන්නක බඹහනක යුල්ක 22ක අතය කු ඳත්ක වුණහ.ක ඒක 22ක අතය කු

ග්රීසිඹත්ක ිර ඵනහ;ක රංහත්ක ිර ඵනහ.ක ඒක යුල්ක අතය කු

ළ්පබිඹහ, තක භළසි ඩෝපැඹහ, තක භහල්ක දඳත්, තක සුඩහනඹ, තක සි්පඵහේ ව්, තක

ග්රීසිඹක ළපැක යුල්ක ිර ඵනහ.ක  ්පක යුල්ක අතයුක අ ේක ය කු

ළටු ණ්ක2014කේ ග.ක 

අ ේකණඹකප්රභහණකළනකථහක ශිත්ක2000ක ේකඅ ේකණඹක

ප්රභහණඹකඅ භරින්ක ඩිරේකබියේඹනක9ක්කවුණහ.ක 2005කේ ගදීක

ඒකඇ භරින්ක ඩිරේකබියේඹනක11.3ක්කවුණහ.ක 2006කේ ගදීක

ඇ භරින්ක  ඩිරේක බියේඹනක 12ක්ක වුණහ.ක 2010ක ේ ගදීක

ඇ භරින්ක  ඩිරේක බියේඹනක 21.5ක්ක වුණහ.ක 2012ක ේ ගදීක

ඇ භරින්ක  ඩිරේක බියේඹනක 37.1ක්ක වුණහ.ක 2013ක ේ ගදීක

ඇ භරින්ක  ඩිරේක බියේඹනක 39.7ක්ක වුණහ.ක 2014ක ේ ගදීක

ඇ භරින්ක  ඩිරේක බියේඹනක 56ක්ක ඳභණක වුණහ.ක  ්පක ංයහක

 ල්නකඉදිරිඳත්ක ශේ, තකඅඳුකරළබුණුකදත්තකඅුවයි.කනමුත්කඅදකනක

විුක අඳ කු  ිඹහක න්නක රළබිරහක ිර ඵනහ, තක ඊුක අභතයක ණඹක

ප්රභහණඹකුත්.ක 

909 910 

[රුක(භවහචහේඹ)කආශුකභහයසිංවකකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

ඊ ගක මුජිබුේක යහුභහන්ක භන්ත්රීතුභහක කිව්හක හ කක අයක  ්පක

අේඳච්චිකභළරුණහභකතභයිකදන් න්කණඹකප්රභහණක භිනහදකකිඹරහ.ක
අේඳච්චිකත්තුකණඹකළනකණඹහය ඹෝක දයුකඑනක ිුකතභයික
දන් න්ක භන්නක භච්චයකණඹක රහකකිඹරහ.කඑළපැකතත්ත්ඹකුයික
අදකඅ ේකයුුකඋදහක රහකිර ඵන් න්.කහිුපුකඅේඳච්චිකයුුකණඹක

 රහක ඒක ණඹක ළනක දළන්ක තභයික දළනක න් න්.ක  ි වේත්කකකකකකකකකකකකකකක
ංයහක  ල්නරකනළිරකණඹත්ක දළන්ක අඳුක දළනක න්නක රළබිරහක
ිර ඵනහ.ක ඒක පැහක රුක දි න්සක ගුණේධනක භන්ත්රීතුභහුක භභක

නළතත්කභතක්කයන්නකළභළිරයි, තක අපික ග්රීසි ගක තත්ත්ඹුක ඳත්ක
වු ණ්ක2014කේ ගදීකකිඹනකඑ.ක 

 

ගු දිමන්ප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුකභන්ත්රීතුභපැ, තකභභකඔඵතුභහ කුඵහධහකයන් න්කනළවළ.කනමුත්ක

එක හයණඹක්ක කිඹන්නක ඕනෆ.ක අවුරුද්දුක යේන්ක ජනහරික
භහ ගක 8ළපැක දහයින්ක ඳස ේක ඳහේයේ ්පන්තුුක ඇවිල්රහක රුක
අභළිරතුභහක යපුක ථහක ඔඵතුභහක කිඹන්න.ක ඔඵතුභන්රහක

ආණ්ඩුක ත් ත්ක ඔඹක ථහක කිඹරහක  නි යික  න්.ක ආණ්ඩුක
ත් ත්ක ඒහක ඳහරනඹක යනහක කිඹරහ.ක ඔඵතුභන්රහක ඒක
දළන නක න්කත් ත්. 

 

ගු (මශාචාර්ය) ණශු මාරසිුංශ මශතා 
(ரண்தைறகு (ரதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අපිකඒකදළනක නකතභයිකත් ත්.ක[ඵහධහකකිරීභක්] 

ඔඵතුභහකඒක දළනකත්තකඑකඅභතකශකඑකළනකතභයිකඅපික
ථහක ශේ.කදළනක නකතභයිකඅපිකයුකබහයකත් ත්.කඒකපැහකතභයික
 ්පක යුක ඒක අහධ ඹන්ක මුදහක  නක නළතක ඉදිරිඹුක ඹන්නක අපික
උත්හවකයන් න්.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක GSP Plus වනඹක ළනක
 ිඩක්ක  ද නක්ක ථහක ශහ.ක  ්පක GSP Plus වනඹක රක්ක
ිරස ේක අ ේක යුුක අහිසම රහයික ිරබු ණ්.[ඵහධහක කිරීභක්]ක දළන්ක

අඳ කුඒකඵදුකවනඹකරළ ඵනහ.කඑඹක භය කුආේථි ගකධනහත්භක
වළයවු්පක රක්යඹක්ක  නහ.ක GSP Plus වනඹක කිඹන් න්ක
 රෝ ගකදියුණුක සමන්කඳිරනකයුල්ක15ුකඳභණක්කයු යෝඳහක

ංභඹක විසින්ක රඵහක දීක ඇිරක තීරුක ඵදුක වනඹක්.ක එයින්ක යුල්ක
11ක්භක රිරන්ක ඇ භරිහුවක යුල්.ක  භෝල් ඩෝහ, තක  ජෝේජිඹහ, තක
 භින් ෝයේඹහකවහකරංහකතභයිකකඉිරරිකයුල්කවතයකන් න්.කඒක
වයවහක  තෝයහක ත්ක පැසඳහදනක භහදිලීන්ක ක 7200ුක අධික

ප්රභහණඹුකතීරුකඵදුකවනඹකහිසමක නහ.ක ්පකඹු ත්කපැසමකඇඳු්පක
සුවි ලේෂීක  නහ.ක ඒක පැහක GSP Plus වනඹක රළබීභත්ක එක්ක
 භයුකආේථිඹුකධනහත්භකවළයවු්පකරක්යඹක්කඋදහක නහ.කඒක

භඟකයුකඉදිරිඹුක නකඹන්නකඅඳ කුඅසථහකරළ ඵනහ.ක 

 දළන්කඅ ේකභවයකභන්ත්රීරුකථහකශහ, තකආේථිකංහිදිඹහ ව්දීක
අපික යුල්ක අතයක ුව දුවකයන් න්ක  ි විභද, තක චීනඹක එක්ක

ුවක දුවකයන් න්ක ි විභදකකිඹනකප්රලසනකළන.කවි ලේ ඹන්ක
භහක භතක්ක යන්නක ළභළිරයි, තක අඳුක ිර ඵන් න්ක සිඹ භක යුල්ක
අතයක ංහිඳිඹහ න්ක ුයුතුක යනක අේථික ප්රිරඳත්ිරඹක්ක කිඹනක

එ.ක ්පකංහිඳිඹහකළනකථහකයනක ිුකභුකභතක්ක න් න්ක
අදක රෝ ගකප්රඵරභකආේථිකලක්තීන්ක දකනකඇ භරිහකවහක
චීනඹකඅතයකනකආේථිකංහිඳිඹහයි.කචීනකජනහධිඳිරකෂීකජින්කපින්ක

භවත්භඹහකඇ භරිහ ව්කංචහය ගක ඹදීකසිටිනක රහ ව්කචීනඹකවහක
ඇ භරිහක ආේථිභඹක තුයන්ක  නිනක ඵක ප්රහලක ශහ.ක ඒක
ත්භන්කචීනකඇ භරිහුවකආේථිකංහිඳිඹහකකිඹහඳෆභුකඔහුකත්ක
උඳභහකවු ණ්ක්රිසතුකපේක400කජීත්කවකතුසිඩිඩ්ස කකඋඳභහක්.ක

චීනඹක වකඇ භරිහකතුසිඩිඩ්සකඋගුරක්ක නිවිඹකයුතුක කඵක ඔහුක
ප්රහලකශහ.ක 

 ්පකප්රහලඹත්කඑක්කඅඳ කුඳළවළදියේයි, තකඅදක රෝ ගකආේථික

ංහිඳිඹහකකඅුව, තකඅපික ළඩකශකයුත් ත්ක ි විභදකකිඹනකඑක
ව, තකසිඹ භකයුල්කභඟකංහිඳිඹහ න්කඹහකයුතුඹකකිඹනකඑ.කඅපික
චීනඹත්ක එක්ක ිර ඵන් න්ක ඒක ංහිඳිඹහයි.ක එ වභක නළිරක අපික
චීනඹත්කඑක්කංහිඳිඹහකිර ඵන් න්කයුුකවහපැය, තකයු කුකිසිභක

ළඩක්කනළිරක යහඳෘිරක -ක projects - යන්නක  නි යි.ක චීනඹත්ක
එක්ක ිර ඵනක ක ආේථික ංහිඳිඹහ, තක චීනඹත්ක එක්ක  වික
අ ඵෝධඹකින්කිර ඵනකආේථිකංහිඳිඹහක්කකිඹනක එකභතක්ක

යන්නකළභළිරයි.ක 

ඳසුගිඹක 2014ක ේ ගක විතයක්ක අ ේක යහජයක යහඹන්හික වක
අරහබඹක ළනක හිතු ිත්ක සමහින්ක රංහක ගුන්ක  ේඹක විතයක්ක

රුපිඹල්කබියේඹනක 1.4ක්කඅරහබකරඵහක ිර ඵනහ.ක දළන්කඅඳුක භතක්ක
න් න්ක "ඇයි, තක  ්පක සමහින්ක රංහක ගුන්ක  ේඹක ඳුන්ක ත් ත්"ක
කිඹනකඑයි.කඅඳයහ ද්.කශ්රීකරන්න්කඑඹහේකරයින්කනහභඹක නසක

යරහ, තක "සමහින්"ක කිඹරහක එක ගුන්ක  ේඹක්ක වළටිඹුක ඳහවිච්චික
යරහක රහබක රඵනක ආඹතනඹක්ක විධිඹුක යන්නක ිරබුණහක  න්.ක
එ වභක  නි යි, තක හිුපුක ජනහධිඳිරතුභහක එතුභහ කක නභක ඳහවිච්චික
යන්න, තකඅ ත්කගුන්ක ේඹක්කවිධිඹුක ්පකගුන්ක ේඹකඳහවිච්චික

ශහ.කඒකවිතයක්ක නි යි, තකයහජයකආඹතනකල ඹන්කපැජක තල්ක
නීිරතකංසථහ, තකරංහකවිදුයේඵරකභණ්ඩරඹ, තකයහඹකඅධිහරිඹක ්පක
ආදීක සිඹ භක ආඹතනක ළනක හිතු ිත්ක අපික ඵරහ ඳි යිත්තුක විඹක

යුත් ත්කරහබඹක්.කනමුත්කරහබඹක ුවුකඳසුගිඹකහරඹකතුශක ඒක
ආඹතනකවිලහරකඳහඩුක්කරඵහකත්තහ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක ක අහනකල ඹන්කතකඑක

රුණක්ක ක ළනක භහක අධහනඹක  ඹිමුක කයන්නකළභළිරයි.කඒක
තභයිකය කරකආේථිඹකගිරකන්නහ, තකවි ලේ ඹන්ක ිශමකනය ගක
ිර ඵනක හවනක තදඵදඹ.ක ක හවනක තදඵදඹක ඇිරක වු ණ්ක ඳසුගිඹක

හර ගක ප්රහවනඹක පැසික ඳරිදික ශභනහයණඹක  ශේක නළිරක
පැහයි.කභඟීකප්රහවනඹක්පපේණ ඹන්කඩහකළටුණහ.ක 

උදහවයණඹක්කවළටිඹුක ිශමුකඇතුළුකනකහවනකප්රභහණඹක

රක්ක තුනක්ක වු ණිත්, තක එයින්ක රක්ක  දක්ක විතයක  ඳෞද්යේක
හවන.ක  ්පක නක විුක දශක  ද්ශීඹක කපැසඳහදන ඹන්ක සිඹඹුක 12ක්ක
ප්රහවනඹකවහකළඹකකිරීභුකසිදුක රහකිර ඵනහ.කවි ලේ ඹන්භක
 භහක ඳියේසකයහඳෘිරඹකඹු ත්කඒත්කවරිඹුකශභනහයණඹක

යන්නක අපික ඵරහ ඳි යිත්තුක  නහ.ක ඒක පැහක අඳුක පැසික
ශභනහයණඹක ශක යුතුක යහඳෘිරක ණනහක්ක ිර ඵනහ.ක ඒක
තුළින්ක  ්පක යුක ඉදිරිඹුක  නක ඹන්නක අසථහක රළ ඵනහ.ක ඒක

වහකවිඳක් ගකසිඹ ක දනහත්කඑතුකන්නකකිඹහකඉල්රහකසිටිසමන්ක
භ කකචනකසල්ඳඹකඅන්කයනහ.ක 

 

 
[අ.බහ.ක1.14] 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ශ්රීක රංහ ව්ක ේතභහනක
ආේථි ගක ිර ඵනක අේබුදහරීක තත්ත්ඹක පිළිඵක හච්ඡහක

යද්දී, තක  භභක විහදඹක තුශක විවිධක ආහය ගක භහතෘහක පිළිඵක
හච්ඡහක සිද්ධක  සමන්ක ිර ඵනහ.ක භහක ඔඵතුභහ කක වි ලේක
අධහනඹක ඹිමුකයන්නකළභළිරයි, තකකඅදකඅපික ්පකථහකයන- 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුණහයක පැලසලේදක  න්න.ක  ්පක අසථහ ව්දීක රුක
පැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභහකමරහනඹුකඳළසම ණනහකඇිර. 
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ඳහේයේ ්පන්තු 

අනතුුල ගු ම ලු කුමාර් මශතා මාවනමයන් ඉලත් වුමයන්  
නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා ගගු මවල්ලේ අවඩ්ෂකනාදන් 
මශතා  මුාවනාරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு ரற குரர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்று அகனர, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் [ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்]  கனக 

கறத்ரர்கள். 
Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගු නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sunil Handunnetti, please continue. 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ, තකආේථිඹකපිළිඵකඅපික

 ඵි වෝක හයණහක ථහක යන් න්, තක ආණ්ඩුුත්ක ඒක හ කභක භවක
ඵළංකුුත්ක හේතහක ඳඹනක පැරධහරින් කක දත්තක ඳදන්පක
ය නයි.ක  ඵි වෝක  රහ කු ඒහක භතක ඳදන්පක  රහකක

අභහතයතුභහත්කඇවිල්රහක භතළනකථහකයනහ.කඑ වභකනළත්න්පක
සිද්ධක නක  ද්ක තභයික අභහතයතුභහ කක දත්තක හධහයණීයණඹක
යන්නකපැරධහරින්කරුණුකඉදිරිඳත්කයනකඑ.කඳසුගිඹකහර ගක

ඒක්පඵන්ධ ඹන්කඅඳුකිරබුණුකඅත්දළකීභකතභයිකදළුවත්ක ඳ නන්නක
ිර ඵන් න්.ක කආණ්ඩු ව්ක අභහතයයඹහක කකිව් ිත්, තක ''අපිකආේථික
ේධනක  ව්ඹක සිඹඹුක 7.3ුක  නකඹනහ''ක කිඹරහ, තකපැරධහරින් කු

සිද්ධක නහක ආේථික ේධනක  ව්ඹක සිඹඹුක 7.3ුක ඹනක විධිඹ කු
ඉරක්්පයේන්ක ඳන්න්න.කඑ වභකනළත්න්පකපැරධහරින්ුකසිද්ධක
 නහක දයකඹන්න.කඒකපැහකකදළන්කපැරධහරින්කල්ඳනහකයන්නක
ඕනෆ, තක ආේථික ේධනක  ව්ඹක ඔේපුක යනහද, තක නළත්න්පක

ඇභිරතුභහ කක තේඹක ඔේපුක යනහදක කිඹරහ.ක ඒක හ කක
තත්ත්ඹක්කකතභයිකඳසුගිඹකහර ගකිරබු ණ්. 

 ඵි වෝක  රහුක ඇභිරතුභහක ඉදිරිඳත්ක යනක ඉරක්භක
තවවුරුකයන්නකපැරධහරින්ුකසිද්ධකවුණහකආේථිකේධනක ව්ඹක
පිළිඵක ඉරක්්පකවදන්න.ක වළඵළයි, තක ය කරකඇත්තකආේථිකේධනක

 ව්ඹක ඒක  නි යි.ක ය කරක ආේථි ගකරුණුකහයණහක සිද්ධක
 න් න්කජනතහ කකආේථිඹත්කඑක්යි;කකඇිරකනළිරකඳයතයඹත්ක
එක්යි;කජීනකවිඹදභත්කඑක්යි.කඅඳුක ඳ නනකවිධිඹුකඅදත්කඑදහක

සිද්ධකවුණක ද්කඒකවිධිඹුභකසිද්ධක සමන්කඳිරනහ.කඅදත්කආේථික
ේධනක  ව්ඹක ළනක අපික ඳහේයේ ්පන්තු ව්දී, තක නළත්න්පක භහධයක
හච්ඡහරදීක විවිධක දත්තයේන්ක -ඉරක්්පයේන්-ක ථහකයනහ.ක

නමුත්, තක ඇත්තුභක ආේථි ගක සිද්ධක  සමන්ක ිර ඵන් න්ක
 භික්ද?ක ය කරක ආේථි ගක ඇත්තක ඳළිරඩක්ක  ්පක
ඳහේයේ ්පන්තුුකඉදිරිඳත්කකනකඵක්කඅපිකදකින් න්කනළත්න්පකකඒක

ඵයඳතශකතත්ත්ඹක්.ක 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක ඳසුගිඹක හර ගක
ආේථික , තකේධනක ව්ඹකපිළිඵක හච්ඡහකයද්දී, තක ඒකසිඹඹ කු
8න්කඳවශුකඵළස ේකනළවළ.කවළභකදහභකආේථිකේධනක ව්ඹකළනක
ථහක ශේක ක සිඹඹුක 8ුක උඩින්.කනමුත්, තක ඒක සිඹඹුක 8කආේථික

ේධනක ව්ඹක්කළනකථහකයන ිුකඒකඳසුගිඹකඅක  ුරුද්දත්ක
එක්ක ංන්දනඹක යනහක හ කභ රෝඹක පිළිත්තක
්පප්රදහඹක්, තක ක සිද්ධහන්තඹක්ක තභයික ක ඹ්පක කිසික හරක ඳයහඹක

ආේථි ගක ඉදිරික භනක  ි විභක සිද්ධක වුණහදක කිඹනක එත්ක
ංන්දනඹක යනක එ.ක එතළනදීක රංහ ව්ක ආේථි ගක ක ඳදන්පක
ේඹකවළටිඹුකඅය නකිරබු ණ්ක2002කේඹයි.ක කනමුත්කභහක ්පක

කිඹන් න්කආේථිකේධනක ව් ගකමුදල්කේඹකකළනක නි යි.ක 

 ්පක ආේථික ේධනක  ව් ගක 2002ක ේඹක කිඹනක ඳදනභක

 නසක ශක යුතුක ිරබුණහක 2008දී.ක ඒක තභයික හ්පප්රදහයික
පිළිළනීභ.කඒකතභයිකජනක්පභතකපිළිළනීභ.කඒකතභයිකආේථික
විදයහඥ, ඹන් කක පිළිළනීභ.ක  භිද, තක අවුරුදුක ක ඳ වන්ක ඳව කු
ආේථි ගකඳදනභකඅ ත්කයරහකහිතන්නකඕනෆ.ක කනමුත්, තක ක 2008දීක

ඒක ශේකනළවළ.ක ක2008දීකඒක නකසිද්ධක ශේකනළිර, තකඳදන්පක
ේඹක 2002ක වළටිඹුභක රහක ක තභයික ්පක ඔක් ෝභක ඉරක්්පක
වළදු ව්.ක ඒක පැහක ආේථි ගක ඇත්තක ප්රක් ේඳණඹක්, ත ඇත්තක

තත්ත්ඹක්, තකඇත්තකපිළිබිඹුක්කය කරකකිසිභකහේතහකනළවළ, තකරුක
පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ.ක  ්පක අවුරුද් ද්ක තභයික ක 2010ක
ේඹක ඳදන්පක ේඹක වළටිඹුක රහක ජන ල්නක වහක

ංයහ ල්නක  දඳහේත ්පන්තුක භඟින්ක ආේථික දත්තක සක
යරහකිර ඵන් න්.ක 

ඒකඅුවකත් තිත්, තක ක 2015දීකආේථිකේධනක ව්ඹකසිඹඹ කු
4.8යි.ක 2014දීකසිඹඹුක 4.46යි.ක ක 2013දීකසිඹඹුක 3.4යි.ක කඑත ි කු
2013න්කඳසුකසිඹඹුක5ුකශඟහක රහකනළවළ, තක ්පකආේථිකේධනක

 ව්ඹ.ක වළඵළයි, තක දළන්ක ආණ්ඩුක ඵරහ ඳි යිත්තුක නහක න්පකක
සිඹඹ කු5.3කආේථිකේධනක ව්ඹ කුඹන්න, තකසිඹඹුක6, තක7ක
ඉදිරික ේධනඹුක ආේථිඹක  නක ඹන්න, තක  ි විභදක ඒක

යන් න්?ක ක දළන්ක ක ආණ්ඩුක කිඹන්නක ඕනෆ, තක  භිනක භළජික්ක
එ න්ද, තක භිනකවිලසේභකුයුත් තන්දක ්පකආේථිකේධනක
 ව්ඹක සිඹඹුක 5, තක 6ක ඉරක්්පරුක  නක ඹන් න්ක කිඹරහ.ක

 භිදක  ්පක පි්පබීභක ඳහේයේ ්පන්තුුක  වික වුණහුක ය කරක
ජනතහ කු  වික නළවළ.ක  ්පක පි්පබීභක යු කු  වික නළවළ.ක ය කරක
අනහතඹුක  වික නළවළ.ක අපික ඇත්තක තත්ත් ගක ඉරහක ථහක
යන්නක ඕනෆ.ක ඒක ඇත්තක තත්ත්ඹක  ද්ලඳහරනක ල ඹන්ක අඳ කු

අඹවඳත්ක න්නක පුළුන්, තක ඹවඳත්ක න්නක පුළුන්.ක ඒක ඇත්තක
තත්ත්ඹක යුකඳක්ඹුක  විකන්නකපුළුන්, තකනයක්ක න්නක
පුළුන්.කනමුත්, තකඅපිකකආේථිඹකපිළිඵකඇත්තකදකින් න්කනළත්න්ප, තක

ආේථිඹක පිළිඵක ඇත්තක විග්රවඹුක ඹන් න්ක නළත්න්පක අඳ කු
 භිනත්කයන්නකඵළවළ.ක 

රුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ, තකඅ ේකආේථිඹකප්රධහනක
අේබුදක වතයක ිර ඵනහක කිඹරහයික භභක දකින් න්.ක එක්, තක අ ේක
ආේථි ගක ේධනක  ව්ඹක ඉතහභක අඩුක භකරුභයික ිර ඵන් න්.ක

අපැක්කඑ, තකඅ ේකආේථි ගකඅඹකළඹකශභනහයණඹකකිරීභක්ක
නළවළ.ක අ ේක ආේථි ගක අඹක ළඹක ්පපේණ ඹන්භක අදක  ්පක
ඳහේයේ ්පන්තු න්කඵළවළයකශභනහයණඹකතභයිකිර ඵන් න්.ක 

මුදල්කඇභිරතුභහකඑකආේථිකවිග්රවඹක්කඳදන්පකයක නකඅඹක
ළඹකඉදිරිඳත්කයනහ.කඅඹක ළඹකවිහදඹක අන්කන ිුකඒක
නළතක ං ලෝධනඹකයනහ.ක ඊ කු ඳස ේකඅභළිරතුභහකඇවිල්රහක
තකආේථිකවිග්රවඹක්කඉදිරිඳත්කයනහ.කඅභළිරතුභහකඒකථහක
අස ේත්කආ ඹත්ක භික්කවරිකං ලෝධනඹකයනහ.කඊුකඳස ේක

අභළිරතුභහකආ ඹත්කඇවිල්රහකණඹකඅේබුදඹකළනකකිඹරහකආේථික
ේධනක  ව්ඹක අය වභයික  භ වභයික කිඹරහක ක තක ඵද්දක්ක
ඳනනහ.ක එත ිුක ඒහක ්පපේණ ඹන්ක  ්පක අඹක ළ ඹන්ක

පිුසතයක යනක  ද්ල්.ක අ ේක ය කරක ඳහේයේ ්පන්තු කු ඉදිරිඳත්ක
යපුක මරයක හේතහ න්ක පිුක තභයික අදක  ්පක බහණ්ඩහහය ගක
ුයුතුත්, තක ආේථි ගක ුයුතුත්ක සිද්ධක න් න්.ක ඒක ප්රධහනක

ප්රලසනඹක්.ක 

ඊශඟක අේබුදඹක තභයි, තක උද්ධභනක අේබුදඹ.ක ය කරක ඇත්තක
උද්ධභනඹක්ක ිර ඵනහ.ක ඒක අපික ඉරක්්පයේන්ක  ිඳභණක

ඳවදහක ත්තහද, තක නළද්දක කිඹනක එක  නභක ථහක්.ක නමුත්, තක අදක
ය කරක ආේථිඹක ජනතහ කු ජීත්ක න්නකඵළරික ක අේබුදඹුක ක ඳත්ක
 රහක ිර ඵනහ.ක ඵදුක වනක පැහක එක ඳළත්තකින්ක ඵඩුක සමරක
ළඩිනහ.ක 
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අපැක්කඳළත් තන්කය කරකමුද ල්කඅඹකපිරිහීභකපැහකඵඩුකසමරකළඩික

නහ.ක  ආේථිකේධනක ව්ඹකඉතහක සමන්කසිද්ධකවීභ, තකඅඹකළඹක
ඳහරනඹකින්ක  තියක ක සිද්ධක වීභ, තක උද්ධභනඹක පැහක අේබුදහරීක
තත්ත්ඹුක යුක භන්ක යසමන්ක ිරබීභක වක ඵහහියක ඳහේලසරක
ඵරඳෆභකකිඹනකඅේබුදකවතයකතභයික දළන්කිර ඵන් න්.කපිටින්කඅඳ කු

 දනකඋදව්ක  භික්ද?ක  ්පක ළනකඅපික හුඟක්කථහකශහ.කවි ද්ලක
මුළුක ණනහක්ක ඳළළත්වහ.ක  ජෝේේක  ෝ යෝසරහක රංහ කු
ඇවිල්රහකආේථිකමුළුක්කඳළළත්වහ.ක 

ඊශඟු, තක අ ේක ජනහධිඳිරතුභහක  ්පක  න ි කු  රෝ ගක
 නිගිඹකයුක්කනළවළ.කඑතුභහකජේභපැඹුකගිඹහ, තකඇ භරිහුකගිඹහ.ක
අභළිරතුභහත්ක  ්පක  න ිුක  රෝ ගක  නිගිඹක යුක්කනළවළ.ක

එතුභහක චීනඹුක ගිඹහ, තක ඉන්දිඹහුකගිඹහ.කආේථිඹක්පඵන්ධ ඹන්ක
එතුභන්රහුක රෝ ගකතත්කඹන්නකතළනක්කනළවළ.කඑත ිුකඒක
යුයේන්ක අඳුක රළ ඵනක ව ඹෝඹක  භික්ද?ක ජහතයන්තයක

ංවිධහනයේන්ක අඳුක රළබීක ිර ඵනක ව ඹෝඹක  භික්ද?ක ණඹක
 දනක ංවිධහනයේන්ක අඳුකරළබීක ිර ඵනකව ඹෝඹක  භික්ද?ක
භභකහිතනකවිධිඹුකදළන්කඅපිකඉන්නකභකරුභත්කඑක්කහණිජක  ශක
 ඳිශුක අඳුක ඹන්නක ඵළවළ.ක එ වභක ගිහිල්රහක ක ණඹක ත් තිත්, තක

යුක්කවළටිඹුකඒකණඹක න් න්ක ි විභදකකිඹරහකවිරඹක්ක
 දන්නකඅඳුකක්රභඹක්කනළවළ.කයුක්කවළටිඹුකඅපිකණඹකඅය නකඒක
ණඹක න් න්ක ි විභද?ක  භිද, තක අ ේක ඔළුකඋඩක දළනුත්ක

ඳුහකිර ඵනක ්පකණඹකන්දයහකඵරන්න.ක 

එක්, තකබහණ්ඩහහයඹකඇතු ශේක ිර ඵනකණඹ.කඅපැක්කඑ, තක ය කු
ඇතු ශේකිර ඵනකණඹ.කබහණ්ඩහහයඹුකපිුිරන්කයජඹකණඹකඅය නක
ිර ඵනක ප්රභහණඹක ඵරන්න.ක අභළිරතුභහ කක ථහ ව්දීක කිඹනහ, තක
බියේඹනක9, ත000ක්කණඹකඅය නකිර ඵනහකකිඹරහ.ක භළපැකකණඹක

න්දක්ක ිර ඹද්දීක  රෝ ගක  ියික යුදක අඳුක නළතක ණඹක
 දන් න්?කඑ වභකන්ප, තකඔවුන්කඅ ේකආේථිකේධනක ව්ඹකරහක
ඵරන්නකඕනෆ.කඑ වභකනළත්න්ප, තකඔවුන්කඅ ේකඋද්ධභනඹකඳහරනඹක

ළනකරහකඵරන්නකඕනෆ.කඑ වභත්කනළත්න්පකඔවුන්කඅ ේකණඹක
 වී ්පක වළකිඹහක ළනක රහක ඵරන්නක ඕනෆ.ක එ වභක රහක
ඵළ  ිත්කකඅඳුකණඹක දන්නක  නක්කනළවළ.ක 

අපිකආේථිකේධනක ව්ඹකළඩිකයන් න්ක ි විභද, තකඅපික
ආ ඹත්කතහක්කණඹකන් න්කහ න්ද, තකඅ ේකඅඹකළඹකඳහරනඹක

යකන් න්ක ි විභද, තකඅ ේකඋද්ධභනඹකඳහරනඹකයකන් න්ක
 ි විභදක කිඹනක  ්පක අේබුදක වතයුක ඇත්තක උත්තයඹක්ක අපික
 විඹන්නකඕනෆ.කඒුකඋත්තයඹක්කඅඳුක ඳ නන් න්කනළවළ.ක 

ඇත්තුභක ආණ්ඩුක අදක එදහක  ව්රුක වරිඹන්නක  ද්ලඳහරනඹක
ශභනහයණඹක යක න්නහ.කවභත්රීඳහරක සිරි ේනක භවත්තඹහක
වකභහින්දකයහජඳක්කභවත්තඹහකඅතයකඇිරකළටුභකවිසින්කශ්රීකරංහක
පැදවසකඳක්ඹකශභනහයණඹකයකන්නහ.කඒකළටුභකඳහවිච්චික
යරහක යපැල්ක වික්රභසිංවකභවත්තඹහකඑක්ත්කජහිරකඳක්ඹයි, තකශ්රීක

රංහකපැදවසකඳක්ඹයිකශභනහයණඹකයකන්නහ.කඒකවයවහක
එදහක  ව්රුක  ද්ලඳහරනඹකශභනහයණඹකයක න්නකපුළුන්.ක
වළඵළයි, තකඑදහක ව්රුකආේථිඹකශභනහයණඹකයකන්නකඵළවළ.ක

ඒකපැහක අදක ආණ්ඩු කු ආේථිඹකශභනහයණඹක යළනී ්පදීක
යන්නක රහකිර ඵන් න්කආේථිකේධනක ව්ඹකළඩිකකිරීභත්, තක
උද්ධභනඹකඳහරනඹකකිරීභත්, තකවි ද්ලකණඹකරඵහකළනීභ කුක්රභ ව්දක

සකයකළනීභත්, තකඅඹකළඹකඳහරනඹකයකළනීභත්ක නි යි.ක
අදක යන්නක  රහක ිර ඵන් න්ක ජනතහක පිුක ළඩිපුයක ඵයක
ඳුන් න්ක  ි විභද, තක ජනතහුක  භ තක්ක රඵහක දීරහක ිර ඵනක

වනකේඳහදුකයන් න්ක ි විභදකකිඹරහකඵරනකඑයි. 

අඳුක  ඳ නනක වළටිඹුක ඒක ක්රභ ඹන්ක ක විතයයික ආණ්ඩුක
දලභඹක්කවරිකඉදිරිඹුකඹනහකන්පකඹන්නකපුළුන්භකිර ඵන් න්.කකක
ආණ්ඩුක ජහතයන්තයක මරයක අයමුද රන්ක ඊශඟක ණඹක හරිඹක

ඉල්රනහකන්පක-ක ්පකනවිුකකඒකපිළිඵකහච්ඡහකයසමන්කසිටිනක

ඵකඅපිකදන්නහ.කකවළඵළයි, තකඒකහච්ඡහරකපරදහක නශන්න න්පක
ජහතයන්තයකමරයකඅයමුදරුකළභළත්තකඳශකකිරී ්පකයේපිඹක-කLetter 
of Intent - ඉදිරිඳත්කයන්න කුඕනෆ.කඅ ේකහිුපුකමුදල්කඇභිරතුභහක
නකයත්කඅමුණුභකභළිරතුභහකඒකළනක විඳින්කදන්නහකඇිර. ක 

ජහතයන්තයක මරයක අයමුදරක  ින් ද්සික දහරහක  නි යි, තකක
ජහතයන්තයක මරයක අයමුදරුක අපිභක  ින් ද්සික දභහ නක
ළභළත්තකඳශකකිරී ්පකයේපිඹකඉදිරිඳත්කයන්නකඕනෆ.කඑත ිුකඑභක

 ින් ද්සිරුකඅඩංගුකයන් න්ක භිනහද?කඒුකඅපිකඇතුශත්ක
යන් න්ක  භිනහද?ක අපික  භඳභණක ප්රභහණඹුක  ඳි වියක
වනහධහයඹක ේඳහදුක යරහක ිර ඵනහ;ක අපික  භඳභණක

ප්රභහණඹුක ඳශ ඳිත්කේඳහදුකයරහකිර ඵනහ;කඅපික භඳභණක
ප්රභහණඹුක විශ්රහසමඹන් කක අයිිරහසි්පක අහිසමක යරහක
ිර ඵනහ;කඅපික භඳභණකප්රභහණඹුකයජ ගක ේ ඹන්කපිරික්ක

 දයක ඹරහක ිර ඵනහ;ක අපික  භඳභණකප්රභහණඹුකපැරක ඇදු්පක
අයින්කයරහකිර ඵනහ;කයජඹකජනතහුකවනක දනකප්රභහණඹක-
යහජයක සුඵහධනඹ-ක ඉත්ක යරහක ිර ඵනහ.ක ඔන්න, තක එක
ඳළත්තකින්ක ඳන්න්නකපුළුන්ක ද්ල්.කඉිරන්කඒක  ඳන්න්නක

අලයකයනකඋඳයණකටිකතභයික ්පකදසරකආණ්ඩුකසදහන්පක
යසමන්කිර ඵන් න්.ක 

ඊශඟු, තක ජහතයන්තයක මරයක අයමුද රන්ක යජඹක ඉල්රනහ, තක
" භන්නකඅපිකවිසින්කඳනහකත්ක ින් ද්සිකප්රභහණඹ, තක කඔඵකණඹක

 දනහක න්පක  භන්නක  ්පක ටික යන්නක අ ේක ළභළත්තක ඳශක
යනහ"කකිඹරහ.ක ඇත්තුභ, තක භළයික භහඹක නක තුරුක ඳිරන් න්ක
ජහතයන්තයක මරයක අයමුදරුක එඟතහක ඳශක ක කිරීභක ්පඵන්ධක
යේඹකිඹවියේක සක යක න්නහක හරඹයි.ක  භිද, තක  නක ඹන්නක

තළනක්ක නළවළ.ක හණිජක   ශඳහශුක ගි ඹිත්ක ණන්ක න් න්ක
නළවළ.කණඹක වී ්පකවළකිඹහක්පඵන්ධ ඹන්කඅඳකදළන්කඳවශ කු
දභරහයිකකිර ඵන් න්.කක 

ඔඵතුභන්රහකදන්නහ, තකඳසුගිඹකහර ගකකඅඳුක ඩිරේකසමයේඹනක
700ක්ක දන්නකඉන්දිඹහකඑඟක වුණුකඵ.ක කඇත්තුභකත් තිත්ක
 ඩිරේකසමයේඹනක700කමුදරක දන් න්කඹ්පකේඳහදුක්කයරහයි.ක
එතළනකිර ඵනහක ඩිරේකසමයේඹනක1, ත100ක්.කකඅපිකරඵහකත්ක ඩිරේක
සමයේඹනක1, ත100කණඹක්කල්කපිරුණහ.කඒකල්කපිරුණුකණඹකකනළතක

අඳුකරඵහක දන්නකකිඹරහකඅපිකඉල්රනක ිු, තකඒක ිල්රන්කඅඳ කු
 දන් න්ක ඩිරේකසමයේඹනක 400ක්කඅඩුකයරහයි.කඑත ිු, තක ඉිරරික
 ඩිරේක සමයේඹනක 400ක අඳුක හේක්ක අයමුද රන්ක -SAARC Fund 

එ න්-කන්නකසිදුක රහකිර ඵනහ.ක භිදකදළන්කඉන්දිඹහ න්ක
කිඹනහ, ත"අපික ඕ ිල්රන්ුක  ඩිරේක සමයේඹනක 700ක්ක  දන්න්ප.ක
 ඩිරේක සමයේඹනක 1, ත100භක ආඳසුක  දන්නක ඵළවළ.ක ක කඕ ිල්රන්ක

 ඩිරේකසමයේඹනක1, ත100කණඹකමුදරක න්නකපුළුන්කභකරුභක
 නි යික දළන්ක ඉන් න්"ක කිඹරහ.ක ක ඒක  ඩිරේක සමයේඹනක 1, ත100න්ක
 ඩිරේකසමයේඹනක700ක්කඅඩුකයරහකන්නත්කඅපිකඉන්දිඹහත්කඑක්ක

ETCA අත්න්කයන්නකඕනෆ.කඅපිකගිවිසු්පකඅත්න්කයන්නකඕනෆ.ක
අපික විවිධහහය ඹන්ක අ ේකආේථි ගක සහධීනත්ඹක ක නළිරක යක
න්නකඕනෆ.කඑ වභකනළිරකයක න්නකතයභුභකතභයික ඉන්දිඹහක
අපික ඉල්රනක ණඹක ප්රභහණඹක අඳුක  දන් න්.ක ක ඒක තභයික  රහක

ිර ඵන් න්.කදළන්කවිලහරකආේථිකඅේබුදඹයිකඅපිකසිටින් න්.ක 

අ ේකආේථිකේධනක ව්ඹකළනත්කවන්කයන්නුකඕනෆ.ක
රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක ජනක  ල්නක වහකකකකකකකකකකකකකකකකකකක
ංයහක ල්නක දඳහේත ්පන්තු ව්කක ේකඅඩවිඹුකගිහිල්රහකඔඵ කු

 භඹක ඵරන්නක පුළුන්.ක අදක නක විුක ඳද්ධිරඹක්ක වළටිඹ කු
ෘකේභහන්ත ගක අ ේක ආේථික ේධනක  ව්ඹක ිර ඵන් න්ක
සිඹඹ කු 8.1යි.ක කවීක ිවිතළනක ත් තිත්කආේථිකේධනක ව්ඹක
සිඹඹුක 1යි.ක ක ධීයක ේභහන්තඹක ත් තිත්ක ක ආේථික ේධනක
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ඳහේයේ ්පන්තු 

 ව්ඹක සිඹඹුක 1.2යි.ක ක අ ේක ෘකේභහන්ත ගකආේථික ේධනකක
 ව්ඹක ඉතහක ඳවශක භකරුභයික ිර ඵන් න්.ක අ ේක ේභහන්තක
ක් ේත්ර ගක ආේථික ේධනක  ව්ඹක ක සිඹඹ කු 6.8යි.ක ක ේභහන්තක

ක් ේත්රඹක ඇතු ශේක විවිධක ේගීයණඹන්ක ිරක ඵනහ.ක  ්පක
ේගීයණඹක  ිච්චයක දුයුක ආේථිඹුක ළශ ඳනහදක නළද්දක
කිඹනකඑක්පඵන්ධක ඹන්ක නභකවිග්රවඹක්කිර ඵනහ.ක භිද, තක

ේභහන්තඹක කිඹනක එක තුශක තභයික  තික   ශහභත්ක
ිර ඵන් න්.කක භළපැකඅේබුදඹක්කිර ඵනහ.ක 

ඊශඟු, තක ක 2015ක  ේදීක  ේහක ක් ේත්ර ගක ආේථික ේධනක
 ව්ඹක සිඹඹුක 6.3යි.ක  ්පක ඉතහභත්භක ඳවශක භකරුභයික
ිර ඵන් න්.ක ඉිරන්ක ක  භභක ේධනක  ව්ඹක තක ඉදිරිඹුක  නක

ඹන්නක අපික යරහක ිර ඵන් න්ක  භිනහද?ක  ්පක ආේථිඹක තුශකක
Volkswagen assembly plant  එනහකකිව්හ;ක විවිධකේභහන්තක
එනහකකිව්හ;කවිවිධකආඹතනකඑනහකකිව්හ;කවිවිධකපැසඳහදනකඑනහක

කිව්හ.කනමුත්කඹථහේථඹකත් තිත්, තක කයුකඇතු ශේක කඅ  තන්කබිහික
 රහක ිර ඵන් න්ක  භිනහද?ක යුක ඇතුශුක ආපුක අ ත්ක
ආ ඹෝජඹන්කවුද?කඅ ත්කආ ඹෝජඹන්ක ිතය්පකප්රභහණඹක්ක

ඇවිල්රහක ිර ඵනහද?ක  භිද, තක අපික ළභළිරක වුණත්, තක අභළිරක
වුණත්ක අඳුකවිඹද්පකශකවළකික  ඩිරේක භකරුභක්කිර ඵනහ.ක එභක
 ඩිරේකභකරුභකඅුවකතභයිකඅඳුකවිඹද්පකයන්නකපුළුන්කන් න්.ක

ඒක  ඩිරේක භකරුභක අපික උඳඹන්නක ඕනෆ.ක ඇත්තුභක වි ද්ලතකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකක
ශ්රීකරහංකිඹන්කඑනකකමුදල්කප්රභහණඹකනළත්න්ප, තකඅදකඅ ේකයුකකඅ ේක
 නි යි.කවි ද්ලතකශ්රීකරහංකිඹන්කරංහකතුශුකඑනකප්රභහණඹක
-  ාංකික පාංගුල - නැත්නම් අද මම් රට ඉස්සරහට මෙන යන්න 

ඵළවළ.ක 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක  ්පක හයණඹක ළනත්කක
භභකඔඵතුභහ කකඅධහනඹුක ඹිමුකයන්නකළභළිරයි.කඳයණකඳවුක

සිඹල්රක යක වක ත්ක ආණ්ඩුක්ක  ්පක ිර ඵන් න්.ක ක ඉිරවහඹක
පුයහභක  නහපුක සිඹ ක ඳව්ක ටික තභයික  ්පක යක ව නක
ිර ඵන් න්.ක ඒක යක වක න්නක ඳයණක ඳව්ර කු දහඹක වුණුක

කරටිඹත්ක දළන්ක ආණ්ඩුක ඇතු ශේභක ඉන්නහ.ක ආණ්ඩුක ඇතු ශේක
ඉ නභකතභයික  ්පක යක කරක ජනතහක ඒක ඳව්රුකනළතක  ිදුරුක
යන් න්.ක 

දළන්කඅභළිරතුභහක ඵි විභකඵයකහයකවිධිඹුකකආේථිඹකළනක
විග්රවඹක්ක යරහ, තක ආේථි ගක ණඹක ප්රභහණඹක  ඳන්හ, තක අහනක
ප්රිරපරඹුක  භික්දක බිහික  ශේ?ක අහනක ප්රිරපරඹුක දුන් න්ක

සිඹඹුක15ක්කළකරකඑකළඩිකයරහයි.කඒකකිඹන් න්කරුපිඹල්ක100ක්ක
විඹද්පක යනක  නහුක අපැහේඹ ඹන්ක ඳරි බෝජනඹක යන්නක
රළ ඵන් න්කරුපිඹල්ක 85කපරදහක්.ක ඒ, තක ළකරකඑකළනකවිතයක්ක
හිතු ිත්.ක වළඵළයික ළකරක එුක අභතයක ජහිරඹක  ිඩක නළඟී ්පක

ඵද්ද, තක අයක ඵද්ද, තක  ්පක ඵද්දක ඔක් ිභක එතුක ශහභ, තක රුපිඹල්ක
100කින්ක රුපිඹල්ක 60ක ඳභණක පරදහක්ක තභයික ජනතහ කු
රළ ඵන් න්.කරුපිඹල්ක100කපරදහකභුක්ිරකවිඳින්නකන්පකජනතහක

රුපිඹල්ක 160ක්කව්පඵකයන්නකඕනෆ.ක එ වභකනළතුකජීත්ක න්නක
ඵළවළ.ක  භිද, තක ආණ්ඩුුක රුපිඹල්ක 60ක්ක ඳභණක  රහක තභයික
ජනතහ කුරුපිඹල්ක40කඳභණකන්නක ඵින්නකව්පඵක න් න්.ක

 ්පකතභයිකඇත්තකතත්ත්ඹ.ක ්පකඵයඳතශකතත්ත්ඹක්.ක 

ඔඵතුභන්රහක විලසහකයන්න, තක 2013ක අවුරුද් ද්ක ශ්රීක රංහ ව්ක
භවක ඵළංකුක ඳහඩුක රඵසමන්ක වත්ක තහක්ක ආණ්ඩු කු මුදල්ක දීරහක

ිර ඵනහ, තකරහබහංලකඉදිරිඳත්කයකිර ඵනහ.කආණ්ඩුකශ්රීකරංහකභවක
ඵළංකු න්ක වත්ක තහක්ක රුපිඹල්ක බියේඹනක ණනක්ක අය නක
ිර ඵනහ.කවළඵළයිකශ්රීකරංහකභවකඵළංකුකඳහඩුකරඵසමන්කිර ඵනහ.ක
භහකකිඹන් න්කනළවළ, තකභවකඵළංකුක්කරහබකරඵන්නකඕනෆඹකකිඹරහ.ක

වළඵළයික භවක ඵළංකුක්ක ඳත්හක  නක ඹන්නක පුළුන්ක ප්රලසතක

භකරුභක්කිර ඵනහ.ක ඒකප්රලසතක භකරුභුත්ක අදක අ ේක ය කරක භවක
ඵළංකුකඳිරන් න්කනළවළ.ක කඑභකඅේබුදඹකළනකකිඹන්නයිකභහක ්පක
උත්හවක යන් න්.ක ඔඵතුභන්රහක දන්නහ, තක 2015ක අහනක නක
 ිුකශ්රීකරංහකභවකඵළංකු ව්කඳහඩුකරුපිඹල්කබියේඹනක32යිකකිඹරහ.ක

වළඵළයික ශ්රීක රංහක භවක ඵළංකුක විවිධක තළන්රුක  හක ිර ඵනක
 ඳියේඹකරුපිඹල්කබියේඹනක17යි.කඒුක වේතුක භික්ද?කශ්රීකරංහක
භවක ඵළංකුක රුපිඹල්ක බියේඹනක 17ක්ක  ඳියේඹක  ව් ව්ක හුද?ක

යේන්කහිුපුක ආේථික වි ලේඥ, ඹන්කආණ්ඩුුක දුන්ුවකඋඳ ද්ලඹක
අුවක ආණ්ඩු කු ඕනෆක වුණහ, තක ආණ්ඩුක ණඹක ළනීභක අඩුක යරහක
ිර ඵන් න්ක කිඹරහක  ඳන්න්න.ක දශක  ද්ශීඹක පැසඳහදන ගක

ප්රිරලතඹක්ක වළටිඹුක ආණ්ඩු ව්ක ණඹක සිඹඹුක 78යික කිඹරහක
 ඳන්වහ.ක භිද, තකආණ්ඩුකත්කඍජුකණඹකඅයින්කයරහකකRDA 
එක වයවහ, තක ශ්රීරන්න්ක ගුන්ක භහභක වයවහ, තක ඵළංකුක වයවහක

ආණ්ඩුක ත්ක ණඹක ිර ඵනහ.ක රංහක ඵළංකුක වයවහක ත්ක ණඹක
ිර ඵනහ, තක ජහිරක ඉිරරික කිරී ්පකක ඵළංකුක වයවහක ත්ක ණඹක
ිර ඵනහ.කශ්රීකරංහකභවකඵළංකුකවයවහක නත්කආහයඹකින්කණඹක
ත්තහ.ක ඒක ත්තක ණඹරුක  ඳියේඹක  න්නක සිද්ධක වුණහ.ක ඒක

ත්තකණඹරුක ඳියේඹක ව්හ. 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක අහන ගක ඒක ණඹක
 න් න්ත්ක භවහක බහණ්ඩහහය ඹන්.ක අපික දන්නහ, තක භහේක
ංේධනක අධිහරිඹක ණඹක ත්තහුක ඒක ණඹක  න්නක ක්රභඹක්ක
භහේකංේධනකඅධිහරිඹුකනළිරකඵ.කභහේකංේධනකඅධිහරිඹක
මුදල්ක උඳඹනක ආඹතනඹක්ක  නි යි.ක වළඵළයික භහේක ංේධනක
අධිහරිඹකන්නකණඹක න්නක න් න්කභවහකබහණ්ඩහහයඹුයි.ක
ණඹක අය නක භවහක බහණ්ඩහහයඹුක කිඹනහ, තක "දළන්ක අපික ණඹක
ත්තහ.ක අපිකණඹක රහක ිර ඵන් න්.ක ඒකණඹක ඳන්"කකිඹරහ.ක
භවහක බහණ්ඩහහයඹක ණඹක  න් න්ක  ි විභද?ක භවහක
බහණ්ඩහහයඹකඒකණඹක න් න්කජනතහ න්කඅය නයි.කභවහක
බහණ්ඩහහයඹුක සිද්ධක නහ, තක ජනතහුක ඵදුක වන්න.ක භවහක
බහණ්ඩහහයඹුක මුදල්ක උඳඹන්නක  නත්ක ක්රභඹක්ක නළවළක  න්.ක
"භවහක බහණ්ඩහහයඹ"ක කිඹරහක  ිවි ඳිශක්ක නළවළ.ක "භවහක
බහණ්ඩහහයඹ"කකිඹරහක යහඳහයඹක්කනළවළ.ක "භවහක බහණ්ඩහහයඹ"ක
කිඹරහක ධීයක ේභහන්තඹක්ක නළවළ.ක භවහක බහණ්ඩහහයඹුක ල්යේක
 දන් න්ක ්පකය කරකජනතහයි.කඒකතභයික ්පකඅේබුදඹ.ක 

භහේක ංේධනක අධිහරිඹක ණඹක ත් ත්ක  භිුද?ක රංහක
විදුයේඵරකභණ්ඩරඹකණඹකත් ත්ක භිුද?ක රංහක පැජක තල්ක
නීිරතක ංසථහක ණඹක ත් ත්ක  භිුද?ක ශ්රීරන්න්ක ගුන්ක
භහභකණඹකත් ත්ක භිුද?කඒුකිරබුණුකවිග්රවඹක භික්ද?ක
එදහක  ඳන්න්නක උත්හවක ශේක  භික්ද?ක රංහ ව්ක මුළුකණඹක
ළනීභක අඩුක යක ිර ඵනහඹ, තක බහණ්ඩහහය ගක ිර ඵනක "ණඹ"ක
කිඹනක ිුකඅඩුකයකිර ඵනහඹකකිඹරහක ඳන්න්නකඋත්හවක
ශහ.ක වළඵළයික යුකණඹකශහ.ක ඉිරන්ක එ වභකයපුකකරටිඹක දළන්ක
කිඹනහ, තක"ඔඹක ිල්රන් කකහර ගදීකඅඳුකඩහකණඹකඅය නක
ිර ඵනහ"යික කිඹරහ.ක  ද ිල්රන්භක එතුක  රහක තභයික  ්පක
ුයුත්තකයරහක ිර ඵන් න්.ක ඒක  ද ිල්රන්භක  ්පකුයුත්තක
යරහකිර ඵනහ.කකඒකපැහකඉතහභකඅේබුදහරිකභකරුභයිකකදළන්කඅපික
සිටින් න්.ක 

රුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ, තක ්පකඅේබුදඹ කුපියේපීනඹක
මුහුණක දුන්ක ඵක අ ේක හිුපුක මුදල්ක ඇභිරතුභහත්ක දන්නහක ඇිර.ක
පියේපීනඹුක භධයභක ඵළංකුක වන්නක සිද්ධක වුණහ.ක පියේපීන ගක
භධයභකඵළංකුකත්තකළරැදිකතීයණකපැහකඒකභධයභකඵළංකුකවරහ, තක
ඒක ිල්රන්ක නත්කනභකින්කභධයභකඵළංකුක්කආය්පබකශහ.කඒක
ළනකහිුපුකමුදල්කඇභිරතුභහත්කදන්නහකඇිර.කඒුක වේතුකවු ණ්ක
 භික්ද?කඅ ේකශ්රීකරංහකභවකඵළංකුකරුපිඹල්කබියේඹනක32ක්කඳහඩුක
රඵනකභකරුභයිකිර ඵන් න්.ක ්පකඅේබුදඹක ්පකභකරුභුකගි ඹිත්ක
අ ේකශ්රීකරංහකභවකඵළංකුත්කවන්නකසිද්ධකනහ.ක 
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අ ේක ශ්රීක රංහක භවක ඵළංකුක වරහ, තක ශ්රීක රංහක භවක ඵළංකුක

 ුව න්ක නත්කඵළංකුක්කඳුන්කන්නකසිද්ධකනහ.කඑදහුක ්පක
ඳහේයේ ්පන්තුුක  ඹෝජනහක්ක   නන්නක සිද්ධක නහ, තක අ ත්ක
භවකඵළංකුුකමුදල්ක න්කයන්නඹකකිඹරහ.කඑත ි කු භික්දක
 න් න්?ක අ ත්කමුදල්කභණ්ඩරඹක්ක ඳත්කයරහ, තක අ ත්ක අධයක්ක

භණ්ඩරඹක්ක ඳත්ක යරහ, තක බහණ්ඩහහය ඹන්ක අ ිරන්ක ප්රිරඳහදනක
 න්කයන්නකනහකඅ ත්කභවකඵළංකු .ුකදළන්කිර ඵන් න්ක"ශ්රීක
රංහක භවක ඵළංකු"කකිඹරහ.ක ඊශඟුකනභක  නසක යන්නක යික

"භවකඵළංකුක-කශ්රීකරංහ"කකිඹරහ.කඒකතභයිකයන්නක න් න්.ක
පියේපීන ගක ශේකඒ.ක නකයන්නක දඹක්කනළවළ.ක 

දළන්ක තමුන්නහන් ේරහක ක ජහතයන්තයක මරයක අයමුද ල්ක ඊශඟක
ණඹක ටික නළතුක භළයික භහඹක ඳන්නන් න්ක  ි විභද?ක
බහණ්ඩහහයඹක ි විභදකභළයිකභහඹකඳන්නන් න්?ක ්පකආණ්ඩුක

භළයික භහඹක ඳන්නක න් න්ක  ි විභද?ක ඒක අේබුද ගයික අදක
ඉන් න්.ක වළඵළයි, තක ප්රලසනඹක න් න්ක ආණ්ඩුක  නහපුක ඒක ඳයණක
ඳව්රුකඅ ේකය කරකජනතහක ිච්චයකකකිඹන්නකඕනෆදකකිඹනක

එ.ක ශ්රීක රංහක භවක ඵළංකු ව්ක ණඹක ඳංගුු, තක බහණ්ඩහහයඹක ඒක
 ුව න්ක  ඳිලීක  පුහුක අ ේක ය කරක ජනතහක කකිඹන්නක
ඕනෆදක රුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ?කරංහක පැජක  තල්ක

නීිරතක ංසථහක ත්තකණඹරු, තක ඒක ණඹක ඳංගු කු අ ේක ය කරක
ජනතහක ක කිඹන්නක ඕනෆද?ක රංහක විදුයේඵරක භණ්ඩරඹක ත්තක
ණඹරු, තකRDA එකත්තකණඹරු, තකශ්රීරන්න්කඑඹහේරයින්සක

භහභකත්තකණඹරුකඅ ේකය කරකජනතහකකකිඹන්නකඕනෆද?ක
එක දක්ත්ක ගුන්ක ඹහනඹුක නළක කක නළිරක ජනතහ, තක එක
දක්ත්ක ගුන්ක ඹහනඹක seat එක හඩික  නිවුණුක ජනතහක
 භිුදකකකිඹන් නකශ්රීරන්න්කඑඹහේරයින්සකභහභකත්තක

ණඹරු.ක අ ේක ය කරක ළඩක යනක ජනතහක ඒුක ක කිඹන්නක
ඕනෆක නළවළ.ක යජ ගක  ේඹහ, තක  ්පක ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක හේඹක
භණ්ඩරඹකඒුකකකිඹන්නකඕනෆකනළවළ.කඒයිකඇත්ත. 

 රෝක   ශක  ඳි ශේක  තල්ක සමරක බිංදුුක ඵළසත්ක
තමුන්නහන් ේරහක ජනතහුක වනඹක්ක දුන් න්ක නළවළ.ක වළඵළයි, තක
තමුන්නහන් ේරහකඳහන්කපිටිකසමරකළඩිකයනහ.කඳහන්ක ඩි ගකසමරක
ළඩිකයනහ;කරුපිඹල්ක 4කින්කඳහන්ක  ඩි ගක සමරකළඩිකයනහ.ක
තුය ගක ජනතහක ඒක  න්නක ඕනෆ.ක අදක දුයථනක බිරක

 ුව න්ක රුපිඹල්ක 100ක්ක  න්නක ඹනක  නහක call යරහක
ිර ඵන් න්කරුපිඹල්ක 60.ක  ඵිරුකන්පක බිරක්කඅය නකඵරන්න.ක
රුපිඹල්ක 40ක්ක  න් න්ක විවිධක ේ ගක ඵදුරු.ක එක් ෝක

ජනතහකදුයථන ඹන්කථහක නියකඉන්නකඕනෆ.කරයිකරකබි රත්ක
බහඹක්කිර ඵන් න්කඵදු.ක  ්පකතභයිකඇත්ත;ක ඹථහේථඹ.කඉිරන්, තක
ජනතහක  ිච්චයක ප්රභහණඹකින්ක  ්පක ණඹර කු ක කිඹන්නක

ඕනෆද?කඅපිකඅවන් න්කඒයි.ක 

අදකකිසිභකආහයඹකින්ක කආේථිඹකශභනහයණඹකකිරීභක්ක
  යන් න්ක නළවළ.ක ණඹක ශභනහයණඹක කිරීභක්ක  න් න්ක
නළවළ.කආේථිකේධනක ව්ඹකශභනහයණඹකකිරීභක්ක න් න්ක
නළවළ.ක ඒුක අලයකයනකඹටිතරක ඳවසු්පකසක වීභක්කසිද්ධක

 න් න්ක නළවළ.ක එ වභක භනක්ක  ේන් න්ක නළවළ.ක
තමුන්නහන් ේරහකතභකයණ්ඩුක න් න්කඅභහතයහංලක ඵදහකළනීභක
පිළිඵ.ක අභහතයහංලරක ඵරතරක පිළිඵ.ක එක්ත්ක ජහිරක

ඳක් ඹන්ක ඇභිරතුභහක ඉන්නහක න්ප, තක පැ ඹෝජයක ඇභිරතුභහක ශ්රීක
රංහකපැදවසකඳක් ඹන්කඉන්නහකන්පකඑතළනකිර ඵන් න්ක නක
යණ්ඩුක්.කශ්රීකරංහකපැදවසකඳක් ඹන්කඇභිරතුභහකඉන්නහකන්ප, තක

පැ ඹෝජයක ඇභිරතුභහක එක්ත්ක ජහිරක ඳක් ඹන්ක ඉන්නහක න්පක
එතළනකිර ඵන් න්ක  නක යණ්ඩුක්.ක ඒක යණ්ඩුක දිවහදක දළන්ක  ්පක
ය කරකජනතහකඵරහ නකඉන්නකඕනෆ.කඒකඅේබුදඹකදිවහදක දළන්ක ්පක
ය කරකජනතහකඵරහ නකඉන්නකඕනෆ.කවළඵළයි, තකආේථිඹකඑකතළනක

ඳල්ක  නහ.ක ඒක තභයික ිර ඵනක අේබුදඹ.ක ඒක පැහක අපික
ඔඵතුභන්රහ න්කඉල්රහකසිටිනහ, තකඉිරවහඹක්කපුයහක-අවුරුදුක67ක්ක

පුයහ-ක තමුන්නහන් ේරහක තකරටුක භහරුකක්රභඹුක ය කරක ජනතහකණඹක

යරහකිර ඵනහ.කඒකඳව්කජනතහකපි කුතත්කදහන්නකඑඳහකකිඹරහ.ක
දළන්කජනතහකඵයක දයහකන්නකපුළුන්කඋඳරිභකසීභහුකඇවිල්රහයික
ිර ඵන් න්.කදළන්කඅලයක භික්ද?ක 

ආේථිඹක ශභනහයණඹක යන්නක ළඩක පිළි ශක්.ක
තමුන්නහන් ේරහකකිව්හ, තකභහක60කින්කඅ ත්කයුක්කකිඹරහ.කඅ ත්ක

ළරසු්පක ිර ඵනහක කිව්හ.ක අ ත්ක ළඩක පිළි ශල්ක ිර ඵනහක
කිව්හ.ක අ ත්ක ප්රිරඳත්ිරක ිර ඵනහක කිව්හ.ක අඳුක න්පක එ වභක
 දඹක්ක  ේන් න්ක නළවළ.ක  ්පක ය කරක ිර ඵනක නහසිරඹ, තක දණඹක
ළශළක්වීභකඔඵතුභන්රහ කකප්රධහනකුන්කඳහාඹක්කවුණහ.කවළඵළයි, තක

අදත්ක අපික  ්පක ඳහේයේ ්පන්තුුක ළනක විවිධක ආඹතන, තක විවිධක
යහජයකයහඳහයකනහසිර ග, තකදණ ගකේපිත් තෝක රහකඉන්නහ.ක
ඒ කුඳක්ක ේදඹක්කනළවළ.කභභකඒහක භතළනකවිෘතකකිඹන්නක

ඹන් න්කනළවළ.ක 

ඉදිරිකභළයිකභහඹකනක ිුකඅපිකඵරහ ඳි යිත්තුකනහක ඳිදුක
යහඳහයකපිළිඵකහයකබහ ව්කහේතහකඳහේයේ ්පන්තුුකඉදිරිඳත්ක
යන්න.ක අපික විභේලනඹක යපුක සිඹ භක ආඹතනරක හේතහක අපික
 නක  නභක ඉදිරිඳත්ක යනහ.ක ඳක්ක  ේදඹකින්ක  තියක

ඉදිරිඳත්කයනහ.කඑත ිුකය කරකජනතහුකඵරහකන්නකපුළුන්ක
වුදක ඒහුක ක කිඹන්නක ඕනෆ, තක  ි විභදක ්පඵන්ධක  රහක
ිර ඵන් න්ක කිඹරහ.ක දළන කු එක  දඹක්ක කිඹන්නක පුළුන්.ක

ඔඵතුභන්රහක නක ඳහරනඹක කිඹරහක කිසික්ක  නසක යන් න්ක
නළවළ.ක වළඵළයි, තක භභක භවයක ඇභිරරුන්ුක සතුිරන්තක නහ.ක
 භිද, තක ඒ ිල්රන්ුක වුභනහක්ක ිර ඵනහ.ක භවයක

අභහතයරුන් කු වුභනහක්ක ිර ඵනහක තභන් කක ආඹතනක
ශභනහයණඹක යක න්න;ක තභන් කක ආඹතනරක ිර ඵනක
ඳයණකපුරුදුකශක්හකන්න.කඒකවුණහුකළරළසභක්කනළවළ.කඑළපැක

ළඩකපිළි ශක්ක ේන් න්කනළවළ.ක 

අපික ඉඩ්පක ප්රිරංසයණක  ිසමන්ක බහක -LRC එ-ක
ළක ව්හ.ක LRC එක දන් න්ක නළවළක ඒුක අඹත්ක ඉඩ්පක
 ිච්චයක්ක ිර ඵනහදක කිඹරහ.ක LRC එ ක්ක ඉඩ්පක පිළිඵක
හේතහක්ක නළවළ.ක ඔඹ ිල්රන් කක ඉඩ්පක  භතළනක ිර ඵන් න්ක

කිඹරහක ඒක අඹුක අඳක තභයික කිඹන්නක ඕනෆ.ක එ වන්පක  ්පක
ඳහේයේ ්පන්තු න්ක ඇිරක ළ ඩ්ක  භික්ද?ක එත ිුක ඒක
ආඹතනරක ඵරතරක ිර ඵනක අඹක  භිදක යන් න්?ක භවයක

ඵළංකුකළනහ. 

 

ගු නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභක  ්පක හයණඹත්ක කිඹරහක භ කක ථහක අන්ක යනහ, තක
රුකපැක ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ.ක 

භවයක ඵළංකුක ිර ඵනහ.ක ක ඵළංකුයේන්ක යන්නක ඕනෆක  ද්ක
 නි යික යන් න්.ක ඵළංකුරුක බහණ්ඩහහය ඹන්ක  දනකල්යේක

ටිත්ක සථහයක ගිණුභක දහරහක ඒ ිල්රන්ක  ඳියේ ඹන්ක හරහක
ජීත්ක  නහ.ක ඵළංකුයේන්ක ජනතහුක ණඹක  දන් න්ක නළවළ.ක
ජනතහුකණඹකදීරහකිර ඵන් න්කසිඹඹුක6යි.ක  අ්රිඹකණඹකඑයින්ක

සිඹඹුක 40යි. ඒක කිඹන් න්, තක ණඹකක  නි හක ඳළවළයක වළයපුක
ප්රභහණඹක සිඹඹුක 40යි.ක වළඵළයි, තක රංහපුත්රක ංේධනක ඵළංකු ව්ක
ආ ඹෝජනකප්රභහණඹකසිඹඹුක65යි.කමුළුකත්්පයේන්කසිඹඹුක65ක්ක

සථහයක තළන්ඳතුරක දහරහ;ක ඒක හ කභක බහණ්ඩහහයක බිල්ඳත්රක
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දහරහ.ක තළන්ඳත්රුන් කු ණඹක දීරහක ිර ඵන් න්ක සිඹඹුක 6යි.ක
 භික්ද, තක ්පකයු?කජනතහකඵරහ නකඉන් න්කඵළංකුකවදහ නක
අඳ කුණඹකන්නකපුළුන්ක යිකකිඹහ.කනමුත්කණඹකන්නකපුළුන්ක

ක්රභඹක්ක නළවළ.ක ඒත්ක  දනහක න්පක  දන් න්ක  ද්ලඳහරනක
හිතත්්පක අුවක ඹහළුක සමත්රයින්ුයි.ක  ්පහක මීුක ඩහක  නසක
 න්නකඕනෆ.කභහකඑකින්කඑකරුණුකකිඹන්නකඹන් න්කනළවළ, තකරුක

පැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ.ක 

අදක ය කරක ඵයඳතශකතත්ත්ඹක්කඋද්තකිර ඵනහ.කඅදක ය කරකක
යහජයක යහඳහය, තක යහජයක ආඹතනක අඹහ ල්ක ඹන් න්.ක  ්පක තභයික
ඇත්ත.ක  අදක අඳකවිදුයේඵරකභණ්ඩර ගකපැරධහරින්ක ක  ඳිදුක යහඳහයක
පිළිඵකහයකබහුකළකකකහ ඒ ිල්රන්කඑක්කහච්ඡහකශහ.ක 

ඊ ගක යංජිත්ක සිඹමරහපිටිඹක ඇභිරතුභහක ඳහේයේ ්පන්තු කු
හේතහක්ක රඵහක දුන්නහ.ක ඒක  වියි.ක ක සමටුක තභයික ඔක් ෝභක
ිර ඵන් න්.කවිදුයේකඵරඹක්පඵන්ධ ඹන්කඅේබුදඹක්කසිදු රහ, තකමුළුක
ය කරභක ක එයභක තුන්ක තහක්ක විදුයේක ඵරඹකඳහක වළයරහ, තක එ ේක
විදුයේඹක ඇණක හිටිඹහුක ඳස ේක සමටුක ඳත්ක යනක එ න්දක එඹ කු

උත්තයඹක්කරළ ඵන් න්?ක සමටු, තකසමටු, තක සමටු;ක අයක හේතහ, තක  ්පක
හේතහ.කවළඵළයි, තකඅහන ගක න් න්ක භික්ද?ක වුත්ක භිදක
 න් න්ක කිඹහක ඇහුහුක ඳස ේක කිඹනහ, තක '' වුත්ක රයිකරක

ළ ඳන්නකපුළුන්, තක වුත්කඵරහහයඹකඅේ කරකඑක්ක න්නක
පුළුන්''කකිඹරහ.ක භිද, තකඒුත්කළරළසභක්කනළවළ.ක 

ඊ ගත්ක දකුණුක ඳශහ ත්ක භහතය, තක හල්ර, තක ව්පඵන් තිුක ඹනක
ප්ර ද්ලරක ඳළඹක ණනක්ක විදුයේඹකළපුහ.ක ක විදුයේඹකනළිරක  න්නක
 වේතුක  භික්ද?ක  ්පක ඵරහහයක නඩත්තුක යරහක නළවළ.ක
ඇභිරතුභහ කක පිළිතු ේක ිර ඵන් න්ක නඩත්තුක ප්රලසනඹක්ක

ිර ඵනහඹකකිඹහයි.ක ්පහ කුකකිඹන්නකඕනෆකවුද?ක ්පහ කුක
කිඹන්නකඕනෆ, තකරයිකරකබිරක නකජනතහද?කරයිටිකබිරකජනතහක
 රහකිර ඵනහ න්.කවිදුයේකඵරඹකඳරිවයණඹකයපුකජනතහකණඹක

නළවළ.කවිදුයේකඵරඹකනඩත්තුකකිරී ්පකකීභකිර ඵන් න්කජනතහ කු
 නි යි.ක ජනතහුක රහන්ස ෂෝභයඹක්ක උඩුක නළඟරහක නඩත්තුක
යන්නක ඵළවළ, තක ''යන්කර''ක එක දිනහ.ක ඒක ුයුතුක ශක යුතුක
පැරධහරිඹහකවුද?කඒකවහකකකිකයුත්තන්කවුද?ක ්පකඅවුරුද්දක

ඇතුශතකනළතකඑ වභක දඹක්කසිදුක නි න්නකිර ඵනකළරළසභක
 භික්ද?ක  ්පක බහහ න්ක කිඹනහ, තක ''ශුක ළ ුනක එක
 භි ශේු ක  වියි''ක කිඹරහ.ක එක ඳහයක්ක ශුක ළ ුනක එක

 භිශඹුක වියි.කනමුත්කතුන්කඳහයක්කළටුණහ කුඳස ේත්කඑයින්ක
ඳහඩභක්ක ඉ නක න් න්ක නළත්න්පක  භිදක  න් න්?ක ඒක ළනක
කිඹන්නක ිර ඵන් න්ක  භික්ද?ක  ්පක තභයික දළනුක ඳිරනක

තත්ත්ඹ, තකරුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ. 

භහක එකින්ක එක රුණුක කිඹන්නක ඹන් න්ක නළවළ.ක  ඳිදුක ව්ක
ත් තිත්ක අදක ක ඔඵතුභන්රහක  ්පක ය කරක වදපැක  ද්ලඳහරනඹක

ශභනහයණඹක යක ත්තහුක වදපැක ආේථික
ශභනහයණඹක්ක යන් න්ක නළවළ.ක වදපැත්ක නළවළ, තක දිගුක
හලීනත්කනළවළ, තක ටිකහලීනත්කනළවළ.කඇත්තුභකඑඹකඅබහයක
්පඳන්නකතත්ත්ඹක්.ක ඒකපැහක වි ලේ ඹන්ක ක ඔඵතුභන්රහක තුටුක

යන්නකදළන්කඵහහියකඵර ව්කනළිරකඵකභහකකිඹනහ.කඔඵතුභන්රහක
තුටුකයන්නකදළන්කඵහහියකඵර ව්කනළවළ.ක 

ඇත්තුභක දළන්ක ඵහහියක ඵර ව්ක නළවළ.ක හණිජක ණඹක න්නක
ඹන්නක රළ ඵන් න්ක නළවළ.ක ජහතයන්තයක මරයක අයමුදර, තක  රෝක
ඵළංකුකතුටුකකිරීභක ල්සිකනළවළ.කඅ ේකයත්කඅමුණුභකඇභිරතුභහක
භහක හිතන් න්කෆ වනක තහක්ක  ්පක  ුව න්කඋත්හවකයරහක

ඇිර.ක නමුත්ක ඒ ිල්රන්ක තුටුක යනක එක  ල්සික නළවළ.ක

ඒ ිල්රන් න්ක ණඹක ත් තිත්ක ණඹක න්නක තයභුක අඳක
ඒ ිල්රන්කතුටුකයන්නකඕනෆ.කවළඵළයි, තකඑ වභකතුටුකයන්නක
පුළුන්ක ආේථික ළරළසභක්ක දළන්ක අඳුක ිර ඵනහඹක කිඹහක භහක
හිතන් න්ක නළවළ.ක එ වභක ළරළසභක්ක ඉදිරිඳත්ක ශහක න්පක

ඔඵතුභන්රහක  ඵි වෝක  ද්ල්ක මීුක ඩහක ේඳහදුක යන්නක ඕනෆ.ක
එ වභක ේඳහදුක යන්නක ගි ඹිත්ක ඔඵතුභන්රහුක නළතත්ක
ජනතහ කකප්රලසනරුකමුහුණක දන්නකසිදුකනහ.ක ්පක දඳළත්තක

balance කිරීභක ල්සිකනළවළ.කඇත්තුභකදළන්කළඳකකිරී්පකයන්නක
ඕනෆක වුද?ක ළඳක කිරීභක යන්නක ඕනෆක ඔඵතුභන්රහ කක
ඳළත් තන්භයි.ක ය කරක නහසිරඹ, තක දණඹ, තක ංචහක ළශළක්වීභක

ඳළත් තන්ක ළඳක කිරීභක්ක යන්නක ඕනෆ.ක ක යහජයක ආඹතනක
ශභනහයණඹකකිරීභකඳළත් තන්කළඳකකිරීභක්කයන්නකඕනෆ.ක 

ඇභිරරුක තභන් කක ඇභිරක භණ්ඩර ගක කී්පක ඳළත් තන්ක
ළඳකකිරීභක්කයන්නකඕනෆ.කඊුකඳස ේකඅඳුකජනතහුකකිඹන්නක
පුළුන්.කඊුකඳස ේකය කරකජනතහ න්කඅවන්නකපුළුන්.කදළන්කඒක

මුකුත්ක නියකඔඵතුභන්රහකමුළුකඵයභකඳුන් න්කජනතහු.කඒක
 ල්සිකයි න්.ක සිඹඹුක 15කින්ක VAT එක ළඩික ශහභක  ල්සියි.ක
සිඹඹුක 8යි, තක සිඹඹුක 11ක එතුකශහ, තක  ්පක  දක ළරැදියික කිව්හ.ක

VAT එකසිඹඹුක 15යිකකිව්හ.ක එත ිුකජනතහකනක  ඵිනක
වළභකබහණ්කඩ ඹන්භකකසිඹඹුක15කණ න්කVAT එක්කඑනහ න්.ක 

 
ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා (විමේ කාර්යභාර 
අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக- றரசட 

தறப்ததரறுப்தைகளுக்கரண அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
අතයලයකබහණ්ඩරුකVAT එකදභන් න්කනළවළක න්. 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දළන්ක අතයලයක නළත් ත්ක  භිනහද, තක යත්ක අමුණුභක
ඇභිරතුභහ?කඔඵතුභහකකිඹන්න ෝකඅතයලයකනළත් ත්ක භිනහදක
කිඹරහ.කජනතහක තෝයහක නකන් න්-ක ඵින් න්කදළන්.කජනතහක

අමුතු න්ක අතයලයක නළිරක බහණ්ඩක කිඹරහක පිසසුක  යේන් න්ක
නළවළ.කඑ වභකයනකපිරික්කඇිර.ක 

 
ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 ඳෞද්යේකආ යෝයලහරහකසථහපිතකයන්නකඉඩක දන්න. 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වුදකඹන් න්කඒහු?කඔඵතුභහකවිතයක්භකඹන් න්කනළවළක න්?ක

 ්පකය කරකසුපිරිකඳන්ිරඹකවිතයක්ක ඳෞද්යේකආ යෝයලහරහර කු
ඹන් න්ක නළවළ.ක ඔඵතුභහක ගිහිල්රහක ඵරන්නක අදක න රෝක
 යෝව ල්, තක එ වභක නළිරන්පක ආසිරික එ ක්, තක එ වභක නළිරන්පක

Pannipitiya Nursing Home එ ක්, තක වේභහසකඑ ක්කවුදකඉන් න්ක
කිඹරහ?කඅ න්!ක ්පකඅහිංකසමපැසසු.ක භිද, තක දිසතයකභවත්තඹහක
එන් න්ක ිතළනුද, තකභළ යන්නකබඹකපැහක විඹහක නකඹනහ.ක 

 
ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 

අ ේකඅඹකසිංේපරුුකඹන් න්. 
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ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතා 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අන්න!කවරි.කඒකඔඵතුභන්රහකභවුන්කරකඑළි ඵත්කඑුකදළ්පභහක
න්පකවරි.කඒකසිංේපරු ව්ක යෝවරුකඵද්දකදළ්පභහකන්පකවරි.ක භිද, තක
අ ේකය කරක ෞයකඇභිරතුභහත්ක ඵ වත්කන් න්කඑ වන්ක න්.ක

එවහ කු  ්පක ඵද්දක පැඹභක න් න්කනළවළක  න්.ක [ඵහධහකකිරීභක්]ක  ්පක
ඵද්දකපැඹභකන් න්කහභහනයක යෝවරු.ක 

ඒක පැහක ඳළවළදියේභක භභක කිඹන් න්, තක ඔඵතුභන්රහක ය කරක

ජනතහක එක්ක අේබුදඹක  ේයහක ත්තහ කු භක්ක නළවළ.ක ය කරක
ජනතහත්ක ේයහකන්නකඕනෆ.කවළඵළයි, තකඔඵතුභන්රහක ේයරහකඉයක
 රහ.කඒකපැහ, තක ්පකඅේබුදඹුකමීුකඩහකසථියහයකළරළසභක්, තකළඩක
පිළි ශක්ක ඇිරක උත්තයක  විඹක යුතුයික කිඹනක එයික අපික

අධහයණඹක යක  නක ිර ඵන් න්.ක රුක පැ ඹෝජයක හයක
බහඳිරතුභපැ, තකභුකඅසථහකරඵහකදුන්නහුක ඵි විභකසතුිරයි. 

 
ගු නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon.  Palitha  

Range  Bandara. You have ten minutes.  
 

[අ.බහ.ක1.45] 

 

ගු ඳාලිත රුංමග බණ්ඩාර මශතා (නිපණතා වුංලර්ධන ශා 

ලිත්තීය පහුු  රාජය අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு தரற ங்ரக தண்டர - றநன் அதறறயத்ற 

ற்றும் தரறல்தறற்சற  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක රුක අග්රහභහතයතුභහක

ඉදිරිඳත්ක ශක ප්රහලඹක ්පඵන්ධක විහද ගදීක අදවසක දක්න්නක
අසථහකරළබීභකපිළිඵකභහකතුටුක නහ. 

ජනතහක විමුක්ිරක  ඳයමු ණ්ක සුපැල්ක වඳුන් නත්ිරක භළිරතුභහක

හයණහකණනහක්කපිළිඵකවන්කශහ.කරුකපැ ඹෝජයකහයක
බහඳිරතුභපැ, තක තකරටුකභහරුකක්රභඹ කුඑක්ත්කජහිරකඳක්ඹත්, තකශ්රීක
රංහකපැදවසකඳක්ඹත්කඳභණක්ක ්පක යුක ඳහරනඹක ශේක නළවළ.ක

එක හරඹක්ක ජනතහක විමුක්ිරක  ඳයමුණත්ක ශ්රීක රංහක පැදවසක
ඳක්ඹත්කඑ කුඑක්හසුක රහකආණ්ඩුකශහකකිඹනකඑකඅභතක
යරහකථහකකිරීභකසුදුසුකනළවළ.ක ්පකය කරකආේථිකවිනහලඹුකක

කියුතුක  ද්ලඳහරනක ඳක්ඹක්ක තභයික ජනතහක විමුක්ිරක  ඳයමුණ.ක
ජනතහක විමුක්ිරක  ඳයමුණක අසථහක  දදීක  ්පක ය කරක ආේථිඹක
විනහලකයන්නකුයුතුකශහ.කඑක්කඅසථහක්කතභයි, තකසිරිභහ ෝක

ඵණ්ඩහයනහඹක භළිරපැඹ කක ඳහරනක තන්ත්රඹක ිර ඵද්දීක 1971-72ක
යු ගක  ්පක ය කරක ආේථිඹත්, තක භහජක තත්ත්ඹත්, තක ආයක්හත්ක
සිඹල්රභක විනහලක වුණහ.ක ඒක හ කභ, තක 1987ක යු ගක  ්පක ය කරක
ආේථිඹ, තකභහජකභකරුභකසිඹල්රකවිනහලකශහ.කඅධයහඳනකඳදනභ, තක

විලසවිදයහරකඳදනභකකිඹනකසිඹ ක්පඳත්කවිනහලකයසමන්කආේථිඹක
ඳරිවහපැඹුක නකඹන්නකුයුතුකශහ.කඑ වභකන්ප, තකතකරටුකභහරුක
ක්රභඹුක ශ්රීක රංහක පැදවසක ඳක්ඹත්, තක එක්ත්ක ජහිරක ඳක්ඹත්ක

ඳභණක්ක නි යි, තකඑක්ත්කජහිරකඳක්ඹුත්, තකශ්රීකරංහකපැදවසක
ඳක්ඹුත්ක ඩහක ළඩික ඵයක්ක ජනතහක විමුක්ිරක  ඳයමුණුක හිසමක
 නහඹකකිඹනකඑකඅඳකසිහිඳත්කයක දන්නුකඕනෆ. 

අපික වනක ඳන්නුක -ේඳහදුක යන්නු-ක ුයුතුක යනහක
කිඹහක වඳුන් නත්ිරක භන්ත්රීතුභහක වන්ක ශහ.ක රුක පැ ඹෝජයක

හයක බහඳිරතුභපැ, තක පැරක ඇඳුභක ඳන්නත්, තක  ඳි වියක

වනහධහයඹක ඳන්නත්, තක  නත්ක වනහධහයඹක්ක ේඳහදුක

යන්නත්ක ුයුතුක යරහක නළවළක කිඹහක  ඵි විභක ඳළවළදියේභක

කිඹන්න කු ඕනෆ.ක ජනතහක වනක ආයක්හක යසමන්, තක අතයලයක

බහණ්ඩරුක කිසිදුක අතක තළබීභකින්ක  තිය, තක ඒක ජනතහ කු

ජීත්වීභුක ිර ඵනක අයිිරඹක නහථක යසමන්ක තභයික  ්පක ඳහරනඹක
 නකඹන් න්.ක 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක ඒක හ කභ, තක ඳසුගිඹක

හුවකතුශකණඹකළනී ්පදීකණඹකළනී ්පකක්රභ ව්දඹන්කඅභිබහක
ගිහිල්රහ, තක හණිජක ක්රභඹුක ණඹක ළනීභක සිදුක කිරීභක තුශක  රිකුක

ප්රලසනඹ කුයුුකමුහුණක දන්නුකසිදුක රහකිර ඵනහ.කඒකප්රලසනඹක

 නිකිඹහ, තකඒකප්රලසනඹකන්කයකළඩකුයුතුකයරහ, තකතකතත්ක

ණඹකකරඵහක නකජනතහකතහහයේකන් තෝඹුකඳත්කකිරීභක

 ්පක යජ ගක කීභක්ක  නි යි.ක  භිද, තක අපික ඵරන්නුක ඕනෆක

අ ේකයජ ගකඳළළත්භකකවිතයක්ක නි යි, තකඅපිකය කරකඳළළත්භක දක

ඵරන්නක ඕනෆ.ක යුක ඳත්හක  නක ඹන්නක න්ප, තක ඳහේයේ ්පන්තුක
පැ ඹෝජනඹකයනක225ක දනහක නික ්පකය කරකහිසමරුන්කන, තක

 ්පක භසම ගක අයිිරහයඹන්ක නක  ද ෝටික විසිරක්ඹක්ක වුණුක

ජනතහුකඒකඇත්තක නිඟහකදළුවත්කයරහකළඩකුයුතුකශක

යුතුයි.කඑඹක ඹවඳහරනක යජඹකකීභක විධිඹ කු අපිකඅ ඵෝධකයක

ත්කපැහක තභයි, තකරුක අග්රහභහතයතුභහකඇත්තකඇිරකළටි ඹන්ක ්පක

යුුක නිඟහකකප්රහලකයන්නකපිඹයකත් ත්. 

ඳසුගිඹකහර ගක ඟහක  නයිකළඩකුයුතුක ශේ.ක එ වභක
න්පක ඒක ුව දුවක යනක  ිු, තක හණිජක ණඹක න්නක  ිු, තක

ඳහේයේ ්පන්තුකදළුවත්ක නියකඒහකඟහක නකහිටිඹහ.ක 

දළන්ක අවුරුදුක 16ක්ක ිරස ේක අඳත්ක  ්පක ඳහේයේ ්පන්තුක
පැ ඹෝජනඹක යනහ, තක රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ.ක

ඳසුගිඹක අවුරුදුක 9, තක 10කහරක ඳරිච් ේදඹකතුශක ඒකණඹක ළනී්පක

පිළිඵ, තක මරයක ුවක  දුවක පිළිඵක ඳහේයේ ්පන්තුක කකියුතුක

වුත්, තක කිසිදුක අසථහක ඳහේයේ ්පන්තුක දළුවත්ක කිරීභක්ක ශේක

නළවළ.ක ප්රලසනඹුක වරිඹහහයක පිළිතුයක්ක රඵහක දුන් න්ක නළවළ.ක

ප්රලසනඹ කු පිළිතුයක්ක රඵහක  දන් න්ක නළිරක භඟක වළරී්පක ශහ.ක ඒක

විධිඹුකංචහකවතක ර, තකකුක රක ච්ිරඹකයේජුරුන්කඳහරනඹක
 නක ගිඹහක හ කක තභයික ක ඳසුගිඹක හුවක තුශභක  ්පක ය කරක

ඳහරනඹක  පැච් ච්ක කිඹනක එක  ්පක රුක බහ ව්ක ථහක යන, තක

රැදිරහකඉන්නකවළභක  නකුභකදන්නහකකිඹනකඑකභභකදන්නහ.ක 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක අ ේක රුක හසමණීක

 රිකු කක ජයසාකභන්ත්රීතුභහකහයණහකකිහිඳඹක්ක පිළිඵකථහක

ශහ.කඑතුභහකවන්කශහ, තකසුනහසමකයන ඹන්කඳසුකඑදහකභහින්දක
යහජඳක්ක භළිරතුභහ කක යජඹුක ඵළරික වු ණ්ක සුනහසමක යන ඹන්ක

සමඹකගිඹකජනතහ කකජීවිතකනළතකරඵහක දන්නකඳභණයිකකිඹරහයි.ක

ඒක විතයයික රඵහක  දන්නක ඵළරික වු ණ්, තක අ නක්ක සිඹල්රභක රඵහක

දුන්නහක කිඹරහක කිව්හ.ක අ ේක රුක හසමණීක  රිකු කක  ජයසාක

භන්ත්රීතුභහුක අභතක  න්නක ඇිර, තක සුනහසම ඹන්ක විනහලක වුණක

ක ද්ඳශක නළතක  ිඩනඟන්න, තක අතළන්ක ක වුණක ජීවිතක නළතක

 ිඩනඟන්න, තක ඳවුල්ක ංසථහක  ිඩනඟන්නක  රෝ ගක
යුයේන්කආධහය, තකඅුවග්රවඹකරළබුණුකඵ.කනමුත්කඑදහකහිුපුකභහින්දක

යහජඳක්ක ඳහරඹහක  භික්දක  ශේ?ක සුනහසම ඹන්ක ව්පඵක වුණක

ල්යේකටික"Helping Hambantota" කිඹරහකතභන් කක ඳෞද්යේක

ගිණුභුක දභහක ත්තහ.ක  ඳෞද්යේක ගිණුභුක දභහක  නක

තභන් කක  ඳෞද්යේක ළඩක ුයුතුක ශහ.ක  ්පක සිදුවීභක පිළිඵක

අධියණඹ කු ගිඹහ.ක අධියණ ගක අග්රක විපැලසචඹහයතුභහක විධිඹ කු

එුකහිටි ගකඅ ේකසමත්රඹහකයත්කනන්දකසිල්හකභළිරතුභහයි.කභභත්, තක
අ ේක ෆීල්ඩ්ක භහේල්ක යත්ක  ෂින් ේහක භළිරතුභහත්ක විඳක් ගක

923 924 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ඉ නක ය කරක ජනතහක  ්පක  ඳිදුක හයණහක පිළිඵක දළුවත්ක

යසමන්කයුක කරකගිඹහ.කඑදහකකඅග්රකවිපැලසචඹහයතුභහකවිධිඹුකුයුතුක

යපුකයත්කනන්දක සිල්හකභළිරතුභහකවිශ්රහභක ත්තහ කු ඳස ේක අ ේක
 ද්ලඳහරනක  ව්දිහරුක ආහ.ක එතුභහක  ව්දිහ ව්ක ඉ නක

කිව් ව්, තක ක "Helping Hambantota" නඩු ව්ක තීන්දුක භභක වරිඹ කු

දුන්නහකන්ප, තක භහින්දක යහජඳක්කභවත්භඹහුක ඉන්නක න් න්කහියක

 දයයි.ක භභක ඒක  ව්රහ ව්ක වරික තීන්දුක ත් ත්කනළවළ"කකිඹරහයි.ක

අ ේක  ව්දිහ ව්ක ඉ නක අපිත්ක එක්ක එතුභහක ඒක පිළිඵක ථහක

 ශේකඑ වභයි.ක 

අධියණ ගදීක නඩුක අවනක  ිුක ඒක දිවහක ඵළ  ව්ක නළවළ.ක
අධියණ ගකනඩුකඅවනක ිුකද්දකනළිරකහිටිඹහ.කඒකනඩු න්ක
පැදවසක න්නකපුළුන්කවිධිඹුකුයුතුකශහ.කඅ නක්කඳළත් තන්ක
නඩුකඅවන්නකඵරඹකනළිරක ව්රහක ව්කඑළිඹුකඇවිල්රහකයත්කනන්දක

සිල්හකභවත්භඹහකතකථහක්කකිඹනහ.ක"Helping Hambantota" 
ගිණුභකපිළිඵකනඩුකපැඹසමතක ව්රහ ව්දීකපැසිකවිධිඹ කුඇහු ව්කනළිර, තක
පැසිකතීන්දුකරඵහකදුන් න්කනළිර, තකඑළිඹුකඇවිල්රහකතත්කප්රහලඹක්ක

යන, තක දික  ද ක්ක භුවස ඹක්ක විධිඹුක වළසි යනක යත්ක නන්දක
සිල්හකභළිරතුභහකඅදකආඳහුකවයිඩ්කඳහේක්කපිටිඹුත්කඹනහ, තකඅ නක්ක
තළන්රුත්ක ඹනහ.ක එතුභහක දළන්ක ඒ ක්ක අ නක්ක ඳළත්තක ථහක

යනහ.කඑදහකයත්කනන්දකසිල්හකභළිරතුභහකඵරහ ඳි යිත්තුකවු ණ්කක
"Helping Hambantota" නඩුක තීන්දු ව්දීක එතුභහුක  ේහක දිගුක
රළ ඵයික කිඹරහයි.ක  ේහක දිගුක රළබු ණ්ක නළිරක වුණහභක එළිඹ කු

ඇවිල්රහක අපිත්ක එක්ක එතුක  රහක යුක  කරක ගිහිල්රහක ළහුහ.ක
නමුත්, තකදළන්කඒ ක්කඅ නක්කඳළත්තකථහකයනහ.ක 

අ ේක හසමණීක  රිකු කක භන්ත්රීතුභහක GSP plusකක වනඹක
පිළිඵකථහකශහ.කරුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ, තකභභත්, තක
අ ේක ධීයක යහජයක අභහතයකරුකදියේේක  දආයච්චික භළිරතුභහත්ක ගිඹක

ිර ගක  භි යික් ෝරක ිරබුණුක Crans Montana Forum 
රැසවීභුක වබහගික වුණහ.ක ඒක  ිල්රන් කක ප්රධහනභක අඳනඹනඹක
තභයික භහළු.කඒකමුළු න්කඅනතුරුකඅපික  භි යික් ෝක ය කරකඒක

 ිල්රන් කක භහළුක  තිටු ඳිශුක නළත්න්පක යහඹුක -harbour 
එු-ක ගිහිල්රහක ඒක  ිල්රන් කක cold room එක ඵළ හ.ක ඒක
 ිල්රන් කකඳන්නකක්රභඹකපිළිඵකඅපිකඅධයඹනඹක්කරළබුහ.ක 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක අ ේක රංහ ව්ක
්පපේණ ඹන්භක තවන්පක ඳන්නක ක්රභඹක්ක නක "රයිරහක ඳන්නක

ක්රභඹ"ක ඒක ය කරක ධීයක ජනතහක සිඹ ක  දනහභක ඳහවිච්චික යනහ.ක
මුහු ද්ක ඉන්නක පුංචික වහල්භළසහ කක ඉරහක සිඹ භක භහළුක අසුනක
"රයිරහක ඳන්නක ක්රභඹ"ක ඒක ය කරක ධීයක ජනතහක සිඹ ක  දනහභක

ඳහවිච්චිකයනහ.කඅපිකඒක ිල්රන් න්කඇහුහ, තක ්පකක්රභඹකළයදික
නළද්දක කිඹරහ.ක ඒක  ිල්රන්ක ඒුකඋත්තයඹක්ක  දන් න්ක නළවළ.ක
නමුත්ක ඒක  ිල්රන් කක ඳශමුළපැක ආදහඹ්පක භහේඹක භහළුක
අඳනඹනඹක-fish export-කකිරීභයි.කභහළුකඅඳනඹනඹකයනක ි කු

අපිකදළක්හ, තක ඵි විභකපුංචි, තකවිලහරක න්නකඉන්නකශදරුකභකරු ්පක
 භෝයහක භහළු ෝකවිලහරක ප්රභහණඹක්කඒක ිල්රන් කක cold room 
එ ක්කිර ඵනකඵ.ක එ වේකඉන්නකභහළුක ටිකඒක  ිල්රන්ක export 

යනහ.කඒක ිල්රන්ුකකිසිභකඵහධහක්කනළවළ.ක 

ගු නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have two more minutes. 

 

ගු ඳාලිත රුංමග බණ්ඩාර මශතා  
(ரண்தைறகு தரற  ங்ரக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
Okay.  

ඒක  ිල්රන්ුක කිසිභක ඵහධහක්ක නළවළ.ක ඇයි?ක ඒක  ිල්රන්ක

තවන්පකඳන්නකක්රභකබහවිතකයසමන්කඅල්රනකභහළුකකයු යෝඳහකmarket 
එුකexport යනක ිුකඒක ිල්රන්ුකGSP Plus ළපිල්රකුත්ක
නළවළ.කඒක ිල්රන් කකභහළුකසමරදීක නි නකඉන් නත්කනළවළ.කඒක
ක ිල්රන් කකභහළුකටිකසමරදීකන්නහ.කනමුත්කඅ ේකභහළුකයු යෝඳහක

market එ න්ක න් න්ක නළවළ.ක එ වන්ප, තක  භික්දක ිර ඵනක
 වේතු?ක අපිුක දභහක ිර ඵනකප්රලසනඹකතභයිකතවන්පකරයිරහකඳන්නක
ක්රභඹුකභහළුකඅල්රනහකකිඹනකඑ.කඑ වභකන්ප, තකතවන්පකඳන්නක

ප්රලසනඹක්දක භතළනකිර ඵන් න්?කඑ වභකනළත්න්පකඳහරඹන් කක
ිරබුණකඳන්නකක්රභ ගකප්රලසනඹක්දකකිඹනකඑකපිළිඵකහිතන්න කු
ඕනෆ, තකරුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ.ක 

රුකවිභල්කවීයංලකභන්ත්රීතුභහකඑදහකආේථිකකහතඹන්කළනක
ථහකශකඵකඅපිුකභතයි.ක ්පකබහ ව්දීකඑතුභහකකිව්හ, තක"ආේථික
කහතඹහක කිඹන් න්ක මුදල්ක අභහතයහංල ගක හිුපුක  ල්්පක පී.බී.ක

ජඹසුන්දයකභළිරතුභහ"කකිඹරහ.කඒකහ කභකඵහියඹන්කතුන්ක ද නක්ක
ඉන්නහක කිඹරහත්ක එදහක හිුපුක අභහතයය ඹක්ක ප්රහලක ශහ.ක ඒක
ඵහියඹන්ක තුන්ක  දනහක වුද?ක  තල්ක ංසථහ, තක දු්පරිඹක වහක
භනහභනක භණ්ඩරඹක  ්පක ය කරක මුදල්ක හඵහසිපැඹහක යනක

ඵහියඹන්ක කිඹරහක ප්රහලක ශහ.ක එ වභක න්පක ඵහිය ඹෝක
ිරඹහ න, තක ආේථික කහත ඹෝක ිරඹහ න, තක  ්පක ය කරක ආේථිඹක
ඩහකළකරටු ව්ක ්පකේතභහනකඹවකඳහරනකආණ්ඩුද, තකඑදහකිරබුණුක

යහජඳක්කජනහධිඳිරතුභහ කකආණ්ඩුදකකිඹනකඑකළනකඔඹකථහක
යනකථිකභවත්රුකනළතකහිතහකඵරන්නුකඕනෆ.ක 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක ඊ ගක  ඳ ේදහක පුත්ක

ඳතක ඳශ රහක ිර ඵනහක භභක දළක්හ, තක අ ේක හිුපුක ජනහධිඳිරක
භහින්දක යහජඳක්ක භන්ත්රීතුභහක ප්රහලක යක ිර ඵනක
ප්රහලඹක්, ත"...ඇතුරක පිපිරු ව්ක උසණත්ඹුද, තක නළත්න්පක

ආණ්ඩු ව්ක උසණඹුද"ක කිඹරහ.ක ක ඇතුරක පිපුරු ව්ක ආණ්ඩු ව්ක
උසණත්ඹුද, තක එ වභක නළත්න්පක ඳහේයේ ්පන්තුක භන්ත්රීක ධුයඹක්ක
රඵහක ළනීභක වහක ඹමක ඳශහතු, තක කුරුණෆරුක ඇවිල්රහ, තක

කුරුණෆරකජනතහුකවරපු, තක ශපුකඳචරකඵයුද, තකඒ ක්කළයුදක
කිඹහක ල්ඳනහක යක ක ඵරන්න කු ඕනෆ.ක එ වභක නළත්න්පක අපික
ල්ඳනහක යක ඵරන්නුකඕනෆ, තක ඳසුගිඹක 17ක  පැදහක වයිඩ්ක ඳහේක්ක
පිටිඹ කු ය කරභක ඉන්නක  ේඵදුක රැශක  නළල්රහක පුළුන්ක තය්පක

අයක්කුක  ඳිරහ, තක වතයක හ තන්ක වළභක තළනභක කරුරහ, තක ඳහයල්ක
දි ක- 

 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
17 හේථයික න්ද?ක 
 

 

ගු ඳාලිත රුංමග බණ්ඩාර මශතා  
(ரண்தைறகு தரற  ங்ரக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

17 හේථයි, තක ේඵද් දෝකටික්කඑන ිු!කඅන්න, තකඒහඵද්ධක

විඳක් ගක හභහජිඹන් කක ේඵදුභ.ක  ේඵදුකභහජඹක්කඇවිත්ක
බීරහක බීරහ, තක වතයක හ තන්ක ළ ුනක  ිුක ඒකහේථයිකකිඹහක
දකිනකභන්ත්රීරුකණ්ඩහඹභක්කසිටීභකභහින්දකයහජඳක් කත්, තක ්පක

 ිල්රන් කත්කඅහනඹ, තකවිනහලඹකකිඹනකඑකභතක්කයන්න කුක
ඕනෆ.කක[ඵහධහකකිරීභක්] 

රුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ, තකඑ ේකන්පකභ කකථහක

භභක අන්ක යනහ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක 17ක  පැදහක වයිඩ්ක ඳහේක්ක
පිටිඹ කුඇවිල්රහ, තක"භුකයුකන්නකනළතත්ක දන්න"කකිඹහකකඳපු කු
වරහක ෆවපුක එ ක්ක බඹහනභුක ඇතුරක පිපුරුහදක කිඹනක
එකතභයිකඅඳුකල්ඳනහකයකඵරන්නුකිර ඵන් න්.කකආණ්ඩු ව්ක

උසණඹුක නි යි, තකරුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ.ක[ඵහධහක
කිරී්ප]ක 

925 926 

[රුකඳහයේතකයං කඵණ්ඩහයකකභවතහ] 
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CTB  එකවිනහලකයපුකඅ ේක ල්භකඋන්නළ වේුක ක්න්ිරක

ඹනක එකහධහයණයි.ක ඵන්ධනහහය ගක අයක අහිංක සියරුන්ක
කහතනඹකයන ිුකබුදිඹහ නකසිටිකහිුපුකඵන්ධනහහයකඇභිර කු
 ක්න්ිරක ඹනක එක හධහයණයි;ක රි දනක එක හධහයණයි.ක ක රුක
පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක ඔඵතුභහුක සතුිරක යසමන්ක භභක

ථහකඅන්කකයනහ.ක 

 
 

[අ.බහ.ක1.56] 
 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක  ්පක ය කරක ඉසයව කු

ආේථික අේබුදඹක්ක එනහ, තක ඒක අේබුදඹක පැහක  භ වභක  දඹක්ක
 නහක කිඹරහක ආණ්ඩුක  ්පක සිඹ ක  ද්ල්ක දළනක  නක ඉරහක
ිර ඵනහ.කඒක ක දළන නක ඡන්දඹක න්නකජනතහකශඟුකගිහින්ක

ඔඵතුභන්රහකකිව් ව්ක භික්ද?ක"අපිකයජ ගක ේඹන් කකඳඩිඹක
රුපිඹල්ක දවදහවක දක්හක ළඩික යනහ, තක  භෝුේක ඵයිසිරඹුක දුන්ක
රුපිඹල්කඳණසක දහවකආඳසුක දනහ, තකඅපික  ්පක ය කු සඹං ඳෝණඹක

යනහ, තක ්පක වියහකහපුකයුක්, තකඅපික විය්පකනතයකයරහකඅපික
යුකදියුණුකයනහ"කකිඹහකතභයිකජනතහුකකිව් ව්.කදළන්ක න් න්ක
 භික්ද?කකදළන්ක ්පකආණ්ඩුුක රහකිර ඵන් න්, තකතභන්කකිඹපුක
 ඵිරු, තක තභන් කකජනතහක යුපුක රැටියේකඉසුකයන්න කු ඵළරික

අදකවිවිධක ද්කකිඹසමන්කඒහකසිඹල්රභකභහින්දකයහජඳක්කභවත්භඹහ කු
දහන්නකඋත්හවකකිරීභයි. 

යුක්කඅේබුදඹුකඑන ිකු කජහිරඹක්කල ඹන්කඑුකඑතුක

 රහක  ්පක ප්රලසනඹක හච්ඡහක ය, තක  ්පුක විඳුභක්ක න්නක අපික
ළභිරයි.කඳහේයේ ්පන්තු ව්කඅපිකඑහකහ කකඉරහකජනතහකදළුවත්ක
යක ්පකභනකඹන්නකඅපිකළභළිරයි.කවළඵළයි, තකඅපිකළභිරකනළත් ත්, තක

තමුන්නහන් ේරහක " තිපික පැහක තභයික  ්පක වු ණ්ක කිඹහ"ක අපි කු
ඇඟිල්රක දික්ක යන ිු, තක  ්පක යේච්ඡවීක යජදරුන් කක අචක
යජකිරී්පරුක අ ේක ව ඹෝඹක රඵහක  දන්නක අපික ළභළිරක

 නහද?ක අ ේක ව ඹෝඹකරඵහක දන්නකඅපිකළභළිරක  න් න්ක
නළවළ.කඑදහකකිව් ව්ක භික්ද?ක ක ක ්පකය කරකනීිරඹ, තකහධහයණත්ඹක
වරිඹුක ඉසුකයනහඹකකිව්හ.ක ජනතහක ඵරහ ඳි යිත්තුක වුණහ, තක
එශහයක යේජුරුන් කක හර ගක ක හ කක  ්පක ය කරක නීිරඹක වහක

හධහයණත්ඹකවළ භෝුභකඉසුක යිකකිඹහ.ක 

අදක  භික්දක  න් න්?ක යසථහදහඹ ගක ඉන්නක
පැ ඹෝජිත ඹක්ක  ්පක ය කරක හභහනයක තරුණ ඹක්ක ඹ කුයක  නක

ඹනහ.කඹුකයක නකගිහින්කඩ්රයිේක ුවුක නකපුද්ර ඹක්ක
දහනහ.කමුළුකභවත්කකයුභකදන්නහ.කඒුකනීිරඹකවරිඹුකඉසුකශහදක
කිඹහක අපික අවනහ.ක එ වභකන්පක  ්පක ආණ්ඩුක කිඹන් න්කඑක්;ක

යන් න්ක එක්.ක අදක  භිදක  රහක ිර ඹන් න්?ක රුක යං ක
ඵණ්ඩහයකකයහජයකඇභිරතුභහකකිව්හ, තක" ඳි වියකවනහධහයඹකඳරහක
නළවළ"ක කිඹහ.ක  ඳි වියක වනහධහයඹක ඳහක නළත්න්ප, තක  ්පක ය කරක

ජනතහු, තක  ිවීන්ුක පිසසුදක  ඳශඳහළික ඹන්න?ක ක ජනතහක විමුක්ිරක
 ඳයමු ණ්කභන්ත්රීරුන්ුකපිසසුදක ඳශඳහළිකඹන්න? 

අපික යුන්නක වදන්නක එඳහ.ක ජනතහක ඉල්රන් න්, තක එදහක

භහින්දක යහජඳක්ක ජනහධිඳිරතුභහ කක හර ගක ඒක රඵහක දුන්ක
 ඳි වියක ඒක විධිඹුක  දන්නක කිඹරහයි.ක  නක  භිනත්ක ඕනෆ 

නළවළ, තක ඒක විධිඹුක  ඳි වියක ටික  දන්නක කිඹරහයික ජනතහක

ඉල්රන් න්.ක තමුන්නහන් ේරහ කු ඒක විධිඹ කු  දන්නක ඵළරික ඇයි?ක

තමුන්නහන් ේරහ කු  ්පක යන්නක ඵළවළ.ක  ්පක ්රිඹහත්භක

යන්නකඵළවළ.කඅහන ගදීකකිඹනහ, තක "අපිකවනහධහයඹකළපු ව්ක

නළවළ;ක අපික හඵපැක හුක ඹනහ"ඹක කිඹහ.ක හඵපැකක

හ කු ඹනහකන්පක -ක 2013දීක භහින්දක යහජඳක්ක ජනහධිඳිරතුභහක

හඵපැක හුක ඹන්න කු ඳශමුළපැක පිඹයක ිරේඵහ.ක එ ේක

ිරේඵහභක දික නළ භනක කනළ භනක ඳළත්තුක ථහක යනක ජනතහක

විමුක්ිරක  ඳයමුණක කිව් ව්ක  භිනහද?ක හඵපැක  ඳි වියක ටික

 දන ි කු  ඳි වියක වනහධහයඹක ඳනහඹක කිඹහක කිව්හ.ක

ආදේලනඹක්කයන්නඹකකිව්හ.ක 

අ ේක රුක (ආචහේඹ)ක යත්ක අමුණුභක ඇභිරතුභහත්ක ඒක ළනක

දන්නහකඇිරකකිඹහකභහකහිතනහ.කBudget එ න්කකිව්හ, තකහඵපැක

වීකකි රෝකඑුකරුපිඹල්කවළුක්ක දනහඹකකිඹරහ.කදළන්කහඵපැක
වීක හක යනහක න්පක ඒක වහක  ිවීන්ුක ක ළඩිපුයක මුදල්ක

ප්රභහණඹක්ක  දන්නක ඕනෆ.ක දළන්ක ය කරක ෘකේභක ඇභිරයඹහක

 භික්දකයන් න්?ක ඳශමුළපැක තහුක කිඹනහ, තක යුක වීයේන්ක

සඹං ඳෝකතයි;කඒකපැහකඹරකන්න ගක  ද න්කඳංගුක්කළඩක

යන්නඹක කිඹහ.ක භභක නහටුක  නහ.ක අ ේක දිසත්රික් ගක

ඇභිරයඹහක -භ කක  ද්ලඳහරනකගුරුයඹහ කක දරුහ-ක  ිවිතළනක

පිළිඵකදන්නහකන්පක-ක 

 
ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
භනහඳකප්රලසනඹක්. 
 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඒ, තකඑතුභහ කකප්රලසනඹක්.ක 

ඹරක න්නඹක  න ිුක අ ේක ප්ර ද්ල ගක  ිවීන්ක ඉක ේභක

 ද න්කඳංගුයිකළඩකයන් න්;කවීකවන් න්.කවීකවන් න්කභඩක

කුඹුරුකභඩහකවිතයයි.කඉිරන්ක ි විභද, තකදළන්ක ්පකනත්න්නක

රළවළසිරක  න් න්?ක  භහිදීක ඵ රන්ක  ිවිඹහක  ඹිමුක යන්නක

රළවළසිරක නහ, තක "උමුක දන් න්ක භච්චයයි"කකිඹරහ.ක ිවිඹහක

සබහ ඹන්භක ඹරක න්න ගක ළඩක යන්නක පුරුදුක  රහක
ිර ඵන් න්කඒකආහයඹුයි.ක 

වළඵළයි, තක   ල්ක හක යනක  ිවිඹහුක වීරුක  දනක

 ඳි වියකප්රභහණඹකදීරහකවරිකඹනහද?කඒකරුපිඹල්ක2, ත500යි.කඅ ේක

ප්ර ද්ල ගක  ිවීන්ක දළන්ක   ල්ක හ න්ක ඈත්ක  නහ.ක

රුපිඹල්ක2, ත500කින්ක ඳි වියකඅය නක  ල්කහකයන්නක

ඵළවළ.ක ්පකඇභිරරුන් න්කතභයි, තක ්පකආණ්ඩුක නකඹන් න්.ක

අපිකනහටුක නහ, තකභවදළනකමුත්තහ කකණ්ඩහඹ ්පකඅඹකතීයණක
න්නහකහ කකභවයකඇභිරරුන්කන්නහකතීයණරදීක භික්දක

 න් න්කකිඹනකඑකළන.කඇත්තල ඹන්භකරුකඳහයේතක යං ක

ඵණ්ඩහයකයහජයකඇභිරතුභහක ිවීන්කපැ ඹෝජනඹකයනකප්ර ද්ලඹක

භන්ත්රීය ඹකුකල ඹන්කසිදුකශකඒකප්රහලඹුකඅ ේකවි යෝධතහක

 ්පකඅසථහ ව්දීකප්රහලකයකසිටිනහ.ක 

ප්රහ ද්ශීඹක ංේධනක අභහතයක ෆීල්ඩ්ක භහේල්ක රුක යත්ක
 ෂින් ේහක භවතහ කක ථහ ව්දීක කිව්හ, තක භහින්දක යහජඳක්ක
භළිරතුභහ කක ආණ්ඩු ව්ක ආලසචේඹඹක ජනතහුක රළබු ණ්ක නළවළක

කිඹහ.ක එතුභහුක රළබු ණ්ක නළිරක වුණහ කු ජනතහුක ආලසචේඹඹක්ක
රළබුණහ.ක අුවයහධපුයක දිසත්රික්ඹක ත් තිත්, තක එහික ිර ඵන් න්ක
ඉතහභක දුසයක ්පභහනක ඵක අපික දන්නහ.ක අ ේක රුක (ආචහේඹ)ක

යත්ක අමුණුභක ඇභිරතුභහක දන්නහ, තක ඒක හර ගක අපික
අුවයහධපුය ගක සිුක තන්ිරරිභරඹුක ඹෆභුක දක්ක තකශකඵ.කක
අදකඅපිකඳළඹකබහ ඹන්, තකඳළ ඹන්කතන්ිරරිභරඹුකඹනහ.ක 

අදක වේන්කඹහඹල්කභළදින්කප්රධහනකභහේකහදහකිර ඵනහ.කඒහ කු

හඳකරක දභහක ිර ඵනහ.කඑ වභකන්පකඒහකඒකආලසචේඹ ගක ප්රිරපරක
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ඳහේයේ ්පන්තු 

 නි යිද?කඑදහක වි යිව්ඳතහ න්කජනතහකඳහයුකඵළවළරහකගි ග, තක
ජීවිතඹක ියික ව්රහක ව්කනළිරක යිදකකිඹහකඵ ඹන්.කඔවුන්කව කු
 වේන්ර කු ඹනහ.ක සහසමක පුරුඹහක වුක  වේනුක ගිඹහභක ඳසුදහක

උ ද්ක දයකඑයිදකකිඹහකඔහු කකබිරිුකවිලසහඹක්කිරබු ණ්කනළවළ.ක
 වේනුක ගිඹපුක සහසමක පුරුඹහුත්ක ඳසුදහක උ ද්ක  දයක ඹන ි කු
ඔහු කක දරුකඳවුරක ජීත්ක  රහකඉඳියිදකකිඹහක විලසහඹක්කිරබු ණ්ක

නළවළ.අදක එ වභක ඉන් න්ක නළතුක ජීත්වීභුක පැදවක රඵහක දීරහක
ිර ඵනහ.කඒකආලසචේඹඹක්ක නි යිද?කඅපිකයත්ක ෂින් ේහක
අභහතයතුභහ න්ක ඉල්ලීභක්ක යනහ.ක පුළුන්ක න්පක  ්පක  ටික

හරඹක තුශදීක එතුභහ කක අභහතයක ධුය ඹන්ක අ ේක ඳශහත කු
ආලසචේඹඹක්ක සිදුක යක  ඳන්න්නඹක කිඹහක අපික ඉල්රහක සිටිනහ.ක
ආලසචේඹඹක   ේක  තත්ක තභක අභහතයහංල ගක පුටුත්ක රළබීක

නළවළකකිඹහකතභයිකඅඳුකදළනකන්නුකරළබීකිර ඵන් න්.ක 

රැකිඹහක දක රක්ඹක්ක  දනහ .ක අ ේක රුක කිරිඇල්රක
ඇභිරතුභහක පැදහක  නක ඉන්නහ.ක ජනතහක මුශහක යපුක වළටික
කිඹන්න්ප.කඅව නකඉන්න.කරුකඇභිරතුභපැ, තකරැකිඹහකදකරක්ඹක

 දන් න්ක ි විභද?ක 

 
ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභකඅව නයිකඉන් න්. 

 
ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රැකිඹහකදකරක්ඹක්ක දනහඹකකිව්හ. 

භහින්දකයහජඳක්කභළිරතුභහකභහේතුක17නකදහකmeeting  එ ක්දීක
කිව්ක ආහයඹුක  නි යි, තක  ්පක  ඵිරුක  දෝංහයක දීරහයික
කුරුණෆරකඇතුරකපිපිරු ව්.ක 

 
ගු නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔඵතුභහ කුතකවිනහඩික දක්කිර ඵනහ. 

 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
තක ටික්කල්ක ඹද්දිකඇතුරක හ කක ඒහක  නි යි, තක ඊුක ඩහක
 රිකුකල්කපුපුයන්නකපුළුන්, තක ්පකහ කකක ඵිරුරු.ක 

රැකිඹහක දරක්ඹක්ක  දන්නක ඔඵතුභන්රහුක ළරළසභක්ක
ිර ඵනහද?කපැහකඇභිරතුභහකදළන්කකිව්හ, ත-කක 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
Volkswagen factory එ ක්ක දනහකඇිර.ක 

 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

චීනඹ කු ඹනහ.ක චීනඹුක ගිහින්ක  භිනහදක කිඹන් න්?ක "අපික
ඔඵරහකවදපුකයහඹකඅුකආේථිකරහඳඹක්කවදනහ, තකඔඵරහකවදපුක
ගුන්ක තිටුක ඳිශකඅුකආේථිකරහඳඹක්කවදනහ"කකිඹනහ.ක
ඒක නි යිද, තක ්පක ඳන්න්නකඹන් න්?ක 

ඹ්පක යහඳෘිරඹක්ක යපුක භන්ක එහික රහබඹක එක ඳහයුභක

රළ ඵන් න්ක නළිරක ඵක අඳක දන්නහ.ක ඒුක හරඹක්ක ඹනහ.ක
භත්තරක ගුන්ක  තිටුඳශුක ගුන්ක ඹහනහක එන් න්ක නළවළක කිඹහක
තමුන්නහන් ේරහකකිව්හ.කනමුත්, තක ඳසුගිඹකහර ගකපුත්කඳත්රක
ඳශක  රහක ිරබුණුක  ද්ක භුක භතයි.ක අ ේක ජහතයන්තයක ගුන්ක

 තිටුඳශුකගුන්කඹහනහක ිඩක ඵසන්නකඵළවළකකිව්හුකඳස ේක
 ි වේුදක ඒක ගුන්ක ඹහනහක  ිඩඵසරහක ිරබු ණ්?ක භත්තරක
ගුන්ක  තිටුඳශුයි.ක නළත්න්පක භදුයහසිඹුක ඹන්නක  නහ.ක

 රෝ ගක රිකුභකනළකව්පඵන් තිුකයහඹුකආහ.ක ්පහකපුත්ක
ඳත්රක ඳශ රහක ිර ඵනහක ඔඵතුභන්රහක දළක් ක්ක නළද්ද?ක එක
එක් නහකහදකකයකළනීභක නි යිකදළන්කශකයුත් ත්.ක ්පකවුණුක

ළරැද්දකපැළයදිකකිරීභයිකශකයුත් ත්.ක 

ආේථිඹක ඩහක ළ ුනහක න්පක තමුන්නහන් ේරහ, තක අපික වක
ඵළණක ළනීභක  නි යික ශක යුත් ත්.ක අඳක එමුතුක  රහක ළඩක

යන්නකඕනෆ.කවළඵළයි, තකඑමුතුකකිරී ්පකහේඹකබහයඹකිර ඵන් න්ක
තමුන්නහන් ේරහුයි.ක තමුන්නහන් ේරහක අඳුක අතක දිගුක යරහක
" තිපික විරු, තක තිපිකපැහකතභයික ්පකවු ණ්"කකිඹහකකිව්හුකඅපික
දහත්කව ඹෝඹක දන් න්කනළවළ.කඅ ේකකරටිඹ කුඇභිර්පක

 දන්නත්කරළවළසිරකවුණහ.කඅඳකඒහකත් ත්කනළවළ.කඅඳකඳක්ඹක්ක
ල ඹන්කඑුකඉන්නහ.කවළඵළයි, තකඑක දඹක්කභතකිරඹහන්න.ක
 ්පකය කු ්පකළටුණුක ශන්ක ිඩකළනීභ කුන්පකතමුන්නහන් ේරහක

සුවද, තකවෘදඹකහක්කඹුකඑඟකඅඳුකඅතක දන්න.කනළත්න්පක ්පක
යුක්කයනක රහ ව්කඅඳකළභළිරකනළවළ, තකඒකභතකඵරඹකරඵහන්න.ක
 ්පක ආණ්ඩුුක ආේථිඹක  නක ඹන්නක ඵළරික ඵක අඳක

අපැහේඹ ඹන්භක දන්නහ.ක  ්පක ආණ්ඩු කු යන්නක පුළුන්ක එක
 දඹයි.කඒකතභයි, තකභහින්දකයහජඳක්කභළිරතුභහුකඵණිනකඑ.කරුක
පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක භුක ථහක යන්නක අසථහක

රඵහදීභක පිළිඵක ඔඵතුභහුක සතුිරන්තක  සමන්, තක භ කක ථහක
අන්කයනහ.ක 

 
 

[2.06 p.m.] 
 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතා 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 

the opportunity given to participate in this Debate on the 

Adjournment Motion on the Statement made by the Hon. 
Prime Minister on the 08th of March with regard to the 

state of the economy of the country and several revisions 

that he proposed to the annual Budget Proposals made by 

the Hon. Minister of Finance in November, last year.  

The Hon. Prime Minister stated to the House that the 

country’s debt has now increased to Rs. 9.5 trillion after 

adding the hidden Government dues, which, he says, 

amount to Rs. 1,442 billion. But, this is a strange 
statement to make; to say that so much of Government 

dues were kept hidden unknown to the Government and 

that now it has come to light and therefore it has 

necessitated a revision in the Budget Proposals in order to 
reduce the budget deficit, which has grown as a result of 

these hidden dues coming to light, and the revenue needs 

to be increased. I say “strange” because I do not think this 

has ever been stated before. A Government, even a new 
Government, comes and says, "When we made our 

Budget Proposals, this is what we thought was the debt. 

But, now we find that it is actually much more." and 

moves to revise their proposals.  
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That in itself shows a certain picture of the capacity of 

the new Government - I say "Government" including 
officials - and not just capacity but forthrightness as well, 

because this is not just Ministers changing seats. There 

are high officials who continue in their positions in the 

Ministry of Finance and in the various Ministries who 
have signed loans, who have signed documents, who have 

committed the country to debt and who continue even 

after the change of government. Therefore, it is indeed 

strange that the Government, and the Prime Minister at 
that, make a statement that so much was kept hidden, 

which has come to light within a short period of six 

months.  

He says, “A total of Rs. 1.2 trillion has to be paid this 

year as debt service payments, of which Rs. 647 billion as 

loan repayments and Rs. 562 billion as interest payments, 

and this does not include the debt that has to be repaid by 
State-owned enterprises, which amounts to Rs. 1.442 

billion”. The new debt, which is supposed to have been 

kept hidden, includes Rs. 365 billion of CPC; Rs. 260 

billion of the Sri Lanka Ports Authority; Rs. 211 billion of 
the SriLankan Airlines and Rs. 21 billion of EPF and ETF 

overdue on the SLTB. The Ministry of Highways alone 

has to pay Rs. 24 billion. All of these staggering amounts, 

the Government says, were kept hidden. Whilst we 
understand that there can be some truth in saying that 

some of these were indeed kept hidden, we are 

constrained to think that the Government could not have 

been unaware of the general trend in which the economy 
of the country is moving. There is a capital flight from the 

country and there maybe reasons for that; there maybe 

external reasons for that and yet, these are not things that 

could have taken the Government by surprise.  

As the new Government came into office in January, 

last year and proposed a mini-Budget in February, last 

year, there were a lot of reliefs and sweeteners given to 
the people, obviously targeting the General Election that 

was due last year. But after the election, in November, 

when the Annual Budget was presented, one braced 

oneself and got ready to hear the bad news; but the bad 
news did not come in November, last year. A kind of a 

Santa Claus Budget continued, only for the Government 

in six months’ time to come and make this confession in 

the House and start changing their Estimates and 
Proposals. This is not a good state of affairs. As I said 

before, it lowers the confidence that investors will have in 

this country, when you disclose to Parliament that 

somehow you did not know that such a staggering amount 
was due; that you made your proposals on false premises 

and now you have to adjust it.  

The foreign debt is a factor that we have lived with for 
a while, but it is something that successive governments 

seem to be comfortable to live with.  It does not seem to 

be bothering us that a major portion of our expenditure is 

actually repayment of our debt.  Unfortunately, no 
definite measures have been taken to reverse this. You 

cannot do it overnight, we all understand that. But, in the 

way that the Government proposes to spend money - and 

I wish to give some examples today - there is no 
indication that there is a desire to reverse this trend.   

For instance, we are an island and ought to be 
exporting fisheries resources. But, we import fisheries 

products to the tune of Rs. 30 billion annually. All right, 

there may have been mismanagement; we may not have 

invested sufficiently, resulting in this state of affairs - a 
tiny island with such rich fisheries resources around, yet 

we pay a huge import bill. Now, if there was a desire to 

change this trend, you would see annually an increase in 

the investment in the fisheries sector, so that we will have 
greater returns; so that we will spend less on imports of 

fisheries products. But, that is not to be. Only Rs. 6 

million investment has been proposed in the fisheries 

sector. We have a Rs. 30 billion  import bill - a country 
that is an island - and you propose to spend only Rs. 6 

million in -  
 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Hon. Member, can I explain that? 
 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතා 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Yes, please.  
 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

That is because, as you rightly said, there is a nascent 

local industry. They are producing tins of fish here. Now 

they cannot compete with the imported product 
pricewise. So, what has happened is, we had the option of 

either destroying that industry completely or giving them 

a subsidy. This Rs. 6 million is really going to Sathosa so 

that they can take in the local product and market it in a 
competitive way, Hon. Member.  It is not a subsidy given 

or an investment to raise the whole fishing industry. It is 

really a subsidy that is given to the local canning industry 

so that they can compete with the imported product.  And 
I fully agree with you that we cannot afford to spend so 

much of money, so many billions of rupees, for the 

imported product. But, on the other hand, we have to 

safeguard the existing people who have set up these 
factories.  

 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතා 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Minister, your explanation only makes it worse. 
What you are saying is, even this small amount of Rs. 6 

million is going towards subsidy.  It is not an investment 

to uplift the sector.  
 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Private sector has invested already. 
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ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතා 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Very well. Private sector may have invested. But 
where is the Government policy of raising the standard of 

fishing so that we can compete? I am suggesting - you can 

have different views on this - that something as obvious 

as the fisheries sector, the Government ought to be 
investing in much more in order  that at least over the 

years you  come to a stage of being able to compete.  It is 

not something that is impossible. It ought to be possible 

for us far more than it is for several other countries. That 
is one industry.  

Take paper and cardboard import - it is huge.  Paper 

and cardboard import is huge, when our paper factories 

are idling.  The Valaichchenai Paper Factory has not 
functioned. We have been asking that you revive it. There 

may be issues with that. The other day I was in the East, 

in Palamunai, attending  the Annual Convention of the Sri 

Lanka Muslim Congress. There, on both sides of the road, 
we saw paddy fields being burnt  -  the Hon. (Mrs.) 

Anoma Gamage was also there -  and we asked them why 

they are burning these fields and the reply we got was, 

“Earlier we could supply this straw to make paper to the 
paper factories. Now, nobody buys our hay. So, it is being 

burnt on the field itself." We have so much of straw.  I 

mean, we are an agricultural economy. We have so much 

of raw material and that is going waste.  

So, the point I am making is, - I am coming to some 
other issues - that you have a crisis. That crisis is being 

identified and presented to the country solely as 

something that has carved out because the previous 

Government hid some of the debt repayments that are 
due.  I am saying, well, there may be some truth in it,  

although you  could not have been  totally unaware of 

that. But I am raising another issue of Government policy. 

How long can we continue in this fashion when even the 
resources that we do possess, even the resources that we 

own, are not put to use because there is no sufficient 

investment by the Government as a matter of policy to 

use it, so that we can get returns subsequently?  I am not 
saying again, I am conceding, you cannot do that 

overnight.  Maybe it will take five years, 10 years, 20 

years. But unless we start somewhere, what is going to be 

the state of our economy? The gap between domestic and 
foreign expenditure, for instance, highways and ports, are 

all indicative of the anomaly that I am highlighting.  

At this particular moment, I want to take one example 

to demonstrate this and, I have chosen the occasion here 

in Parliament to deal with this example. This is an 
example that illustrates what I am saying about the large 

picture and that example itself is an important one. I am 

saying it here because I want to be certain that what I say 

goes down on record. I say it carefully so that there is no 
misunderstanding as to what I am going to say. This 

concerns the 65,000 Housing Project for the North or for 

the North and the East.  

It is estimated that 137,000 houses are necessary to 

meet the housing needs of the North and the East after the 
war devastation. This has to be met somehow. It was 

much more - 250,000 houses - at some particular point in 

time, five years ago. We repeatedly kept appealing to the 

Government about the Government’s commitment to 
build houses. I remember, the Hon. Minister of Special 

Assignment, even during the last regime, answered 

several times at Budget Debates when we raised this and 

when we asked, “If the Indian Government can give us 
50,000 houses where is the commitment of the Sri 

Lankan Government to build houses?” There was none.  

Now we have a strange situation here. The Indian 

Government gave us 50,000 houses which was a huge 

gift, but your Government is now offering to build 65,000 

houses - far more.  I mean, India could give us 50,000 
houses and you are now offering to build 65,000 houses - 

except there are several issues that have arisen with 

regard to this particular Project.  

Under the Indian Housing Project each house cost Rs. 

550,000. There were various issues with regard to that 

that money was not enough. Nevertheless, it was 
estimated that you could complete a house for Rs. 

700,000 or Rs. 800,000. Under the 65,000 Housing 

Project, each house is estimated to cost Rs. 2.1 million, 

which is three times the value of a house under the  
Indian Project. When the housing need is 130,000 odd, 

you are offering 65,000 - half of that number - for each 

house three times the value of the house that was built 

through the Indian Housing Project. Even if it is not three 
times, even if it is twice the amount, you require Rs. 1 

million to build a house comfortably - still you can build 

two stone houses for the price of one.  When I say a 

"stone house", a stone house lasts two or three 
generations. Our people build houses so that they can 

give that as dowry to their daughter and then it passes on. 

It is, as they say, set in stone - it is permanent. So, when 

you can build a permanent stone house for Rs. 1 million, 
very comfortably, a prefabricated steel house is being 

offered for twice that amount of money.   

Yesterday I went to Jaffna to inspect that house. There 

is a model house that has been built. I wanted to see it for 

myself before I speak in Parliament, today. I have read 

reviews by experienced civil engineers and those are not 
very good. So, I am not merely basing it on what I have 

seen with my own eyes - with a non-expert layman’s eye 

- but with a background of knowledge from qualified 

persons. I have taken photographs. Already that model 
house is coming apart. The walls are moving apart. It is 

prefabricated. They have brought in the steel and they 

have fixed it.  Already a gap has come. I want to table 

this photograph of the gap that has already come in this 
model house. It is beginning to move apart. I table* this 
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photograph. The gauge is very small. There is some 

material which has been put in between two tin sheets, 
probably not to pass heat.  But if you shake it, it shakes. A 

stone house does not shake. I was scared to shake it 

harder because it might have made the wall collapse.    

 
ගු නවින් දිවානායක මශතා (ලැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு றன் றமரரக்க - ததயந்ரரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

Hon. Member, write a formal letter from your political 

Party to the Hon. Prime Minister objecting to the material 

they are using.  

 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතා 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Minister.  That is why I said, I want 
to do this carefully. I just want to place it on record, 

because I do not want to be misunderstood. Our people 

need houses.  I do not want it to be said that we have 
opposed the giving of houses. That is not my intention at 

all. We are very grateful. We are very grateful, let me 

repeat it. The Government is willing to offer 65,000 

houses for free for our people when they need houses so 
desperately.  But, that does not mean that we should close 

our eyes to something that is so blatantly obvious to us. 

That is why I am saying this. It shakes.  I asked the 

occupant about the house.  She is very glad.  I must put 
that on record as well.  She is very glad that she has got a 

house. She showed me the photograph of the hut she was 

living in before and said, “Who would have given me a 

house like this?”  It has furniture - beds, tables, chairs, 
kitchenette, two fans, a solar panel, water supply and all 

of that - a package.  But you cannot do anything to it.  

You cannot get that material here.  If it breaks, that is it.  I 

do not know whether there is a warranty period.  

Thus 50,000 houses plus several other housing 

projects were given to the people at the time when 

beneficiaries were chosen on the basis of most needy.  So, 

let us say, 75,000  houses have been given to the most 
needy. Now when you choose the beneficiaries, it is the 

next section, not the most needy.  So they are being given 

those houses that are two or three times the value of an 

earlier house. But really we do not know whether it is of 
that value. It will cause a huge social imbalance. We 

asked these people, “Do you think it will last?”  They 

said, “We do not know whether it will last.”  Some 

engineers told us that it will not last ten years. To my lay 
knowledge, I do not think it would last five years.  

But that is not all.  The Government is willing to 

spend US Dollars 1 billion on this Project - 65,000 houses 

into Rs. 2.1 million.  Now, it is true that you are getting 
them on concessionary terms.   But if you build 65,000 

houses for half the amount, your cost would be US 

Dollars 500 million, not US Dollars 1 billion and if it is a 

stone house that will last for generations.   

We have looked through the facility. You also have a 

grace period; you do not start paying now; you start 

paying one year later.  All that is true.  But, eventually, 

you have to pay.  That is why I said this is also 
demonstrative of the larger picture.  Borrow now at better 

rates; all that is true.  But, you have to pay eventually.  

You have a ten-year period to repay the whole thing.  We 

want the Government to take a re-look at this. We want 
the houses.  Our people need the houses. But, we want it 

done in a way that will be acceptable not just for the 

recipient who will be thankful anyway but also for the 

society.  

Now, when you do a project like this, it also generates 

employment. When the other houses were built it gave 

employment to people.  I have done a working on how 

much people can earn off this.  If you build it for over a 
year, it can give employment to quite a number of people.  

It can actually give employment to 13,000 workers for 

five years and we have that workforce locally itself of 

masons, carpenters, et cetera as we have just done for all 
of these other houses. 

 
ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

The workers were -       

 
ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතා 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

They are locals. They employed labour. It was owner-

driven. That had its own faults; but we can learn from 

those faults.  Some of these houses are being given - and 
it should be - to female-headed houses.  So, owner-built 

model may not really suit. But, you do not have to do that 

way.  You can give it to contractors. They will employ 

workmen and build the houses. So, if you can give 
employment for 13,000 people for a period of five years 

and spend half of the amount that you will spend, why on 

earth would you want to spend so much more that 

benefits so many less?    

The tender procedure itself has serious flaws.  I was 

told in August last year as to who was going to build the 

houses. I was told the name of the eventual builder.  I 

have said this in public before.  I will tell you where I 
was told; I was told on stage when His Excellency the 

President came to hand over the land in Sampur in late 

August last year.  And, in September, a tender was called 

for and there were just 12 days’ time to bid on this 65,000 
housing project. All this is very specific and tailor-made 

for this. There are serious flaws and I do not want to 

place all of them on record here.  That is known and 

eventually this is happening.-[Interruption] This is steel. 
There are many steel manufacturers who are looking for 
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dumping grounds because the price of steel had fallen or 

about to fall.  Do we want to give them the dumping 

ground? What are they getting in return for that and who 

else is getting what in between, is a very serious question 
that has to be asked. So, the initial estimate of US Dollars 

1 billion is a big amount. In the overall picture, it may be 

a small cog, but, this demonstrates the policy - the flaw. 

It shows the insensitivity to the real local need and the 

long-term benefit.  My house in Jaffna - I only had to do a 

little bit of repairs - was built by my great grandfather.  It 

is a stone house built more than a hundred years ago.  It 
still stands. I go and live there today. Will this last that 

long and you are paying double or treble the amount of 

money that a stone house costs. - [Interruption.] This 

house was built by my great grandfather and I am still 
able to live in it.  It was built at a time when house 

building technology was in the primitive stages.  It is a 

stone house. So, why do we do this?  I would say, even if 

a stone house costs more - [Interruption.]You will have 
to look at the future and invest in that. -[Interruption.]  
Exactly!  

When you ask these people specifically, "What do you 
prefer, a stone house or a tin house?" They do not want to 

say it.  This is another thing. Forms are published in the 

newspapers to apply.  After this issue has been raised, 

there is a new clause in the form now.  People have to 
say, "I accept this unconditionally without any change 

whatsoever ..." and all that and sign. Somebody who does 

not have a roof over his head will take it.  It looks like a 

caravan.  That does not accord with how our people are 
used to live.  Of course, I must be fair, when you have a 

solar panel and when you have some furniture, all that 

adds value. There is no question on that.  But that is not 

the dire need.  The dire need is a house.  If you can build 
a house for Rs. 800,000, then with another Rs. 200,000, 

you can give some more and within Rs. 1 million, you can 

provide so much more.  

So, something that is so blatantly obvious - there 

seems to be some obduracy to see the obvious, to refuse 

to see what stares in your face.  Therefore, I would urge 

the Government to kindly reconsider this.  I will take the 
Hon. Minister's suggestion. We have already made our 

representations without wanting to embarrass the 

Government.  But, since this seems to be going ahead, to 

avert further disaster, I thought, I will raise it and also for 
our own people to understand why we have taken up this 

position.  It is not because we do not want houses. We 

desperately want them.  But, it must also be done in a 

manner that is acceptable and that makes even financial 
sense.  

This illustrates in a way what I have been saying about 

whole of economy and the approach and the policies that 

are being pursued.  Maybe, it was a shock for the 

Government, for the Hon. Prime Minister to come into 

the House and say, "This is really our debt commitment, 
we have to raise additional revenue and we are changing 

our proposals."  But, along with that, I would urge the 

Government to take a re-look at the long-term policies 

and somehow make those changes even gradually so that 
our debt burden does not keep growing and we become 

accustomed; I am afraid we have already become 

accustomed to it.  But, we have to look for ways to 

reduce it and that can only happen by being bold in 
changing our fundamental economic policies. 

Thank you 
 
ගු නවින් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Navin Dissanayake, what is your point of Order?  

 
ගු නවින් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක  ඵි විභක සතුිරයි.ක

විඳක් ගක රුක භන්ත්රීය ඹක්ක විසින්ක භ කක නභක අදක දින ගදීක
වන්ක යරහක ිර ඵනහ.ක අදක ඇත්තක ල ඹන්ක කුඩහක  ත්ක තුක
හිසමඹන්ක  ිශමුක ඇවිල්රහක ඹ්පකිසික උද් කෝණඹක්ක ශහ, තක

ඔවුන් කක වනධහයක ්පඵන්ධ.ක ක ඒක ඔවුන්ුක ිර ඵනක
ප්රජහතන්ත්රහදීකඅයිිරඹ.කඔවුන්කභ කකහේඹහරඹුකඇවිල්රහකභභයි, තක
පැ ඹෝජයක ඇභිරතුභහයි, තක ක භ කක  ල්්පතුභහයික භඟක ඉතහභත්ක
සුවදක හච්ඡහක ශහ.ක අපික ඔවුන් කක හිතක ළනසුහ.ක ඔවුන්ක

නළතත්කගිඹහ.ක 

භන්ත්රීය ඹක්කකිඹරහකිර ඵනහ, තකභභකඒකහච්ඡහ ව්දීකකිව්හක

කිඹරහක වනහධහයක  දන් න්ක නළවළක කිඹරහ.ක ඒක ්පපේණක

අතයඹක්.කවි ලේ ඹන්භකඅපිකකුඩහක ත්කතුකහිසමඹන්ු, තකයඵේකතුක

හිසමඹන්ුයි, තක  ඳිල්ක හරුන්ුයික  ඳි වියක වනහධහයඹක

ඳළවළදියේභකරඵහක දනහ.කනමුත්කඔවුන්කඉල්රනකසථහයකසමරකඅඳ කු

රඵහක  දන්නක අභහරුක්ක ිර ඵනහ, තක  ්පක ය කරක ිර ඵනක ආේථික

තත්ත්ඹකපැහ.කඇත්තකල ඹන්කගිඹකඅවුරුද් ද්කජනහරිකභහ ගක

8ළපැකදහයින්කඳසුකතභයික -අ ත්කආණ්ඩුක්කආහුකඳසුකතභයි-ක

රුපිඹල්ක 80ක්ක අමුක  ත්ක දළුකකි රෝක්කවහක රඵහක  දන්නක යජඹක

තීයණඹක  ශේ.ක අ ේක කිරිඇල්රක ඇභිරතුභහක ඒක අසථහ ව්ක

ඇභිරයඹහක වළටිඹුක ුයුතුක ශහ.ක නමුත්ක අඳුක දළනුක එ වභක

සථහයකසමරක්කරඵහකදීභුකඅභහරුයි.ක 

වි ලේ ඹන්කඳවතකයුකඅමුක ත්කදළුකකි රෝක්කවහකරුපිඹල්ක

55ක-ක60කඅතයකමුදරක්කදළනුකරළ ඵනහ.කඅ ේකඋත්හවඹකන් න්ක

නක  ශක ඳිශකක්රභඹක්කවදරහ, තක ්පකසමරකළඩිකයනකඑ.කභභක

හිතන් න්කඅඳුකඒකඅනහත ගකයන්නකපුළුන්ක යිකකිඹරහ.ක

 ්පකභළිරකබ ගදීකභ කකනභ වන්කයසමන්කළරැදික කප්රහලඹක්ක

වුණුකපැහකවි ලේ ඹන්කඅඳ කකභහධයක වෝදය, තක වෝදරිඹන් කුඒක

ළනකපැළරැදිකකකිරීභ කුභහක ්පකඅසථහකඉල්රහකසිටිඹහ.ක ඵි විභක

සතුිරයි.ක 

937 938 
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ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මශතා (රාජය ලයලවාය වුංලර්ධන 
නිමයෝජය අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - அச தரறல்தொற்சறகள் 

அதறறயத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
රුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ, තක ක රුකඅග්රහභහතයක යපැල්ක

වික්රභසිංවකභවතහක2016කභහේතුක8ළපැකදහකඳහේයේ ්පන්තුකඅභතහකශක

ඒක වි ලේක ප්රහලඹක පිළිඵක  ්පක හදක විහදඹුක ්පඵන්ධක  නක
අත ේදීක භභක වි ලේ ඹන්භක අභළිරතුභහුක සුඵක උඳන්ක දිනඹක්ක
 ව්හකකිඹහකප්රහේථනහකයනහ.කභභකළභළිරයි, තකඅභළිරතුභහ කකඒක

ප්රහල ඹන්ක එක්තයහක ිුක්කකිඹන්න.ක කඑහික භ ේක වන්ක
නහ: 

"2016ක ේක අඹකළඹක ල්නඹකසකයද්දීත්ක ය කරකණඹක

පිළිඵක ්පපේණක  තියතුරුක හේතහක වීක ිරබු ණ්ක නළවළ.ක ඊ කු
ඉස ල්රහක භවයක ඒහක පිුක රහක ිරබුණහ.ක ඉස ල්රහක ිරබුණුක
ආණ්ඩුක ්පකඔක් ෝභකවළංගුහ.කඑකඑකංසථහකඹු ත්, තකඅ නක්ක
ඒහක ඹු ත්කඒකවිසතයක ළශ හ.ක අයකභශසිරුරුකවංනහකහ කක

ඵඩ්කඑ ක්කදභරහ, තකඅල්භහරි ගකදභරහකවරහකිරබුණහ.කඒහකවරහක
ළඩක්කනළිරකපැහකඅපිකඒහකඇරිඹහ.ක 

අඹක ළ ඹන්ක ඳසුත්ක අඳුකතකතක  තියතුරුක හේතහක වුණහ.ක

 ්පකවරිඹුකයුද්ධඹක්කඅහන ගකඇිරකවුණුකතත්ත්ඹක්කහ කයි.ක
 ඵි වෝක ද නක්කඅතුරුදවන්ක රහ.කඒකඅඹකසමඹකගිඹකඵ කුආයංචික
ිරබුකණත්, තක තවවුරුක යක  නක නළවළ.ක භශන්ක වමුක වීක නළවළ.ක

 භතළනදීකඅඳ කු ඳනීකගිඹකතත්කරුණක්කව ණ්, තකආණ්ඩුකවිවිධක
ආඹතනක වයවහක ත්ක ණඹක ප්රභහණඹක ආණ්ඩු ව්ක ආදහඹභක වළටිඹ කු
දක්හකඇිරකඵයි.ක ්පකපැහකඅඹකළඹකඳයතයඹකපිළිඵක වෝකරඵහක

ත්ක ණඹක පිළිඵක  වෝක ළඵෆක ංයහක  ල්නක  වළිදයව්ක වීකක
ිරබු ණ්ක නළවළ.ක  ්පක ඔක් ෝභක වංරහයික ිරබු ණ්.ක  ්පහක
තදුයුත්කවංහක නකඹන්නකඅපිකරළවළසිරකවු ණ්කනළවළ.කප්රලසනඹක

 භික්කවුණත්, තකඒහක වළිකයන්නකඅපිකතීයණඹකශහ."ක 

එදහකඅභළිරතුභහකඳහේයේ ්පන්තු ව්දීකඑභකවිකක ලේකප්රහලඹකශහ.ක
ඊුක ඳසුක හුඟක්ක අඹක එඹක වි ව්චනඹක ශහ.ක "එ වභක න් න්ක
 ි විභද?ක ්පහකවංරහකයන් න්ක ි විභද?"කකිඹහකඔවුන්ක

ඇහුහ.ක භුක ඇත්තුභක හිනහක ගිඹහ, තක රුක පැක ඹෝජයක හයක
බහඳිරතුභපැ.ක 

මීුක ිරඹුක විතයක උඩදීක  ්පක ය කරක භසතක ණඹක ප්රභහණඹක

පිළිඵක ඳයහජිතක ජනහධිඳිරතුභහක ප්රහලඹක්ක යක ිරබුණහ.ක ඒක
හ කභක අභළිරතුභහකයක ිරබුණුකප්රහලඹක විහිළුුක රක්යසමන්ක
ථහකයකිරබුණහ.කභහින්දකයහජඳක්කභළිරතුභහකඅවුරුදුක9ක්ක ්පකය කරක

ජනහධිඳිරක රහකහිටිඹහ.කඑතුභහකජනහධිඳිරකධුයඹකදළරක2005-2014ක
හරකසීභහ ව්ක ්පකය කරකමුළුකණඹකප්රභහණඹකඅිරවිලහරකප්රභහණඹකින්ක
ළඩික  රහක ිර ඵනක ඵක අඳක දන්නහ.ක එඹක ප්රිරලතඹක්ක වළටිඹ කු

කිව් ිත්, තක ්පකහරඹකතුශදීක233කින්කළඩික රහකිර ඵනහ.ක දශක
 ද්ශීඹකපැසඳහදන ගකප්රිරලතඹක්කවළටිඹුකත් තිත්, තක2005-2014ක
හරකහුව ව්කණඹකප්රභහණඹකහුඟක්කළඩියිකකිඹහත්කයජ ඹන්ක ්පක
රුක බහුක දුන්නක  ල්නරක ඇතුශත්ක  රහක ිර ඵනහ.ක

ඇත්තුභක ඒක  ල්නක ළනක තභයික අඳක ප්රලසනක ශේ.ක අඳක කිව්හ, තක
" ්පක න්නකඵළවළ, තකමීුකළඩිඹකණඹකඅය නකිර ඵනහ"කකිඹහ. 

ඇත්තුභක ඒක යජඹක  ශේක  ඵ වවින්ක යහජක හිතක  දඹක්ඹකක

කිඹන්නක පුළුන්.ක එ වභක නළත්න්පක කිඹන්නක පුළුන්, තක  ළින්ක
යන්නක ඵළරික  දඹක්ක ක්රක ශහක කිඹහ.ක හභහනය ඹන්ක "යහජයක
ණඹ"ක කිඹන් න්, තක බහණ්ඩහහයඹක වයවහක න්නහක මුදල්.ක

බහණ්ඩහහයඹක වයවහක න් න්ක නළිරක  නත්ක ආඹතනක ඳහවිච්චික

යරහක  ්පක මුදල්ක ත්තහ.ක එවි කු ප්රිරලතඹක ඳහරනඹක යන්නක
පුළුන්.කයහජයකමරයක නිනකආඹතනකවයවහත්ක ්පකණඹකත්තහ.ක
ඳසුගිඹකයජඹකඒකහ කකණඹකළඩිළඩි ඹන්කත්තහ.කළඩි ඹන්කණඹක
ත්කවි ලේකක්රභක දක්කිරබුණහ.ක 

එක්, තක  නත්ක ආඹතනක ආණ්ඩුක  ුවුක ණඹක ළනීභයි.ක
එ වභකයරහ, තකආණ්ඩු ව්කණඹකණනඹකයනක ිුකප්රිරලතඹක
අඩුයික කිඹහක  ඳන්නහ.ක ඒක එක ක්රභඹක්.ක අ නක්ක ක්රභඹක
 භික්ද?ක අපික එදහක ගිහිල්රහක යජඹක බහයන්නහක විු, තක යජ ගක
ආඹතනරකවිඹදභකළඩියි.කඳහේයේ ්පන්තුකඅුවභතකයපුකවිඹදභ කු

ඩහක යජ ගකආඹතනරකවිඹදභක ළඩි ඹන්කිරබුණහ.කභුක ඒක දත්තක
 ඳන්න්නක පුළුන්.ක භභක ඒහක තත්ක ටිකින්ක  ඳන්න්නක
ඵරහ ඳි යිත්තුක නහ.ක 

යහජයක මරයක  නිනක ආඹතනක පිළිඵක විසතයක එදහක  ්පක රුක
බහුකිරබු ණ්කනළවළ.ක2014කඅහන ගදීකභවකඵළංකු ව්කහේතහක
ඉදිරිඳත්කයනක  ිුක තභයික  ්පකඵක දළනත් ත්.ක කඔඵතුභන්රහක
දන්නහකඑඹකඳශමුළපැකතහුක ්පකරුකබහුකඉදිරිඳත්ක ශේ, තක
2015ක අ ප්රේල්ක භහ ගදීක ඳභණක නකඵ.ක භවක ඵළංකු ව්ක හේතහක

ඉදිරිඳත්කයනක ිුකඑඹ කුඅ ත්කගුක්කඇතුශත්කශහ.කඒකඅ ත්ක
ගු ව්කවන්කයකිර ඵන් න්, තකයහජයකමරයක නිනකආඹතනරක
ිර ඵනකණඹකප්රභහණඹයි.කඒකගුකමීුකප්රථභ ඹන්කිරබු ණ්කනළවළ.ක

ඒකගු ව්ක වන්කයකිර ඵනහ, තක යහජයක මරයක  නිනකආඹතනක
2005දීකරුපිඹල්කබියේඹනක31.4යිකත් ත්කකිඹහ.කනමුත්ක 2014කනක
 ිුක රුපිඹල්ක බියේඹනක 754ක්ක අය නක ිර ඵනහ.ක තත්ක

විධිඹුකකිව් ිත්, තකප්රිරලතඹක2332කින් ළඩික රහකිර ඵනහ, තක
 ්පකඅවුරුදුක9කතුශදී.කතත්කවිධිඹුකඑඹකභපැන්නකපුළුන්.කහුඟක්ක
 රහුක යජඹක -බහණ්ඩහහයඹ-කණඹක අය නකවන්කයනහ, තක

"ඉසයක ණඹක ප්රිරලතඹක  රහක ිරබු ණ්ක සිඹඹුක 95යි.ක දළන්ක
ිර ඵන් න්ක සිඹඹුක 75යි"ක කිඹහ.ක නමුත්ක ඇත්තුභක ඵළ  ිත්, තක
යහජයක මරයක  නිනක ආඹතනයේන්ක අය නක ිර ඵනක ණඹක

ප්රභහණඹක2005දීක දශක ද්ශීඹකපැසඳහදන ඹන්කසිඹඹුක1.3යි.ක 2014ක
නක  ිුක  ්පක ක්රභඹුක ත්ක ණඹක දශක  ද්ශීඹක පැසඳහදන ඹන්ක
සිඹඹ කු 7.7ක්ක  නහ.ක එ වභක න්පක ණඹක ප්රභහණඹක ළඩික  රහක
ිර ඵන් න්ක  ි විභද?ක ඇත්තුභක  ්පක ප්රභහණඹත්ක ණඹර කු

එතුක යන්නක ඕනෆ.ක ඵරන්න, තක  ්පක ය කරක ිර ඵනකණඹක ප්රලසනඹක
දිවහ.ක 

ඒකවිතයක්ක නි යි.කඑ වභකශහකභදිහුක ශේක භික්ද?ක
ඵළංකුරුක ගිහින්කකිව්හ, තක "ණඹක  දන්න"කකිඹහ.ක ඵළංකු ව්ක සිටිනක

ෘත්තීඹ ව්දීන්කකිව්හභ, තක "අ ඳෝ, තකඕුකන්පකණඹක දන්නකඵළවළ!ක
අදහනභක ළඩියි"ක කිඹරහ, තක ඒක අඹ කු කිව්හ, තක "වරි, තක අපික ඵළංකු කු
guarantee එක්, තකවිරඹක්ක දනහ"කකිඹහ.කවිරඹක්කදුන්නහ.ක
ඵළංකුක පැ්පභක ණඹක දුන්නහ.ක ඇයික ඵළංකුක පැ්පභක ණඹක

 දන් න්?කඵළංකුකදන්නහකඒකණඹක ඵිල්කණඹකවු ණිත්කඑඹකභවහක
බහණ්ඩහහය ඹන්ක න්නක පුළුන්ක කිඹහ, තක යහජයක විරඹක්ක -
Government guarantee එක්-ක ිර ඵනක පැහක ඒක මුදල්ක න්නක

පුළුන්ක කිඹහ.ක අපික ණන්ක වදන්නක ඳුන්ත්තහක විරක කීඹක්ක
 දනහදක කිඹරහ.ක රුපිඹල්ක බියේඹනක 500ුක ඩහක විරක දීරහක
ිර ඵනහ.කඒහත්කඑතුකයන්නකඕනෆකයහජයකණඹරු.කවිරක

ප්රභහණ ගත්කසීභහක්කිර ඵනහක න්.කවිරක දන්නකඵළරික නක
 ි කු "Letter of Comfort" කිඹරහකඑක්කදුන්නහ.කඒකකිඹන් න්ක
 භික්ද?ක විරඹක්ක  නි, තක යේඹභනක්ක  දනහ, තක

"ඔඹ ිල් රෝක ඵළංකුයේන්ක ණඹක  දන්න.ක  ්පක යේඹභනක
ිරඹහන්න.ක අපික පිළින්නහක අඳක ඉල් හභක ඔඵතුභන්රහක මුදල්ක
දුන්නහ"කකිඹහ.කඒකආහයඹුක ්පකඵළංකුරුක"Letter of Comfort" 
එක්ක දීරහක ිර ඵනහ.ක රුපිඹල්ක බියේඹනක 70ුක ඩහක ළඩියි, තක ඒක

හ කකදුන්කයේයු්ප.කකඔඹකවිධිඹ කුතභයිකයජඹ කුිර ඵනකණඹකකීභක

939 940 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ක්රභක්රභ ඹන්ක ළඩික වු ණ්.ක නමුත්ක  ්පක ණඹක ප්රභහණ ගක කිසික
ළු ක්, තකප්රලසනඹක්කනළවළකකිඹහකයුුයි, තක රෝඹුයික ඳන්න්නක
 ල්නකඒකවිධිඹුකවදහත්තහ.ක 

රුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ, තකඅ ේකයජඹකඳත්කවුණහ කු
ඳසුක පැ ඹෝජයක ඇභිරක   නකුක වළටිඹුක භභක භහේක ංේධනක
අධිහරිඹුකගිඹහ.කභහේකංේධනකඅධිහරිඹුකගිඹහභකතභයිකඅඳ කු

දළනන්නකරළබු ණ්, තකකභවහකභළිරයණඹකඳත්න්නකඉසයක රහක
 ින්ත්රහත්රුන්ක  න්නරහ, තක " ්පක  ්පක තළන්රක ඳහයල්ක
වදන්න.කදි කුවයවුකඳහයල්කවදන්න.කභළිරයණ ඹන්කඳසුකඅපික

ඒකණඹක න්න්ප"කකිඹරහකඒක ින්ත්රහත්රුන්ුකකිඹහකිර ඵනක
ඵ.   

එතළනුකගිහින්කඅපිකඅයණකවුණහ.කභහේකංේධනකඅධිහරිඹ, තක

ජහිරක ඉිරරිකිරී ්පක ඵළංකු න්ක ඳභණක්ක රුපිඹල්ක බියේඹනක 28ක
ඳභණකණඹකප්රභහණඹක්කරඵහක නකිරබුණහ;කඅ නක්කඵළංකුයේුවත්ක
ණඹක රඵහක  නක ිරබුණහ.ක  ින්ත්රහත්රුන්ක ගිහින්ක ඳහයල්ක
වදන්නකකිඹහක ්පකණඹකත්තහ.කඅපිකඅයණකවුණහ, තකඑතළනුකගිඹහභ.ක

ඒක බිල්ඳත්ක අඳ කු  හක න්නක විධිඹක්ක නළවළ.ක  භිද, තක
ඳහේයේ ්පන්තු න්ක ඒහක අුවභතක යරහක නළවළ.ක ඳහේයේ ්පන්තුක
උත්තරීතයයි.කවළභකවිඹදභක්භකඳහේයේ ්පන්තුකදළනකසිටිඹකයුතුයි.කඒක

පැහකතභයිකඅඹකළඹක්කිර ඵන් න්.කහරඹකභදිකපැහකභභකඑකයහජයක
ආඹතනඹකඋදහවයණඹක්කතභයිකභභක භතළනක ඳන්හක දන් න්.ක
 ්පකආහයඹුකතභයික ්පකණඹකප්රභහණඹන්කළඩිය නකිරබු ණ්.ක 

 ්පක ය කරක ිර ඵනක ණඹක කීභක ඇත්තුභක ඵරනහක න්ප, තක
බහණ්ඩහහය ඹන්ක ත්ක ඒහක ිර ඵනහ.ක ඊුක අභතයක ආඹතනක
වයවහක යජ ගක විරක ඇතු, තක Letters of Comfort  වයවහක ත්ක

ණඹත්ක ිර ඵනහ.ක ඇත්තුභක ක යහජයක ණඹක ප්රභහණඹක  ිච්චයක
විලහරදකකිඹහකඵරන්නකන්ප, තකඒුකඅුවභළිරඹක්ක නිභළිරකවිඹද්පක
ශකප්රභහණඹත්කඅපික එතුකයන්නකඕනෆ.ක ක එඳභණක්ක නි යි, තක

 ්පක ණඹක න්න ිුක 2005ක ිරබක තත්ත්ඹුක ඩහක ක 2014ක ිරබක
තත්ත්ඹකහුඟක්ක නස.කකරංහ ව්කයජඹන්කක2005ක න්පකණඹක
න්න ිුකවි ලේ ඹන්භකණඹකත් ත්කරුපිඹල්යේන්, තක ද්ශීඹ.ක
ත්කවි ද්ලකණඹකකප්රභහණඹක ඵි විභකඅභයි.කඒකරඵහකත්කවි ද්ලක

ණඹක ප්රභහණඹත්ක  ඵි විභක අඩුක වනහධහයක  ඳියේඹුක තභයික එදහක
අ ේක යජඹන්ක රඵහක ත් ත්.ක ඒක යජඹන්ක එක්ත්ක ජහිරක ඳක්ක
යජඹන්ක න්නකපුළුන්;ක ශ්රීක රංහකපැදවසකඳක්ඹක ප්රමුක යජඹන්ක

 න්නකපුළුන්.කනමුත්කකඑදහක න්පකණඹකත් ත්කකී භන්.කක
 ඵි විභකප්ර ව්ල භන්කතභයිකවි ද්ශීඹකණඹකප්රභහණඹන්කත් ත්.කක 

2005 ඉරහකරුපිඹල්කබියේඹනක 956ක්ක ල ඹන්ක ිරබක වි ද්ශීඹක

ණඹක හරිඹක 2014ක  න ි කු රුපිඹල්ක බියේඹනක 3, ත113ුක ඉවශක
ගිඹහ.ක තකවිධිඹුකකිව් ිත්, තකසිඹඹුක 953කින්කඑඹකඉවශක ගිඹහ.කක
 ද්ශීඹකණඹකහරිඹකඉවශකගි ගකසිඹඹුක145කින්කඳභණයි.කනමුත්ක

වි ද්ශීඹක ණඹක හරිඹක සිඹඹ කු 1, ත000ුක කිකරටුක  න්නක ඉවශක
ගිඹහ.කභභකන් න්ක2005කවක2014කේයි.කඒකඅුවකවි ද්ශීඹක
 ඳිලීකහරිඹකසිඹඹ කු1, ත553කින්කඉවශකගිඹහ.කනමුත්ක ද්ශීඹක ඳිලීක
හරිඹකඉවශකගි ගකසිඹඹුක190කින්කඳභණයි.කක 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක භභක  ්පක හයණඹක
කිඹන්නක වේතු, තකණඹකන්නකඑක  ි විභුත්ක අදහනභක ළඩික
යනහ.කනමුත්කවි ද්ශීඹකණඹක න්නකිර ඵන ිුකඅදහනභක

ඊුත්ක ළඩිඹක ඉවශක ඹනහ.ක 2005ක ක වනක  ඳියේඹුක ත්ක ණඹක
ප්රභහණඹකසිඹඹ කු96යි.ක  ශක ඳිශක ඳියේඹුකත්කකහණිජකණඹක
ප්රභහණඹක -වනක  නිනක  ඳියේඹු-ක සිඹඹුක 4යි.ක 2014ක

 න ිුකඒකවනකක්රභඹුකත්කණඹකප්රභහණඹකසිඹඹුක96කසි කු
සිඹඹුක 48ුක ඵළවළරහක ිර ඵනහ.ක එත ිුක   ශක  ඳිශක

ක්රභඹුයික න් න්.ක   ශක  ඳිශක ක්රභඹුක න්නහක ණඹක

 න්නුක ඕනෆ.ක ඒහයින්ක  ේ යන්නුක ඵළවළ.ක ඉිරන්ක  ්පක
අදහනභකක්රභකක්රභ ඹන්කළඩි රහකිර ඵන් න්ක ්පකවි ද්ශීඹකණඹක
වයවහයි.ක 

එඳභණක්ක  නි යි, තක යහජයක මරයක ආඹතනක පිළිඵක භභක

තදුයුත්කකිඹන්නකඕනෆ.කයහජයකඵළංකුයේන්කයජඹුකදීරහකිර ඵනක
ණඹක ප්රභහණඹක  දක ඵළ  ිත්ක අඳකු ක  ඳ නනහ, තක භවජනක
ඵළංකු න්කවකරංහක ඵළංකු න්කරුපිඹල්කබියේඹනක 527ක්කණඹක
දීරහකිර ඵනහ;කජහිරකඉිරරිකකිරී ්පකඵළංකු න්කරුපිඹල්කබියේඹනක

380ක්ක දීරහක ිර ඵනහක කිඹරහ.ක තක විධිඹුක කිව් ිත්, තක ඒක
ප්රභහණඹක රුපිඹල්ක බියේඹනක 900ක ඉක්භහක  ිසින්ක ිර ඵනහ.ක ඒක
කිඹන් න්ක ්පකයහජයකඵළංකුකතු නන්කයජඹුකදුන්නකමුදල්, තකමුළුකණඹක

ප්රභහණ ගකප්රිරලතඹක්ක රකඵරපුහභකඑඹකසිඹඹුක21ක්ක නහ.කක
 භහිකිර ඵනකළු ක භික්දක?ක භහිකිර ඵනකළු ක ්පයි.ක
සමපැසසුක ගිහින්ක තළන්ඳතුක දභනහ.ක ඵළංකුයේන්ක ඒහක ඔක් ෝභක

අය නක යජඹුක දුන් නිත්, තක ඒක කිඹන් න්ක  ්පක ය කරක  ද්ශීඹක
යහඳහරිඹහු-ක ක ඔවුන්ක විලහරක යහඳහරිඹන්ක  න්නක පුළුන්;ක
භධයකඳරිභහණකයහඳහරිඹන්ක න්නකපුළුන්;කකුඩහකයහඳහරිඹහක

 න්නුක පුළුන්, තකනළත්න්පක අ ේක වන්දි ගක ිර ඵනක  ඳිඩිකඩක
හේපුක  න්නුක පුළුන්.-ක න්නක පුළුන්ක ණඹක ප්රභහණඹක අඩුක
 නහ.ක ඒු, තක "It is the crowding out effect." කිඹරහක
කිඹනහ.ක  ්පක  වේතුක පැහ, තක ඵළංකුයේන්ක ණඹක ළනීභක තුළින්ක

ඔවුන්ක එළිඹුක තල් ක  නහ.ක යජ ගක ප්රධහනක ඵළංකුක  ද න්ක
සිඹඹුක30යි, තක40යිකඅත ේකප්රභහණඹක්කයජ ගකආඹතනරුයිකණඹක
 දන්නකසිදු රහකිර ඵන් න්.කඔන්නකඔඹකඳසුබිභකභතකතභයික ්පක

යජඹුක ්පකආණ්ඩුකඵහයන්නකසිදු රහකිර ඵන් න්. 

භභක ළභළිරයි, තක වි ලේ ඹන්භක ශ්රීරන්න්ක ගුන්ක භහභක
පිළිඵකඅදකඹභක්කකිඹන්න.කභභකයහජයකආඹතනකළනකථහකශහ.ක

ශ්රීකරන්න්කගුන්කභහභකකිඹන් න්කයජ ගකආඹතනයේන්කඑක්ක
ඳභණයි.ක විලහරක ල ඹන්ක ණඹක න්නහක ආඹතන, තක අරහබක රඵනක
ආඹතනක ිර ඵනහ.ක පැජක  තල්ක නීිරතක ංසථහ, තක රංහක

විදුයේඵරක භණ්ඩරඹ, තක ශ්රීරන්න්ක ගුන්ක භහභක ළපැක යහජයක
ආඹතනක  ඵි විභඹක්ක ිර ඵනහ.ක නමුත්ක ශ්රීරන්න්ක ගුන්ක
භහභකළනකඹ්පකකිසිකකීභක්කිර ඵනකපැහකභභකවි ලේ ඹන්භක

ඒක ළනකරුණක්, තක  දක්කකිඹන්නකළභළිරයි.ක 2015ක භහේතුක 31ක
නක විුක ශ්රීරන්න්ක ගුන්ක භහ ්පක අරහබඹක රුපිඹල්ක බියේඹනක
128යි.කනළත්න්පකරුපිඹල්ක ෝටික12, ත800යි.ක ්පකඅවුරුද් ද්කභහේතුක
අන්කනකවිුක-කඑනකිර ගදීක-කඒකරුපිඹල්ක ෝටික15, ත000 කු

ශංක න්නකඹනහ.කඒකවිලහරකඅරහබඹක්.ක ්පකඅරහබකළඩිකනකවි කු
 ්පකඅරහබරුක න්නක න් න්ක ්පකය කරක ඳිදුකජනතහුයි.ක
 භිද, තක ඵදුක අඹක යරහක තභයික  ්පක අරහබක පිඹන් න්;ක  නක

ක්රභඹක්කනළවළ.ක හුඟක්ක රහුකඅඳුකකිඹනහ, තක යජ ගකආඹතනක
වුණහභකඒකයහජයකආඹතනක ි විභකවරිකිරඹහක නකඉන්නකඕනෆක
කිඹරහ.ක ඵදහක  නක ිරඹහක  නක ඉන්නක ඕනෆක කිඹරහක කිඹනහ.ක

සමපැසුන්ුක අදවක්ක දීරහක ිර ඵනහ, තක "යහජයක ආඹතනක ිර ඵනහක
න්පක ිච්චයකරසනද?කඒහක ඳෞද්ලීයණඹකයන්නක දන්නක
 විකනළවළ, තක ි විභකවරිකිරඹහක නකඉන්නකඕනෆ."කකිඹරහ.කඒක

භතඹකඇිරකයරහකිර ඵනහ.ක 

කඔඹකගුන්කභහභකළනකථහකයනක ිුකභළ නකචිත්ර ගක
අවසක ඹහත්රහක්ක ිර ඵනහ.ක අ ේක ජහිරක  ිඩිඹකිර ඵනක ගුන්ක
ඹහත්රහක  ඳ නනහ.ක එතළනදීක දනක අදවකතභයි, තක "අපික ි විභක

වරික ඒහක ආයක්හක යන්නක ඕනෆ"ක කිඹනක එ.ක අපික ජනතහ කු
 නිකිඹපුක දඹක ්පයි.කඒකගුන්කඹහනඹුකඹ්පකකිසිකටිනහභක්ක
ිර ඵනහ.කනමුත්කඒකටිනහභුකඩහකළඩියි, තකඒක ගුන්කඹහනඹ කු

 න්නකත්තකණඹ.ක 

ඇත්තුභකසමපැසුන්ුකරළබිරහකිර ඵන් න්කඍණක දඹක්.ක ්පක
තභයික  රහක ිර ඵන් න්, තක ශ්රීරන්න්ක ගුන්කභහභු.ක විඹදභක -ක

941 942 

[රුකකඉයහන්කවික්රභයත්නකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

unit cost  එක -ක සිඹඹුක 65කින්ක ළඩික  රහක ිර ඵනහ.ක අපික

දන්නහ, තක"Air Ceylon" කිඹරහකගුන්ක ේහක්කිරබුණුකඵ.කඳසුක
අපිකඒුක"Air Lanka" කිඹරහකකිව්හ.කAir Ceylon එකහුඟක්ක
අරහබක රළබුහ.ක අපික ඒක භහරුක ශහ.ක ඊුක ඳස ේක "Air Lanka" 
කිඹරහකකිව්හ.කAir Lanka එකහරඹක්කඳත්හක නකගිඹහ.කඒක

අරහබකරළබුහ.ක එත ිුක "SriLankan Airlines"  කිඹරහක එක්ක
ඳුන්කත්තහ.ක 

එදහක ඳළළිරක යජඹක ුවණුක හුරුක  දඹක්කශහ.ක ුවණුක හුරුක

 දඹක්ක ශහභ, තක ඒත්ක කිඹන්නක ඕනෆක  න්.ක 1998ක  ේදීක
එසම ේකරසකගුන්කභහභුකකිව්හ, තක "අපිකඔඹක ිල්රන්ුකසිඹඹ කු
40කඅයිිරඹක දනහ, තකශභනහහරිත්ඹකබහයකන්න"කකිඹරහ.කශ්රීක

රන්න්කගුන්කභහභක-කSriLankan Airlines එක-කරඵපුකඳහඩුක
එදහක ඉරහක රහබඹුක වළයවුණහ;ක රහබඹුක වළය සමන්ක ිරබුණහ.ක
නමුත්ක අහනහුක 2007ක  ේදීක අ ේකහිුපුක ජනහධිඳිරතුභහ කු

පිුකයුකභනක්කඹන්නකසිදුකවුණුකඅසථහ ව්දීකSriLankan Airlines 
එ න්ක කිව්හ, තක "ඔව්, තක කුඩහක දතක පිරික්ක එක්ක ජනහධිඳිරතුභහ කු
ඹන්නකපුළුන්, තකනමුත්ක ්පකairline එ ක්කඅ නක්කඔක් ෝභකආනක
අපික දීරහයික ිර ඵන් න්"ක කිඹරහ.ක නමුත්ක එත ිුක ජනහධිඳිරක

 ල්්පක හේඹහර ඹන්ක පීඩනඹක්ක ආහ.ක ඒක  ිල්රන්ක කිව්හ, තක
"එ වභකඵළවළ, තකඅඳුක30ක්ද, තක40ක්දක නකඹන්නකඕනෆ, තකඔඹකටිකරක
අයක  නක ිර ඵනක අඹක ඉත්ක යරහක ඒක ආනක ංයහක අඳ කු

 දන්න"ක කිඹරහක ඒක  රහ ව්ක පීඩනඹක්ක  ඹ දව්හ.ක ඒක පීඩනඹක
 ඹිදපුක අසථහ ව්දීක එතළනක හිුපුක ප්රධහනක විධහඹක පැරධහරිඹහක
කිව්හ, තක "අ න්ක ඒක න්පක යන්නක ඵළවළ.ක  භිද, තක අපික

ඳහරි බෝගිඹහක භඟකුව දුවක්කසිදුකයකිර ඵනහ.ක ඒකඩක
යන්නක අඳුක ඵළවළ.ක ඒක ළයදියි.ක ජනහධිඳිරතුභහුක කුඩහක දතක
පිරික්ක භඟක ඹන්නකපුළුන්.ක නමුත්ක ඔක් ෝභක අඹුක ඒක ගුන්ක

ඹහනඹකතුශකඹන්නකඵළවළ"කකිඹරහ.ක 

ඊශඟකද ේදීභකඒකපැරධහරිඹහුකළඩකයන්නකදීරහකිරබුණුකවීහක
ඳත්රඹකඅහිසමකශහ, තක2007ක ේදී.ක1998ක ේකඉරහක2008කකයක
 නල්කඅඳුකඑසම ේකරසකගුන්කභහභකභඟකගිවිසුභක්කිරබුණහ, තක

ඒකුයුත්තකවරිඹුකයක නකඹන්න.කනමුත්ක2008කයකනකවි කු
ඒක අඹකකිව්හ, තක " ්පක ගිවිසුභකඅපික  භතළපැන්කඅන්කයනහ, තකඅපික
 ්ප න්කඉත්ක  නහ, තක ඔඹකක  ිල්රන් කකගුන්කභහභක ඔඹක

 ිල්රන්කබහයකන්න"කකිඹරහ.කඳසුකඒකඅඹකඒක ිල්රන්ුකිරබුණුක
සිඹඹ කු40ක ිුසකරංහ ව්කයජඹුකවිකුණරහ, තක ්පකය ුන්කපි කු
 රහකගිඹහ.කඒකතභයිකඅඳුකවුණුකළ ඩ්.කඑදහකඉරහකඅදක නල්ක
විලහරක රකඳහඩුකරඵනකආඹතනඹක්කතභයිකSriLankan Airlines 

එ.කඒකවිලහරක රකඳහඩුකරඵනකආඹතනඹක්! 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක ඔඵතුභහක දන්නහක  ්පක
ආඹතන ගකදළන කුිර ඵනකඳහඩුකපිළිඵ.කඅපිකඅධයහඳනඹ කුවක
 ෞයඹ කු අවුරුද්ද ,ු තක - ්පක ළදත්ක  ද්ල්ක  දු-ක විඹද්පක

යනකප්රභහණඹුකඩහකළඩියිකදළනුභක ්පකඑකආඹතනඹකිර ඵනක
ඳහඩු.ක අපික  ්පක විධිඹ කු මුදල්ක නහසිරක කිරීභක ජහිරක අඳයහධඹක්ක
කිඹරහකකිඹන්නුකඕනෆ.ක 

SriLankan Airlines එ න්කගු න්කඹනකඔඵුක භුකභවයක
විුක හසිඹක්ක ඇිර, තක SriLankan Airlines එ න්කඹන්නකපුළුන්ක
පැහ.ක නමුත්ක  ්පක ය කරක  ඳිදුක ජනතහක අපික ඹනක භන්රුත්ක
 න්නුකඕනෆ.ක ්පකහ කකඅරහබකිර ඵනකවි කුඒකඅඹත්ක ්පහ කු

 න්නුක ඕනෆ.ක ක ඩ්ුක ගිහින්ක න්නක වළභක  ඳිඩික  දඹුභක
ඵද්දක්කවනකවිුකඒකඅඹකඅ ේකගුන්කභනුක නහ.කභභකඅවනක
ප්රලසනඹක භඹයි.ක ්පකහ කකයජ ගකආඹතනකශභනහයණඹකකිරීභක

හධහයණකනළද්ද?ක 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක ඒක හ කභක  ්පක
ආඹතන ගක විඹදභක ළඩික  රහක ිර ඵනහ.ක 2015ක භහේතුක  නක

 ිුක ශ්රීරන්න්ක ගුන්ක  ේ ගක ණඹක ප්රභහණඹක ඇ භරිහුවක

 ඩිරේක සමයේඹනක 542ක්ක  නහ.ක ඒක අුවක ශ්රීරන්න් ගුන්ක
 ේ ගකකිර ඵන් න්කඍණකප්රහකධනඹක්.කරුපිඹල්ක ෝටික7, ත400ක
-රුපියල් බිලියන 74ක- ඍණ ප්ර ග්ධනයනය ත යම ද දැන් මම් 
ආඹතන ගකිර ඵන් න්.කක 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක ඒක විතයක්ක  නි යි.ක
 ්පක යහජයක ආඹතනඹක්ක පැහක අපික  භිනහදක යන් න්?ක
 ද්ලඳහරනක ඵරඳෆභක පැහක අපික යජ ගක ආඹතනරුක එක එක
සමපැසසුකඵහකන්නහ.කඅපිකයජ ගකආඹතනරුකඵහකන්නහ.ක
අපික ඒක  ද්ලඳහරනක හසිඹුක ඳහවිච්චික යනහ.ක භභත්ක භවජනක

ඡන්ද ඹන්ක ඳත්වුණුක භන්ත්රීක   නක්.ක භ කු වළභදහභක පීඩනඹක්ක
ිර ඵනහක සමපැසුන්ුක රැකීක යක්හල්ක රඵහක  දන්නු.ක නමුත්ක අපික
අ ේක ආනඹක ළනයි, තක අ ේක භනහඳඹක ළනයික විතයක්ක ල්ඳනහක

යරහකභදි.කඅපිකයුකළනකහිතන්නුකඕනෆ.ක 

 භික්දක ශ්රීරන්න්ක ගුන්ක  ේහුක වු ණ්?ක ශ්රීරන්න්ක
ගුන්ක ේහ ව්ක2006දීකසිටික ේකංයහක5, ත395යි.ක2015කනක
විුක එඹක 6, ත987ුක ළඩික වුණහ.ක තක විධිඹුක කිව් ිත්ක සිඹඹ කු
30කින්කගුන්ක  ේහ ව්ක ළඩකයනක පිරිසක ප්රභහණඹක ළඩික  රහක

ිර ඵනහ.ක ක ගුන්ක  ේහක කිඹන් න්ක  ද්ශීඹක විකුණනක ගුන්ක
 ේහක්ක  නි යි.ක  ්පක ගුන්ක  ේහක එසම ේකරසක ගුන්ක
 ේඹත්කඑක්කතයකයන්නුකඕනෆ;කKuwait Airways එක්ක

තයක යන්නුක ඕනෆ;ක ුහේක ගුන්ක  ේඹක එක්ත්ක තයක
යන්නුකඕනෆ;කයු යෝඳඹකඑක්ත්කතයකයන්නුකඕනෆ.ක 

අපිකපිුකය කුළඩකයන්න කුඹනක ිු, තක -අ ේකඅක්හ, තකනංගි, තක
අ්පභහක  න්නුක පුළුන්-ක රහබභක ටිකරක එක අය නක තභයික
ඹන් න්.ක භිද, තකරළ ඵනකඳඩි ඹන්කඒුක න්නුකඕනෆ.කඒක

 රහ ව්කඵරන් න්කනළවළකඒකගුන්කඹහනඹකSriLankan Airlines 
එ න්කඑනහද, තක  නත්ක  ි වන්ක  වෝක එනහදක කිඹරහ.ක ඕක
තභයිකඇත්තකථහ.කඅඳුකතයහරීකසමරුකවිකුණන්නුකපුළුන්ක

ගුන්ක  ේහක්ක ිර ඵන්නුක ඕනෆ.කනමුත්ක  භිනහදක  ්පක ඵහක
ළනී භන්කසිදුකවු ණ්?කසිඹඹුක30කින්කපිරිසකඵරඹකළඩිකවුණහ.ක 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක  ්පක භපැන් න්ක
 භ වභයි.ක ්පකඑකගුන්කඹහනඹ කු සිටිනක  ේකපිරි න්ක

භපැන්න කුපුළුන්.කහභහනය ඹන්ක රෝ ගකප්රසමිරඹකන් න්කඑක
ගුන්ක ඹහනඹ කු සිටිනක  ේක පිරික 200ුක ඩහක අඩුවීභයි.ක
රංහ ව්ක එක ගුන්ක ඹහනඹුක 300ුක ළඩික  ේක පිරික්ක

සිටිනහ.කගුන්කඹහනඹකිර ඵනකඅසුන්කණනක140යි, තක180යික වෝක
250යි.ක නමුත්ක එක ගුන්ක ඹහනඹුක  ේක පිරික ඉන්නහක
300ුක ළඩිඹ.ක හිතරහක ඵරන්නක  ්පක  ිඳභණක  රිකුක

අඳයහධඹක්දකකිඹරහ.කඒකළනකහිතරහකඵරන්නුකඅලයයි.කක 

රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක ඒක විතයක්ක  නි යි.ක
අ  තන්කගුන්කඹහනහක න්නුක  ින්ත්රහත්ක රඵහක  දුවක රළබුහ.ක
 ්පක ින්ත්රහත්කදීකන්නකගුන්කඹහනහකවිලහරකනවීනකගුන්කඹහත්රහක

ඵකකිඹන්නුකඕනෆ.කA350ක –ක 900ක ගුන්ක ඹහනහක්ක ත් තිත්ක
 නිඩහක ඳළඹක 17, තක 1/2ක්ක ඳභණක ඹන්නුක පුළුන්.ක අඳුක දළන්ක
ිර ඵනක ළරළසභක අුවක අපික ඹනක දීේකභක භනක ඹන් න්ක
ඕස ේයේඹහුක වකරන්ඩන්කුවයුයි.ක රන්ඩන්කුවයුකඹන්න කු

පුළුන්ක ඳළඹක 10න්ක  වෝක 11න්.ක නමුත්ක අපික ක  වික නවීනක ගුන්ක
ඹහත්රහකඅය නකිර ඵනහ.ක 

 
ගු නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now. 
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ඳහේයේ ්පන්තු 

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මශතා  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භුකතකටික රහක්කඕනෆ.කරුණහයක ්පකථහකඅන්ක
යන්නුකභුක තක විනහඩික 5ක්ක රඵහක  දන්නක පුළුන්ද?ක භභක  ්පක
statement එකඉයකයන්නුකඕනෆ.ක[ඵහධහකකිරීභක්] 

 

ගු නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay, Hon. Deputy Minister, you may continue.  
 

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මශතා  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Thank you.  

භභකඉක්භපැන්කකිඹන්න්ප.කඒ කුතීයණඹක්කත්තහ.කSir, I am 

also going to table* a document in English, which carries 
facts about SriLankan Airlines.  

ඔක් තෝඵේක11ළපැකදහකශභනහහරිත්කභණ්ඩර ගකmeeting 
එක්ක ිරබුණහ.ක එහිදීක දුේරක මරයක  ල්නඹක ළනක වන්ක යක
ිරබුණහ.ක ඒක  රහ ව්ක කිව්හක  භ වභක ිරබුණහ, තක අපික  ්පක ිර ඵනක

අවසක ඹහත්රහක ණනක අඩුක යන්නක ඕනෆක කිඹරහ.ක 2012ක ජනහරික
12ළපැක දහක "සීඵරි" කිඹරහක උඳ ද්ලක භහභක්ක ත්තහ.ක ඒක
උඳ ද්ලක භහ භන්ක කිව්හක "නළවළ, තක නළවළ, තක wide-body 

aircraft, not narrow-body aircraft, න්නකඕනෆ"කකිඹරහ.ක "ඒක
තභයි, තක  ්පකA350ක එක ළනක කිව් ව්ක ඒක වහයි"ක කිඹරහක "සීඵරි"ක
එ න්කඋඳ ද්ලඹක්ක දුන්නහ.ක 2012ක අ ෝසතුකභහ ගක  ්පකඅවසක
ඹහත්රහක ිඹන්නකතීයණඹක්කිරබුණහ.ක"සීඵරි"කඑ න්කInformation 

Memorandum එයික RFP එයික රළවළසිරක ශහ.ක 2013ක
 ඳඵයහරික භහඹක  නක  ිුක අධයක්ක භණ්ඩරඹක රැසක  රහක
A330-300, තක ක A350-900ක අවසක ඹහත්රහක ඹක්ක න්නක ඹ්පක කිසික

තීයණඹක්ක ත්තහ.ක නමුත්ක ඒක අසථහ ව්දීක කිව්හක  ්පක ගුන්ක
 ේ ගකරහබකඅරහබක ළනක දන් න්කනළවළ, තක යහජයක මරයකතත්ත්ඹක
ළනක දන් න්ක නළවළ, තක  ්පුක ළබිනකරක අුවභළිරඹක්ක අලයයික

කිඹරහ.කක 

භභක ්පකකිඹනකඑකළනකභුභකපුදුභයි.ක2013කභහේතුක01ළපැකදහක
 ්පකගුන්ක ේහ ව්කඅධයක්කභණ්ඩර ගකවි ලේකරැසවීභක්කකහිුපුක

ථහනහඹතුභහ කකපැ ේකිරබුණහ.ක ්පකකිඹනකඑකළනකභභත්ක
පුදුභක  නහ.ක  ්පකහිුපුකථහනහඹතුභහුක ්පඵන්ධක ක නළවළ.කකකකකකකකකකකකකකකක
ශ්රීකරංහකගුන්ක ේහ ව්කඅධයක්කභණ්ඩරකරැසවීභක්කඳත්නහක

න්පක ඒක ඳත්න්නක ඕනෆක ඒ ිල්රන් කක හේඹහර ග.ක භභක
කිඹන් න්ක  භහික ිර ඵනක රුණුයි.ක භභක  භි විතුත්ක
කිඹන් න්කනළවළ, තක හිුපුකථහනහඹතුභහක ්පුක්පඵන්ධක වුණහක
කිඹරහ.කනමුත්කඑතළනකරැසවීභකිරබුණුකඑකසුදුසුකනළවළයිකකිඹරහකභභක

කිඹනහ.ක නමුත්ක  නත්ක වුරුක වරික ඇවිල්රහක ඒුක ්පඵන්ධක
වුණහදකකිඹනකළඹකභුකඇිරක  නහ.ක  ි විභද, තක  ්පක හ කක
ආඹතනඹක අධයක්ක භණ්ඩරක රැසවීභක එළපැක තළනක

ඳත්න් න්ක කිඹනක ප්රලසනඹක  භතළනදීක භතුක යන්නක ඕනෆ.ක
අධයක්රුක තුන්ක  ද නක්ක ඒක රැසවීභුක ආ ව්ක නළවළ.ක එතළනදීක
වන්ක ශහ, තක airbuses න්නක MoU එක්ක අත්න්ක යන්නක

ළබිනකරකඅුවභළිරඹකරඵහකන්නකඕනෆකකිඹරහ.කඒකඅත්න්කයරහක
 ්පකඅවසකඹහත්රහකඔක් ිභකන්නකකිව්හ.ක  භහක ්පකකිව්කසිඹ භක
රුණුකභභකයේන්කබහතකශක ල්න ගකවන්කනහ.ක 

ඊුක ඳස ේක 2013ක භහේතුක භහ ගක 14ළපැක දහක  ්පක අවසකකකකකකකකකකකකකකක
ඹහත්රහක න්නක අුවභළිරඹක දුන්නහ.ක  ්පක අවසක ඹහත්රහක ත්තහභක රංහක

යජඹ කුරුපිඹල්ක ෝටික7, ත800ක්කඹනහ.ක In other words, a cash 
infusion of US Dollars 780කmillion is required over the next 
three years.  ඒකන්නකඅවසකඹහත්රහකළනත්ක භතළනකවන්කශහ.ක
රුක පැ ඹෝජයක හයක බහඳිරතුභපැ, තක  භන්නක  ච්චක ළ ඩ්.ක
භහේතුකභහ ගදීකdeposit එක ව්හ.කදළන්ක ්පකඅවසකඹහත්රහකඑකින්ක
එුක එනහ.ක  භතළනක ිර ඵනක ප්රලසනඹක  ්පයි.ක එක ප්රලසනඹක්ක
තභයි, තක ්පකඅවසකඹහත්රහක ඵි විභකණන්කවීභ.ක ්පකඅවසකඹහත්රහරක
විඹදභකළඩියි.කවි ලේඥ, ඹන්කඅඳුකකිඹහකිර ඵනහ, තක ්ප ක්ක lease 
 ින්ත්රහත්තුක සිඹඹුක 25කින්කළඩියි, තක ඒක පැහක ඒක ළනක  ිඹහක
ඵරන්නක අලයයික ක කිඹරහ.ක ඒක හ කභක  ්පහ ගක ිර ඵනක fleet 
combination එක ළනක හුඟක්ක ප්රලසනක ඇිරක  රහක ිර ඵනහ.ක
එත ිුක  ්පක ක lease එක වයවහක අදක අඳුක  න්නක  නක
ප්රභහණඹකඅවුරුදුක12ුකයඑසක ඩිරේකබියේඹනක1.5ක්.ක ්පකමරයක
අඳයහධඹක්ක කිඹරහක වන්ක යන්නක ඕනෆ.ක  ්පක ළනක  ිඹරහක
ඵරන්න, තකවිබහකයන්නකඕනෆකකිඹරහකභභකවන්කයනහ.ක 

අදක  රෝඹක  නසක  සමන්ක ඳිරනහ.ක ක රංහක විදුයේඵරක
භණ්ඩර ගක අයිිරඹක යජඹුක ිර ඵනහක න්පක අදක අඳුක කිසිභක
ළු ක්කනළවළ.කනමුත්, තකmonopoly එක්කිර ඵනක ිුකවිදුයේක
ඵරඹක  න්නක පුළුන්, තක SriLankan Airlines  න්නක පුළුන්, තක
 නත්ක  දඹක්ක  න්නක පුළුන්, තක අයිිර ගක ප්රලසනඹක්ක  නි යික
එතළනක ිර ඵන් න්.ක තයහරිත් ගක ප්රලසනඹයික එතළනක
ිර ඵන් න්.කක 

විඹකරනහභඹක ප්රංලඹක එක්ක අවුරුදුක 70ක්, තක ඇ භරිහක එක්ක
අවුරුදුක12ක්කයුද්ධකශහ.කඒකය කරක ිසමයුපැකරසකඳක්කඳහරනඹක්ක
ිරබුණත්ක ආේථික   ශක  ඳිශක ක්රභඹ කු ඇවිල්රහක ඔවුන් කක
ආේථිඹක වදහ නක ඹනහ.ක අ ේක  ්පක ළඩුණුක බිඳුණුක ගුන්ක
 ේහ, තකඒකදුේරකශභනහහරිත්ඹ, තකඒකදකතකළඩකයපුකඅඹකකඅපික
අධියණඹ කු   නන්න කු ඕනෆ.ක අපික  ්පක ආඹතනඹක  ිඩක
නඟන්නුකඕනෆ.කඅදකඅ ත්ක දක්.ක ෆි දල්කක්රළස තෝ ඔඵහභහ කක
අතක අල්රහ නක ඹනක දක්.ක  ්පක   ශක  ඳිශක ආේථි ගක
ිර ඵනකළදත්භකඒයි.ක ක ්පකඅ ේකගුන්ක ේහකඅපිකනළතක
 ිඩකනඟනහ.කකඒකල්කඹන්නක වේතු, තකඑහිකසිද්ධකවුණකකමයේක
අඳයහධකඵකභතක්කයසමන්කභහකපැවඬකනහ.කසතුිරයි. 

 

[අ.බහ.ක3.16] 
 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා (විමේ කාර්යභාර 
අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக- றரசட 

தறப்ததரறுப்தைகளுக்கரண அகச்சர்) 

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

රුකපැ ඹෝජයකහයකබහඳිරතුභපැ, තකඅදකඅපිකවිහදකයන් න්කක
අදක උඳන්ක දිනඹක භයනක රුක අභළිරතුභහක එදහක ශක ප්රහලඹක

ළනයි.කඒකප්රහල ගකහුඟක්කදුයුකඅධහනඹක ඹිමුකවු ණ්ක ්පකය කරක
ණඹකඵයකළනයි. 

 

ගු නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama to the Chair? 
 

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මශතා  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair. 
 

ප්රපනය විමවන දින්  වභා වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

945 946 

————————— 
*  පවපතකාම  තබා ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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අනතුුල ග  ු නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා මාවනමයන් 
ඉලත් වුමයන්  ගු ශ්රියානි විමිවික්රම මශත්මිය මුාවනාරූඪ විය. 

 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்று அகனர, ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற 
றரஜறக்கற அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. (MRS.) SRIYANI 

WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුසමඹපැ, තක ඒක ණඹක ළනක ක ප්රහලක

කිරී ්පදීක  ඵි වෝක දුයුක කිඹන්නක  ඹදුණහ, තක අදක අ ේක ආේථිඹක
අේබුදඹුක ගිහිල්රහඹක කිඹනක එ.ක භහක ළභළිරයි, තක අදක අ ේක
ආේථි ගකපැඹභකසරඳඹකළනක ්පකරුකබහකුකරුණුකඳවදහක
 දන්න.ක අදක මුළුක  රෝ ගභ, තක වි ලේ ඹන්භක ංේධනඹක නක

යුරකආේථිකප්රලසනකිර ඵනහ.කඊුක ඵි වෝක වේතුකඒකයුර කු
පිුසතයක වේතු;කජහතයන්තයක වේතු.කභවයකඒහක ද්ශීඹක වේතු.ක 

අ ේක අේථක ලහසත්ර ගක නක ංල්ඳඹක්ක ිර ඵනහ, තක "real 
economy" කිඹරහ.ක ක  ්පක මරයක ප්රලසනක වක අේබුදක ළනක අපික
විභසියේභත්ක  න්නක ඕනෆ.ක ඒහක අපැහේඹ ඹන්ක ය කරක  ඳිදුක
ආේථිඹක  යහිකඵරඳහනහ.කනමුත්, තකඒකය කරකආේථි ගකමයේක
සරඳඹකළන, තකළඵෆකආේථිඹක ියිකවිධිඹුදකුයුතුකයන් න්ක
කිඹනකඑකළනත්කඅපිකහච්ඡහකයන්නකඕනෆ.කඒුකතභයිකක"real 
economy" කිඹන් න්.කකඒකළඵෆකආේථිඹුකඵරඳහනකමරයභඹකවක
 නත්කණඹකආදීකප්රලසනකිර ඵනහ.ක 

අ ත්භක ංයහක  ල්නක අුවක මුයේන්භක භහක  ්පක රුක බහ ව්ක
අධහනඹක  ඹිමුක යන්නක ළභළිරයි, තක අ ේක ආේථි ගක පැඹභක
සරඳඹකළන.කභහකඳහවිච්චිකයන් න්කඅ ත්භකංයහක ල්න.ක ්පක
ංයහක  ල්නක භවක ඵළංකු ව්ක Monetary Board එක හච්ඡහක
යපුක දත්ත.කභහේතුක භහ ගක අහන ගකMonetary Board එ කු
හච්ඡහකයන්නකරළබුණුකදත්තකතභයිකඅපිකඵරන්නකඕනෆ. 

ඳසුගිඹක දහක  රෝ ගකඉතහක දක්කඅේථකලහසත්රඥ, ඹන්කඇවිල්රහක
අඳකභඟක ිශමදීක්පභන්ත්රණඹක්කඳළළත්වහ.කඒකඅඹකවිවිධකභතක
දයනක අඹ.ක  භ වේක අඹ කක අදවක්කිරබුණහ, තක ඒක ිල්රන්කහුඟක්ක
ඵුහියක අඹකකිඹරහ.ක ක  භින් ුක්කසිංක අ හයේඹහක භවතහත්ක ඒ කු
ඳළසමණිඹහ.  භින් ුක්ක සිංක අ හයේඹහ ක කිඹන් න්ක ඉසයක
භන් භෝවන්ක සිංක අභළිරතුභහ කක ප්රධහනක ආේථික උඳ ද්ල.ක
ඉිරන්ක ඒක  ිල්රන්ක ඔක් ෝභක හච්ඡහක යරහක එක  දඹක්ක
කිව්හ.කඒක ිල්රන්කකිව්හක ්පක ්පකරුණුකඅුව, තකකදළන්කිර ඵනක
රහපීඹකඅේබුදකතුශකඉදිරිඹුකඑන්නකපුළුන්, තකඅේබුද ඹන්කඑළිඹ කු
එන්නකපුළුන්කප්රධහනභකප්රණතහකිර ඵන් න්කරංහුයිකකිඹරහ.ක 

 වික ශභනහයණඹක්ක  ශිත්, තක  ්පක  නි ඹක්ක ප්රලසනක
ිරබිඹදීකවුත්කඅඳුකඉදිරිඹුකඹන්නකපුළුන්කකිව්හ.ක ්පකඅේබුද ඹන්ක
එළිඹ කු එන්නකපුළුන්කවි ලේකරක්ණකිර ඵනකයුක්කතභයික කශ්රීක
රංහක ක කිඹරහක ඒක  ිල්රන්ක ඳළවළදියේභක ප්රහලක ශහ.ක ඒක
ශුබදහඹක තීයණඹක්;ක ශුබදහඹක විපැලසචඹක්.ක අපික  භ වභක
කිඹන් න්කඇයි?ක 

 ්පක ්පඵන්ධ ඹන්ක ිර ඵනක අ ත්භක ංයහක  ල්නක අපික
ත් තිත්කඑ වභ, තක2015කේඹක න්කඅඳුකන්නකපුළුන්කන් න්.ක
ඒක අුවක ඳසුගිඹකේ ගකආේථික්රිඹහයේඹක ි විභදකකිඹරහක
ඵරමු.ක අ ත්භකංයහක  ල්නක අුවක 2015ක ේ ගක දශක ජහිරක
පැසඳහදිතඹක ක සිඹඹුක 4.8කින්ක තභයික ේධනඹක වු ණ්.ක ඒකක
විසතයරුකඹන්නකඕනෆකනළවළ.ක භිද, තක ්පකංයහක ල්නකවරිද, තක
ළයදිද, තක ඒක ණනඹක යනක ක්රභඹක වරිද, තක ළයදිදක කිඹරහක  රිකුක

විහදඹක්ක ිර ඵනහ, තක  රෝක ඵළංකුයි, තක අය ිල්රුවයි, තක
 ්පක ිල්රුවයික ළන.ක ඒහක ළනක භභක කිඹන් න්ක නළවළ.ක 2015ක
ේ ගක සිඹඹුක ක 4.8ක ංේධනක  ව්ඹක්ක පැටුවන්ක  රහක
ිර ඵනහක කිඹරහක අපික පිළින්නහ.ක  ්පක  ව්ඹක ඇවිල්රහක
ිර ඵන් න්ක ි විභද?කක 

අ ේක ෘකේභඹ, තක ේභහන්තක වක  ේහක කිඹනක ඒක ක් ේත්රක
තු න්භකේධනඹක්ක ඳ නන්නකිර ඵනහ.කභභකඒකංයහක ල්නක
 ්පක රුක බහුක ඉදිරිඳත්ක යනහ.ක ෘකේභක ක් ේත්රඹක
ත් තිත්ක භසතඹක්ක ල ඹන්ක 2015ක ේ ගක සිඹඹුක 5.5ක
ේධනඹක්කිර ඵනහ.කේභහන්තක අංලඹක ත් තිත්ක සිඹඹුක 3ක
ේධනඹක්ක ිර ඵනහ.ක  ේහක අංලඹක ත් තිත්ක සිඹඹුක 5.3ක
ේධනඹක්කඅඳුක ඳ නන්නකිර ඵනහ.කක ්පකතුළින්කතභයික2015ක
ේඹුකසිඹඹුක5.5, තකසිඹඹුක20.2, තකසිඹඹුක56.6කේධනඹක්ක
ඒක ක් ේත්රරක අඳුක දකින්නකිර ඵන් න්.ක එත ි කු ඒක අවුරුද්දක
තුශකසුවි ලේකේධනඹක්ක ්පකය කරකආේථි ගකිර ඵනහ.කක 

ෘකේභඹක කිඹනක ක් ේත්රඹක තුශක දියුණුක වුණුක  ිුසක
ිර ඵනහ.කඒකහ කභකඳසුඵෆක ිුසදකිර ඵනහ.කඉතහභකදියුණුකවක
 ිුක වීක  ිවිතළනකකිඹරහක අඳුක කිඹන්නක පුළුන්.ක  ත්ක වක
යඵේක ේභහන්තරක ඳසුඵළසී්පක ඇිරක වුණහ.ක දළන්ක ඵරන්න, තක වීක
 ිවිතළනකපිළිඵ.කThe paddy production in 2015 increased 
to an all-time high. මුළුක ඉිරවහ ගභක ඉවශභක වීක පැසඳහදනඹක
පැටුවන්කන් න්ක 2015ක ේ ගදීයි.කඒකඅඳුකනළවළකකිඹන්නක
ඵළවළ.ක ඒක වහක ඒක හර ගක අපික ්රිඹහත්භක යපුක ප්රිරඳත්ිරක
ිර ඵනහ.ක ඒක හ කභක  වික  ද්ලගුණඹත්ක ඵරඳෆහ.ක  වික
 ද්ලගුණඹක්ක නළත්න්ප, තක පැඹභක හරඹුක ළසික රළ ඵන් න්ක
නළත්න්පක ිච්චයකකිව්ත්කඅඳුකඒකඉරක්රුකඹන්නකඵළවළ.කඒක
 දභකඑක්හසුක රහ- 

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අපිකවරිඹුකපුයන්ක ටුකපැහකවරි. 

 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉන්නක  ෝක කිඹන්න.ක ඔඵතුභන්රහුක ්පපේණ ඹන්ක භභක
විසතයක දන්න්ප.ක ්පකවිසතයකළයදිකන්ප, තකභුක ඳන්හක දන්න.කක 

ඒකේ ගකඅ ේකවීකපැසඳහදන ගක්පපේණකප්රභහණඹක භ්රික්ක
 ුින්කසමයේඹනක4.8යි.කඊුකඉස ල්රහකඅවුරුද් ද්ක-2014කේ ග-ක
 භ්රික්ක  ුින්කසමයේඹනක 4.2යි.ක  ියික  ියික අංල ඹන්කත්තත්ක
ඒහ ගකළරකිඹකයුතුකේධනඹක්කඅඳුක ඳ නන්නකිර ඵනහ.කඒක

පුයපුකප්රභහණඹකවළටිඹුකඵළ ත්, තකඅසළන්නකඵළ ත්, තකඒකහ කභක
ඒකප්රභහණ ඹන්කරළ ඵනකඅසළන්නක-කaverage yield - ඵළ ත්කඒක
වළභක ඳළත් තන්භක ඳසුගිඹක ේඹක -2015-ක  ්පක ය කරක  වික

පැසඳහදනකේඹක්.කඒකඅ ේක real economy එුකහුඟක්කදුයුක
ඵරඳහනකඑක්.ක 

භභකදළන්කණඹකප්රලසන, තකඅයහක ්පහකළනකථහකයන් න්කනළවළ.ක

ඒහක ළනක ඳස ේක ථහක යමු.ක නමුත්, තක  ්පක යජ ගක ආේථි ගක
මයේක ල ඹන්ක ජනතහුක ඵරඳහනක අංලඹක ඵළ හභක  වික
ේධනඹක්කිර ඵනහ. 

ඊශඟුක ඵරන්න, තක  ්පක ළ ේක  ිවිතළන්කයපුක භසමක ප්රභහණඹක
 වක්ුඹහයක දරක්කඅසකඅුදවසකතුන්සීඹකවතළිසකවතක්කනහ.ක
 ්පකප්රභහණඹත්ක ිවිතළන්කයපුකඉතහභකඉවශකභසමකප්රභහණඹක්.කඒක

හ කභක 2014ක  ේක එක  වක්ුඹහයඹකින්ක රළබුණුක වීක කි රෝක
ග්රෆ්පකප්රභහණඹකවහයදවසක දසීඹකවළුකවතයයි.කඒක2015කනකවි කු
වහයදවසකවහයසීඹකවිසිකනඹකදක්හකළඩික රහකිර ඵනහ.ක 

947 948 



ඳහේයේ ්පන්තු 

කක ිවිතළනක  ුව න්ක  ්පක ය කරක අඳක සිඹ ක  දනහභක -ක  ්පක
යජඹක විතයක්ක කිඹරහක භභකකිඹන් න්කනළවළ, තක ක මීුක ඉසයක ිරබුණුක
යජඹුවත්ක -ක එක්හසුක  රහක දළන්ක අ ේක යුක  ිවිතළපැන්ක

සඹං ඳෝණඹක නකතත්ත්ඹුකඇවිල්රහකිර ඵනහ.කඒකඅඳක
සිඹ ක  දනහ කභක ජඹග්රවණඹක්.ක අපික වළභක  දඹක්ක ළනභක
භන් දෝත්හහීකථහකයන්නකවුභනහක්කනළවළ.ක[ඵහධහකකිරීභක්]

භභක ඒකළනක කකිඹන්න්ප, තකජඹන්තකභයවීයක භන්ත්රීතුභපැ.කඔඵතුභහක
අවනක ද්කභභකදන්නහ.කභභකඒකවහකඋත්තයඹක්කරඵහක දන්න්ප.කක
දළන්ක භන්නක ්පකහයණඹකළනකඵරන්න. 

 
ගු ජයන්ත වමරවීර මශතා 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔඵතුභහකඉස ල්රහකඒුකඋත්තයඹක්කදීරහකඉන්න. 

 
ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඔඵතුභහුක භභක ක කිඹන්නයික රළවළසිරක
 න් න්.කක භන්නක ්පකකංයහක ල්නක දකඵරන්න.කදළන්කඅපික
2015ක ේ ගදීක  භ්රික්ක  ුින්කසමයේඹනක 3.3ක්ක වහල්කපැසඳහදනඹක

යකිර ඵනහ.කක ්පකය කරකඳරි බෝජනඹකවහකභහක17ුකරිරනක
ප්රභහණ ගකවහල්කපැසඳහදනඹක්කිර ඵනහ.කඅවුරුද්දුකභහක12යික
ිර ඵන් න්.ක භහක 17 කු රිරනක ප්රභහණ ගක වහල්කපැසඳහදනඹක්කක

ිර ඵනහ.ක 

වි ලේ ඹන්භක අ ේක දි න්සක ගුණේධනක භළිරතුභහකක  ්පක
ක් ේත්රඹක ළනක ඉතහක  විඳින්ක දන්නහ.ක අ ේක ඉිරවහඹක  දක
ඵළ  ිත්, තක මුල්ක යු ගක සිටික අ ේක  ද්ලඳහරනඥ, ඹන්ක  ශේක

 භික්ද?කඉස ල්රහභකඅ ේකයුකසඹංක ඳෝකතකයන්නකතභයික
ඒක සිඹ ක  දනහභකභවන්සිකවු ණ්.ක දළපැකපිඹයකතභයිකඒක සඹංක
 ඳෝණඹකවහකආපුකභන.කකක 

මුයේන්භකඑඹකක නි ඹකුත්කදුසයතහකතුළින්කආපුකභනක්.කවහල්ක
හිඟඹක්කඇිරකවුණහ.කක නි ඹකුත්ක ද්ලඳහරනක ඳි යින්දුකදුන්නහ.කක
වක න්කවරික ක සමපැසුන්ුකවහල්ක  නළල්රහක  දනහකකිඹරහකකිව්හ.ක
ඉිරන්ක එක එක විධිඹුක  ද්ලඳහරනක වක  නත්ක ප්රලසනක ිරබුණහ.ක
ඩඩ්යේ. ේනහනහඹකභවත්භඹහකකවහල්කපැ්පක දනහකකිඹරහකකිව්හ.ක
ඉිරන්ක අපික දළන්ක ඒක සඹංක  ඳෝණක යුඹුක ඇවිල්රහක ිර ඵනහ.ක
එත ිුක අපික ඔක් ිභක එතුක  රහකල්ඳනහක යන්නක ඕනෆ, තකක
ඊශඟක පිඹයුක ඹන් න්ක  ි විභදක කිඹරහයි.ක අපික වළභක
අවුරුද්දභකභහක17කඳභණකඳරි බෝජනඹුකඅලයකවීකප්රභහණඹක්ක
පැසඳහදනඹක යනහක න්ප, තක ක අපික  භතළපැන්ක ඉදිරිඹ කු ඹන් න්ක
 ි විභදකකිඹරහකඅපිකල්ඳනහකයරහක ඵරන්නුකඕනෆ.ක ක ඳක්ක
 ේදඹකින්ක  තියක සඹං ඳෝණ ඹන්ක ඉදිරිඹුක ඹන්නක න්ප, තකක
ආේථික අඳනඹනක ක් ේත්රඹුක  භඹක  ඹිමුක යන් න්ක
 ි විභදකකිඹරහකඅපිකඵරන්නකඕනෆ.කක කභවරුකකිඹනහකහ කක
" ්පක ඔක් ිභක විකුණහක දභන්නක ඕනෆ"ක කිඹරහක භභක කිඹන් න්ක
නළවළ.කඑ වභක නි යි, තක ්පකඅිරරික්තඹක්පඵන්ධ ඹන්කඅපිකඅ ත්ක
ප්රිරඳත්ිරඹුකඹන්නුකඕනෆ.ක භිද, තකඒකඅ ේකයු කුහනහක්ක
 න්.ක අ ේක  ිවීන්ක රඵහක ත්තක ජඹග්රවණඹක්ක  න්.ක ඒ න්ක ඒක
 ිල්රන් කක ආේථික තත්ත්ඹක දියුණුක යන් න්ක  ි විභදක
කිඹරහකඅපිකසිඹ ක දනහභකල්ඳනහකයන්නුකඕනෆ.කඑක්කතභයි, තකක
 ිුසක ල ඹන්ක   ශක  ඳිශුක ඹන්නක පුළුන්ක වීකක
පැසඳහදනඹක්ක අපික ඇිරක යන්නුක ඕනෆ.ක දළන්ක තහයිරන්තඹ, තක
ජඳහනඹ, තකකහ්ප ඵෝජඹකළපැකයුරකඑ වභකයනහ.කකඉන්දිඹහ ව්ක
එක එක ප්රහන්තරක තයභක්ක දුයුක එඹක යනහ.ක ක බුරුභ ගක
වි ලේ ඹන්භකඑඹකයනහ. 

අ ේකදි න්සකගුණේධනකභළිරතුභහුකභතකඇිර, තකකඉසයකවහල්ක
 නකඒභකවහකඅ ේකතහනහඳිරරුන්කඳහකඳත්කයරහකිරබුණුකඵ.කක
ඩී.බී.ක ජඹිරරක භළිරතුභහක ඉන්දිඹහුක ඹළව් ව්ක  භිුද?කකකකකකකකකකකකකකකකකකකක
ඒක හ ල්ක එතුභහ කක ඇභිරභත්ක නළිරක යරහක ක ඉන්දිඹහ කුකකකකකකකකකකකකකකක
ඹළව් ව්ක  භිද?ක "ඔඵතුභහක ගි ගක නළත්න්පක අඳුක වහල්ක  නක
එන්නකවිධිඹක්කනළවළ"කකිඹරහ, තක-කඒකඇත්තක්දක ඵිරුක්දකකිඹරහක
කිඹන්නකඅපිකදන් න්කනළවළක-ක ි විභකවරිකකඑතුභහකඑහිකඹළව්හ.කක
හිුපුකප්රධහනකඇභිරතුභහක ඉන්දිඹහුක ඹළව්හ, තකවහල්ක   නන්න.ක
[ඵහධහක කිරීභක්]ක ඉිරවහ ගක එ වභක ිර ඵනහ.ක අ ේක යතනක
වහමුදුරු ිත්ක ්පකළනක ිඩක්කල්ඳනහකයනහකඇිර.කදළන්කඅපික
 ්පක අිරරික්තඹුක  භික්දක යන් න්?ක එතළනදීක තභයික  ්පක
 ඳි වියක පිළිඵක ප්රලසනඹක ඉදිරිඳත්ක න් න්.ක  ිවික පැසඳහදනක
ිර ඵනක ඳශහත්රක අඳුක හිතත්ක  ඵි වෝක  ද නක්ක ඉන්නහ.ක
 ඵි විභක න් තෝයි.ක ක ඒක ළනක ක අපික ක ඳිදු ව්ක හච්ඡහ කු
ඹන්නකඕනෆ.ක 

ඳශමුනක හයණහක  භඹයි.ක  ඳශඳහළික ගිඹත්ක දළන්ක භවක
න්නඹක ඉයයික  න්.ක ඒක පැහක ඹරක න්නඹුක  න්ක  ඳි වියක
 දන් න්.ක ්පකදසරකවුරුත්ක ඳි වියක ඹිදහකන් න්කනළවළක
 න්.ක අපිත්ක  ිවි ඹෝ.ක අපික දන්නහ, තක වහන්නක ඉස ල්රහක
 ඳි වියක දභන්නක ඕනෆ, තක ඊුක ඳස ේක කිරික දිනක  ිුක -ඵණ්ඩික
හර ගදී-ක ඳි වියකදභන්නකඕනෆඹකකිඹරහ.කතභකඒකඅසථහ කු
ඇවිල්රහක නළවළ.ක අමුඩක ව නක  ඳශඳහළික ගිඹහ කු  ඳි වියක
දභන්නකඵළවළක න්.කසිංවරකඅවුරුද්දකඉයකනකල්කහභහනය ඹන්ක 

 
ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

එ තක්කල්කහකයන්නකඑඳහකකිඹරහදකකිඹන් න්? 

 
ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉිරන්, තකඉකන්න ෝ.කභභකකිඹන්න්ප.කකහභහනය ඹන්කසිංවරක
අවුරුද්දකඉයක රහකතභයිකසමපැසසුකතුයකඵළරහකඊශඟකන්නඹ කු

ළඩකඳුන්කන් න්.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුසමඹපැ, තක අ ේක ෘකක ේභහන්ත ගක
ිර ඵනක ප්රලසනඹක්කතභයික අතයක භළදිඹන්කල්යේකව්පඵකයක න්නක
එ.ක ිවිඹහුකල්යේකව්පඵක න් න්ත්කනළවළ, තකඳහරි බෝගිඹහ කු
හසිඹක්ක න් න්ත්ක නළවළ.ක වුරුක  භතළනක යජක ශත්ක
ඳහරි බෝගිඹහක රැක න්න, තක ඒක හ කභක  ිවිඹහක රැක න්නක
ක්රභඹ කුමුරකඉරහභකඹන්නකඕනෆ.කඒකවහකතභයිකඉස ල්රහභක
මුඳහයකවළදු ව්.කGuaranteed Price Scheme - GPS - කිඹරහක
ක්රභඹක්ක ිරබුණහ.ක ඒක කිඹන් න්, තක ක ිවිඹහක පැසඳහදනඹක යනක
සිඹල්රභක මුඳහයක සමිරඹුක  දන්නක ඕනෆ.ක ඒක ්රිඹහත්භක
යන්නකඵළරිකවුණහ.ක භිද, තක  දකයක්, තක තුන්කයක්කණඹකවුණහ කු
ඳස ේක  ිවි ඹෝක මුඳහයක සමිරඹුක වහල්ක  දන් න්ක නළවළ, තක
භ ත්දීභකවීකටිකවිකුණහකදභනහ.කGPS ක්රභඹකවරිකගි ගකනළවළ.ක
 ඳෞද්යේකක්රභඹකවරිකගි ගකනළවළ.කවීකසමරදීකළනී ්පදීක ඵි විභක
 රිකුකප්රලසනඹක්කඇිරකවුණහ, තකfarm gate price එකකීඹදකකිඹරහ.ක 

අපැක්ක හයණඹ, තක බහණ්ඩඹක පැසඳහදනක විඹදභක ඵරන් න්ක
නළතුකඅදකකිසිභකබහණ්ඩඹක්ක රෝ ගක  ශහ්පකයන්නකඵළවළ.ක
එ වභක  න්ද, තක මුදල්ක ඇභිරතුභපැ?ක Cost of production එක
ඵරන් න්කනළතු, තකඅයකයන්නකඕනෆඹ, තක ්පකයන්නකඕනෆඹක
කිඹහක කිව්හුක පැසඳහදනක විඹදභක තභයික ඉතහභක ළදත්ක න් න්.ක
වළභක ආණ්ඩුුභක  රිකුක හි ේක ළක්කුභක්ක තභයි, තක  ිවිඹහ කක
පැසඳහදනකවිඹදභයි, තක ිවිඹහුක රළ ඵනක farm gate price එයි.ක
ඔහුුකභ ත්දීකරළ ඵනකසමරකඅුවකකහධහයණඹක්කඉසුකයන් න්ක
 ි විභදක කිඹනක එක  රිකුක ප්රලසනඹක්.ක භහක කිඹනහ, තක එභක

949 950 

[රුකක (ආචහේඹ)කයත්කඅමුණුභකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

යජඹක්ත්ක තභක  ්පක ප්රලසනඹක සිඹඹුක 100ක්භක විරහක නළවළයික
කිඹරහ.ක  භිද, තක  ද්ලගුණික ප්රලසන, තක ශ්රභඹක පිළිඵක ප්රලසනක ආදීක
 නි ඹක්කප්රලසනකිර ඵනහ.කවළභකයුක්භකදළන්කඅ ිරන්ක්රිඹහත්භක
යනක ක්රභඹක්ක තභයි, තක  ්පක අතයක භළදිඹන්ක අඩුක කිරීභක වහක
 ළින්භක  ිවිඹහුක ඒක මුදරක  දනක එ.ක එ වභක නළතුක
මුඳහය ඹන්ක  ඳි වියක  දන්න, තක  ඳෞද්යේක අංල ඹන්ක
 ඳි වියක  දන්නකගිඹහභ, තක ක නක නකඅඹකඒකහේඹඹකයන්නක
ගිඹහභකඒකහසිඹකරළ ඵන් න්කඒකඅඹුයි.ක 

අපික දන්නහක  න්, තක ඉසයක  දනක  ඳි වියයේන්ක විලහරක
ප්රභහණඹක්ක  ත්ක තුර කු ඹනක ඵ.ක  භිද, තක ඒක ආඹතපැක
ප්රලසනඹක්කනහභක න්.ක භිද, තකඅපිකරුපිඹල්ක350 කු ිවිඹහ කු
 ඳි වියක  දනහඹක කිඹරහ, තක රුපිඹල්ක 1, ත500ුක  ත්ක තුර කු
ක ඳි වියක  දනක ිුක අපැහේඹ ඹන්භකඒකඒක ඳළත්තුක ඹනහක
 න්.ක රුපිඹල්ක 1, ත500ුක  ත්ක තුරුක  ඳි වියක  දනක  ිු, තක
මුදරහයේරහක භවයක පැරධහරින්ක අපැහේඹ ඹන්භක  ිවිඹහ කු  දනක
 ඳික වියකඑතුකයක නකගිහින්කරුපිඹල්ක1, ත200ුක වෝකරුපිඹල්ක
1, ත000ුක වෝකරුපිඹල්ක800ුක වෝක දනහ.ක 

තමුන්නහන් ේරහ, තකඅපික භ වභකථහකශහු, තක ිවීන්ුක දනක
ෆභක  ඳි වියක සමටිඹක්භකකුඹුය කු ඹනහඹකකිඹරහක භන්ත්රීරුන් කුක
විරකන්නකපුළුන්ද?කඒක්පඵන්ධ ඹන්කඕනෆකතය්පකඳේ ගණක
යරහක ිර ඵනහ.ක  වක්ුේක  ිේඵෆඩුක  ිවික ුයුතුක
ඳේ ගණක වහක පුහුණුක කිරී ්පක ආඹතන ගක යේපික කිඹහක ඵරන්න;ක
හකේතහකකිඹහකඵරන්න.කභවයකඅඹකවීකන් න්කනළවළ.කඑත ිුකඒක
පැරධහරින්, තක  ිවික භණ්ඩරරක සමපැසසුක ඒහක එතුක යක  නක
 නක තළනුක ක විකුණනහ.ක ඒක පැහක අපික ඒක  ිවිඹහ කු
 වක්ුඹහයඹක්ක -අක්යක දවභහයක්-ක වහකරුපිඹල්ක 25, ත000ක
මුදරක්ක  දනහ.ක ඒක මුදයේන්කඔහුුකඕනෆක දඹක්කයන්නකපුළුන්.ක
ඕනෆකන්පක ඳි වියකදභහකන්නකපුළුන්, තක ි්ප ඳෝසකරකදභහකන්නක
පුළුන්, තක එ වභකනළත්න්පකහක්කු ව්ක දභහක න්නත්කපුළුන්.ක ඒක
ඔහු කක ළඩක්.ක ඒ ක්ක ිර ඵනක නයක  භික්ද?ක ඒ ක්ක ිර ඵනක
අඩුක භික්ද?කභහකතමුන්නහන් ේරහුකකිඹන්නකළභළිරයි, තක- 

 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රුපිඹල්ක25, ත000ක දන් න්කන්නඹුද, තකඅවුරුද්දුද? 
 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අවුරුද්දු.ක 
 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

එත ිුකන්නඹුකරළ ඵන් න්කරුපිඹල්ක12, ත500යි. 
 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔව්.ක[ඵහධහකකිරීභක්] 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා (මුදල් අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ඕක න්ක රිරහකිර ඵන් න්, තක භච්චයකල්. 

 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 ිවිඹුවත්කඉල්  ව්කරුපිඹල්ක12, ත500ක න්.ක 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 ඳික වියකිරබුණහුකභදියි. 
 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒක නභකථහක්ක න්. 
 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 ිවි ඹෝක ඳශඳහළිකඹන් න්කඒයි. 
 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 ිවි ඹෝක  ි විභදක කිඹන් න්, තක  ්පක තභක ්රිඹහත්භක
 රහත්ක නළවළක  න්.ක  ි විභදක  ිවි ඹෝක දන් න්?ක ඔඵතුභහක
හ කක අමුඩක ව නක ඳහේයේ ්පන්තුුක එනක අඹක තභයික ඒහක

දන් න්. 
 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

අමුඩක වන්නක ඕනෆක නළවළක ඒහක දළනක න්න.ක ජනතහක ඒහක
ළනකදළුවත්. 

 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 භ වේක අමුඩක ව නක ආහුක ආනඹ කු ගිඹහභක අමුඩක
ළර යි.කඒකපැහකඇත්තකථහකයන්න.ක 

තත්ක ඇත්තක්ක භභක කිඹන්න්ප.ක  ්පක ය කරක  ඳි වියක වහක
 න් න්කඅපිකඵදුකවළටිඹ කුඅඹකයකන්නහකල්යේ.කඒක ඳි වියක

කුඹුයුක ඹහක යුතුක පැහක ඒක ්රිඹහත්භක යන්නක අඳ කු
අයිිරහසිභක්කිර ඵනහ.කඑ වභකනළතුක ඳි වියකදීරහකඒහකය කු
 කරභක ඹන්නක ඉඩක  දන්නක ඵළවළක  න්.ක භවජනක මුදයේන්ක තභයික

වනහධහයක රඵහක  දන් න්.ක තමුන්නහන් ේරහක  ්පක හයණඹක
දන්නහද?ක 

ඇත්තකල ඹන්භකයේන්කිරබුණුක අ ේක යජ ඹන්කභවයක වි කු
රුපිඹල්ක17, ත000ුකත්තක ඳි වියකරුපිඹල්ක300ුකදීරහකිර ඵනහ.ක

ඒකනළවළයිකකිඹන්නකඵළවළ.කවළභකයජඹක්භකවිඹද්පකශකණන කු
 නි යික  ඳි වියක දීරහක ිර ඵන් න්.කපැසඳහදනක භඳභණකළඩික
 රහක අතුක ල්යේක ආපුක  රහ ව්ක  ්පක විධිඹුක වළභදහභක වනක

රඵහදී නකඹන්නකපුළුන්කකිඹරහක තමුන්නහන් ේරහකකිඹනහද?ක
ඒක පැහක අපික ඒුක විඳුභක්ක  ිඹන්නක ඕනෆ.ක ඒක ළනක දළන්ක
කිඹන්නකඕනෆකනළවළ. 

 දළපැක හයණඹක වළටිඹුක භභක  ්පත්ක කිඹන්නක ඕනෆ.ක අපික
වළභ දනහභකවි ව්චනඹකශහු, තකරුකඅභළිරතුභහ කකථහකඅුවක
ඉසයක දුන්ක වනක දිුභක  ්පක අවුරුද්දුත්ක එනහක  න්.ක රුක
අභළිරතුභහ කක ථහ න්භක භභක කිඹන්න්පක  ෝ.ක ඒක තභයික

විශ්රහසමඹන් කු අ ප්රේල්කභහ ගකසි කුරුපිඹල්ක 1, ත000ක්ක ළඩිකකිරීභ.ක
දළන්කඑඹකළඩික රහකනළද්ද?කඊශඟු, තකයජ ගක ේඹන්ුකඳඩිකළඩික
කිරීභ;කෆසකරුපිඹල්ක300කින්කඅඩුකකිරීභ;කකිරිකපිටිකරුපිඹල්ක60කින්ක
අඩුක කිරීභ;ක සීපැක රුපිඹල්ක 10කින්ක අඩුක කිරීභ;ක මුංක ඇුක රුපිඹල්ක

40කින්කඅඩුකකිරීභ;කවහල්භළසන්කරුපිඹල්ක15කින්කඅඩුකකිරීභ. 
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ඳහේයේ ්පන්තු 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඔඹකහනුකදළන්කනළවළකඕහ. 

 
ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 භිදකනළත් ත්? 

 
ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

අදක  ණුක ඳළකරක එක රුපිඹල්ක 100යි.ක  ්පක ඳහේයේ ්පන්තු ව්දීක
කිඹන්නකඑඳහකඕහ. 

 
ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 ණුකරුපිඹල්ක100ක්කවු ණ්ක භිදකකිඹරහකභභකකිඹන්නද?කඅදක

සිද්ධක රහකිර ඵන් න්ක භික්ද?ක ්පහකඔක් ෝභකයජඹකවිසින්ක

යන්නකගිඹහක  න්.ක  ණුකවදනක එත්කආණ්ඩුකයන්නකවදනහ.ක

ඳහුක ගිඹක ආණ්ඩුක හර ගක ඉරහභක ඒක යන්නක  ඳෞද්යේක

අංලඹුක අසථහක දුන්නහ.ක ඔක් ෝභක  ණුක පැසඳහදනඹක

ංසථහ න්ක ශේක නළවළ.ක භභක ඒක වරියිකකිඹරහකකිඹනහ.ක  ්පක

ය කරක ණුකපැසඳහදනඹකඔක් ෝභකආණ්ඩුකඵදහන්නකඕනෆදකරුක

කුභහයක  ල්භක භන්ත්රීතුභහ?ක ඕනෆභක සමපැ වකු කු ගිහිල්රහක  ණුක

වදන්නක ඉඩක  දන්නක ඕනෆක  න්.ක ආණ්ඩුුත්ක ඵද්දක්ක  රහ, තක

 ණුත්ක පැසඳහදනඹක යරහ, තක පිුක යු කු ඹන්නක පුළුන්ක න්පක

 භික්දක ඒ ක්කිර ඵනක ළරැද්ද?ක අපික  ්පක ඔක් ෝභක ඵදහ නක

යන්නකගිහිල්රහ, තකඅඩුකඳහඩුක්කවුණහභකඵණින්නකඳුන්කන්නහ.ක

භභක ්පකරුණුකඳළවළදියේකයන්නකවදන් න්කඳක්ග්රහහීක නි යි.ක

 ්පහක ය කරක සිඹ භක  දනහ කක  ඳිදුක ප්රලසනක  න්.ක තක රුණුක

ිර ඵනහ.ක තක රුණුක කිඹන්න්පක  ෝ.ක දළන්ක  ඵි විභක

න් තෝ ඹන්කකිඹනහ, තක ණුකරුපිඹල්ක100යිකකිඹරහ. 

දළන්ක  ්පකණඹකළනක භභක එකහයණහක්කකිඹන්න්ප.කඇත්තක

ල ඹන්ක  භතළනදීක අයඹහ කක ළරැද්ද, තක  භඹහ කක ළරැද්දක කිඹරහක

කිඹන් න්කනළතුකඹථහකතත්ත්ඹකළනකකිඹනහකන්ප, තකඅ ේකණඹක

 ිුසක දක්කිරබුණහ.කඑක්කතභයිකයහජයකණඹ.කවි ලේ ඹන්භක

මුදල්කඅභහතයහංලඹකවයවහකගිහිල්රහක කපිුකයුකඵළංකුක්කඑක්කවරික

sub යරහ, තකනළත්න්පක ද්ශීඹකඵළංකුක්කඑක්කවරිකුව දුවකයරහක

ඒකල්යේකඅය නකඅපිකබහණ්ඩහහයඹුකදහරහක ඳන්නහ. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුක ඇභිරතුභහ, තක තක විනහඩික  දක හරඹක්ක ඳභණයික

ිර ඵන් න්. 

 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භුකවිනහඩික5ක්ක දන්න. 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තකවිනහඩික දයිකිර ඵන් න්. 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 භතළනක  රහක ිර ඵනක ප්රලසනඹක  ්පයි.ක  ්පක අපික
ඔක් ි කභකප්රලසනඹක්.කඅදකඅ ේකයහජයකආඹතනකවිලහරකල ඹන්ක
ඵළංකුයේන්කණඹකඅය නකිර ඵනහ.කඒකයහජයකආඹතනකත්කණඹක
ප්රභහණඹකඅ ේකංයහක ල්නරක ඳන්රහකනළවළ. 

නමුත්ක ඒක ඳරිශිසු ඹක්ක වළටිඹුක  ඳන්රහක ිර ඵනහ.ක ඒක
අඳ කු නළවළක කිඹහක කිඹන්නක ඵළවළ.ක වංරහභක නළවළ, තක ඒක
ඳරිශිසුඹක්ක වළටිඹ කු ිරබුණහ.ක නමුත්ක ඳරිශිසුඹක්ක වළටිඹ කු
ිරබුණත්, තක භි ිරබුණත්කදළන්කඅපික ්පහ කුමුහුණක දන්නකඑඳහක
ඹළ.ක 

දළන්ක ටිුක ඉස ල්රහක ක SriLankan Airlines ළනකථහක
ශහ.කකSriLankan Airlines එ ක්කඳහඩුක ්පකය කරකඅධයහඳනඹකවක
 ෞයකකිඹනකඅංලක දුභකවිඹද්පකයපුකණනුකඩහකළඩිකඵක
තමුන්නහන් ේරහක දන්නහක  න්ද? එත ිු  ්පහක අඳ කු වරියික
කිඹහක කිඹන්නක පුළුන්ද?ක SriLankan Airlines එ ක්කණඹක ටික
විතයක්කඵහයකන්නකකිඹරහක-ක නිසම ල්ක දන්නකහිටිඹත්ක-කකිව්හ කු
වුරුත්ක එඹක න්නක ළභළිරක නළවළ. දළන්වීභක්ක වරහ, තක " ව කු
 ්පහකඔක් ිභක පැකඹන්න, තකඅ ේකණඹකටිකඵහයකන්න"කකිඹහක
කිව්හුක රෝ ගකවුරුත්කඑඹකන්නකඑන් න්කනළවළ.කභභක ්පක
හයණහක පිළිඵක රුක බහකකක ව්ක කී භුවයික කිඹන් න්, තක මුදල්ක
ඇභිරතුභහ?ක අඳක කඒක හ කක  රිකුක අේබුදහරික තත්ත්ඹයික
ඉන් න්.ක  ්පුක විඳුභක  භික්ද?ක අඳක කඔක් ිභක  ්පක රුක
බහ ව්කළරැදිකපිළිඵකකිව්හ.කනමුත්ක ්පහුකවිඳුභක භික්ද?ක
අඳුක වි ද්ලක ආ ඹෝජනක එච්චයක න්නත්ක ඵළවළ, තක යක කරක
ජනතහ න්කඵදුකඅඹකයකන්නත්කඵළවළ. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
හරඹකඅහනයි, තකරුකඇභිරතුභහ. 
 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භහකතකවිනහඩිඹකින්කභ කකථහකඅන්කයනහ.ක 

වි ලේ ඹන්භක වි ද්ලක ආ ඹෝජනක ළනක ඵරමු.ක Port City 

Development Project එකහදකවිහදර කුරක්කවුණහ.කනමුත්කඅඳක
දළන්කඑඹක්රිඹහත්භකයනහ.කඑයින්කඇ භරින්ක ඩිරේකබියේඹනක
1.5කආ ඹෝජනඹක්කසිදුකනහ.කඒකහ කභකව්පඵකන් තිු යහඹකක
නළතක යක්ක ්පපේණ ඹන්ක ප්රිරංසයණඹක යරහක

ප්රිරංවිධහනඹක යනහ.ක ව්පඵන් තිුුක චීන ගක ේභහන්තක
100ක්ක   නන්නක රෆසිරයි.ක  ි වත්භක අඳක චීනඹුක විරුද්ධක
නළවළ.ක [ඵහධහක කිරීභක්]ක රුක චන්ද්රසිරික ජදීයක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පක

විධිඹුක ඔඵතුභහක ථහක යන්නක එඳහ.ක අදක ඔඵහභහයි, තක ළස ත්රෝයික
යුකඅතකදභහ නකඉන්නහ.ක 

 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒකඇත්ත.කනමුත්ක අපික ද දනහකඅතයක ප්රලසනඹක්කනළවළ.ක ්පක

භහජඹකඳුන්කත්තකද ේකඉරහක ශේක ්ප.කඒක වික දඹක්ක
 නි යි. 

 

ගු (ණචාර්ය) වරත් අමුුගම මශතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භභකඑ වභකකිඹරහකනළවළක න්.කඒකපැහකඅ ත්කංල්ඳඹ කු
ගිහිල්රහ, තකවි ද්ලකආ ඹෝජනඹක නළල්රහ, තකේභහන්තකඇිරකයරහ, තක
 ්පක ය කරක සමපැසුන්ුක අඳක වනඹක්ක කක රඵහක  දන්නක ඕනෆ.ක ඔවුන්ක

953 954 
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වනක  දක්ක ඵරහ ඳි යිත්තුක නහ.ක එක්ක වනඹක්ක විධිඹ කු

ඒ ිල්රන්කරැකිඹහක්කඵරහ ඳි යිත්තුකනහ.කකතභන් කකෘවඹක
-  කුටුම්භය - තුළ ලඩ  මහොඳ යත්ත්ලය ත ඔවුන්ට බ  මදන්න 
ඕනෆ.කකනමුත්කඅපික ිඳභණකශත්කළඩක්කනළවළ.කඅඳුකවු ණ්කඒකක
ඵක ඔඵතුභන්රහක දන්නහ.ක සමපැසුන්ුක  ියික තය්පක ළඩක ශත්, තක

තභන් කකෘවඹකතුශකආදඹභකළඩිකයන්නකඕනෆ.කඒකවහකතභයික
අ ේකප්රඹත්නඹ.ක ඵි විභකසතුිරයි. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ඵි විභකසතුිරයි.ක 

ඊශඟුකරුකයවිකරුණහනහඹකඇභිරතුභහ. 
 

 

[අ.බහ.ක3.43] 

 

ගු රවි කුණානායක මශතා (මුදල් අමාතයතුමා) 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුසමඹපැ, තක ආචහේඹක යත්ක අමුණුභක

ඇභිරතුභහ කුඳසුකභ කුථහකයන්නකඅසථහකරඵහකදීභකළනකභහක
ඔඵතුසමඹ කු සතුිරන්තක නහ.ක අදක ඔඵක සිඹ ක  දනහභක දන්නහක

ඇිර, තක ිර ඵනක ළඵෆක තත්ත්ඹක පිළිඵ.ක  ිතළනක ඉරහක  ්පක
ප්රලසනඹක උග්ර රහක ිර ඵනහද, තක  ි විභදක  ්පක ප්රලසනඹක
වින් න්ක කිඹනක එයික ක අඳුක  ඳන්න්නක අලයක න් න්.ක

අතීතඹුකඵළණරහක නි යිකදළන්කකළඩකයන්නකිර ඵන් න්.කදළන්ක
 භඹක පැළරැදික යන්නක පුළුන්ක  න් න්ක  ි විභදක කිඹරහයිකක
අඳකඵරන්නකඕනෆ.කඅඳුකදළන්කමුහුණක දන්නකසිදු රහකිර ඵන් න්ක
ඉතහභත්ක උග්රක තත්ත්ඹුයි.ක  භිද, තක 2005ක ජනහරික භහ ගක

01ළපැදහක ්පකයුකඵහයකන්න ි කුආේථිඹකතුශක්පපුේණ ඹන්ක
ණඹකඵයතහකල ඹන්කරුපිඹල්කබියේඹනක1, ත784ක්කිරබුණහ.ක ්පකථහක
යනක භි විතකන ිුකcontingent liabilities නළිරකරුපිඹල්ක

බියේඹනක9, ත587ක්කළඩි රහකිර ඵනහ.ක ්පකතත්ත්ඹකඇිරක රහක
ිර ඵන් න්ක ි විභද?කකකහර ව්රහකපිළිඵකප්රලසනඹක්කිර ඵනක
පැහකභභක ්පකහයණඹක ටි ඹන්කකිඹන්න්ප.ක 

පුනයහේතනකවිඹද්පක ක2015කජනහරිකභහඹකනකතුරුකරුපිඹල්ක
බියේඹනක1, ත100ක්කදක්හකළඩි රහකිර ඵනහ.කයහජඳක්කආණ්ඩුක
ඳළිරකහරහන්තයඹකතුශකවළභකඅඹකළඹදීභකපුනයහේතනකවිඹදභක

 න්නකආදහඹභකභදිකවුණහ.කඒකපැහකඅඹකළඹකහිඟඹක්කඇිරකවුණහ.ක
ඒකප්රභහණඹකප්රහකධනකවිඹද්පරුකගිඹහකන්පකභක්කනළවළ.කඑ වන්පක
අඩුකණ න්කඉිරරිකකිරීභක්කිර ඵනහ.කඑයින්කආදහඹභක්කඋඳඹනහ.ක

නමුත්ක දළන්කප්රලසනඹක්කඇිර රහක ිර ඵනහ.කභභක විලස ල්ණඹක්ක
 ශේක ්පකහයණඹකභතුකයක ඳන්න්නයි.ක 

අ ේකහිුපුකජනහධිඳිරකභහින්දකයහජඳක්කවයිඩ්කඳහේක්කරැයේ ගදීක
 රිකුුක කිඹනහ, තක " භන්නක  ්පක ණඹක අය නක ිර ඵන් න්ක

 ්පහු"ක කිඹරහ.ක ඒක  ි විභදක ක කිඹරහක  ඳන්න්නක ඕනෆ.ක
එක්  නකු කක අත්ත නෝභිරක ්රිඹහක පැහක  ්පක ය කරක ණඹක
ඵයතහක ි විභදකළඩි රහකිර ඵන් න්කකිඹහකඅඳුකදළනකන්නක

අලයයි.ක නමුත්ක ඒක ළනක මුකුත්ක ථහක යන් න්ක නළවළ.ක
පුනයහේතනකවිඹදභුභකඑතු රහකිර ඵන් න්කරුපිඹල්කබියේඹනක
1, ත100ක්ක හ කක  ඳිඩික ප්රභහණක්.ක රුපිඹල්ක බියේඹනක 1, ත100ක්ක

කිඹන් න්කරුපිඹල්ක ෝටික110, ත000ක්.ක නත්ක භ රෝකවිඹදභක්ක
යන් න්ක නළිර, තක  භන්නක  ්පක හ කක ප්රභහණඹක්ක තභයික
එතු රහක ිර ඵන් න්.ක මීුත්ක ඩහක  නසක  ද්ල්ක සිදු රහක

ිර ඵනහ.ක ඔවුන්ක ඳරිඳහරනඹක  පැච් ච්ක  ි විභදක කිඹනක
හයණඹක්පඵන්ධ ඹන්ක ක භභක හභහනයක උදහවයණක  දක තුනක්ක
රඵහක දන්න්ප. 

2014 ඡන්දඹුකඉස ල්රහකළබිනකරකඳත්රිහක්ක  නනහ.ක

ඒකළබිනකරකඳත්රිහ න්කකිඹනහ, තකඡන් දකහ රුකවිකුණන්නකපි කු
යටින්කවහල්ක න්න්නකඕනෆකකිඹරහ.කවහල්කරුපිඹල්ක75ුකන්නහ.ක
අ නක්කඳළත් තන්කපී.බී.කජඹසුන්දයකයේයුභක්කපැකුත්කයනහ, තක ඒක
වහල්ක රුපිඹල්ක 50ක ණ න්ක විකුණන්නක කිඹරහ.ක එක සුභහන ගක

පැකුත්ක යනක ඒක ඳත්රිහක  දක තුළින්ක යනක ්රිඹහ න්භක ය කරක
ජනතහකවිසින්ක නකඵදුකමුදල්යේන්කරුපිඹල්කසමයේඹනක7, ත500ක්ක
නළිරක නහ.ක ්පකතභයිකදසක17ුකයපුක්රිඹහ.කඅන්ිරභුක භිදක

වු ණ්?කඒක නහපුකවල්රකඅිරරික්තඹකපැහක-ක ්පක්රිඹහකපැහක-ක
ඵදුක න්නන් කකමුදල්කරුපිඹල්කසමයේඹනක15, ත800ක්කනළිරකවුණහ.ක
 භන්නක  ්පක  කක ණඹක තභයික එතුක වු ණ්.ක  ්පක  කක ප්රලසනක

ණනහක්කිර ඵනහ.ක ්පහකකිඹසමන්කගි ඹිත්ක වුක නල්භක
අඳුකවිහදකයන්නකපුළුන්. 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුසමඹපැ, තකඒකහ කභකතභයිකජනහධිඳිරක

හේඹහරඹකහේක 1, ත800ක්ක  නළල්රහක ිර ඵනහ, තක ඒහක  ි වේදක
ිර ඵන් න්ක කිඹරහක දළන්ක ඉන්නක ජනහධිඳිරයඹහුත්ක තභක
 ිඹහන්නක ඵළරික තත්ත්ඹක්ක ිර ඵනහක කිඹනක එ.ක  ්ප ක්ක
මරයකතත්ත්ඹක ි විභද?කගිඹකඅවුරුද් ද්කඅ ේකඇභිරරුකහේක

 දන්නකකිඹරහකඉල්රරහකිර ඵනහ.කජනහධිඳිරතුභහකඅභළිරතුභහ කු
කිඹනහ, තක "හේක  භච්චයක ප්රභහණඹක්ක  නළල්රහක ිර ඵනහ.ක
රුණහයරහක ඒහක  විඹහන්න"ක කිඹරහ.ක  ්පක ඳයතයඹක

ිර ඵනහ, තකරුපිඹල්කබියේඹනක35ක්.කඒකකිඹන් න්කරුපිඹල්කසමයේඹනක
35, ත000ක්.ක  ්පක ්රිඹහක  දක තුනක එතුක ශහභක  ඳ නනහ, තක
 ි විභදක  ්පක 1, ත787ක්ක ිරබුණුක ණඹක ප්රභහණඹක 9, ත000ක දක්හක

ළඩික න් න්කකිඹරහ.ක ්පක කක ද්ල්කිර ඵනක ිුකභහින්දක
යහජඳක්ක ව්පඵන් තිුක ඉරහක කුරුණෆරුක ඹනහ.ක  භ තක්ක
ල්කකුරුණෆරකිරබුණුක ඹෝධකඇතහරකදළන්කපුපුයන්නත්කඳුන්ක

 නක ිර ඵනහ.ක ඳකරුඳල්ක  ඵිරුක කිඹනක පැහක අදක  ්පක හ කක
ඒහත්ක  ඳ නන්නක ිර ඵනහක කිඹනක එක තභයික අඳුක කිඹන්නක
ිර ඵන් න්. 

ඒක විතයක්ක  නි යි, තක යත්ක එන්.ක සිල්හත්ක දළන්ක  ව්දිහරක
ථහක යනහක  න්.ක  භන්නක යත්ක එන්.ක සිල්හක කිව්ක  දඹක්.ක
 ්පකකිව් ව්කදහද?කඡන් දකහ ල්කඇවිල්රහකඅඳුකඋදවුකයනක
 ිුකකිඹපුක  දඹක්ක  ්ප.ක ඔහුකකිව්හ, තක "Mahinda Rajapaksa 

would not have been the President if not for the Ruling of 
the Supreme Court " කිඹරහ.කවුදකRuling එකදුන් න්?කයත්ක
එන්.කසිල්හ.ක භිනහදකයත්කඑන්.කසිල්හකකිඹන් න්?ක" ්පකහ කක

දකතක්රිඹහක්ක කඅපික එදහක හිතරහභක ඹුඳත්කශහ.ක ඒකපැහක තභයික
භහින්දක යහජඳක්ඹුක ඡන්දකයන්නකවළකිඹහක රළබු ණ්"කකිඹරහක
කිව්හ.ක  ්පක හ කක අග්රක විපැලසචඹරු ක්ක පැහක තභයික යුක  ්පක

හ කක අිරඹුක ඳත්ක  රහක ිර ඵන් න්ක කිඹනක එක ප්රලසනක
යන්නකඕනෆද?කඅ ේක ව්දිහුකඇවිල්රහකඑක්කකිඹනහ.ක[ඵහධහක
කිරීභක්]ක ඳිඩ්ඩක්කඅවන්න.කඕකතභයිකිර ඵනකප්රලසනඹ.කඑතුභහක

අ ේක  ව්දිහ කු ඇවිල්රහක එක්ක කිඹනහ, තක වයිඩ්ක ඳහක්ක එ කු
ගිහිල්රහක තත්ක එක්ක කිඹනහ.ක  ්පක හ කක අඹුක  භික්දක
යන්නක ඕනෆ?ක  භන්නක  ්පක හ කක අඹක ඳත්ක කිරීභක තභයික යු කු
ිර ඵනක වණඹ.ක භන්නක ්පකහ කකඅඹකපැහකතභයිකඅපික ්පකය කු

පිරිසිදුකයනක ිුකඒකඔඵතුභන්රහකප්රලසනකයන් න්.ක භ වභක
තභයිකයත්කඑන්.කසිල්හකකිඹන් න්. 

ඒකවිතයක්ක නි යි, තකභහින්දකයහජඳක්කකිඹන් න්ක භිනහද?ක
භහින්දක යහජඳක්කකිඹනහ, තක "ආණ්ඩුුකඕනෆක විධිඹ කුඑකඑක
නීිරකවදරහකසමපැසසුකහියක ල්රුකදහරහකඒකඅහිංකසමපැසසුන් කු
දුක්ක  දන්නක එඳහක කිඹරහක භභක නහඹත්ඹුක කිඹනහ.ක
අධියණඹුත්ක කිඹනහ.ක අපික ඔවුන්ක  ුව න්ක අධියණ ගක
තීන්දුක ඵරහ ඳි යිත්තුක  නහ"ක කිඹරහ.ක  ්පහක තභයික අඳ කු
"contempt of court" ල ඹන්කන්නකිර ඵන් න්.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක
අවන්නකභන්ත්රීතුභහ.ක ්පකතභයිකිර ඵනකප්රලසනඹ.ක 

955 956 



ඳහේයේ ්පන්තු 

දළන්ක විලසහක බංක  ඹෝජනහක්ක දීරහක ිර ඵනහක  න්.ක
37 ද නක්ක ගිහිල්රහක විලසහක බංක  ඹෝජනහක්ක අත්න්කයරහක
දීරහක ිර ඵනහ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක  විඹහන්නක පුළුන්ක වු ණ්ක
37 දනයිද?කවිලසහඹක්කනළත්න්පක37 දනහක නි යි, තකඕනෆකතය්පක
අඹක අත්න්ක යරහක  දන්නක ිරබුණහක  න්.ක [ඵහධහක කිරී්ප]5ළපැක
තහුක තභයික විලසහක බංක  ඹෝජනහක්ක  දන් න්.ක භභක රුක
ථහනහඹතුභහ කු හරුණික කිඹනහ, තක  ්පක යපුක ප්රහලඹක
"contempt of court" අුවක බහයක  දන්නක අලයයික කිඹරහ.ක
උහවි ගක case එක්ක ිර ඵනක  ිු, තක එක්  නක්ක  නි යික
මුළුක ඳවුරභක  කන ිුක ක ්පහක තභයික ක යනක තේජන.ක  භන්නක
 ්පහකතභයික රහකිර ඵන් න්.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

"යහජඳක්"රහක ළනක කිඹනක  ිුත්ක ඔඵතුභන්රහක
ළය නහ.ක ඒක  ිල් රෝක ළනක තක එකින්ක එක කිඹන්න්ප.ක
[ඵහධහකකිරී්ප]ක ්පකඅඹකඑරහකිර ඵන් න්ක ඹෝකත.කඑක්  නක්ක
ළනක විතයක්ක කිඹන්න්පක  භිනහදක යරහක ිර ඵන් න්ක කිඹරහ.ක
[ඵහධහක කිරී්ප]ක අලයක න් න්ක ඕක න්ප, තක අපික ඕ කු ඒක විධිඹුභක
උත්තයක  දන්න්ප.ක ඕහක අපිකකිඹන්නක ඕනෆක නළවළ, තක ජින්ක දක හසක
ගුණේධනක කිඹපුක ඒහයින්භක උත්තයක  දන්න්ප.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක
තමුන්නහන් ේරහ කක  රිවහන්ක යත්ත් ත්ක Entrust Securities 
එුක ගිහිල්රහක  භිනහදක යරහක ිර ඵන් න්?ක තමුන්නහන් ේක
ඔතළනක නි යිකඉන්නකිරබු ණ්, තකහිය දය.ක[ඵහධහකකිරී්ප]කEntrust 
Securities එ න්ක රුපිඹල්ක සමයේඹනක 7, ත500ක්ක අය  නක
ිර ඵනහ.ක අහිංක සමපැසුන් කක EPF එ, තක ETF එක අය නක
ිර ඵනහ.ක භන්නක ්පහකතභයිකසිද්ධක රහකිර ඵන් න්. 

 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ඒහකඅවන්නකිරබුණහක න්.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අවන් න්ක  භික්ද?ක ඇහු ිත්ක ඒක  ිල්රන් කක  යදික

ළර නහක න්.ක ්පක න්කඉල්  ව්.කඅ ඳන්කඉල්  ව්කඕක න්.ක

අපික දන්න්පකඋත්ත ේ.ක [ඵහධහකකිරී්ප]ක  භන්නකිර ඵනහ, තක 2014ක
්පපේණකණඹකඵයතහ.කඒකරුපිඹල්කසමයේඹනක7, ත391යි. 

2015 නක ිුකණඹඵයතහක ළඩිකනහ, තකරුපිඹල්කසමයේඹනක
8, ත500කදක්හ.කරුපිඹ ල්කඅඹකඅඩුවීභකපැහකරුපිඹල්කසමයේඹනක285ක්ක
එතුක  නහ.ක  ්පහයින්ක තභයික අපික  ඳන්න්නක වදන් න්ක

 ි විභදක යහජඳක්රහක  ්පක ය කරක ඵදුක  නක අහිංක
සමපැසුන් කකල්යේකහරහකිර ඵන් න්කකිඹරහ.ක ්පකයුකංේධනඹක
යකිර ඵනහඹකකිඹනහ.කඅහිංකදුගීකදුේඳත්කජනතහකඵදුක නක

ල්යේකඅය නකයහජඳක් කකහක්කුුකදභහකත්තහභකඒකතභයික
ංේධනඹකකිඹන් න්.ක[ඵහධහකකිරී්ප]කඒකගියේ වනක ිුකතභයිකක
රුදහකඇිරකන් න්.ක ්පකපැහකතභයිකඅපිකකිඹන් න්, ත-ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක

අඳුකඅලයකන් න්-කක[ඵහධහකකිරී්ප] 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුසමඹපැ, තක භිනහදකසිදුකවු ණ්කකිඹරහක
දළන්ක  ්පක  ිල්රන්ුක අව නක ඉන්නක ඵළවළ.ක ඒහක තුළින්ක අඳ කු
 ඳ නනහකය කරකිර ඵනකතත්ත්ඹක භික්දකකිඹරහ.කඒකවිතයක්ක
 නි යි.කඵරන්නකවිඹදභ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]කඇයි, තකදළන්කෆකවන් න්ක

නළත් ත්?ක  ්පහක අව නක ඉන්නක ඵළරික  රහක ිර ඵනහ.ක අඳක
ඹුඳත්කයන්නකඵළවළ.කඅපිකවිඳක් ගකඉන්නක ිු-ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක
අපික විරුද්ධක ඳහේලස ගක 37ක  ද නක්ක ඉන්න ිුක ආණ්ඩුක

ඳහේලස ගකහිුපුකඔඹකතමුන්නහන් ේරහකහ කකත්රසතහදින්කඑක්ක
ුන්කශහ.කදළන්කඒකහ කක ල්ර්පකයන්නකඵළවළකඅපිත්කඑක්.කක
[ඵහධහකකිරී්ප] 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකභන්ත්රීරුපැ, තකපැලසලේදකන්න. 

 
ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දළන්ක ඵරන්නක ව්පකඵන් තිුක යහඹක  ුව න්ක විඹද්පක යක

ිර ඵනකප්රභහණඹ.කව්පඵන් තිුකයහඹ කු2015කේ ගකකසමයේඹනක
2, ත144ක අරහබඹක්ක ිර ඵනහ.ක [ඵහධහක කිරී්ප] ආදහඹභක කීඹද?ක
සමයේඹනක3, ත000යි.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ක්කශුද්ධකඅරහබඹකරුපිඹල්කසමයේඹනක10, ත100යි.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක

ව්පඵන් ති කු යහ ගක ්පපේණක අරහබඹක රුපිඹල්ක සමයේඹනක
18, ත800යි.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක  භන්නක යහජඳක්රහ කක ඳරිඳහරනඹ.ක

 ්පකතභයික රහකිර ඵන් න්.කව්පඵන් තිුකයහ ඹන්කසමයේඹනක
18, ත800ක අරහබඹක්ක ිර ඵනහ.ක අ ඳන්ක අවනහ, තක භහින්දක
යහජඳක්ක භිනහදක රහකිර ඵන් න්කකිඹරහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ිල්රන්කගිහිල්රහකතභන් කකනභකප්රසිද්ධකයන්නකවිඹද්පක

යනහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! රුක භන්ත්රීරුන්ක පැලසලේදක න්න.ක [ඵහධහක

කිරී්ප] 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඊුක ඳස ේක අරහබඹක දයන්නක  රහක ිර ඵන් නන්ක ඵදුක

 න්නන් .ුක [ඵහධහක කිරී්ප]ක  භන්නක  ්පක තභයික  රහක
ිර ඵන් න්.කදළන්කඅවකන්නක භිනහදක රහකිර ඵන් න්කකිඹරහ.ක 

ඊශඟු, තකභහින්දකයහජඳක්කභන්ත්රීතුභහකවයිඩ්කඳහක්කඑ ක්කිරබුණුක

රැසවී ්පදීකකිඹනහ, තක"භභකවිඹද්පකයරහකිර ඵන් න්කUS Dollars 
150 million"කකිඹරහ.කවළඵළයිකඅ ේකගිණු්පරකිර ඵනහ, තක ඩිරේක
බියේඹනක 20ක්.ක  ්පක  දක අතයක ඳයතයඹක  ි විභද?ක දි න්සක
ගුණේධනක භන්ත්රීතුභපැ, ත-ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක ඔඵතුභන්රහක ඇභිරක

භණ්ඩර ගක ඉරහක අුවභතක යනහ.ක භභක අවන් න්ක එතුභහ කක
චනයේන්.කදළන්කභහින්දකයහජඳක්කකිඹනහ, ත-ක[ඵහධහකකිරී්ප] එතුභහක
කිඹනහ, තක "විඹද්පකයරහකිර ඵන් න්කUS Dollars 150 million"කක

කිඹරහ.කවිඹද්පකයරහකිර ඵන් න්, තකUS Dollars 150 million  න්පක

957 958 

[රුකකයවිකරුණහනහඹකකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

 ඩිරේක බියේඹනක 20ක්ක  රක ගිණු්පතක  රහක ිර ඵන් න්ක

 ි විභද?ක එ වභක න්පක  ්පක  දක අතයක  නක හක්කු කු
ගිහිල්රහද?ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

 ්පක තභයික ිර ඵනක  න.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක ඔඵතුභන්රහක
 භතළනක ෆක ළහුහුක අඳුක ප්රලසනඹක්ක නළවළ.ක ක අන්ිරභ කු

යහජඳක්රහ කක ිර ඵනක  විය්පක  භතළනක  වළිදයවුක වුණහ කු
ඳස ේක ඔඵතුභන්රහක එළිඹුක ගිහින්ක ෆක වනහද?ක  ්පක තභයික
ිර ඵනක ප්රලසනඹ.ක ඒක පැහ-ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක ඵරන්නක

 නි යිච් චෝ ල්-ක[ඵහධහකකිරී්ප] 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකභන්ත්රීතුභන්රහකපැලසලේදකන්න.ක 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 නි යිච් චෝ ල්ක විදුයේක ඵරහහය ගක ඳශමුළපැක අදිඹයක

 ුව න්කගිවිසු්පකඅත්න්කයනහ, තකවිඹදභකUS Dollars 426යි.ක

[ඵහධහක කිරී්ප]ක චන්ද්රිහක කුභහයතුංක කිඹනහ, තක "ඒක ගිවිසුභක භභක
අත්න්ක  ශේක  ඩිරේක 325ු"කකිඹරහ.ක එ වන්පකවුදක ඒක ල්යේක
අය නකිර ඵන් න්?ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! රුකභන්ත්රීරුපැ, තකඵහධහකයන්නකඑඳහ.ක [ඵහධහක

කිරී්ප]ක 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ි විභදක යහජඳක්රහක ඵදුක  න්නන් කක ල්යේක ඳහවිච්චික

යනක ආහයඹ.ක  භන්නක  ්පක තභයික  න.ක  භන්නක  ්පක
තභයිකඇිරක රහකිර ඵන් න්.කභහින්දකයහජඳක් කකආදහඹභකඅඩුක
නක ිුකය කරකංේධනකඇනකහිටිනහකන්ප, තකඒකංේධනඹ කු
ඵහධහක්කන්පක ඒක  නභක  ල්රභක්.ක ය කරක ංේධනඹකකිසිභක
ඵහධහක්ක නළතුක ඹනක එක තභයික දළන්ක  ඳ නන්නක ිර ඵන් න්.ක
[ඵහධහක කිරී්ප]ක ඔඵතුභන්රහක හචහරභුක ෆක ළහුහුක අඳ කු
ප්රලසනඹක්ක නළවළ.ක තමුන්නහන් ේරහක ෆක ළහුහක කිඹරහක
යහජඳක් කක  විය්පක අපික වළිදයවුක නියකඉන් නත්කනළවළ.ක
සිදුකයකිර ඵනක  විය්පක  භිනහදකකිඹරහක අපික  වළිදයවුකයක
 ඳන්නහ.ක 

ඒකවිතයක්ක නි යි.කඑක්ත්කජහිරකඳක්කයජඹක2004කඅුවභතක
යපුක දකුණුක අධි ව්ගීක භහේඹුක එදහක ඇසත ්පන්තුක ශ විඹදභක
වු ණ්ක බියේඹනක 42යි.ක ඒක  ුව න්ක බියේඹනක 95ක්ක විඹද්පක  රහක
ිර ඵනහ.කවුදකඒුකකකිඹන්නකඅලය?ක[ඵහධහකකිරී්ප]කබියේඹනක
95ක්කවිඹද්පකවුණහකකිඹන් න්කසිඹඹුකසිඹඹකින්කවිඹදභකළඩික රහක
ිර ඵනහක කිඹනක එයි.ක සිඹඹුක සිඹඹකින්ක විඹදභක ළඩික  රහක
ිර ඵන් න්ක භිනහකයරහද? 

 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුසමඹපැ, තක- 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකරක්සභන්කකිරිඇල්රකඇභිරතුභහ. 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒකසිඹඹ කුසිඹඹකින්කවිඹදභකළඩික රහකිර ඵන් න්, තක ්පකෲේක

එ ක්කංේධනඹකපැහයි.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 
 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකරක්සභන්කකිරිඇල්රකඇභිරතුභහ. 
 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

They are disturbing the Hon. Minister.  මරහනහරඪකරුක
භන්ත්රීතුසමඹපැ, තක ඔඵතුසමඹක රුක බහක  භ වඹක න් න්ක නළද්ද?ක

[ඵහධහකකිරී්ප] 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
බහක  භ වඹනහ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක රුක භන්ත්රීරුන්ක

පැලසලේදකන්න.ක[ඵහධහකකිරී්ප]කරුකභන්ත්රීරුන්කපැලසලේදකන්න. 
 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුසමඹකබහක භ වඹකන් න්කනළද්ද? 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 දඳහේලස ගභක රුක භන්ත්රීරුක ෆක වනහ.ක  භිදක

යන් න්? 
 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුසමඹකබහක භ වඹකන් න්කනළවළ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 
       

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு றன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

්පඵක  විරුක ටික  ව් ශනහ;ක භවක  වියහක නළිරක හින්දහක

 ව් ශනහ.  

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
බහකපැලසලේදකන්න.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு றன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

භහින්දක යහජඳක්ුකඳහේයේ ්පන්තුුකඇවිල්රහකභන්ත්රීරුන් කු

ථහකයන්නකකිඹන්න, තකඳන්ල්කණ න්කගිහින්කථහකයන් න්ක
නළිර.ක[ඵහධහකකිරී්ප]කභවහක රිකුකවීයඹහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

959 960 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
එකඳළත්තක්කවිතයක්ක  නි යි, තක  දඳහේලසඹභකෆක වනහ.ක

[ඵහධහකකිරී්ප]බහකපැලසලේදකන්න.ක[ඵහධහකකිරී්ප]කකක 

     
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு றன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Permit එකඅය නකගිඹහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]කPermit එකඅය නක

ගිඹහ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක ඇවිල්රහක ථහක යන්නක කිඹන්නක
ඳහේයේ ්පන්තු ව්.ක [ඵහධහකකිරී්ප]කභවහක රිකුුකඳන්ල්කණ න්ක
ගිහින්කෆකවනහ.කඳහේයේ ්පන්තුුකඋත්තයක දන්න.ක 

 
ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
රේජහකනළවළ.ක 

       

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு றன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

භවහක රිකුක වියහ.ක වියකනහඹඹහ.කඅයේකඵඵහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
බහකපැලසලේදකන්න.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඹකහ කකද්දකශහුකඅපිකඵඹකනළවළ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 දඳහේලසඹභකයනකඵහධහකකිරී්ප, තකෆක ළසී්පකනතයකයන්න.ක

[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

 
ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔ විභකෆකළසුහුකඒක ිල්රන් කකයහජඳක් කක වියභක

ළනකකිඹනකඑකඑයින්කනිරන් න්කනළවළ.කඑකින්කඑකකිඹන්න්ප.ක

අදකඵළරිකවු ණිත්ක වුකකිඹන්න්ප.කව්පඵන් තිුකයහඹකළනකභහක
කිඹන්න්ප.ක යහජඳක් කක හර ගක ව්පඵන් තිුක යහඹක ළනක
 භිනහදක කිව් ව්?ක යහජඳක්රහක කිව්හ, තක බියේඹනක 15ක්ක -ඒක

කිඹන් න්ක ෝටික1, ත500කආදහඹභක්-ක2014දීකරළ ඵනහකකිඹරහ.ක
කීඹදක රළබුණුකආදහඹභ?ක බියේඹනක 1.5යි.ක සිඹඹුක 10ක්ත්කආදහඹභක
රළබිරහක නළවළ.ක ව්පඵන් තිු, තක යහජඳක් කක යහඹකපැහක සමයේඹනක

20, ත000ක්කනළිරකවුණහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]කමීුකඉසයක රහකරුකඉයහන්ක
වික්රභයත්නක භළිරතුභහක  ඳන්හක දුන්නහක SriLankan Airlines 
ආඹතනඹකනළිරකවකඑකළන.ක ්පහකතභයි, තකවයිඩ්කඳහේක්කපිටි ගදීක

යපුකඳකරුඳල්ක  වියක ප්රහලරකිර ඵනකළඵෆක තත්ත්ඹ.ක [ඵහධහක
කිරීභක්]ක භන්නක ්පකතභයිකළඵෆකතත්ත්ඹක රහකිර ඵන් න්.ක
[ඵහධහක කිරීභක්]ක තමුන්නහන් ේරහ කක යත්ත් ත්රහක ුවයක යපුක

ළඩක පිළි ශක  භ වේක යන්නක ඵළවළක කිඹනක එක භභක භතක්ක
යන්නකඕනෆ.ක තමුන්නහන් ේරහ කක ඒකහරඹක අහනයි.ක භතක
ිරඹහන්න.කඒකවිධිඹුකත්රසතහදින්කහ කක භ වේකවළසි යන්නකඉඩක
 දන් න්කනළවළ.ක තමුන්නහන් ේරහක ඔඹකකිඹනකඒහුක භ වේක ඉඩක

 දන් න්ක නළවළක කිඹනක එක භභක කිඹනහ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක

තමුන්නහන් ේරහකභහකයේන්කකීක විය්පකයකිර ඵනහකවිතයක්ක
 නි යි, තකEPF එත්ක විය්පකයරහකිර ඵනහ.ක ්පයිකඇිරක
 රහක ිර ඵනක ප්රලසනඹ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක දකුණුක අධි ව්ගීක භහේඹක
ත් තිත්, තකභහින්දකයහජඳක්කකිඹනහ, තක"භභකUS Dollars සමයේඹනක

630ක්ක විඹද්පක ශහ"ක කිඹරහ.ක නමුත්ක ගිණු්පරක ුවන්ක
ිර ඵනහ, තක ඇ භරිහුවක  ඩිරේක සමයේඹනක 1, ත300ක්.ක එ වභක න්පක
වුදක ඵි ල්ක ්පක නළල්රහකදළ්ප ්ප?ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 
    

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு றன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 විය්පකයරහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 
   

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකභන්ත්රීතුභන්රහකපැලසලේදකන්න.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

         

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ණඹකන්නහ, තකඇ භරිහුවක ඩිරේකසමයේඹනක1, ත300ක්.කඑතුභහක

කිඹනහ, තක ඇ භරිහුවක  ඩිරේක සමයේඹනක 650කුයික විඹද්පක වු ණ්ක
කිඹහ.ක එ වභක න්ප, තක ඉිරරික ඒහක  ිවහුදක ගි ග?ක තමුන් කක
හක්කුරුක ගිහින්ක ිර ඵනහදක කිඹනක ප්රලසනඹක භතුක  නහ.ක

 භන්නක ්පකතභයිකිර ඵනකප්රලසනඹ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුසමඹපැ, තක එතුභන්රහක මුදල්ක
අභහතයහංල ගක  ිඩනළඟිල්රක්ක වදනහ, තක ේක අඩික 65, ත000.ක

ේක අඩික 65, ත000ක  ිඩනළඟිල්රක්ක වදන්නක කීඹක්ක ගිහින්ක
ිර ඵනහද?ක අදක තරුක ඳ වේක  වෝුරඹක්ක වදන්නක ේක අඩිඹ කු
හභහනය ඹන්කඹන් න්, තකරුපිඹල්ක 12, ත000යි.කමුදල්කඅභහතයහංල ගක

 ්පක කිඹනක  ිඩනළඟිල්රක වදන්නක රුපිඹල්ක 31, ත800ක්ක ගිහින්ක
ිර ඵනහ.ක  භිනහයින්දක එඹක වදරහක ිර ඵන් න්?ක එඹක
යත්තයන්යේන්ක වදරහද?ක  භන්න, තක මුදල්ක අභහතයහංලඹක භහින්දක

යහජඳක් කකහර ගකයකිර ඵනක ද්ල්.ක භන්නක ්පහකතභයික
යරහක ිර ඵන් න්.ක  ්පක ්පඵන්ධ ඹන්ක අඳුක කිඹන්නකන් න්ක
 භික්ද?ක භහින්දක යහජඳක්ක වයිඩ්ක ඳහේක්ක පිටිඹුක ගිහින්ක කිඹපුක
 ද්ත්ක ්පකකිඹපුක ද්ත්කඅතයකිර ඵනකඳයසඳයඹකතුළින්භක ඳන්හකදීක

ිර ඵනහ, තකල්යේකගිහින්කිර ඵන් න්කතමුන් කකහක්කුරුකසමක
ය කරකංේධනඹුක නි ව්ඹකකිඹනකඑ.ක ්පහකතභයි, තකළඩකශහක
කිඹහකඅඳුක ඳන්හකිර ඵන් න්.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
වයිඩ්කඳහක්කඑ ක්කරැසවීභුකඵඹක රහ.ක 

 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 භිුකඵඹක න්නදකවයිඩ්කඳහක්කඑ ක්කරැසවීභකළන?ක[ඵහධහක

කිරී්ප]කනළවළ, තකනළවළ.ක [ඵහධහකකිරී්ප]කඑහිදීකයපුකප්රහලකළනයිකභහක

කිඹන් න්.ක [ඵහධහකකිරී්ප]කඇයි, තක ඊුක දසක  දුකඉසයක රහක
ඳළළිරකරැසවීභුකආහකන්පකඔඵතුභන්රහකරන්තඹකදහරහකළ කරවි.ක
[ඵහධහකකිරී්ප]කඑ වභකන්පකරන්තඹක දහරහක ළ කරවි.ක  භිදක ්පක

ිර ඵනකප්රලසනඹ-ක[ඵහධහකකිරී්ප] 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(ரண்தைறகு றன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ිරඹකණ න්ක න්න්න, තකපුළුන්කන්ප.ක 

961 962 
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ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ්පක අසථහ ව්දීක අඳුක කිඹන්නක ිර ඵන් න්ක  භඹයි.ක [ඵහධහක

කිරී්ප]ක ්පකල්යේකටිකගිහිල්රහකිර ඵන් න්ක ි වේදකකිඹනකඑක
දළන්කඔේපුක නහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක ්පකපැහකතභයිකඅඳකකිඹන් න්, තක

ය කරකඵදුක නකඅහිංකජනතහ කකල්යේ, තකය කරකංේධනඹ කු
 නි, තක යහජඳක්ක ඳවු ල්කහක්කුකටිකංේධනඹකකිරීභුකතභයික
 ඹිදහ නක ිර ඵන් න්ක කිඹරහ.ක දළන්ක තභයික  ්පක ප්රලසනර කු

උත්තයක දන්නක රහකිර ඵන් න්.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක භික්දක රහක
ිර ඵන් න්?කඅපිකසිඹඹුක50ක්කඵදුක නහ.කතමුන්නහන් ේරහ කක
හේක එුකහ කකසිඹඹුක 50ක්කකිඹරහක සිඹඹුක 5ක්ක  නකඑක
 නි යිකඅඳකයකිර ඵන් න්.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

 

ගු දිමන්ප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එ වභන්ප-ක[ඵහධහකකිරී්ප]කක 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 වියභක දළනත්තහුකඳස ේක ජනහධිඳිරතුභහක තභයිකකිව් ව්, තක

ඒක දන්නකඅලයකනළවළකකිඹරහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]කඔඵතුභහ කුිර ඵනක
රුදහක  භික්ද?ක ඒහක අපියික  ිඹන්නක ඕනෆ.ක ඔඵතුභහ කුක

 විඹන්නකිර ඵනකවුභනහක භික්ද? කකකක 
 

ගු එවප.සී. මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකමුතුකුභහයණකභන්ත්රීතුභහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තමුන්නහන් ේරහක ්පකයුකහරහක-ක[ඵහධහකකිරී්ප] 
 

ගු එවප.සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රුකඇභිරතුභහ, තකකරීිරකප්රලසනඹක්.ක 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකමුතුකුභහයණකභන්ත්රීතුභහ.කක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඊ ගකරුකරක්සභන්කකිරිඇල්රකඇභිරතුභහකඇහුහකහ කකභභත්ක

අවනහ, තක අයක  යෝවරක තරුණඹන් කු  දන්නක තමුන්නහන් ේරහක
අභළිරදක කිඹරහ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක  භන්නක  ්පක තභයික ිර ඵනක
ප්රලසනඹ.ක 

 

ගු එවප.සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රුකඇභිරතුභහ, තකභභකpoint of Order  එක්කභතුකයනහ.කභ කු
ඉඩක දන්න.ක 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 නි යිච් චෝ ල්ක ඵරහහයඹක පැමු.ක  නි යිච් චෝ ල්ක

ඵරහහයඹක්පඵන්ධ ඹන්කඅඳ කුිර ඵනකප්රලසනඹක ්පයි.කඒකවහක
ඇ භරිහුවක ඩිරේකසමයේඹනක1, ත345ක්කවිඹද්පකයකිර ඵනහ.ක 

 

ගු එවප.සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රුකඇභිරතුභහ, තකරීිරකප්රලසනඹක්.ක 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකභන්ත්රීතුභහ, තකඔඵතුභහුකභයික්කඑකදීරහයිකිර ඵන් න්.ක 

 

ගු එවප.සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුසමඹපැ, තකඑතුභහුකභුකඋත්තයක දන්නක

කිඹන්න.ක 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භුකමරහන ඹන්කකිඹරහකනළවළ.කඔඵතුභහකභුකpoint of Order 

ළනකකිඹන්නකඕනෆකනළවළ.කකPoint of Order එක්කිර ඵනහකන්පක
මරහනඹුක කිඹන්නක ඕනෆ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක

ුයුතුකයනකවිධිඹකදන් න්කනළද්ද?ක 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකමුතුකුභහයණකභන්ත්රීතුභහුකmike එකදීරහයිකිර ඵන් න්. 

 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇ භරිහුවක ඩිරේකසමයේඹනක 1, ත346ක්ක  රක භහික වන්ක

ිර ඵනහ.ක ඒක ඇ භරිහුවක  ඩිරේක සමයේඹනක 1, ත346න්ක  භිනහදක
යකිර ඵන් න්?කභහින්දකයහජඳක්කකිඹනහ, තකඔහුකවිඹද්පක ශේ, තක

ඇ භරිහුවක  ඩිරේක සමයේඹනක 1, ත200යික කිඹරහ.ක චන්ද්රිහක
කුභහයතුංකහිුපුකජනහධිඳිරතුසමඹකකිඹනහ, තකභභකඅත්න්ක ශේකUS 
Dollars සමයේඹනක 326ුයිකකිඹරහ.ක එ වභකන්පක  ි වේුදක  ්පක

ල්යේකටිකගිහින්කිර ඵන් න්?කමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුසමඹපැ, තක
රුණහයරහකඅඳුකකිඹන්නක ්පකය කරකආේථිඹ, ත-ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකමුතුකුභහයණකභන්ත්රීතුභහ, තකරීිරකප්රලසනඹකඉදිරිඳත්කයන්න. 

 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

භභකඅවන් න්කරුකමුදල්කඇභිරතුභහ, ත- 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රීිරක ප්රලසනඹක  භික්දක කිඹන්න?ක ඒයික  දන්නක ිර ඵනක

උත්තයඹ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක ්පකප්රහ ද්ශීඹකබහක්ක නි යි, තක ්පක
ඳහේයේ ්පන්තු.[ඵහධහකකිරී්ප]කවළසි යනකආහයඹකදළනකන්න. 

963 964 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ගු එවප. සී.  මුතුකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඔඵතුභහකඅතයකකිඹන් න්.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකඇභිරතුභහකථහකයන්න.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභක හිතන් න්ක එතුභහක ඉන්නක ඕනෆක තළනක ප්රහ ද්ශීඹක බහයි.ක

ළයදිරහක ඳහේයේ ්පන්තුුක ඇවිල්රහක ිර ඵන් න්.ක ඒයික  ්පක

අඳයහධඹක රහකිර ඵන් න්.ක 

අපික අවනහ, තක  නි යිච් චෝ ල්ක ළන.ක  නි යිච් චෝ ල්ක

්පඵන්ධ ඹන්කඇිරක  ්පකවිඹද්පක  දකඅතයකඳයසඳයඹක  න්නක

ිර ඵන් න්ක වුද?ක චන්ද්රිහක කුභහයතුංක හිුපුක ජනහධිඳිරපැඹක

අත්න්කශකගිවිසුභුකඩහක දගුණඹක්ක නහකන්ප, තකඒක රහක

ිර ඵන් න්කහුද?ක ක භහින්දක යහජඳක්කයපුක අඳයහධක්රිඹහකපැහක

තභයිකය කරකණඹඵයතහක්කිර ඵන් න්.කව්පඵන් තිුකයහඹකළනක

විඹද්පක භහක  ඳන්ුවහ.ක භත්තරක ගුන්ක  තිටු ඳිශක ළනක භහින්දක

යහජඳක්කකිඹනහ, තකවිඹද්පකවු ණ්ක කය.එස.ක ඩිරේකසමයේඹනක190යික

කිඹරහ. 

 
ගු ිළයල් නිාන්ත ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුසමඹපැ, තකරීිරකප්රලසනඹක්.ක 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකපිඹල්කපැලහන්තකදකසිල්හකභන්ත්රීතුභහ, තකරීිරකප්රලසනඹකඉදිරිඳත්ක

යන්න. 

 
ගු ිළයල් නිාන්ත ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුසමඹපැ, තකශ්රීකරංහකපැදවසකඳක්ඹුත්, තක
ඒකහ කභ- 

 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රීිරභඹක ප්රලසනඹක  භික්දක කිඹන්න?ක  ්පක තභයික ප්රහ ද්ශීඹක

බහ ව්කහිුපුකඅඹක භතළනුකආහභකසිද්ධක නක ද්.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක
 භික්දකඑතළනකිර ඵන් න්?ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකඇභිරතුභහ, තකථහකයන්න. 
 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ඇයිකඵඹ?කඵඹක න්නකඑඳහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 භික්දක එතළනකිර ඵන් න්?ක ෆභක එුභක point එක්ක

ිර ඵනහකකිඹරහයිකථහකයන් න්.[ඵහධහකකිරී්ප]කභත්තරකගුන්ක
 තිටු ඳිශක්පඵන්ධ ඹන්කවයිඩ්කඳහක්කඑ ක්දීකභහින්දකයහජඳක්ක

කිඹනහ, තකකය.එස.ක ඩිරේකසමයේඹනක190ක්ක ව්හකකිඹරහ. 

 
ගු ිළයල් නිාන්ත ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුසමඹපැ, තක අපික  ්පක ඳහේයේ ්පන්තු කු
ආ ව්ක ඵයිරහක අවන්නක  නි යි.ක ඒක පැහක අ ේක හරඹක ඉතහභක

ටිනහ.ක ්පකඳයණක ද්ල්කඇදකඇදකථහකයනහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකභන්ත්රීතුභහ, තකthat is not a point of Order. 

 
ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක විඹද්පක ගිණු්පක තක  රහක ිර ඵනහ.ක ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක ඒක

්පඵන්ධ ඹන්ක රුණහයක  ්පක අඹුක ඇත්තක අවන්නක ඉඩක
 දන්න.ක  ්පක point එ ක්ක හියක  රහ, තක ඔඹක point එ න්ක  ්පක
 විය්පක නත්න්නක ඵළවළ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක ඒක පැහක දන් න්ත්ක

නළවළ.කඔ වේකද්දකයකයකඉන්නහ.ක ්පකභළිරයණක ව්දිහක
ඉන්නහකකිඹරහකහිතනහ.ක 

ඒක පැහක භහක හරුණික ඉල්රන් න්, තක  ්පක ය කරක ආේථිඹක
වදන්නක පුළුන්ක එභකනහඹත්ඹකතභයිකවභත්රීඳහරකසිරි ේන-ක
යපැල්කවික්රභසිංවකනහඹත්ඹ.කඅද, තකඳක්ක දකඑතුක රහකසිටීභක
ළනක දයහක න්නක ඵළරික ඊේයහ න්ක  ඳ ශනක ඹ්පක  ිු කුක
 භිනහදක  රහක ිර ඵන් න්?ක විලසහක බංක  ඹෝජනහක  දනහ.කක
අඩුක ණ න්ක එඹුක අත්න්ක 60ක්ක 70ක්ක  විඹහක න්නක පුළුන්ක
වුණහද?ක37ක් ක විඹහකන්නකපුළුන්කවු ණ්.කඒකකිඹන් න්, තකළ ල්ක
ළල්ක නළිරක යහජඳක්ක ඹු ත්ක එල්යේරහක ඉන්නක 37 දනහ න්භක
විලසහක බංක  ඹෝජනහක ඉදිරිඳත්ක යනහ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක අ න්, ත 

තමුමවා  
[මාවනම  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.  

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

බඹක නහදකඅපි?ක[ඵහධහකකිරී්ප]කක භතළනකක37 ද නක්ක භිනහදක
 ්පක යන් න්?ක ඔඹ ිල්රන්ක  ්පක ඳළත් ත්ක ඉරහක යපුක  ්පක
නහඩ්පකපැහක අපික ඒකඳළත්තක ශුද්ධකයනහ.ක ඒ න්ක අිරවිශිස කු
ණ්ඩහඹභක්කඅදකඇවිල්රහක ්පකඳක්ඹ, තකයුකවදන්නකඑතුක රහක
ිර ඵනහ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක අන්න, තක ඒක අඹක තුළින්ක තභයික අඳක ය කු
වදන් න්.කඒකපැහක ්පකහ කක ඵිරුකප්රහලකයරහකයුක නිභඟක
ඹන්නකඅපිකභහින්දකයහජඳක්ුකඉඩක දන් න්කනළවළ.කඅපික- 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකඇභිරතුභහුකරළබීකඇිරකහරඹකඅහනයි. 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරඹකඅන්? 
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ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දළන්කථහකඅන්කයන්න. 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභක අ ේක රුක රක්සභන්ක කිරිඇල්රක ඇභිරතුභහ න්ක තක

සමපැත්තුක ද, තකතුනක්කඉල්රනහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

 
ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතා 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුසමඹපැ, තක භ කක  ව්රහ න්ක විනහඩික

ඳවක්කරඵහක දනහ. 
 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තකවිනහඩිකඳවකහරඹක්කරඵහක දන්න්ප. 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
හ කක ව්රහ න්දකරඵහක දන් න්? 
 

ගු ්ෂපමන් ිරරිඇල්  මශතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රුකඅුවයකසිඩ්පැකජඹයත්නකභළිරතුභහ කක ව්රහ න්. 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ඵි විභකසතුිරයි.කඵරන්න, තක ්පකඳළත් ත්කිර ඵනකභඟිතහ.ක 

අපික  ්පක අසථහ ව්දීකහරුණික ඉල්රන් න්කව්පඵන් ති කු
්පඵන්ධ ඹන්ක අයක  නක ිර ඵනක ණඹක දිවහක ඵරන්නක කිඹරහයි.ක
යහ ගක 2014ක සිදුක වුණුක අරහබක ළනක භභක  ඳන්ුවහ.ක අය නක

ිර ඵනක ණඹුක  ඳිලීක ප්රභහණඹක කීඹද?ක සිඹඹුක 6.2යි.ක සිඹඹ කු
6.2ුකණඹකත්තහ කුඳස ේ-ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

 
ගු දිමන්ප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එ වභක රහකනළවළ. 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 භිනහදක  රහක නළත් ත්?ක ඔඵතුභන්රහක ශඟදක ගිවිසු්පක

ිර ඵන් න්?කඔඵතුභන්රහකfiles 200ක්කඅයක නකගිඹහ.කනමුත්කඉිරරික
 රහක ිර ඵනක files ටි න්කඅඳුක  ිඹහක න්නක පුළුන්ක රහක

ිර ඵනහ, තක  භික්දක සිද්ධක  රහක ිර ඵන් න්ක කිඹරහ.ක
ඔඵතුභන්රහක හිතුහක files නළවළකකිඹරහ.ක ඒක files සිඹ ක  ද්භක අපික
ශඟකිරඹහක නකඉන්නහ.ක භතළනකසිඹඹුක6.5ුකණඹකන්නහ.ක
සිඹඹුක 6.5ක හණිජයණක ණඹක අයක  නක  ියික ය කරදක

ංේධනඹක්ක යන්නක පුළුන්ක  න් න්?ක  භන්නක  ්පක හ කක
 ද්ල්ක තභයි, තක පැ්පක ළුක ඩක යහඳහයඹක්ක  නක ඹනක එ ක්ක
අ නක්ක ඳළත්ත.ක  භිනහදක කිඹරහක ිර ඵන් න්?ක  ්පක ය කරක අඳ කු

ගිහිල්රහකන්නකපුළුන්ක නක ිු-ක[ඵහධහකකිරී්ප]කකෆභකඑුභක

 භිනහක  වෝක  ඵිරුුක අවන්නක වදනහ.ක ක හභහනය ඹන්ක

multilateral agencies, ඒක කිඹන් න්ක ජහතයන්තයක මරයක ආධහයක
 දනකආඹතනයේන්කසිඹඹුක දලභකඳවුකණඹකන්නකවළකිඹහක
ිර ඵද්දී, තක ඒක න් න්ක නළිර, තක සිඹඹුක 6.5ක ණඹක න් න්ක
 භිුද?කඔළු ව්කආඵහධඹක්කිර ඵනහකන්පකවිතයක න්කඒකහ කක

ණඹකන් න්.කඒකත්තහුකඳස ේකඅන්ිරභුක න්නකිර ඵන් න්ක
අඳ කු න්.ක ්පකතභයිකඅදකසිද්ධක රහකිර ඵන් න්.කමරහනහරඪක
රුකභන්ත්රීතුසමඹපැ, තක ඒකපැහක අපික හරුණික ඉල්රහක සිටින් න්, ත-

[ඵහධහකකිරීභක්]ක භතුභන්රහුක ්පහකඅව නකඉන්නකඵළවළ.කඒයික
 ව්රහකඉයයිකකිඹන් න්.ක ්පකකදුන්නකවිනහඩිකඳවකඉයකවුණහභකභභක
තත්කවිනහඩිකඳවක්කන්නහ.ක 

 
"රංහදීඳ"කඳත්ත ේකිර ඵනහ, තක "භන්ත්රීරුක 100ුකඅයක්කුක

තළඵෆරු්ප"ක කිඹරහ.ක [ඵහධහක කිරීභක්]ක භභක ඉතහභත්ක කී භන්ක

කිඹන්නකඅලයයික -[ඵහධහකකිරීභක්]ක ඒකතභයික "රංහදීඳ"කපුත්ක
ඳ ත්කිර ඵන් න්.ක ්පක ්පඵන්ධ ඹන්ක අපික ඳසුගිඹක දකථහක
ශහ.ක ළබිනකරක භණ්ඩරඹක අවනහ, තක " ්පහක දුන් න්ක වුද?"ක
කිඹරහ.ක  ්පහක කිසි ේත්භක  ්පක ආණ්ඩු ව්ක එක්  නකුුත්ක

නළවළ.ක  ්පක තළඵෆරු්පක ිර ඵන් න්ක හුදක කිඹරහක න්පක ටික අපික
 වළිදයවුකයන්න්ප.ක1994කේ ගකඉන්ක ්පකනකතුරුකpermits 
956ක්කදීරහකිර ඵනහ.කසුඳේකභහේකරරක37ක්කිර ඵනහ.කඒකන්පක

ඉදිරි ගදීකඅපික දන්න්ප.කඒකන්පකදුන්නහුකඳස ේකතමුන්නහන් ේරහක
දළනකනීවික ්පකතළඵෆරු්පකහ කදකකිඹරහ.ක [ඵහධහකකිරී්ප] ්පකළනක
අපික දඹහසීලී යේඹන ක න්ක ඇහුහභක එඹහකකිව්හ, තක  ්පක හර ගක

වුරුත්ක  ්පක ඵරඳත්රක අය නක නළවළක කිඹරහ.ක  ්පක පුත්ක ඳත්ක
සියසතරඹකඵළ හභක ේන් න්ක ්පකආණ්ඩු න්කතළඵෆරු්පකඵරඳත්රක
අය නකිර ඵනහකහ යි.ක[ඵහධහකකිරී්ප]කසුයහඵදුකඳහරනඹකයනක

ආඹතන ගකඇභිරයඹහකල ඹන්කඉතහකකීභකින්කභුකකිඹන්නක
පුළුන්ක  ්පක ආණ්ඩු ව්ක වුරුත්ක  ්පක ඵරඳත්රක අය නක නළවළක
කිඹරහ.ක ඒක ඵරඳත්රකඅය නකිර ඵනකහරඹක ත් තිත්, තකචන්ද්රිහක

කුභහයතුංක භළිරපැඹ කක හර ගක සිඹඹුක 15ක්ක අය නක
ිර ඵනහ.ක [ඵහධහකකිරී්ප]කඉිරරික ඒහකන්පක භහරුකයරහක යහජඳක්ක
ඳහරනක හර ගදීක දීරහක ිර ඵනහ.ක ඒක තභයික ිර ඵනක  න.ක
[ඵහධහකකිරී්ප] 

 

ගු දිමන්ප ගුණලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහක නළවළක කිඹරහක කිඹන් න්ක  ි විභද?ක කුරුණෆරක

භන්ත්රීරුක  ද ද නක්ක ඉන්නහ.ක ඒක අඹ කක න්පක වුණත්ක භභක
 දන්න්ප.ක එතුභන්රහ කකනභුක නළිරක වුණහුක ඥ, හතීන් කකනභු, තක
බිරි කකනභුකතභයික ්පකතළඵෆරු්පකඵරඳත්රකඅය නකිර ඵන් න්.ක

 ්පක හ කකතභයික ඳන්න්නකවදන් න්ක -[ඵහධහකකිරී්ප]අදක භහධයක
තුළින්කල්යේකදීරහකයකන්නකවදනක ්පකළඩකටික -[ඵහධහකකිරී්ප]ක
දඹහසීලීකයේඹන ක න්කභභකථහකයරහකඇහුහ. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකඇභිරතුභපැ, තක ඔඵතුභහ කකථහක දළන්ක අන්කයන්න.ක

හරඹකඅහනයි.කඔඵතුභහකළඩිපුයත්කහරඹකත්තහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ්ප ක්ක ඔ ේක නභක නළවළ, තක බඹක  න්නක එඳහ.ක භුක තක ටික

 ව්රහක්ක  දන්න, තක  ්පක පිළිඵක ඳළවළදියේක යන්න.ක  ්පක හ කක

967 968 



ඳහේයේ ්පන්තු 

අතයක ප්රහලක යන්නක -[ඵහධහක කිරී්ප]ක අපික ඒක ළනක ්පපේණක
ඳළවළදියේකකිරීභක්ක-[ඵහධහකකිරී්ප] 

 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 

 භිනහදකන්පකකිඹරහකකිඹන්න. 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
න්පක දන්න්ප.කබඹක න්නකඑඳහ.කන්පකකිව්හුකඳස ේකහිතහවි, තක

ඇයිකඅපික ්පකප්රලසනඹකඇහු ව්කකිඹරහ.කඒකතභයික න් න්.ක[ඵහධහක
කිරී්ප]ක දළන්ක අඳුක  ේනහ, තක  ්පක ය කරක ණඹඵයතහක  ි විභදක
කිඹරහ.කථහකයන්නකභුකහරඹකනළිරකපැහකභභක ්පක ල්නඹ*ක

වළන්හඩ්කඳත්රිහ ව්කමුද්රණඹකයන්නකඅයකඉල්රහකසිටිනහ.ක 

 භයින්ක ේනහ, තක යහජඳක්ක ඳහරනක හර ගක ගිණු්පක තකයක
නළිරක -කoff balance sheet - ණඹකප්රභහණඹ.කඒකකිඹන් න්කබහවිතක

යනක රදක නමුත්ක ය කරක ණඹක ල ඹන්ක අය නක නළිරක රුපිඹල්ක
බියේඹනක1, ත042කණඹක්.කඅපි ජහතයන්තයකමරයකඅයමුදරුකකිව්හ 
"අපික  ්පක ්පඵන්ධ ඹන්ක  ිඹහක ඵරහක උත්තයක  දනහ කු ඩහක
 වියි, තක රුණහයරහක forensic study එක්ක යරහක එදහක

ජහතයන්තයක මරයක අයමුදරුක  ිඹහක න්නක ඵළරික වුණුකණඹක ටික
තවවුරුක යන්න. [ඵහධහක කිරී්ප]ක ඔව්, තක  භන්නක  ්පක හ කක තභයික
 ිශඹකවරහකවරහකිර ඵන් න්"කකිඹරහ.කඑදහකපී.බී.කජඹසුන්දය, තක

අජිත්කපැහඩ්කේයහල්, තක භහින්දක යහජඳක්ක එතුක රහක ඒකයරහක
ිර ඵනකඅඳයහධඹත්කඑක්, තකඑදහකවිභල්කවීයංලකආේථිකකහතඹහක
කිඹරහකකිඹපුකඑකඅදකළඵෆක රහකිර ඵනහ.ක 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුක ඇභිරතුභහක ඔඵතුභහුක  න්ක යක ිර ඵනක හරඹක

අහනයි.කරුණහයකඅන්කයන්න.ක 
 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක ඔේපුක යන්නක  ්පක අසථහක උඳ ඹෝගීකයක න්නහක -

[ඵහධහකකිරී්ප]ක  ්පක පිළිඵක  වළිදයව්කයන්නකභුක අදකඅසථහක
රඵහක දුන්නහුක ඔඵතුසමඹුක  ඵි විභක සතුිරන්තක  නහ.ක

 ඵි විභකසතුිරයි. 

 
[අ.බහ.ක4.08] 
 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුසමඹපැ, තකඅග්රහභහතයතුභහකරුකබහ කු

ඉදිරිඳත්ක යපුක ප්රහලඹක ්පඵන්ධ ඹන්ක -අ ේක ය කු ළටීක ිර ඵනක
මරයකඅේබුදඹකපිළිඵ-කමුදල්කඅභහතයතුභහකඹ්පකවිඳුභක්කඉදිරිඳත්ක

යයිකකිඹරහකඅපිකඵරහ නකසිටිඹහ.කනමුත්කඇත්තකල ඹන්භකඅපික
වුරුත්ක භතළනකථහක ශේ, තක යුක්කඹ්පකඅේබුදඹුකඹනක ි කු
අපිකසිඹ ක  දනහ කභක කීභකඒක අේබුද ඹන්ක යුක මුදහක ළනීභයික

කිඹනකඑයි.ක 

ගු ිළයල් නිාන්ත ද සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මුදල්ක ඇභිරතුභහක එළිඹුක ඹන්නක එඳහ.ක  ඳිඩ්ඩක්ක අව නක
ඉන්නක ෝ.ක[ඵහධහකකිරී්ප] 

 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නමුත්ක ්පකමුදල්කඇභිරතුභහකඵරඹුකඇවිල්රහකභහක15ක්කඹනක

 තක්ක ්පකය කරකිරබුණුකංයහක ල්නකදත්තකවකජහිරකමරයනඹක
පිළිඵක ළුහීභක්ක නළිරක දළන්ක  ්පක  තියතුරුක  ිඹන්නක

ජහතයන්තයකමරයකඅයමුද ල්කවහඹකඳතනහ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුසමඹපැ, තක  ්පක ආණ්ඩුක ඵරඹුකආපුක
වළටි ගභක ක හිුපුක ජනහධිඳිරක භහින්දක යහජඳක්ක භළිරතුභහ කක
යේේ ඵික් ක්ත්කරළ්ප ඵෝගිපැක  වව්හ.ක  ්පක ය කරකිර ඹනක ක මරයකක

තත්ත්ඹන්ක පිළිඵක පැසික විලස ල්ණඹකින්ක යුක්තක  ්පක ය කුක
ඉසයවුක නඹනහඹකකිඹනකකී භන්කතභයික ්පක කආණ්ඩුක
ඳුන්ක ත් ත්.ක ඇත්තක ල ඹන්ක ආණ්ඩුක්ක ඵරඹුක ආහභක

විඳක්ඹුකප්රධහනකකීභක්කිර ඵනහ, තක"අපිකතභයිකඊශඟුකඵරඹ කු
එන් න්, තක ඵරඹුක එනක අපික  ්පක ය කරක ආේථිඹක  ි විභදක
වසුරුන් න්"ක කිඹරහ.ක ආේථික පු යෝථනඹක්ක යජඹ කු

ිර ඹන්නුකකඕනෆ.කඒකකිසිදුකආේථිකපු යෝථනඹක්කනළිරකය කරක
ආේථිඹක පිළිඵක වක ක ජහතයන්තයකආේථිකවළසිරීභක කපිළිඵක
අ ඵෝධඹක්කනළිරක ඳශමුනක භංරක අඹක ළඹක  ල්නඹක ක රුක

මුදල්ක අභහතයතුභහක ඉදිරිඳත්ක ශහ.ක ක ඉදිරිඳත්ක ශක අඹක ළ ඹන්ක
 ඹෝජිතක ඵදුක වනක ිරබුණහ.ක ක එතුභහක කිව් ව්ක  භික්ද?ක එතුභහක
කිව්හ, තක"ඵදුකඵයකඳුන් න්කනළිරකඅඹකළඹක්කතභයිකඅපික කන් න්"ක

කිඹහ.ක එ වභක කිව් ව්, තක වි ද්ශීඹක ප්රහකධනඹක   යහික එතුභහ කක
ිරබුණුකවිලසහඹකපැහයි.කකකක භිද, තක" ්පක ිඩනඟහපුක්පමුිරහදීක
ආණ්ඩුක්පඵන්ධ ඹන්කජහිරක භන්භකජහතයන්තයකල ඹන්කඅඳක
ළනක රිකුකඅධහනඹකින්කඉන්නහ, තකකක ්පකණඹකඅේබුද ඹන්කඅපි කු

 ිඩක එන්නුක පුළුන්"ක කිඹහක රුක අග්රහභහතයතුභහක එතුභහ කක
ප්රහලඹකතුශක ඳළවළදියේකශහ.ක ඵුහියක යුල්ක   යහික විලසහඹක
තඵහ, තක වි ද්ශීඹක ප්රහකධනඹක   යහික විලසහඹක තඵහ, තක  නක ගිඹක

ප්රිරඳත්ිරඹක තභයික "අපික ඵදුක වනක  දනක ආේථික ක්රභඹක්ක තභයික
ඉසයවුක නකඹන් න්"කකිඹනකඑ.ක 

1978 ේ ගක ේ.ආේ.කජඹේධනකභළිරතුභහ කකආණ්ඩුකනක

යේඵයල්හදීකප්රිරඳත්ිරඹක ්පකය කරක්රිඹහත්භකයන ිුකිරබුණුක
සිඹ කඵදුකඅ වෝසිකශහ.කධනඳිරකඳන්ිරඹුකවනකදීරහක කහභහනයක
සමපැසසුක භතක ඵයක ඳළු නක ආේථික ක්රභඹක්ක තභයික ක ඉසයව කු

 නක ගි ග.ක ඒක සරඳ ඹන්භක තභයික  ්පක ආණ්ඩුක ඉසයව කු
භන්ක යන්නුක සදහන්පක වු ණ්.ක ක නමුත්ක ඒක තීන්දුක ත්තත්ක
හනහුක අග්රහභහතයතුභහ, තක මුදල්ක අභහතයතුභහක ඩහ ෝසක ුවයක
ජහතයන්තයකමුළුුකගිඹහ.කකමුළුුකගිඹහභකඑභකමුළු ව්දීකවමුක

වු ණ්ක එ ේක  භ ේක ක අඹක  නි යි.ක ක  ්පක අඹක ආේථිකක
වි ලේඥ,  ඹෝ.කඵුහියද, තකකනළක ඟනහියදකකිඹහකඅඳුකප්රලසනඹක්කනළවළ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුසමඹක දන්නහ, තක  ්පක වමුක වුණක අඹක

තභයි, තක ජහතයන්තයක මුරයක අයමුද ල්ක ශභනහයණක අධයක්, තකක
්රිසටීන්ක  රහඩ්, තක  ජෝලෂසක සටිකයේකරස, තක  ජෝේේක  ි යෝස, තකක
රිහ ඩෝකවවුසභන්.ක ්පකහ කකඅඹකමුණකළසුණහ කුඳස ේක ්පකඅඹක

 ත්රු්පක ත්තහ, තක  ්පක  ෝලීඹක ආේථික අේබුද ගක ඵ යන්ක
 ර වසි ඹන්ක ිඩකඑන්න කු පුළුන්භක්කනළවළ, තක ඒකතත්ත්ඹක
පිළිඵකපැලසචිතකපැභනඹුකඑන්නුකපුළුන්භක්කනළවළකකිඹනකක

එ.කඑභකපැහකභන ේකිරබුණුකතත්ත්ඹ, තක ිඩකනඟහකත්කභ නෝක
 රෝඹකබිකළටුණහ.කඵුහියකයුරකකඅේබුදඹ, තක ෝලීඹකආේථිඹක
අදකවසුරුනකතත්ත්ඹකපිළිඵකරළබුණුකඅ ඵෝධඹකපැහ, තක"නළවළ, තක

969 970 

[රුකයවිකරුණහනහඹකකභවතහ] 

———————————- 
* ලියවිල් ඉදිරිඳත් මනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 
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අඳ කු දළන්කකිර ඵන් න්ක කආඳසුකසමපැසුන් කකඇඟුකඵයකඳුහ, තකඵදුක

ඵයකදහරහකආේථිඹකශභනහයණඹකයකන්නයි"කකිඹහක ්පකඅඹක
ල්ඳනහක ශහ.ක එභක පැහක රුක මුදල්ක ඇභිරතුභහක ඉදිරිඳත්ක ශක
භංරක අඹක ළඹුක ඳයසඳයක ප්රිරඳත්ිරඹක්ක භතක තභයික
අග්රහභහතයතුභහ කක ප්රහලඹක භතක ඒක නක ක්රභ ව්දඹක වසුරුන්නක

්රිඹහකයන් න්.කඑභකපැහක භයින්කඅඳුකඑක දඹක්ක ඳ නනහ.කකක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුසමඹපැ, තක යුක තුශක ජහිරක ඵදුක
ප්රිරඳත්ිරඹක්ක අපික ඉිරවහඹක පුයහකභක ඉල්රපුක අඹ.ක නළිරක ඵළරික

සමපැසුන්ුක වනක රසමන්, තක ඇිරක වළකික අඹ න්ක රඵහක න්නහක
ඵදුයේන්ක  ්පක ය කරක භහජක සුඵහධනඹක ක ඉදිරිඹුක  නක ඹන්න කු
ඕනෆඹකකිඹනකභතඹකතභයික ්පකඅපිකහිටි ග. 

ඒක පැහක ඍජුක ඵදුක ළඩික යරහක ක්රක ඵදුක අඩුකයනක වනදහයික
පිළි තක්ක  ්පක යුුක අලයයික කිඹරහක අපික වළභක  ව්රහ ව්භක
 ඹෝජනහක ශහ.ක වළභක ආණ්ඩුක්භක ඳළළිරක හරකරදීක අපික  ්පක

 ඹෝජනහකඉදිරිඳත්කශහ.ක 

අපික  ඹෝජනහක ශේ, තකඍජුකඵදුක සිඹඹ කු වතළිවකවක ක්රකඵදුක

සිඹඹුක අුක අුවඳහතඹුක   නන්නක කිඹරහයි.ක නමුත්ක ඒක

තත්ත්ඹකමුළුභපැන්භක  නසක වුණහ.ක මුළුභපැන්භක  නසක  රහක

ක්රකඵදුකප්රිරලතඹකළඩිකයරහකඍජුකඵදුකඅඩුකයරහකඵළරිකඳන්ිරඹ කු

ිර ඵනක වනඹක ශක්හරනක  ්පක ආේථික ප්රිරඳත්ිරක ඉසයව කු

අය නකආහ.කදළන්ක ්පකඹනකභ න්දීකඳළවළදියේක ඳ නනහ, තක ්පක

ආණ්ඩුුක උදවුක යන්නකකිසිදුක ඵුහියක යුුක ලක්ිරඹක්ක නළවළක

කිඹනක එ.ක ඒක වළභක යුභක මරයක අේබුදක ිර ඵනහ.ක ඒක මරයක

අේබුදඹුක ඵරඳහනක අ ත්ක හධත්ක භතුක  රහක ිර ඵනහ.ක ජත්ක

ත්රසතහදඹ, තක  ද්ලගුණිකහධකඹනහදීක  ්පක සිඹල්රක අ ිරන්කභතුක

 රහක ිර ඵනහ, තක ිර ඵනක තත්ත්ඹන්ුක අභතය.ක යුක ඇතු ශේක

මරයක ශභනහයණඹක්ක නළත්න්පක ආ ඹෝජඹන්ක ආ ඹෝජනඹක

යනක මුදල්ක ශභනහයණඹක්ක නළත්න්ප, තක ඒක හ කභක  නත්ක

යුයේන්කඅඳුක දනකණඹකආධහයකආඳසුක හකන්නුකඅ ේකයු කු

ලක්ිරඹක්ක නළත්න්පක -ඒක හ කක හිඟනක තත්ත්ඹක්ක ඹු ත්-ක

වුරුත්ක අඳුක ආධහයක යන් න්ක නළවළ.ක ඔවුන්ුක අදක ඳළවළදියේක

 රහක ිර ඵනහ, තක  ්පක ය කරක ඳළවළදියේක මරයක ශභනහයණඹක්ක

නළිර ්පක අඩු.ක ඒක අඩුක "යහජඳක්ක  යජිභඹු"ක ක දභනක එක

ළයදියි.කඅපිකඹථහේථහදීකවිධිඹුකප්රලසනඹකදිවහකඵරරහ, තකඒකප්රලසනඹ කු

පැළයදික උත්තයඹක්ක  ිඹන්නක එතුක  න් න්ක නළිර, තක ඳසුගිඹක

හරඹකතුශක ්පකය කරකආේථිඹකවසුරුන්නක නකගිඹක්රිඹහභහේක

අන්තහදීක විධිඹුක වි ව්චනඹක යරහක ඒක ප්රලසන ඹන්ක ළර න්නක

උත්හවකයනහකන්ප, තකඑඹකළඵෆකප්රලසනඹකභඟකවළයකඹෆභක්.ක 

දළන්ක මුදල්ක ඇභිරතුභහක කිව්හ, තක භහින්දක යහජඳක්ක හිුපුක
ජනහධිඳිරතුභහකශක ප්රහලඹක්ක පිළිඵ.ක වළඵළයි, තක එතුභහක ඒක ළනක
උත්තයඹක්ක දුන් න්ක නළවළ.ක භහින්දක යහජඳක්ක භළිරතුභහක ඉතහභක

ඳළවළදියේක කිඹනහ, තක "ඳසුගිඹක භහක දවවතයක ඇතුශතක  ්පක යජඹක
 ඩිරේක සමයේඹනක 6, ත361ුක ළඩික ණඹක්ක අය නක ිර ඵනහ.ක භභක
ත්තක ණඹයේන්ක  ඵෝක්කුක්ක  වෝක වළදුහ.ක  ්පක ආණ්ඩුක

 භික්දක  ශේ?"ක කිඹරහ.ක  ්පක ප්රසිද්ධක ප්රහලඹක්.ක මුදල්ක
ඇභිරතුභහකඒුකඋත්තයඹක්කදුන් න්කනළවළ.ක 

 ්පක යුක ඇතු ශේක ඳළවළදියේක ඵදුක ප්රිරඳත්ිරඹක්ක නළත්න්ප, තක ඵදුක
ඳරිඳහරනඹක්ක නළත්න්ප, තක ඒක ඵදුක රඵහක ළනී ්පක ක්රභ ව්දඹක්ක
නළත්න්පක ඇත්තල ඹන්භක ක වි ද්ශීඹක ණඹරුක  ඹිමුක  නහක

වළයක නකවිල්ඳඹක්කඅඳ කුනළවළ.කඒකපැහකඅදකඅපිකහුත්කසිද්ධක
 රහකිර ඵනහ, තක ්පකය කරකඅපිකමුහුණක දනක ්පකළු රුකපැඹතක
විඳු්පක   නන්න.ක එ වභක  නිවු ණිත්ක  ්පක ප්රලසනක භහජක

අේබුදඹක්කවිධිඹුකයුකඇතු ශේකභතුක නහ.කදළන්කඒකභතුක රහක
ිර ඵනහ.ක නළිරක ඵළරික ඳන්ිර ගක වනක ේඳහදුක යනක  ිු, තක

ඳසුගිඹකහර ගකදිනහකදුන්කවනකආඳසුකඋදුයහකන්නක ිු, තකනළිරක

ඵළරිකඅහිංකසමපැසුන් කකඇඟුකඵයකඳළු නක ිුකඅදකඒකඅඹක
ඳහයුකඇවිල්රහකිර ඵනහ.කඒකඵයඳතශකභහජකඅේබුදඹක්. 

 ්පක භහජකඅේබුද ඹන්ක  ිඩකඑන්නකන්පක ජහතයන්තයක මරයක
අයමුද ල්ක පිහිුකරඵහක ළනීභත්, තක ඒක හ කභකනකයේඵයල්කආේථික
ප්රිරඳත්ිරඹකභතක ්පකය කරකටිනහක ද්ඳශකවිකුණහ නකෆභත්කවළයක

 ්පක ආණ්ඩුුක  නක විල්ඳඹක්ක නළවළ.ක ඒක සිඹ ක ඵරඳෆ්පක අඳක
භතුයික එන් න්;ක ය කරක ජනතහක භතුයික එන් න්.ක යුක්ක යභක
ආහය ගකඅේබුදඹුකආත්කඒුකඋත්තයක  වීභකවහක අඳ කු
කීභක්ක ිර ඵනහ.ක අපික ඒක අේබුදඹක දිවහක ඵරරහක හරණ්ණික

විධිඹුකතුටුක න් න්කනළවළ.කඑළපැකඅේබුදඹදීකජනතහකපීඩහ කු
ඳත්ක නහකන්පක දඳළත්තුක ඵදිරහකයණ්ඩුකයකන් න්කනළතු, තක
එුක එතුක  රහක ඇත්තක ප්රලසනඹක දිවහක ඇත්තක විධිඹුක ඵරහක

ඒ න්ක  ිඩක ඹනක ්රිඹහක භහේඹුක ඹන්නු, තක විඳු්පක
  නන්නුක ්රිඹහක ශක යුතුයි.ක එ ේක යන් න්ක නළතුක ළඵෆක
ප්රලසනඹක ඹුඳත්ක යන්නක වදනහක න්ප, තක ඇත්තක න්ක යරහක

 ඵිරුකයජකයනක්රිඹහදහභඹුකයුකඳරිේතනඹකයරහකසමපැසුන්ක
මුශහක යනක ආහය ඹන්ක වළසි යනහක න්පක එතළනක ඵයඳතශක
ළරැද්දක්කිර ඵනහ.කඒකආණ්ඩු ව්කකීභක්ක නි යි. 

අදක ජහතයන්තයකල ඹන්කමුහුණක දනක  ්පක අ ත්කප්රලසනක භතක
කිසිදුකඵුහියකයුුකඅ ේකය කරකආ ඹෝජනඹකයන්නකලක්ිරඹක්ක

නළිරක තත්ත්ඹක්ක ඹු ත්, තක චීනඹක  දුක වළ යනහක වළයක  නක
විල්ඳඹක්කඅඳුකනළවළ.ක 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකභන්ත්රීතුභපැ, තකපැඹසමතකහරඹක අහනයි.කථහක අන්ක

යන්න.ක 

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භුකතකවිනහඩිඹක්ක දන්න, තකමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුසමඹපැ. 

ඳසුගිඹක හර ගක වුරුත්ක එතුක  රහක  නි ඹක්ක  ද්ල්ක

කිඹසමන්ක චීනඹුක ඳවයක ළහුහ.ක කිව් ව්, තක රංහක චීන ගක

 ිරපැඹක්කනහකකිඹරහයි.කනමුත්, තකඅදකඵුහියකයුල්කඳහකමරයක

අේබුදරුක මුහුණක දනක ිුකචීන ගකආධහයක වක ඔවුන්ක  දනක

ණඹක වනක භතක තභයික ඉසයවුක ඹන් න්.ක ඒුක  වේතුක්ක

ිර ඵනහ.ක අදක  රෝ ගක ිර ඵනක  ඩිරේක ංචිත ඹන්කතු නන්ක

එක්කචීනඹකතුයිකිර ඵන් න්.කඒකපැහකචීනඹක දුකවළරීභකවළයක

 නකවිල්ඳඹක්කනළවළ.කචීනඹක ව්හ, තක නකතළනක්ක වෝක ව්හක

අඳ කු ප්රලසනඹක්ක නළවළ, තක ය කරක මරයක අේබුදඹක වරිඹුක  ත්රු්පක

අය න, තක ජහිරක ආේථික ප්රිරඳත්ිරඹක පැසික විධිඹුක වසුරුසමන්ක

ුයුතුක යන්නක ඕනෆ.ක එඹක පැසික විධිඹුක වසුරුන්න, තක

ශභනහයණඹක යන්න, තක ජනතහුක හිතහදීක විධිඹ කු

 භ වඹන්නක අඳුක පුළුන්භක්ක නළත්න්පක අපික  ියික තය්පක

ණඹකත්තත්, තකසමපැසුන්කපිුකක ියිකතය්පකඵදුකඵයකඳළ ුව්ත්කඒ ක්ක

ප්රිරපරඹක්කරළ ඵන් න්කනළවළ.කඒකපැහකඅපික ද ිල්රන්කඑතුක

 රහ, තක ්පකරුණකළනකඩහකං ව්දීකකහච්ඡහකයරහ, තකඅ ේකය කු

කකමරයකඅේබුද ඹන්කරහකළනීභුකභහේක ිඹන්නකඕනෆඹකකිඹනක

හයණහක භතක්ක යනක අතය, තක ඳසුගිඹක හරක ඳරිච් ේදඹක තුශක

චීනඹුක යවපුක අ ේක මුදල්ක ඇභිරතුභහ, තක භවක ඵළංකුක අධිඳිරතුභහක

ඇතුළුකඒක සිඹ  දනහුභක චීනඹක  දුක වළ යන්නකවීභක ළනකඑක

ඳළත්තකින්කතුටුක සමන්කභ කකථහකඅන්කයනහ.ක 

971 972 



ඳහේයේ ්පන්තු 

[අ.බහ.ක4.22] 

 

ගු (පූජය) අතුරලිම  රතන හිමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துறர ண ரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුසමඹපැ, තක ්පකවිහද ගදීකවිවිධකඅදවසක

ඉදිරිඳත්ක වුණහ.ක භභක ප්රධහනක ල ඹන්ක රුණුක කීඳඹක්ක  තක
අධහනඹක  ඹිමුකයන්නකළභළිරයි.කඅ ේකඳසුගිඹකආණ්ඩුක  දක
ඵළ හභ, තකඒකහර ගක සිුභක ඳළිරකහයණහකකීඳඹක්කළනකමයේක

ල ඹන්කකිඹන්නයිකභහකඅදවසකයන් න්.ක 

ඉන්ක ඳශමුළපැක හයණඹක තභයි, තක ආනඹනඹක වහක අඳනඹනඹක

අතයක ඳිරනක  න.ක අපික  ි විභදක  ්පුක උත්තයඹක්ක

 විඹන් න්?ක අදක අපික  ිඹහක න්නහ, තක පැසඳහදනඹක යන, තක ඒක

හ කභක අ ේක වි ද්ලක ශ්රභක   ශක  ඳිශක තුළින්ක රඵහන්නක

මුදල්රුක ඩහක ළඩික මුදල්ක ප්රභහණඹක බහණ්ඩක අදක අඳුක විලහරක

ල ඹන්ක  න්න්නක සිද්ධක  රහක ිර ඵනහ.ක  භඹක ඳහරනඹක

යළනීභක වහක උඳහඹක භහේඹක්, තක ළරළසභක්ක නළිරක යු කු

 ි විභත්කඉසයවුකඹන්නකඵළවළ.ක 

අපික අංක ල්ඳනහක යක ඵළ  ිත්, තක ඳසුගිඹක ආණ්ඩුක

හර ගත්, තක ඊුක  ඳයක ආණ්ඩුයේුවත්ක  ්පක ්පඵන්ධ ඹන්ක කිසිභක

උත්හවඹක්කත් ත්කනළිරකඵකඅඳුක ඳ නනහ.කඒුකභභකයරක

උදහවයණඹක්ක ඉදිරිඳත්ක යන්න්ප.ක අපික වි ද්ලයේන්ක  න්නක

ආවහයක ඳහනක වහක ඹනක විඹදභක ඳභණක්ක අය නක ඵරන්න.ක  ්පක

 නක  ිුක ඒක වහක අඳුක විලහරක මුදල්ක ප්රභහණඹක්ක විඹද්පක

 නහ.ක අපික එක්ත්ක ජනඳදක  ඩිරේක බියේඹනක 3, ත085.7ක ඳභණක

ආනඹපැකඳහරි බෝගිකබහණ්ඩක -ආවහයකක ඳහනකආදීක ද්ල්-ක ක  ්පක

යුුක න්හකන්නහ.ක 

එහික අපැක්ක ඳළත්තක ඵරන්න.ක අදක අපික  ත්යේන්ක  ිඳභණක

මුදරක්දක විඹහකන් න්?කක ත්යේන්කඅපිකඉතහභකසුළුකමුදරක්කතභයික

රඵහන් න්.කරුපිඹල්කබියේඹනයේන්කත් තිත්, තකඑඹකඉතහභක ඳිඩික

මුදරක්.ක  ත්ක  භ්රික් ුින්ක සමයේඹනක 1.2ක්ක පි කු යුක ඹහක අපික

 න්හකන් න්කරුපිඹල්කබියේඹනක48කළපැකඉතහභකසුළුකමුදරක්.ක ්පක

හයණ ඹන්භකඅඳුක ඳ නනහකආනඹනඹකවකඅඳනඹනඹකඅතයක

විලහරකඳයතයඹක්කිර ඵනකඵ.ක 

ඊශඟු, තකශ්රභක  ශක ඳි ශන්කඅඳකරඵනකආදහඹභකඵරන්න.ක

අ ේකරහංකිඹන්කභළදක ඳයදිුකගිහින්කව්පඵකයනකමුදල්කන්නක

පුළුන්, තක දළුවත්කසමපැසක ශ්රභඹක  න්නක පුළුන්, තක ඒක සිඹල් රන්භක

අඳකරඵහක න්නහක මුදරක අඳුක ්පපේණ ඹන්කළඹකයන්නකසිද්ධක

 රහක ිර ඵන් න්ක අඳ කු අලයක  තල්ක ටික  න්හක න්නයි.ක

ප්රධහනකල ඹන්භකඅ ේකවි ද්ශීඹකශ්රභක  ශක ඳිශකවයවහකතභයික

අ ේක තල්කකටික න්හකන්නකඅපිකල්යේක විඹහන් න්.කඅ ේක

ශ්රසමඹන්කළඩකයරහකඑනකල්යේකටි න්කතභයිකඅඳුක තල්කටික

 න්හක න්නක පුළුන්ක  රහක ිර ඵන් න්.ක  ්ප න්ක ළරවීභක

වහක යන්නක ඕනෆක  භික්ද?ක භභක යේන්ක වන්ක ශක

ඳශමුළපැක ප්රලසනඹුක උත්තයඹක්ක  වව් ිත්, තක  ්පක ළු ුක ඹ්පක

දුයුක  වෝක විඳුභක්ක රළ ඵයික කිඹරහක භහක හිතනහ.ක පිුක යටින්ක

ආවහයක ඳහනක න්න්නකඅපිකරුපිඹල්කබියේඹනක 7ුක ඩහක විලහරක

මුදරක්ක ළඹක යනහ.ක  ්පක ආවහයක ඳහනක  න්නක එක අඩුක

යන්නක අඳුක පුළුන්ද?ක අපික හභහනය ඹන්ක කඳහන්ක පිටික

 භ්රික් ුින්කසමයේඹනක1.2ක්කළපැකවිලහරකප්රභහණඹක්ක න්නහ.ක

ඒකවහකකඅපිකවිලහරකමුදරක්කළඹකයනහ.කඑත ිුක ්පකභඵයක

යන්නකඅඳුකළඩකුවනක්කිර ඵනහද?කහභහනය ඹන්කඅපිකදළන්කක

හච්ඡහක යනහක වල්රක විලහරක අිරරික්තඹක්ක ිර ඵනහක

කිඹරහ.ක 

ඇත්තකල ඹන්භකවල්රකඅිරරික්තඹක්කනළවළ.කඅපිකශකයුතුක

න් න්කසමපැසසුකඳහන්පිටිකඳරි බෝජනඹකයනහක ුවුකකඑඹකඅඩුක
යරහක පුළුන්තය්පක වහල්පිටිරුක ඹනක එයි.ක භුක කිඹන්නක
නහටුයිකඅ ේකඵඩහරකිර ඵනකවල්කඅපිකර කු ව්රහුකමුදහක
වළරි ගක නළිරක පැහ, තක ත්තක මුදරුක ඩහක විලහරක අඩුක මුදර කු ඒක

වල්ක කුකුල්ක ෆභක වහක විකුණන්නක අඳුක සිද්ධක වුණහ.ක භභක
කිඹන්නකළභළිරයි, තකකප්රධහනකල ඹන්කඳහන්පිටිකපැසඳහදඹන්ුක ්පක
වල්ක රඵහක  දන්නක අපික ප්රමුතහක  දන්නක ඕනෆ.ක ඒක වහක

ළඩුවනක්කඅපිකසකයන්නකඕනෆ.කඒකළනකඅපිකහච්ඡහකයක
ිර ඵනහ.කඅහනහ කුහ කක ්පක යත්කඅඳ කුඑඹක්රිඹහ කු
නංන්නක ඵළරි රහක ිර ඵනහ.ක ඒක හ කභක ආවහයක පැසඳහදනඹක

වහක නක ක අ ේක ය කරක ෘකක  ඹදවු්පක පිළිඵක ඵළ  ිත්, තක
 ඳි වියකවහකඅපිකරුපිඹල්කබියේඹනක50ක්කඳභණකවිඹද්පකයනහ.ක
ඒකහ කභකඳළි ඵෝධකනහලකවහත්, තකවිවිධකෘකක ඹදවු්පකවහත්ක

තත්කරුපිඹල්කබියේඹනක30ක්කඳභණකළඹකයනහ.කඑත ිුකඅපික
රුපිඹල්කබියේඹනක80ක්කඳභණකළඹකයන් න්ක තල්කවක ඳි වියක
වහයි.කඅ ේකෘකේභහන්තඹක්පපේණ ඹන්කඳයහධීන, තකවි ද්ශීඹක
භහ්පක භතක ඹළ ඳනක  ිවික ආේථිඹක්ක ඵුක අදක ඳත් රහක

ිර ඵනහ.ක ්පකභඵයකයන්නක කඅපික කඋත්තයඹක්ක ිඹන් න්ක
 ි විභද?ක 

ඳශමු පැක හයණඹක තභයි, තක ක ආවහයක වහක අඳුක ඹනක අිරක

විලහරකමුදරකරංහ ව්භකනතයකයකන්නකඅඳුකපුළුන්ද?කඇත්තක
ල ඹන්භකඑඹකනත්න්නුකඅඳුකපුළුන්භකිර ඵනහ.කඅ ේක
යුකත්තහභ, තකඳෘතුගීසින්කරංහුකආහභත්, තකරන් ද්සීන්කආහභත්, තක

ඉංග්රීසීන්ක ආහභත්ක  ශේක  ්පක ය කරක ඳළිරක වජක විවිධත්ඹක
ඳදන්පක ය නක ක හණිජක  බෝක හක්ක යපුක එයි.ක ඒක
කිඹන් න්කභවක ඳි ශි ව්කළ නකහ න්කතභයික අ ේක ය කරක

විලහරභකආේථිකඋත්ඳහදනඹකඅපිකරඵහකත් ත්.කඅදත්කසමපැසකශ්රභඹක
වළරුණහභ, තක ක කවිලහරභක අඳනඹනක බහණ්ඩඹක වළටිඹුක ිර ඵනක
 ත්යේන්කතභයිකවිලහරභකඅඳනඹනකආදහඹභක්කඅපිකරඵහකන් න්.ක

අ ේක භව ඳි ශික භිරන්ක අඳුක රඵහක න්නක පුළුන්ක ආවහයක
ප්රභහණඹකපිළිඵකඅපිකවරිඹුභකතක් ේරුක්කයරහකනළවළ.කඒක
්පපේණකළරැදිකඳහයයිකභන්කයන් න්.කදළන්කඑඹකපැළයදිකකිරීභක
වහක ආණ්ඩුක ප්රිරඳත්ිරඹක්ක අය නක ිර ඵනහ.ක නමුත්ක ඒක

පිළිඵකඇත්තකල ඹන්භක ද්ලඳහරනකහච්ඡහක්කනළවළ.ක 

අපික ඳි වියකවහකළඹකයනකරුපිඹල්කබියේඹනක35, තකකරුපිඹල්ක
බියේඹනක 37ක්ක ක යරහක රඵහක දුන්නහ.ක ක අපික ඒක මුදයේන්ක  දන්නක

තීයණඹක ශහ.ක ක අපික  ඳි වියක වනහධහයඹක මුදයේන්ක  දන්නක
තීයණඹක  ශේක ඇයි?ක ඒක  ඳි වියක ටික රංහ ව්ක පැසඳහදනඹක
යන්නක අපැහේඹ ඹන්භක අඳුක අවුරුදුක  දක හ කක  ටික

හරඹක්ක තක  නහ.ක ආය්පබ ගදීක අඳුක අවුරුදුක  දක්ක  වෝක
තුනක්කයහඹපැක ඳි වියක ඹිදන්නකසිද්ධක ව්වි.කවළඵළයි, තකඅවුරුදුක
 ද, තක තුන කු ඳසුක අඳ කු ්පපේණ ඹන්භක ක යහඹපැක

 ඳි වියයේන්කළර න්නකපුළුන්.ක 

උදහවයණඹක්කවළටිඹුකත් තිත්, තකඅ ේක ඳි වියරකවිලහරභක
ංයුිරඹක නක නයිරජන්ක රඵහක ළනීභක වහක අපික යරිඹහක ඳහවිච්චික
යනක එ.ක යරිඹහක රඵහක ළනී ්පක ක්රභක  දක්ක ිර ඵනහ.ක එක

ක්රභඹක්ක තභයි, තක  තල්යේන්ක ක හතහශ්ර ගක ිර ඵනක යරිඹහක රඵහක
ළනී ්පක ක්රභඹ.ක අ නක්ක ක්රභඹක තභයි, තක  තල්රක අතුරුක
පැසඳහදනඹක්ක වළටිඹුක එනක යරිඹහක රඵහක ළනීභ.ක එත ි කු

 තල්රල්ක  ිඩදභපුක තළන්යේන්, තක  තල්ක න්නක තළන්යේන්ක
තභයික ප්රධහනක ල ඹන්ක ක දුේඳත්ක යුරුක ක යරිඹහක  ඵදහක වරීභක
යන් න්.ක එත ිුක ඒහ ගක ළඩ්සමඹ්පක වක ආපැක්ක

අපැහේඹ ඹන්භකිර ඵනහ.කඅ ේකකඳු, තකජරඹුකවිලහරකල ඹන්ක
ආපැක්කවහකළඩ්සමඹ්පකඑතුකවුකඑකහධඹක්කතභයික ්පකයරිඹහක
බහවිතඹ.කඒක්පඵන්ධක රෝක ෞයකංවිධහනකහේතහ ව්කඉතහක

ඳළවළදියේක ඳන්ුව්පකයකකිර ඵනහ.ක 

973 974 
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පුත්තර්පක දිසත්රික්ඹ, තක අුවයහධපුයක දිසත්රික්ඹක වක ඹහඳනක

දිසත්රික්ඹකඅය නකඵළ  ිත්කජර ගකිරබිඹකයුතුකඅභකනයි ේකරක
ප්රභහණඹක 50කන්ප, තක එභක දිසත්රික්රක ක එඹක 300ක ණනුක ළඩික වීක
ිර ඵනහ.ක ්පකපැහකකුඩුක යෝඹ, තකපිළිහකහයකතත්ත්ඹන්ක
ඇිරවීභක ය කරක ඉතහක ඵයඳතශක තත්ත්ඹක්ක ඵුක ඳත් රහකක

ිර ඵනහ.ක ඒක හ කභක න්දයහබහඹ, තක ේහවී්පක හ කක ඵයඳතශක
 ඵෝක  නිනක  යෝක විලහරක ප්රභහණඹක්ක අදක ය කරක ඳළිරරිරහක
ිර ඵනහ.ක ්පකතත්ත්ඹකඇිරවීභ කුප්රධහනභක වේතුක්කතභයිකකඳ, තක

ජරඹ, තහයුක ක දණඹක වී ්පක ප්රිරපරඹ.ක ක  ්පක පැහක අපික
 යෝහඵහධරුකරක්වීකිර ඵනහ.ක 

අ නක්ක හයණඹක තභයි, තක අ ේක ෘකේභහන්තඹක
්පපේණ ඹන්ක ඳයහඹත්ත, තක වල්, තක ෘකක ආේථිඹක්ක ඵුක ඳත්වීක
ිරබීභ.ක  ්ප න්ක ළරවී ්පක භඟක්ක වළටිඹ කු තභයික අපික  ඳි වියක

වනහධහයඹක  ුවුක මුදල්ක දීභුක තීයණඹක ශේ.ක ඒක වහක භභක
ඵරඳෆ්පකශහඹකකිඹරහකකිඹනහ.කභභකවිතයක්ක නි යි, තකකවිද්තුන්ක
ිරවක වතළිවුක ළඩික ප්රභහණඹක්ක ගිහිල්රහක ක  ්පක ළනක භහින්දක

යහජඳක්කජනහධිඳිරතුභහක කක කහර ගක ක හච්ඡහකශහ.ක  භතළනක
සිටිනක රුක ඇභිරරුන්ක ඒක ළනක දන්නහ.ක අ ේක රුක හයේන්දක
දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහක එ වභත්ක ඒක ළනක දන්නහ.ක නමුත්ක අඳ කු

කිසිභකඋත්තයඹක්ක ක භහින්දක යහජඳක්ක යජ ඹන්කරඵහක න්නකඵළරික
වුණහ.ක ඊ කු ඳසුක අපික  ්පක ආණ්ඩුුක ඒක ්පඵන්ධක උඳරිභක
ඵරඳෆභක්ක ශහ.ක ක හුඟක්ක අභහරු න්ක තභයික ඒක තීයණඹත්ක අඳ කු

න්නකපුළුන්කවු ණ්.කකඅපිකදළන්කකඒකතීයණඹකඅය නකිර ඵනහ.කශ්රීක
රංහකපැදවසකඳක්ඹක ව්හ, තකයඑන්පීක ව්හ, තක ේවීපීක ව්හ, තකඕනෆභක
භන්ත්රීය ඹකු කු දළන්කජනතහකභතඹක ක ඳදන්පකය නක  ඳි වියක
පැසඳහදනඹකකිරී ්පකජහිරකළඩකපිළි ශුකකඹන්නකපුළුන්භක

ිර ඵනහ.ක 

උදහවයණඹක්කල ඹන්කත් තිත්, තක කඅවුරුද්දක්කහ කක ටික
හරඹක්ක තුශක ්පපේණ ඹන්භක යරිඹහක බහවිතඹක නත්න්නක
පුළුන්.ක අපික  ිඹ්පක ඳපුක භන්භක මුංක ඇුක කි රෝක 8ක්ක හක

යරහ, තකඊශඟකතහ ව්කකවීකදළ්පභහභකකඅලයකනයි ේකරකප්රභහණඹකරඵහක
න්නකපුළුන්.කයනකරදකක් ේත්රකඳේ ගණරකදත්තඹන්කඅුවයික
භභකකිඹන් න්.කළරැදි, තක ඵිරුකථහක නි යි.කඒකඳේ ගණයේන්ක
ඔේපුක යරහක ිර ඵනහ, තක ක මුංක ඇුක කි රෝක අුක්ක හක යරහකක

ඒ න්කඅසළන්නකරඵහක න, තකඊශඟකතහ ව්දීකඒත්කඑක්කවහරහකක
වීක දළ්පභහභක අලයකනයි ේකරක ප්රභහණඹක ඕනෆුත්ක ඩහක ක ඒ න්ක
රඵහකන්නකපුළුන්භකිර ඵනකඵ.ක නත්කකිසිභක ඳි වියක්ක

වන්නක අලයක  න් න්ක නළවළ.ක එ වභක න්පක  ිවිඹහුක යරිඹහක
වහකකළඹකනකමුදරකනත්හකළනීභුකකපුළුන්.ක ිවි ඹෝක ්පක
 ඳි වියකේකතුනභකර්පකයරහයික ඹිදන් න්.කඑ වභකන්පක

යරිඹහක ුවුකඅඳුකදළනුභත්කවිල්ඳඹක්කඇවිල්රහකිර ඵනහ.ක 

ඊශඟුක අලයක යනක  ඳිසඳයසක වකMOP හ කක අ ලේක
ද්රයක ක ි විභදකරඵහකන් න්කකිඹනකහයණඹක්පඵන්ධ ඹන්ක
ත්තහභ, තක ක අ ේක ඳරිය ගක සබහක ධේභ ඹන්භක  ්පහක රඵහක
ළනී ්පක ක්රභක ඕනෆක තය්පක ිර ඵනහ.ක ඒක  ්පක  ි්ප ඳෝසකරක

 ඹිදනක  ිවිතළනක  නි යි.ක භවයක අඹක කිඹනහක  ්පක
 ි්ප ඳෝසකරක  ිවිතළනක කිඹරහ.ක නමුත්ක  භඹක  ි්ප ඳෝසකරක
 ිවිතළනක  නි යි.ක  ්පුක අපික කිඹන් න්ක ්පපේණක ජීක

හිතහදීක  ිවිතළන්ක රහක කිඹරහයි.ක නළත්න්පක  ිඵහක දව ්පක
 ිවිතළනකකිඹරහයිකඅපිකකිඹන් න්.කකඒක ිඵහකදව ්පක ිවිතළනක
 රෝ ගකවිදයහත්භකදියුණුකයකිර ඵනහ.කජඳහනඹ, තක ිරිඹහක

හ කකයුල්කඒකසහබහවික ිවිතළනක ක කවිලහරකල ඹන්කදියුණුක
යක ිර ඵනහ.ක එහිදීක ක්ෂුද්රජීවික ්රිඹහහරිත් ගක වනඹක
 ි විභදකළඩිකයන් න්?ක ඳළි ඵෝධකනහලකඳුකළහු ිත්ක
්පපේණ ඹන්ක එඹක භශක ඳක්, තක අජීවික ඳක්ක ඵුක ඳත්ක නහ.කක

මුයේන්භක ඳළි ඵෝධක නහලක බහවිතඹක නත්හක ක්ෂුද්රජීවික
්රිඹහහරිත්ඹක ළඩික යන් න්ක  ි විභදක කිඹනක හයණඹක
්පඵන්ධ ඹන්කවිදයහත්භකඳත්රිහක රෝ ගකයේඹළවිරහකිර ඵනහ. 

වි ලේ ඹන්භකඇ භරිහකඑක්ත්කජනඳදඹකඇතුළුක කයු යෝපීඹක

යුල්ක දළන්ක ඒක ්පඵන්ධ ඹන්ක දළළන්තක උත්හවඹක්ක දයසමන්ක
ඉන්නහ.කඒකභඟින්කඅ ේකආේථිඹක ිඩකන්නකපුළුන්.කඒකඅුවක
ෘකක  ඹදවු්පක වහක ළඹක නක රුපිඹල්ක බියේඹනක 100ක්ක ඉතුරුක
 නහ.කරුපිඹල්කබියේඹනකවතය කුආන්නකමුදරක්ක අ ේක ය කරක

ඉතුරුකයකන්නකපුළුන්ක නහ.ක ි විභද, තකඉතුරුකයකන්නක
පුළුන්ක න් න්?ක අලයක ආවහයක අ ේක ය කරක පැසඳහදනඹක යක
ළනී භන්. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුකසහමීන්වන්, තකඔඵවන් ේුක  න්කශක  රහ න්ක

තකවිනහඩිඹකහරඹක්කිර ඵනහ.ක 
 

ගු (පූජය) අතුරලිම  රතන හිමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துறர ண ரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 වියි.කක 

ඊශඟු, තක ඵරලක්ිරඹක පිළිඵක ථහක යනහක න්ප, තකක
ඵරලක්ිරඹුක ිර ඵනක විල්ඳඹක  භික්ද?ක මී කු අවුරුදුක තුන කු
යේන්කඅපිකහිතු ව්කනළවළ, තකසේඹකතහඳ ඹන්කඵරලක්ිරඹකපැසඳහදනඹක
කිරීභකරහබයිකකිඹරහ.කසවිකරේරන්තඹ, තකජේභපැඹකහ කකයුල්කඅදක

ඒක ඵක  ඳන්රහක ිර ඵනහ;ක ඔේපුක යරහක ිර ඵනහ.ක දළන්ක ඒක
තහක්ණඹක චීනඹක තුක ිර ඵනහ.ක අඳුක සේඹක තහඳ ඹන්ක අඩුක
සමර කු ඵරලක්ිරඹක රඵහක න්නක පුළුන්.ක අපික  භික්ද, තක වදපුක

ළරසුභ?ක එක්ත්ක ජහතීන් කක ංවිධහනඹක තීයණඹක යරහක
ිර ඵනහ, තක අවුරුදුක 30කින්ක මුළුක  රෝ ගභක ිර ඵනක ල්ක අඟුරුක
ඵරහහයක වන්නක ඕනෆක කිඹරහ.ක ජේභපැඹක දළන්ක ල්ක අඟුරුක

ඵරහහයයේන්ක සිඹඹුක 30ක්ක වරහක ිර ඵනහ.ක කඅපික  භික්ද, තක
යන් න්?ක අපික ල්ක අඟුරුක ඵරහහයක විෘතක යනහ.ක ඒක
 නි යික යන්නක ඕනෆ.ක සේඹක තහඳ ඹන්ක ඵරලක්ිරඹක රඵහක
ළනී ්පකක්රභ ව්දඹුකඅඳුකඹන්නකපුළුන්.ක 

 කේභක රහපීඹක යුක්ක පැහක අ ේක ය කරක විලහරක ල ඹන්කක
කයේරිසීඩිඹහක ලහඹක ළ නහ.ක ඒක කයේරිසීඩිඹහක දඬුයේන්ක අඳ කු
පුළුන්, තක දයයේන්ක රඵහක න්නහක ඵරලක්ිරඹක -ක dendro power - 

රඵහකන්න.කඒකභඟින්කඅ ේකය කරකඵරලක්ිරකඅලයතහ න්කසිඹඹ කු
5ක්, තක10ක්කහ කකප්රභහණඹක්කඳඹහකන්නකපුළුන්.කඒ ක්ක ිශක
ටික  ඳි වියක වහක  ඹිදන්නක පුළුන්.ක ඒක පැහක විල්ඳක ළඩක

පිළි ශකුත්ක ිර ඵනහ.ක  තල්ක වක ල්ක අඟුරුක  ුවුක  ්පක
 ද්ල්ක  ඹිදහක  නක අ ේක ය කරක ඵරලක්ිරඹක උත්ඳහදනඹක යක
ත් තිත්ක  ්පක යුක වල්බහ ඹන්ක පැදවසක න්නක අවුරුදුක තුනක

වතයක්කහ කකහරහඹකුයිකතකන් න්.ක 

 ්පකආණ්ඩුකඹු ත්ක අපික "ක වි න්ක  තියක ිවිතළනක්"ක
කිඹනක ත්භහකඉසයවුක නළල්රහකඵරහ ඳි යිත්තුකන් න්කඒක

ළඩකපිළි ශකඉසයවුක නකඹන්නයි.කවිඳක් ඹුවත්, තකආණ්ඩුක
ඳක් ගකසිටිනකසිඹ ක දනහ ුවත්කභහකඉල්රහකසිටිනහ, තක ්පක්රිඹහක
භහේඹුක වහඹක නක  ර.කජනතහහදීක්රිඹහක භහේඹක්කවළටිඹ කු
අඳුක භඹකජනතහකඅතයුක පැඹරහ, තක ිවිකයහඳහයඹත්කභඟක

 ඳි වියකපැසඳහදනඹකඳුන්කන්නකපුළුන්.කඒුකඅලයකයනක
ඉවශභක ඳ ශේකවිදයහඥ, ඹන්කරංහ ව්කඉන්නහ.ක 

ඉසයක  රහක භභක හිතු ව්, තක  ිරිඹහ න්ක  වෝක ජඳහන ඹන්ක

තභයික අඳුක  ්පක විදයහඥ, ඹන්ක  ිඹහක න්නක පුළුන්ක න් න්ක
කිඹරහයි.ක ඳසුගිඹක අවුරුද් ද්ක අපික ගිහිල්රහක ඒක ්පඵන්ධ ඹන්ක
හච්ඡහක ශහ.ක නමුත්ක අපික ඳසුගිඹක ්පභන්ත්රණඹක ළකක ව්හභක

 ත්රුණහ, තක අන්තේජහිරක භකරු ්පක විදයහඥ, ඹන්ක ණනහක්ක  ්පක
වහකසිටිනකඵ.ක 

975 976 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ඳහන්කපිටිකඳරි බෝජනඹකළනකථහකයනහකන්ප, තකකඅදකජඳහනඹක
අයක  නකඵරන්න;ක  ිරිඹහකඅයක නකඵරන්න, තක ඒක  ිල්රන්ක
වහල්කපිටියේන්ක භිනකතය්පකවිවිධහංගීයණඹකවකආවහයකපැසඳහදනඹක

යනහදක කිඹරහ.ක ජඳහන ගක ඳහන්ක වදන් න්ක ්පපේණ ඹන්භක
වල්ක පිටියේන්.ක අඳුක එතළනුක ඹන්නක පුළුන්.ක අඩුක භයි ක්රෝනක
ණන කු වල්ක ටික ඩහක න්නක එක විතයයික අඳුක යන්නක

ිර ඵන් න්.කඒකවහකඅලයකයනකfactory තහක්ණඹකරංහ කු
 නළල්රහක ිර ඵනහ.ක ඒක දියුණුක යක න්නක ආණ්ඩුකක භඟින්ක
වධේඹඹකදීභකවිතයයිකඅලයකන් න්.කවල්බහ ඹන්කපැදවසකවීභක

වහකඅපිකඇිරකයනකආවහයකංසෘිරඹත්, තකඒකහ කභකරංහ ව්ක
ඵරලක්ිරකවිේරඹක්කකදිඹත්කකිරීභත්කළදත්ක නහ.ක 

ණඹක රඵහක  දනක විුක වි ලේ ඹන්භක  ්පක හ කක  ද්ල්ක
  යහිත්ක ළරකිල්රක්ක දක්නහ.ක “Carbon credit” කිඹරහක
එක්කිර ඵනහ.කඒකcarbon credit එකඹු ත්කණඹකන්නහකන්පක

අඳුක විලහරක ල ඹන්ක හසිදහඹක තත්ත්ඹක්ක ඇිරක යක න්නක
පුළුන්.ක  භන්නක  ්පක උඳහඹක භහේඹක තුශක ඳභණයික යුක පැදවසක
යන්නකපුළුන්කන් න්.කක 

 ්පක හච්ඡහ ව්දීක භභක රුණුක  දක්ක   යහික අධහනඹක
 ඹිමුකයන්නකළභළිරයි.කක 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුක සහමීන්වන්, තක ඔඵවන් ේුක පැඹසමතක හරඹක

අහනයි. 

 
ගු (පූජය) අතුරලිම  රතන හිමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துறர ண ரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුසමඹපැ, තක භභක තක එක හයණහක්ක

්පඵන්ධ ඹන්කඳභණක්කඅධහනඹක ඹිමුකයනහ.කක 

 ්පක භඟභක ඇිරක වීක ිර ඵනක  යෝහඵහධක පිළිඵක ංයහක
 ල්නක අුවක ඵරන ිුක ඉතහභක ඵයඳතශක තත්ත්ඹක්ක
ිර ඵනහ.ක අපික  ්පක යු කු ඖධක විලහරක ප්රභහණඹක්ක  න්නක

තත්ත්ඹක්ක ඇිරක  රහක ිර ඵනහ.ක  ්ප න්ක අඳ කු ළර න්නක
පුළුන්ක න්පක  වියි.ක උදහවයණඹක්ක වළටිඹුක කිඹනහක න්ප, තක
රුපිඹල්කසමයේඹනක11, ත000ක්කහ කකමුදරක්කතභයිකඅපික2004ක ේදීක

ඖධක  න්වීභක වහක විඹද්පක  ශේ.ක ක 2004ක  ේදීක රුපිඹල්ක
සමයේඹනක11, ත952යි.ක2014කනකවිුකඑභකරුපිඹල්කසමයේඹනක11, ත000ක
මුදරක රුපිඹල්ක සමයේඹනක 49, ත000ුක ඩහක ළඩික  රහක ිර ඵනහ.ක ඒක

කිඹන් න්කඖධක න්නකප්රභහණඹකවිලහරකල ඹන්කළඩික රහක
ිර ඵනහ.කමයේකසමපැසකඅලයතහක්කනකඵරලක්ිරඹකපැසඳහදනඹක
යකන්නකඹ්පකකිසිකයුුකපුළුන්කන්ප, තකඒකයුකපැවල්කයුක්.කඹ්පක

යුුකපුළුන්කන්පකතභන්ුකඅලයකආවහයකටිකපැසඳහදනඹකයක
න්න, තකඒකයුකපැවල්කයුක්.කක ්පකවහකඅපිකඒහඵද්ධකජහිරකළඩක
පිළි ශක්ක වදමු.ක ශ්රීක රංහක පැදවසක ඳක්ඹ, තක ජනතහක විමුක්ිරක

 ඳයමුණකඇතුළුකසිඹ භකඳක්යේන්කභහකඉල්රහකසිටිනහ, තක ්පකවහක
ව ඹෝඹක  දන්නක කිඹරහ.ක අදක යහජයඹක  නි යි, තක ඵරත්.ක
ඵහුජනකයහඳහය, තකජනතහකයහඳහයකභඟින්ක ්පකවහකවිල්ඳකවළදී ්පක
ළඩක පිළි ශුක ඹන්නක අඳුක පුළුන්.ක ඒක පැහක ආණ්ඩු න්ක

ුයුතුකයක නකඹනකභන්ක ්පකවහකභවජනකයහඳහයකභඟින්ක
උත් ත්ජනඹක්කරඵහකපැමු, තකඒකවහකනකළඩකපිළික ශුකඹමුක
කිඹරහක ඉල්රහක සිටිනහ.ක මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුසමඹපැ, තක

ඔඵතුසමඹුකසතුිරන්තක සමන්කභහකපැවඬකනහ.කක 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ඵි විභකසතුිරයි. 
 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රුක සහමීන්වන්, තක ඔඵවන් ේරහක සදහන්පක යපුක "ක

වි න්ක  තියක යුක්"ක ප්රදේලනඹක ඵරන්නක භභක ගිඹහ.ක ඇත්තක

ල ඹන්භකභවයක අඹක ළල්වීපැඹහයේන්කහුඟක්ක වික  ඳි වියක

ේක වදරහක ිරබුණහ.ක නමුත්ක ඒක අඹ කු ණඹක මුදරක්ත්ක න්නක

ක්රභ ව්දඹක්කනළවළකකිඹනකඑයිකකිව් ව්.කකඑක්කඑක්කදිසත්රික්යේන්කක

 තෝයහක  නක එ වභක ළඩක පිළි ශක්ක වදනහක න්ප, තක ඒක පුළුල්ක

යන්නකපුළුන්ක යි. 

 
ගු (පූජය) අතුරලිම  රතන හිමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துறர ண ரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ඇත්තකල ඹන්භකක ඳි වියකවදනකඅඹක ුව න්කදඹුල් ල්ක

වකඅ්පඳහ ේකඅපිකවිලහරක ඳි වියකේභහන්තලහරහක දක්කඳුන්ක

න්නහ.ක  ්පක දීරහක ිර ඵනකවනහධහයඹකරුපිඹල්කබියේඹනක 37ක්.ක

ඔඵතුභහක භහතයක දිසත්රික් ගක  දපැඹහඹ, තක අකුරැසක ප්ර ද්ල ගක

මුඳහයක සමිරඹක වදන්න.ක වදරහක ඉයක  රහක  ්පක ල්යේක ටික

මුඳහයක ඵළංකුුක න්න, තක  ඳි වියක භහ්පහයයින් කු

 දන් න්කනළතු.කඑත ිුකඑතළනභක ිවිකයහඳහයඹකවළ දනහ. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීශඟුකරුකඑස.එ්ප.කභරික්හේකභන්ත්රීතුභහ.ක 

ඊුක  ඳය, තක මරහනඹක වහක රුක එඩ්ඩ්ක ගුණ ේයක

භන්ත්රීතුභහ කකනභක ඹෝජනහකයනක රකභහකඉල්රහකසිටිනහ. 

 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රුක පැ ඹෝජයක ථහනහඹතුභපැ, තක "රුක එඩ්ඩ්ක ගුණ ේයක

භවතහකදළන්කමරහනඹකතකයුතුඹ"යිකභහක ඹෝජනහකයනහ. 

 

ගු ණනන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(ரண்தைறகு ஆணந் அறத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 
විසින්කසථියකයනකරදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රපනය විමවන දින්  වභා වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ගු ශ්රියානි විමිවික්රම මශත්මිය මාවනමයන් ඉලත් 

වමයන්  ගු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතා මාවනාරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற 

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்று அகனர, ரண்தைறகு ட்ட் 

குரசக அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 

the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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ගු එවප.එේ. මරි්ෂකාර් මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක අදක ද ේක ය කරක ආේථික
අේබුදඹක්පඵන්ධ, තකය කරකආේථිකතත්ත්ඹක්පඵන්ධකහච්ඡහක
යද්දීක ආණ්ඩුක ඳක් ඹන්ක හ කභක විඳක් ඹුවත්ක කිව්හක ය කු

ඇත්තුභකආේථික අේබුදඹුකමුහුණකඳහරහක ිර ඵනහ, තකණඹකඵයක
ළඩික  රහක ිර ඵනහ, තක ඒක පුද්රක ණඹක ප්රභහණඹක ළඩික  රහක
ිර ඵනහකකිඹරහ.ක ඒක තුශක දළන්කඒහඵද්ධකවිඳක්ඹක ඳන්නහ, තක
 ්පක අේබුදක ඔක් ිභක ආ ව්ක රුක වභත්රීඳහරක සිරි ේනක

ජනහධිඳිරතුභහක ආහ කු ඳස ේඹ, තක  ්පක ආණ්ඩුක භහරුක වුණහ කු
ඳස ේඹක කිඹරහ.ක ඒක පැහක  ්පක හයණඹක පිළිඵක ඳපු න්ක
 නි යිකබුද්ධි ඹන්කල්ඳනහකයකඵරන්නුකටිනහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක වි ලේ ඹන්භක අපික දන්නහක
යජ ගක ආදහඹසමන්ක සිඹඹුක 90ක්ක එන් න්ක ඵදුයේන්ක ඵ.ක සිඹඹ කු
10ක්ක තභයික යහජයක ආ ඹෝජනයේන්ක එන් න්.ක 1990දීක දශක  ද්ශීඹක
පැසඳහදන ඹන්ක ඵදුක ආදහඹභක ිරබුණහ, තක සිඹඹුක 19ක්ක හ කක

ප්රභහණඹක්ක .ක 2014ක නක විුක එඹක සිඹඹ කු 10.2ුක අඩුක  රහක
ිර ඵනහ.කඒකහ කභක2012දීකඒකපුද්රකණඹකප්රභහණඹකරුපිඹල්ක
295, ත165යි.ක 2013දීක එඹක රුපිඹල්ක 331, ත653යි.ක 2014දීක රුපිඹල්ක

427, ත270ුක ඒක ළඩික  රහක ිර ඵනහ.ක 2015ක නක විුක භභක
විලසහකයනහක  ්පක අඩුභක ණ න්කරුපිඹල්ක 550, ත000ුත්ක
ළඩික රහකිර ඹයිකකිඹරහ.ක 

2013දීක යහජයක ආදහඹභක රුපිඹල්කබියේඹනක 1, ත153යි.ක යහජයකණඹක
ප්රභහණඹක රුපිඹල්ක බියේඹනක 1, ත162යි.ක ඒක අුවක 2013දීක යහජයක
ආදහඹභුක ළඩිඹක යහජයකණඹක ප්රභහණඹක ළඩික  රහක ිර ඵනහ.ක ඒක
එක්භක 2012ක සිුක 2015ක දක්හක ඒක පුද්රක ණඹක ප්රභහණ ගක

ළඩිවීභක දිවහක ඵළ හභක ය කු ආේථික අේබුදඹු, තක ප්රඳහතඹ කු
 පැච් ච්කරුකවභත්රීඳහරකසිරි ේනකභවත්භඹහ කකආණ්ඩුක ්පක
අවුරුද්දක හරඹක ඇතුශතද, තක එ වභක නළත්න්පක යහජඳක්ක
භවත්භඹහ කක අවුරුදුක 10ක ආණ්ඩුක තුශදක කිඹනක එක ඕනෆභක

පුද්රඹකුුක  ත් යනහ.ක ඉිරන්ක ෆක වරහ, තක විහයක නුරහ, තක
 ිශමකිර ඵනකකුඩහභකground එ කු නඟකටික්ක නළල්රහක
 ්පකඹුඳත්කයන්නුකඋත්හවකයනහ.කනමුත්කඹථහේථඹක  ්පක

ය කරක ජනතහක දන්නහ.ක ඒක පැහක තභයික 2015ක ජනහරික භහ ගක
08 පැක දහක ඳයහජඹක ශක භහින්දක යහජඳක්ක භවත්භඹහක  ේක
ිරඹහ නක  ්පකණ්ඩහඹභක ආ ඹත්ක සුශඟක්කවදහ නක යුක ක කරක

ගිහිල්රහ, තකජනකභතඹකඒ ිල්රන්ුකකිඹරහක ඳන්න්නුකවළදු ව්.කක 

ඒක අවුරුද්දක තුශභක ආ ඹත්ක භළිරයණඹක්ක ආහභ, තක ක එන්පකක
අ ෝසතුක භහ ගක 17 පැක දහක නළතක තහක්ක කුජීතක යරහයික
ඹළව් ව්.කදළන්කඊුත්කඩහකඅඩුක නඟක්ක ඳන්හක න, තකකජනකඵරඹක

තභන් කකඅ ත්කකිඹරහක ඳිඩිකසිඟිිරක ''චන්''කඑක්කන්නුක ''රයි''ක
යනහ.කඅ ේකකිසිභකවිරුද්ධත්ඹක්කනළවළකඒකළන.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක නමුත්ක ඹථහේථඹක  භඹයි.ක
2014දීකඒ ිල්රක ඳන්රහකිරබු ණ්කයහජයකණඹකප්රභහණඹකරුපිඹල්ක

බියේඹනක 7, ත373යික කිඹරහ.ක ඇත්තක ල ඹන්භක දළන්ක  ිඹහක  නක
ිර ඵනහකඒකරුපිඹල්කබියේඹනක8, ත817ක්කකිඹරහ.ක ්පක10, ත500ක්ක
දක්හකළඩික න්න කුපුළුන්.කඑ වභකවු ණිත්කයහජඳක්කආණ්ඩුක

හර ගක ඒක පුද්රක ණඹක ප්රභහණඹක තක ළඩික වීක ිර ඵනක ඵක
පිළින්නුක සිද්ධක  යිකකිඹරහක භභක විලසහකයනහ.ක දළන්ක  ්පක
අඹුක නහඩ්පක නුරහක ය කරක සමපැසසුන්ුක  රිකක " ෝ"ක දහන්නක
පුළුන්, තක රිකක''චන්''කඑක්ක දන්නකපුළුන්.ක 

දළන්ක ඵරන්නක  ඳි වියක වනහධහයඹක ළන.ක අපික  ඳි වියක
වනහධහයඹකළපුහ .ක භිනක ඵිරුද?කයහජඳක්කජනහධිඳිරතුභහක

මුදල්කඇභිරකවළටිඹුක2014ක නිළ්පඵේකභහ ගකඅභළිරතුභහ කක

ආන ගක ඉන්ක තභයික කිව් ව්, තක ඵයිඹහ කක අඹක ළඹක ඉදිරිඳත්ක
යනහකකිඹරහ.ක ඒක අඹකළ ඹන්ක  ඳි වියක වනහධහයඹ කු  න්ක
යරහකිරබු ණ්කරුපිඹල්කබියේඹනක35යි.කඅපිකරුපිඹල්කබියේඹනක37ක්ක
 න්කශහ.කනමුත්කඅපිකඑකතළනකයද්දහකත්තහ.ක 

 ඳි වියක වනහධහයඹක  ුව න්ක ළඩිපුයකරුපිඹල්ක බියේඹනක
 දක්ක -ක රුපිඹල්ක සමයේඹනක 2, ත000ක්ක -ක ක ළඩිපුයක රඵහක දීරහත්ක  ්පක
ආණ්ඩුකඉල්රහ නකහරහකිර ඵනහ.කඇයිකඑ වභකඉල්රහ නක

ෆ ව්?ක ඒකmarketing  දන් න්කනළිරක පැහ, තක න්දේලනක දන් න්ක
නළිරක පැහ.ක  ්පක යහජඳක්ක භවත්භඹහ කක හර ගක ශහක න්පක
එතුභහකකිඹයි, තක"යජ ඹන්ක නහ, තක ිවිඹහකරඵනහ, තකඅතයභළදිඹහක

 විය්පක යනහ, තක ඵහරක  ඳි වියක  කනහ, තක කුඩුක  යෝගීන්ක
ඇිරක  නහ.ක ඒක පැහක අපික ඍජුක  ිවිඹහුක  ්පක  ඳි වියක
වනහධහයඹකරඵහක දනහ.ක ිවිඹහකකවිකනළිරක ඳි වියර කු

 ඹිමුක යන්නු, තක එ වභක යුක්ක ඇිරකයන්නුක දහඹක  න්න"ක
කිඹරහ.ක ඒක හ කක  රිකක න්දේලනඹක්ක දහනහ.ක වුරුන්ක  වෝක
 ිවි ඹක්ක යහඹපැක  ඳි වියර කු  ඹිමුක  රහක හිටිඹහකන්පක
ඔහුක  ද්ලක  ද්රෝහි ඹක්, තක  ද්ලක භහභ ඹක්ක  නි යික කිඹනක

ඳණිවුඩඹකදීරහක ්පකවිධි ගකන්දේලනඹක්කදහන්නුකිරබුණහ.කඅ ේක
ආණ්ඩුක  ්පක යන්නුක දන් න්ක නළිරක පැහක තභයික  ්පක
උද් කෝණරුක ඳහයක ළ ඳන් න්.ක ඒක පැහක තභයික  ්ප ිල්රක

සමපැසුන්කකුරේපුකය නකඳහයුකඑන් න්. 

අපිකදළක්හක න්කපැරකඇඳු්පකපිළිඵකහයණහ.කපැරකඇඳු්පර කු
රුපිඹල්ක බියේඹනක 2.3ක්ක  න්ක යනහ.ක එ වභක  න්ක ශහභක

අතයභළදි ඹෝ, තක ඇභිරතුභහක කු හක ඉන්නක කරටිඹක චීන ඹන්ක  යදික
 න්රහ, තක- ද්ශීඹකපැසඳහදඹහ කුතළනක දනහකකිඹරහ-කරුපිඹල්ක
සමයේඹනක 500ක්කවිතයක අවුරුද්දුක  විය්පකයනහ.ක  විය්පක

යරහක දන් නත්ක භිනහද?කඵහරකපැරකඇඳු්ප.කඒකනත්න්න කු
තභයිකඅපිකඍජුක ිසමසකවන්නුකඵළරික න්න, තකඵහරකපැරකඇඳු්පක
නළිරක න්නුක ්පකක්රභඹකඇිරක ශේ.ක 

ඉිරන්ක ්පකආහයඹුක ඵළ හභක කඩහක ළටිච්ච, තකහඵහසිපැඹහක
 ච්ච, තකඳතුරුභකකිහකඵළවළපුකආේථිඹක්කතභයික ්පකආණ්ඩුකබහයක

ත් ත්.ක ඕනෆභක  භෝඩ ඹක්ක  ්පක හයණඹක දන්නහ.ක  දයක්ක
ත් තිත්ක  දයක තහත්තහක ව්පඵක යනක මුදයේන්ක  න්, තක
න්න ඵින්නකඕනෆ;කශභයින්ුකඋන්න්නකඕනෆ;ක ඵ වත් වේත්ක

අය නක  දන්නක ඕනෆ.ක තහත්තහක ණඹක හය ඹක්ක  රහක ක  දයක
ශභයින්ුක වළ්ප ේන්ක න්නක  දන්නක ඵළවළ.ක  ්පක  ිල්රන්ක
 භික්දක ශේ?ක 

තහත්තහක ණඹක හය ඹක්ක  රහක  ිසමසක වන්නක ත්තහ, තක
ත්තහකගිපැක ඳියේඹුකණඹ.කඒකඅය නකතභයි, තකගුන්ක තිටු ඳිශක

වළදු ව්;ක යහඹක වළදු ව්;ක අධි ව්ගීක භහේඹක වළදු ව්;ක
 නි යිච් චෝ ල්ක විදුයේක ඵරහහයඹක වළදු ව්.ක ඒක වදන්නක ත්තුක
ණ ඹන්ක විය්පකයපුකඒහකවන්නකතකබහඹක්කවළංගුහ.කඒක

වංපුකපැහක තභයික අදක ්පකආේථික ප්රඳහතඹුකඅක ේක යුක ඹිමුක
 රහක ිර ඵන් න්ක.ක [ඵහධහක කිරීභක්]ක අන්නක ඒක පැහක අ ේක ය කරක
අඳනඹනකආදහඹභකළඩිකයන් න්කනළතුකආේථිඹකවදන්නකඵළවළ.ක
ඳසුගිඹක හර ගක දක රක්ඹක ළපැක ංචහයඹහ, තක දහවතයක රක්ඹක

ළපැක ංචහයඹහක එනහක කිඹරහක භවහක  රිකුක campaign එක්ක
ශහ.කඒකංචහය ඹෝකවිඹද්පක ශේකකීඹද?ක 

2014 අවුරුද් ද්ක 14ක රක්ඹක්ක ංචහයඹන්ක ඇවිල්රහක
ිර ඵනහ.ක  ඩිරේක බියේඹනක 2.71යික ඔවුන්ක විඹද්පක යරහක

ිර ඵන් න්.කඒකකිඹන් න්කඑකසුද් දක්කවිඹද්පකයරහකිර ඵන් න්ක
-එක සාංච රකමය ත වියදම් කර  තිමබන්මන්- මඩොර් 159 ද. 

 ්පකහ කකඳයහුකහරහ  plain tea  ඵිනකසුද් දෝක  නන්නකඑඳහක

කිඹරහකඅපිකකිව් ව්කඒයි.කඒකපැහකතභයිකඑනකංචහයඹහකවිඹද්පක

979 980 



ඳහේයේ ්පන්තු 

යනකප්රභහණඹක ඩිරේක250කසිුක400කදක්හකළඩිකයන්නකඅලයක
මයේක ුක පිුහක අපික ඳසුගිඹක අඹක ළ ඹන්ක ක පැේභහණඹක යරහක
ිර ඵන් න්.ක 

අ ේක ය කරක තක දුයුත්ක ප්රධහනක ආදහඹ්පක භහේඹක  ත්, තක  ඳිල්, තක
යඵේක හක  නි යි.ක යක 2000දීක අ ේක ය කරක අඳනඹනඹ කු
 රෝක  ශක ඳි ශේකහිසමකිරබුණුකප්රභහණඹකසිඹඹ කුදලභකඅුයි.ක
වළඵළයිකභහින්දකයහජඳක්කභවත්තඹහ කකආණ්ඩුකයුකබහයකදීරහකඹනක
 ි කු2014කේඹකනක ිුකඒකසිඹඹුකදලභකවඹක්කදක්හකඅඩුක

 රහකිර ඵනහ.කඒකකිඹන් න්කසිඹඹුක25කින්කඅඳනඹනකආදහඹභක
අඩුක  රහක ිර ඵනහ.ක ඒක විතයක්ක  නි යි, තක  කරක ඉන්නක
 වංචයි ඹෝ, තක කරකහිුපුකධනඳිරකයහඳහරිඹන්කසුයතල්කයන්නක

අඳනඹනක ආේථිඹක ඩහ නක කරුරහ, තක ආනඹනඹක භතක ඳදන්පක
 ච්චකආේථිඹක්කපැේභහණඹකයරහකතභයික  ්පක ය කරකආේථිඹක
ඩහ නක කරුරහ, තක හඵහසිපැඹහක යරහක දහරහක ිර ඵන් න්.ක

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක අපික  ්පක ඹථහේථඹකකිඹනක  ි කු
 ඵි වෝක  ද නකුුක අව නක ඉන්නක ඵළවළ.ක  ්පක කිව්හභක අපික
 ද්ලක  ද්රෝහින්ක  නහ.ක  ද්ලක භහභක ළුක ඇතු ශේක ඉන්ක

 විය්පකශහකන්පකඅපික ද්ලක ප්රේසමන්ක නහ.ක ද්ලභහභකළුක
ඇතු ශේක ඉන්නක  වියහක  ඳන්ුවහභකඅඳක ද්ලක  ද්රෝහින්කයන්නක
 ්පක ිල්රන්කඋත්හවකයනහ.ක 

  ේකනමුත්කඅපික ්පකහයණඹකකිඹන්නකඕනෆ.ක ්පකආේථිඹක
එක ඳළ ඹන්, තක එක රැ ඹන්ක ක වදන්නක ඵළවළ.ක  ්පක ඩහ නක

ළටුණු, තකහඵහසිපැඹහකවුණුකආේථිඹක්කපැහකපැසිකළරසුභක්කවදරහ, තක
ඒකළරසුභක්රිඹහුකනඟරහ, තකඒක්රිඹහ ව්කප්රිරපරකන්නකඹ්පකහරක
යහමුක්ක ඕනෆ.ක අඳනඹනක ආදහඹභක දියුණුක යන් න්ක නළත්න්පක -

 දයුක එනක ආදහඹ්පක ළඩික යන් න්ක නළත්න්පක -ක අඳුක ළඳක
ජීවිතඹක්කතකයන්නකඵළවළ.කඅඳනඹනකආදහඹභකඑන් න්කනළත්න්පක
ඒකපුද්රකආදහඹභකළඩික න් න්කනළවළ;කණඹකඵයකඅඩුක න් න්ක

නළවළ.කණඹකඵයකඅඩුකයරහ, තකඒකපුද්රකආදහඹභකළඩිකයන්නකන්පක
අඳුකඅඳනඹනකආදහඹභකළඩිකයන්නක නහ. 

යහජඳක්කභවත්තඹහ කකආණ්ඩුකහර ගකඅ ේකය කරකජනතහක
මුහ න්, තක මුශහ න්ක  භෝවනඹක යරහ, තක ළිංක භළඩික

භහනසිත් ඹන්, තක දඳත්කභහනසිත් ඹන්කඅ ේකජනතහක ිටුක
යරහක ිරබුණුකපැහක තභයි, තකඅ ේකභත්යඹන්ුකයු යෝඳ ගකිරබුණුක
  ශක ඳිශකනළිරකවු ණ්;කඅ ේකඇඟ ්පරුකිරබුණුකGSP Plus 

වනඹ නළිරක වු ණ්.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක අන්නක ඒක පැහක අඳුක එනක
අඳනඹනකආදහඹභකනළිරක ච්චකඑ න්කණඹකඵයකළඩිකවුණහ;කඒක
පුද්රක ආදහඹභක අඩුක වුණහ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක  ්පහක කිඹනක  ි කු

අව නකඉන්නකඵළවළ.කඉිරන්ක භිනහකයන්නද?කඇත්තකිරත්තයික
 න්.කනමුත්කදළන්කඅ ේකආණ්ඩුකයු යෝඳඹත්කඑක්කථහකය නක
ඹනහ, තක අ ේක භත්යක   ශහභුක යු යෝඳහක   ශක  ඳි ශේක

අසථහක රඵහක  දන්නකකිඹරහ.ක එත ිුක  භික්දක  න් න්?ක
අ ේකආදඹ්පකළඩික නහ. 

ඊශඟුක අපික ංචහයක ේභහන්තඹක ක ඉරක්ක ය නක
ඉන්නහ.ක  ඩිරේක බියේඹනක 2.71ක්ක  ච්චක හේකක ංචහයක

ආදහඹභක2018ක ද්දීක ඩිරේකබියේඹනක5ක්කදක්හකළඩිකයන්නකඅපික
ඵරහ ඳි යිත්තුක නහ.කගිඹකඅවුරුද් ද්ක -2015කඅවුරුද් ද්-කඅ ේක
අඳනඹනකආදහඹභක ඩිරේකබියේඹනක9යි.ක ්පක2020ක ද්දීක ඩිරේක

බියේඹනක20ක්කදක්හක පැච් ච්කනළත්න්පකඅ ේකආේථිඹකවදන්නක
ඵළවළ.කඅ නක්කඳළත් තන්කඅදකවිරැකිඹහකඉවශකගිහිල්රහ.කඒහඵද්ධක
විඳක් ගක ඉන්නක කරටිඹක ළභළිරයි, තක  ිල් රෝක  ල්රන් කු

යසහල්ක නළතු, තක වන්දික වන්දික හ ණ්ක යසිරඹහදුක වනහක න්ප.ක
ඔවුන්ුක ඉන්දිඹහුවක වි යෝධඹක දහරහ, තක  ද්ලක  ප්රේභඹක දහරහ, තක  ල්ක යත්ක
යරහක  ්පක ය කු හඵහසිපැඹහක යන්නක උත්හවක යනහ.ක නළතක

අන්තහදඹ, තක ජහිරහදඹක පුයරහක  ්පක  ිල්රන්ක ඵරඹුක එන්නයික

උත්හවකන් න්. 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන්කඅන්කයන්න. 
 

ගු එවප.එේ. මරි්ෂකාර් මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

 භිුදක  ්පක ඵරඹුක එන්නක උත්හවක න් න්?ක යපුක

 විය්පක ටික වක න්න.ක ව නකආඳසුක  විය්පකයන්න.ක
අන්නකඒකපැහක ්පකරැකිඹහකඋත්ඳහදනඹකයරහ, තකඒකරැකිඹහකතුළින්කය කු
ංේධනඹක වුණහභක ඒක  ිල්රන්ුකඵරඹ කු එන්නකඵළවළකකිඹරහක

දන්නහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පක රැකිඹහක උත්ඳහදනඹක
යනහකකිඹරහකයහඹු, තක තල්කංසථහු, තකවිදුයේඵරකභණ්ඩරඹු, තක

රංභඹුක  ේඹන්ක දහරහක ය කරකණඹකඵයක ළඩිකයන්නකඵළවළ.ක
ේභහන්තකංේධනඹකයන්නකආ ඹෝජඹන්ක  නන්නකඕනෆ.ක
දළන්ක  විය්පක යන් න්ක නළිරක හින්දහක ආ ඹෝජඹන්ක එන්නක

ළභළිරයි.ක ඒක ආ ඹෝජඹන්ක ආහභක ඒක ආ ඹෝජනක වයවහක තභයික
රැකිඹහක අසථහක විෘතක  න් න්.ක වළඵළයික තක එක හයණඹක්ක
ිර ඵනහ.ක  ්පක ආ ඹෝජ ඹෝක ඔවුන් කක ආ ඹෝජනක රංහ කු
 නක එද්දී, තක රංහ ව්ක   ශක  ඳිශක දිවහක ඵරනහ.ක   ශක

 ඳිශක දිවහක ඵළ හභක රංහ ව්ක   ශක  ඳිශක ඔවුන් කක
පැසඳහදනර කු ඉතහක කුඩහයි.ක එත ිුක තභයික ඔවුන්ක ඵරන් න්ක
රංහක තුශක ඔවුන්ක යනක පැසඳහදනරුක  රෝ ගක  නත්ක

යුරක  ශක ඳිශල්කන්නකපුළුන්දකකිඹරහ.කඅන්නකඑතළනදීක
තභයිකඅඳ කුඉන්දිඹහුවක  ශක ඳිශකඅතයලයකන් න්.ක 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රුකභන්ත්රීතුභපැ, තකථහකඅන්කයන්න. 
 

ගු එවප.එේ. මරි්ෂකාර් මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක භුකතකවිනහඩිඹක්ක  දන්න.ක
භභකඅන්කයනහ.ක 

චන්ද්රිහක ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයතුංක භළිරපැඹ කක හර ගක

1998ක අත්න්ක ශක ඉන්දුක -ක රංහක   ශක ගිවිසුභක ක තභයික
්රිඹහත්භක වු ණ්.ක ඒක ඹු ත්ක අ ේක යකටින්ක අඳනඹනඹක න් න්ක
සිඹඹ කු 20-30ක අතයක ප්රභහණඹක්.ක ක ඒක යටින්ක ආනඹනඹක  නහක

සිඹඹ කු 70ක -ක 80ක අතයක ප්රභහණඹක්.ක  භන්නක ්පක අභතුයේතතහක
පැයවුල්ක යරහක අ ේක ය කරක පැසඳහදනරුක ඉන්දිඹහුවක   ශක
 ඳිශක ළදීභක වහක තභයික ආණ්ඩුක ඉන්දිඹහත්ක එක්ක ථහක

යන් න්.ක එ වභකනළිරක ඉන්දිඹහුක ඩ්ක ඹන්න, තක ඉන්දිඹහ කු
 ිකරුක අල්රන්න, තක ඉන්දිඹහුක ය කු ඳහහක  දන්නක  නි යි.ක
 භිදක වේතු, තකඒකඅඹකහ කභකඅපිත්ක ්පකය කරකඉඳදුණුකසමපැසසු.ක

අපිත්ක ්පකය කරකජීත්කනකසමපැසසු.කඅපිත්කපැඹභකශ්රීකරහංකි ඹෝ.ක
ඒ ිල් රෝක ්පහකවළදු ව්කභළදමුර න්කබදල්කවිකුණරහක නි යික
 න්.ක ්පකඅභතුයේතතහකනළිරකයන්නකතභයිකඅපිකවදන් න්.ක 

අහනක ල ඹන්, තක භභක තක එක හයණඹක්ක කිඹන්නක

ළභළිරයි.ක  රෝ ගක දියුණුක යුරක ිර ඵනක ක්රභඹක්ක තභයික
 ි වේක වරික  වික දළුවභක ිර ඵනහක න්පක ඒක දළුවභක ආනඹනඹක
යරහ, තක තභන් කක ය කරක භහනක ්පඳත්ක දියුණුකයරහක ඒක ප්රිරපරක

981 982 

[රුකකඑස.එ්ප. භරික්හේ කභවතහ] 
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රඵහක ළනීභ.ක ඉන්දිඹහ ව්ක  වික දළුවභක ිර ඵනහක න්පක අපික ඒක

න්නක ඕනෆ.ක භභක  ්පක රුක බහ ව්ක අධහනඹක  ඹිමුක යන්නකක
ළභළිරයි- 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ථහක අන්ක යන්න.ක ක රුක භන්ත්රීතුභහක ඔඵතුභහක හරඹක

ත්තහකළඩියි. 

 

ගු එවප.එේ. මරි්ෂකාර් මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

තකතත්ඳයකිරවයි.ක 

 රෝ ගක රිකුභකධනතහක තභයිකබිල්ක කකර.ක බිල්ක  කකර කක
භයි ක්රෝක  ිෂසකරක භහ ්පක ප්රධහනක විධහඹක පැරධහරිඹහක වුද?ක

තයහක න ඩල්රහ.ක ඊශඟු, තක ගල්ක භහ ්පක ප්රධහනක විධහඹක
පැරධහරිඹහක වුද?ක සුන්දේක පීචයි.ක ඊශඟු, තක  නිකිඹහක  භිඵයිල්ක
 ිලූන්කභහ ්පකප්රධහනකවිධහඹකපැරධහරිඹහකවුද?යජීව්කසු ේ.ක

 ඳේසි ෝරහක භහ ්පක ප්රධහනක විධහඹක පැරධහරිඹහක වුද, තකකකකකකකකකකකකකකකකක
ඉන්ද්රහකනූයි.කඇ භරිහක ශේක ්පකහ කකදළුවභකිර ඵනකදක්යින්ක
ඇ භරිහුක  නළල්රහක  රිකුක ඳඩික දීරහක ඔවුන් කක  ේඹක

තභන් කක භහභුත්, තක යුුත්ක අයක  නක යුක දියුණුක යරහක ඒක
ප්රිරරහබක ඇ භරිහුවක පුයළසිඹන්ුක රඵහක  දනක එයි.ක ඒක පැහක
ඉන්දිඹහ න්ක දළුවභක ආනඹනඹක යරහක අපික යුක කදියුණුක යනහ.ක

2020දීත්ක  ්ප ිල්රන්ුකඵරඹුකඑන්නකඵළවළයිකකිඹනක එකභභක
ඳළවළදියේකකිඹන්නකඕනෆ.කක 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟු, තකරුකපැ යෝන්ක ප්රේභයත්නකභන්ත්රීතුභහ. 

 
 

[අ.බහ.ක4.45] 

 

ගු එවප. මප්රේමරත්න මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ். தறரத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භුක  ්පක අසථහක රඵහක දීභක
්පඵන්ධ ඹන්ක භහ කක  ෞයනීඹක සතුිරඹක ඔඵතුභහ කු ක මුයේන්භක
පිරිනභනහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක මීුක යේන්ක ථහක ශක රුක
එස.එ්ප.ක භරික්හේක භන්ත්රීතුභහක ඳසුගිඹක ආණ්ඩුක හර ගක ිරබුණුක
ඇඵළද්දික ටික කිව්හ.ක මුයේන්භක ක භරික්හේක භන්ත්රීතුභහ න්ක භභක

අවනහ, තක භන්නක භඹ.කකක කජනහරික08ළපැදහකඹවඳහරනකආණ්ඩුක
වදපුක තමුන්නහන් ේරහ, තක රුපිඹල්ක  ෝටික 6000ක ක භවක ඵළංකු ව්ක
 වියභක  ශේක ක භහින්දක යහජඳක්ද?ක රුපිඹල්ක  ෝටික 6000ක

 වියභකහ කභක- 

 

ගු එවප.එේ. මරි්ෂකාර් මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

දළන්කඒහකළනකඳරීක්ණකයක නකඹනහ. 
 

ගු එවප. මප්රේමරත්න මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ். தறரத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

භභක ඔඵතුභහ න්ක ක ්පක ප්රලසනඹත්ක අවනහ.ක ප්රහ ඩෝක 200 කු
ළඩික ණනක්ක  න්රහක අඩුක තක් ේරුක්ක දභරහක  වියභක්ක

ශහ.ක ක ඒක ප්රහ ඩෝක ටික  නහ ව්ක භහින්දක යහජඳක්ද, තක ඹවඳහරනක

ආණ්ඩුක නි යිදකකිඹරහකභභකඅවනහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක රුක යපැල්ක වික්රභසිංවක
භළිරතුභහක ඳහේයේ ්පන්තුුක ඉදිරිඳත්කශක  ්පක  ඹෝජනහක පිළිඵක
විහදඹක ඊ ගක ද ේක ආය්පබක වුණහ.ක ඊ ගක ද ේක ථහක ශක
ථිඹන්ක අතයක රුක යපැල්ක වික්රභසිංවක භළිරතුභහ කක ආනඹ කු

පිටුඳක ආන ගක හඩි රහක ඉන්නක රුක යත්ක  ෂින් ේහක
භළිරතුභහකථහකශහ.කමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඅදුත්කභ කක
හි ත්කශ්රීකරංහකයුද්ධකවමුදහඳිරක ්පජේකජනයහල්කයත්ක ෂින් ේහක
ළනක ිර ඵන් න්ක භවහක  ෞයඹක්.ක  ්පජේක ජනයහල්ක යත්ක

 ෂින් ේහකභළිරතුභහකඒකපැරකඇඳුභකඇක න, තකජහිරඹුකආචහයක
යසමන්, තකඋතුරුකුන්කබි ්පකඉක නකඒකුනක භ වඹසමන්, තකඒක
භහුවෂීඹක භ වයුභකඅන්කශකවිධිඹකභුකදළුවත්කභතක්ක නහ.ක

ඒකහ කභයිකමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඅදුත්කභ කක හි ත්ක
එදහක හිුපුකඒක යුදක වමුදහඳිරක ්පජේකජනයහල්ක යත්ක ෂින් ේහ කු
ිර ඵනක ෞයඹකචුකරුක්ත්ක රවිරහකනළවළ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකකඊ ගකරුකයත්ක ෂින් ේහක
භළිරතුභහක  ්පක විහද ගදීක ථහක යද්දීක  ෝාහබඹක යහජඳක් කක

ඉරහක යහජඳක්ක ඳය්පඳයහුභක වපුක එයික  ශේ.ක භභක
තමුන්නහන් ේ කු  ්පක හයණඹක භතක්ක යනහ.ක එක  රහක
යත්ක  ෂින් ේහක භළිරතුභහක  ුව න්ක මුළුක ජහිරඹභක

ආශිේහදඹක්ක යනහ, තක ප්රහේථනහක්ක යනහ.ක ප්රහේථනහක
යන් න්කයත්ක ෂින් ේහකභළිරතුභහුකඉක්භන්කසුඹකඅත් ව්හක
කිඹරහයි.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඒක  රහ ව්ක ආශිේහදඹක
 නිශහක න්පක  නි ශේක  දභශක ජහිරක න්ධහනඹක වක ඕනෆක

 ි නකුුක යුද්ධක යන්නක පුළුන්ක කිඹපුක කිරිඇල්රක
භළිරතුභන්රහත්, තක අ ේක වමුදහක ළරවී ්පක වමුදහුත්ක සුදුසුක
නළවළයික කිඹපුක භංරක භයවීයක භළිරතුභන්රහත්, තක  තිේපිරක

කිඹන් න්කභවකළරෆක්කකිඹපුකේතභහනකරුකඅග්රහභහතයයඹහත්ක
ඳභණයි.කඒකවළ යන්නක නකවුරුත්කආශිේහදක නියකහිටි ගක
නළවළයිකකිඹනකඑකභභකභතක්කයන්නකළභළිරයි.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පක ආශීේහදඹත්ක එක්කක
 ෂින් ේහක භළිරතුභහක ක සිංේපරු ව්ක ප්රිරහයක රඵන්නක ඹනහ.ක

ප්රිරහයකරඵහකරංහුකඑනහ.කඑතුභන්කඇවිත්කකදිනක දුකඳසුකක
සහධීනක රඳහහිපැ ගක ළඩුවනක්ක සදහන්පක යනහ.ක
ළඩුවනක  භ වඹක න් න්ක ජනහරික 08ක ළපැදහක ඹවක ඳහරනක

ආණ්ඩු න්ක  දයක ඹහපුක ංකජීක එදිරිභහන්නක භ කක භහධයක
සමත්රඹහයි.කළඩුවනකිර ඵන් න්ක වුකන්ප, තකඅදකයහත්රි ගකංජී කු
 ෝල්ක එක්ක එනහ.ක දුයථනක ඇභතුකභක එන් න්ක එුක හිුපුක

ආයක්ක ල්්පක ෝාහබඹක යහජඳක් න්.කඑතුභහක ඵි විභක
පැවතභහනී, තක හරුණික ඉල්ලීභක්ක යරහක කිඹනහ, තක "ංජී, තක  ්පක
ඳළඹක ඉයක  නක  ිුක  ්පක භුවයඹහක වීය ඹක්ක යරහක යුුක

 දන්න"කකිඹහ.ක ෝාහබඹකඉල්  ව්කයත්ක ෂින් ේහකවීය ඹක්ක
යරහකයුුකඅතකවරින්නඹකකිඹනකහරුණිකඉල්ලීභයි.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ෂින් ේහක භළිරතුභහක
වීය ඹක්කශහක වළ යන්නක යහජඳක්රහක  නකශකයදක්කනළවළ.ක
වළඵළයි, තක 2010ක අවුරුද් ද්දීක  ෂින් ේහක භළිරතුභහක  ේක එල්රහක

ත්තක පිරික්, තක අයක කිරිඇල්රක ක භළිරතුභහකකිව්හක හ ක, ත  "ඕනෆක
 ි නකුුක යුද්ධක යන්නක පුළුන්"ක කිඹහපුක ථහක තුළින්භක
 ෂින් ේහක භළිරතුභහක  ිනහුක අන්දරහක ජනහධිඳිරයණඹ කු

එක්ය නකඑනහ. 

භහක  ෂින් ේහක භළිරතුභහ කු කිඹන්නක ළභළිරයි, තක රුක
 ෂින් ේහක භළිරතුභපැ, තක තමුන්නහන් ේක 2010දීක ගිල්රක ගුයේඹක
ආඳහුකතහක්ක2016දිත්කකගිල්රකඵ.කඒකගිල් ල්කපැ්පක නි යි.ක

983 984 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ඡන්දක5, ත600ක්කවිතයකභනහඳකත්තකභුවයඹකුුකයපැල්කවික්රභසිංවක
භවත්භඹහ කකආණ්ඩු ව්කඇභිරභක්ක දන් න්ක භිනකඑුද?කක
අවුරුදුක 17ක්, තක අවුරුදුක 20ක්කිරස ේකඑක්ත්ක ජහිරක ඳක් ගක දුක්ක

විපුක භවහක  නඟක න්දයහක්ක පිටුඳක ඉන්දළද්දීක ක ඒක සමපැසුන් කු
යුතුභක ඉටුක  නියක යත්ක  ෂින් ේහක භළිරතුභහුක ක 2010දීක
ගිල්පුක ගුයේඹභක ආඳසුක තහක්ක  දනහ.ක ඒක ගුයේඹක ගිල්රහ.කකක

 ෂින් ේහක භළිරතුභහ කක ඇඟක ඇතු ශේක ඉන් න්ක  ෂින් ේහක
 නි යි.ක  ෂින් ේහක භළිරතුභහ කක ටින්ක එළිඹුක එන් න්ක
 ෂින් ේහක භළිරතුභහ කකචනක  නි යි.කඒක වපුක deal එ ක්ක

චනක ටියික  ්පක එන් න්.ක ක ඒකපැහක භහක ෂින් ේහක භළිරතුභහ කු
භතක්කයන්නකළභළිරයි, තකසුබහකත ගකවන්ක භන්නක ්පකවිඹ:ක 

 

අසමතකගුණකුවණකයුතුකඋතු භෝක ඳඵක 

අනතක  වකරදුත්ක නිභ ිරකකක දුවද 

දිතකඳතශකසුළිරක ිකඳුන්කකකකක ක 

සිඳිතකභඩිතකඑ රකඳළිර යයික සු 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක වන්න, තක වන්නක
යහජඳක්රුන් කකඕනෆභක යුුක දළ නනහ.ක වන්න, තක වන්නක
යහජඳක්රුන්ක යපුක ඒක  භ වයක යුුක දළ නනහ.ක  ්පක ය කරක

සමපැසසුකඅදුත්කජනහරික08කළපැදහකවුණුකවිඳත්ිරඹකපිළිඵකභහින්දක
යහජඳක්කභළිරතුභහ න්කහරුණිකභහකඉල්රනහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඊ ගක විහදඹුක එක්ක වුණහ, තක
ජනතහක විමුක්ිරක ඳයමු ණ්කනහඹකරුක අුවයකකුභහයක දිහනහඹක
භළිරතුභහ.ක ක ක එතුභහක ඊ ගක ක භහින්දක යහජඳක්ක ඳය්පඳයහුක 95ක්ක

වනක භන්ක යපැල්ක වික්රභසිංවක භළිරතුභහ කක ආණ්ඩු කු 05ක්ක
ළහුහ.ක ඒක වන් න්, තක ක තභන් කක  තික ිල්ක  ඳ්පිරඹ කක
පිටුඳ කු ්පක අිරන්ක ඳවයක්ක ක වනහක හ යි.ක ක  වසමහිු, තක
 තික ි රන්කපිටුඳුකඳවයක්කවනහකහ යිකළහු ව්.කකක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක භහක එක්කකිඹනහ.ක ක ජනතහක

විමුක්ිරක ඳයමුණකජහිර ගකඅලයතහකඉටුකයන්නකඕනෆක රහක

අ නක්ක ඳළත්තක ත්තහ.ක ඔවුන්ක ජනහරික 08ක ළපැදහක ශක යදක

හධහයණීයණඹක යන්නක අදත්ක උත්හවක යනහ.ක වළඵළයි, තක අපික

එක්කභතක්කයන්නකඕනෆ.ක ්පකයුුකආදයඹකයනකළඵෆකUNP 

හය ඹෝකදකඑළිඹ කුඑනහ.ක ්පකයුුකආදයඹකයනකයතුකකේකරක

ඇකත්තකළඵෆක ේවීපීකහයයිුවත්කඑළිඹුකඑනහ.ක ්පකසිඹ ක දනහක

එතුක රහකඳයළිරකආණ්ඩුකවරිකඉක්භනුක දයකඹනහකකිඹනක

එකභහක ්පක භි වි ත්කභතක්කයන්නකකළභළිරයි.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පක ආණ්ඩුක ඉඳ දන් න්ක

ඉතහභත්ක අවඹුක  රහයි.ක  නිහිතපුක  රහක  ්පක ආණ්ඩුක

ඉඳ දනහ.ක ක ඒක හ කභක භහක  ්පක  රහ ව්ක භතක්ක යනහක වරික

ඉක්භනුක  ්පක ආණ්ඩු ව්ක භයණඹත්කපැඹතකඵ.ක ක  ්පකආණ්ඩු කු

භයණඹත්කඅත්ක නහ.ක ්පකආණ්ඩු ව්කභයණ ගක ණළයේකදළන්ක

මුළුකයුකපුයහභකළ ුසමන්කිර ඵනහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඊ ගක  ්පක විහදඹක ඹනක

 රහ ව්ක රුකඅුවයකකුභහයක දිහනහඹකභළිරතුභහකශකථහකභහක
අව නකහිටිඹහ.ක කඅ ඳික (උසක ඳශ)කආේථිකවිදයහ කු ක මුදල්ක
කිඹරහකඳහඩභක්කිර ඵනහ.කඒකඳහඩ ්පකසිඹඹුක95ක්කඅුවයකකුභහයක
දිහනහඹකභළිරතුභහකඊ ගකථහ ව්දීකකිව්හ.ක කආණ්ඩුුකආදහඹ්පක

එනක විධිඹක එතුභහක කිව්හ.ක ක ක ඵදුයේන්ක එනහ, තක දඩයේන්ක එනහ, තක
ආ ඹෝජනයේන්ක එනහ, තක ණඹයේන්ක එනහක කිඹරහක කිව්හ.ක ක  ්පක
ආණ්ඩුක යනක  වික  ද්ල්ක ක අපික අඹක යනහක හ කභක

වි ව්චනඹකශකයුතුකතළන්කවි ව්චනඹකයනහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ක ඳසුගිඹක දක  දයිඹන්දයක

උහවිඹුකගිඹක අසථහ ව්කඅහිංකභුවයඹකුක නක අවුරුදුක 80ක
භහභහක නකුකශඟයික කභහකහඩික රහකහිටි ග.කඒකභුවයඹහකභ කක
මුණක ඵරරහ, තක භ කක නුක ශංක  රහක කිඹනහ, තක "භවත්ත ඹෝ, තක
10, ත000ක්කළහුහ"කකිඹරහ.ක භභකඇහුහ, තක  භිුදකකිඹරහ.කආඳහුක

ළයඹක්ක  ්පක භුවසඹහක භ කක නුක යරහක යවසින්ක කිඹනහ, තක
"සීපැකඑ ක්කකඹි ඹක්කහිටිඹහ"කකිඹරහ.කසීපැකඑ ක්කකඹි ඹක්කහිටිඹහක
කිඹරහක රුපිඹල්ක 10, ත000ක්ක දඩක වනහ.ක මරහනහරඪක රුක

භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පක භුවසඹහක භුක එළිඹුක එන ිුක කිඹනහ, තක
"භවත්ත ඹෝක  ඩ්ක රුපිඹල්ක 2, ත000ත්ක ඵඩුක නළවළ"ක කිඹරහ.ක
 ඩ්කරුපිඹල්ක2, ත000ත්කඵඩුකනළිරකවුණහ ,ු තකරුපිඹල්ක10, ත000ක

දඩඹක්කවනහ.ක 

මුදල්ක අභහතයක රුක යවික රුණහනහඹක භළිරතුභහුක භභක  ්පක
රුණක කිඹනහ, තක "රුක මුදල්ක ඇභිරතුභපැ, තක තමුන්නහන් ේරහක

ප්රහ ඩෝක නළල්රහකවනකල්යේ, තකභවක ඵළංකු න්කවපුකරුපිඹල්ක
 ෝටික 6, ත000ක ල්යේ, තක අහිංක සමපැසසුන් කු දඩක පැඹභක යරහක
වනකල්යේකආඳහුකළයඹක්ක ්පකය කරකආ ඹෝජනඹකයද්දි, තකවිඹද්පක
යද්දික තමුන්නහන් ේරහ කක ඵයක තත්ක ළඩික  රහ, තක ඵඩක ටික්ක

 රිකුක රහ, තක විය්පකතත්කළඩික  රහක ිර ඵනහ.ක  ්පක ටික
තභයික තමුන්නහන් ේරහක යක  නක ඹන් න්"ක කිඹරහ.ක
මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක ්පක න ිුක ්පකආේථිඹක

භවහකප්රඳහතඹුකඇදකළටිරහකඅන්.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භභකපැ ඹෝජනඹකයන් න්ක
භහතයක දිසත්රික්ඹක කිඹරහක තමුන්නහන් ේත්ක දන්නහ.ක භභක

පැ ඹෝජනඹකයනකදිසත්රික් ගකප්රධහනකජී නෝඳහඹකන් න්ක ත්ක
ේභහන්තඹ.ක ත්කේභහන්තඹකවක ත්කේභහන්තඹකභතකඹළ ඳනක
ආේථිඹක්ක තභයික අ ේක දිසත්රික්ඹක තුශක ිර ඵන් න්.ක

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පකරුණක තමුන්නහන් ේරහ කු
කිව් ිත්ක පුදුභක  ව්වි.ක අදක න ිුක  ්පක  ත්ක දළුක  නශනක
සමපැසුන්ුක  ඩ්කින්ක ණඹුක ඵඩුක  දන් න්ක නළවළ;ක  ඳිතුක ඵඩුක

 දන් න්ක නළවළ.ක ඇයි?ක  ත්ක දළුක සමරක සිඹඹුක 40ුක ඩහක අඩුක
ප්රභහණඹකින්ක ඳවතක ළටිරහ.ක අපැක්ක ඳළත් තන්ක ඳෆයුභක පැහක ිරක
 දුකයක්ත්කදළුකඩහකන්නකඵළවළ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භභක ගිඹක ිර ගක භ කු

ඹන ිුක අවුරුදුක 15ුක ඳභණක යේන්ක අ ේක ්පරක දකින්නක

ිරබුණුකදේලනඹක්කභභකආඳහුකළයඹක්කදකිනහ.කමරහනහරඪකරුක

භන්ත්රීතුභපැ, තක  ඳිශක අන්ක වුණහුක ඳස ේක කුණුක වුණුක එශ ක

මුදරහයේරහකවිසිකයනහ;කකුණුකවුණුකඅරක ඩිඹකවිසිකයනහ;කකුණුක

වුණුකලූුව  ඩිඹක විසිකයනහ.ක මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක

 ඳිශක අන්ක වුණහුක ඳස ේක 40ක්, තක 50ක්ක ඇවිල්රහක අයක ඳයණක

එශ ක ටික අහුරහ නක ඹනහ.ක ඒක  භිුද?ක න්න.ක  ්පක

 පැඹන් න්ක ඌයන්ුක න්නක  දන්නක  නි යි;ක තභන්ු, තක

තභන් කකඳවුරුකන්නක දන්න. 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පක  න ිුක  ්පක ජනක

ජීවිතඹක භවහක ප්රඳහතඹුක ඇදක ළටිරහක ඉයයි.ක  ්පක සමපැවහ කක

අ ත්කඅවුරුද්දකෆ ්පකසිහිනඹක ඵික රහකඉයයි.කමරහනහරඪක

රුකභන්ත්රීතුභපැ, තකදළන්කඅ ේක්පරක ත්කේභහන්තලහරහ ව්කළඩක

 දන් න්ක ිරඹුක එක දයි.ක රුපිඹල්ක 655යි, තක ිරඹුක එක

දයි.ක සමපැසසුක න් න්ක එ වභයි, තක මරහනහරඪක රුක

භන්ත්රීතුභපැ. 

භභක  ්පක  රහ ව්ක තක රුණක්ක භතක්ක යන්නක ඕනෆ.ක

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක GSP Plus වනඹක අහිසමක වහු ක

ඩහක අහිසමවීභක්ක තභයික  ්පක සමපැවහුක  ්පක සිද්ධක න් න්.ක  ්පක
සමපැවහ කක ආේථිඹක ඩහක ළ ුනහක කිඹන් න්ක මුළුක ය කරභක

ආේථිඹකඩහකළටීභයි.කමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඒකඅුවක
 ්පක රහ ව්ක න් න්කමුළුකආේථි ගභකඩහකළටීභක්. 

985 986 

[රුකකඑස.ක ප්රේභයත්නකකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

ජිත්ක ප්රේභදහකභළිරතුභහකථහකයනක ිුකකිව්හ, තක"ඳවුර කු

නතුක  රහක ිරබුණුක ආේථිඹක අපික ජනතුක ශහ"ඹක කිඹරහ.ක රුක
යපැල්ක වික්රභසිංවක භළිරතුභහ න්ක  ්පක  රහ ව්ක භභක අවනහ, තක
"Lanka Hospital එ ක්ක ඉරහක ආඹතනක 47ක්ක විකුණන්නදක

ඹන් න්, තක ජනතුක යන්නදක ඹන් න්?"ක කිඹරහ.ක යුුක ආදහඹ්පක

එන්නකිර ඵනකආඹතනක47ක්කවිකුණන්නකවදනහ.කආඹතනක47ක්ක
විකුණනකභන්කකිඹනහ, තක " භන්නකආේථිඹකජනතුකයනහ"ක
කිඹරහ.ක මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක "යහඹක වළදුහ, තක ගුන්ක

 තිටු ඳිශක වළදුහ, තක  ෝක රැකිඹහ?"ක කිඹරහක ජිත්ක  ප්රේභදහක
භවත්තඹහකඅවනහ.කමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකවළභකඑක්භක
එක්කUNP ආණ්ඩුකඉසයවුකදභන් න්කරැකිඹහ.ක 

භුකභතයි, තකභළිරයණඹකහර ගකභහතයකදිසත්රික් ගකරැකිඹහක
 ඳෝයභක ඵදුකඵ.කතරුණක ේහකබහ කුඅුවඵද්ධිතකවුණුකඅ ත්ක
ළඩුවනක්ක වයවහක  ්පක තරුණයින්ක ඳස ද නකුුක රැකිඹහක

 දනහක කිව්හ.ක මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක ඒක රැකිඹහක ව්පඵක
වුණුක අඹක තභන් කක යේ ්පක පිටුඳක හක්කු ව්ක අයක ළඩික වුණුක
රුපිඹල්ක10, ත000ත්කදභහක නකඉන්නකපැහක දළන්කඒකතරුණයින් කක

ඳස  රිකුක රහකිර ඵන් න්.ක දළන්කඳසක රිකුකතරුණ ඹෝයික
 ්පකඉන් න්.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකභභක ්පක රහ ව්ක ්පකරුණක
භතක්කයනහ.ක ්පකය කරකකිසිභක  නකුුක ්පකආේථිඹකවළදී ්පක

වුභනහක්ක නළවළ.ක ක බුද්ධිභත්ක භහජඹක්ක  ිඩක නළක ඟනහ කු
 ද්ලඳහරනඥ, ඹහක දහත්ක ළභළිරක නළවළ.ක ඔවුන් කු බුද්ධිභත්ක
භහජඹක්කවදන්නකවුභනහක්කනළවළ.කඇයි?ක බුද්ධිභත්කසමපැහ කක

ප්රලසනක කිරී්පරුක නතුන්නක ඳහරඹහක අභළිරක පැහ.ක
බුද්ධිභතුන් කක ප්රලසනක කිරී්පරුක නතුක න්නක ඳහරඹහක අභළිරක
පැහක  ්පක භහජඹක ඔශ භිකරුශක භහජඹක්ක යන්නයික ඔවුන් කු

වුභනහකිර ඵන් න්. 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භභක  ්පක  රහ ව්ක තත්ක
රුණක්කභතක්කයන්නකඕනෆ.ක ්පකවිහදඹක  යනක භි වි ත්ක

රුක යපැල්ක වික්රභසිංවක භළිරතුභහක කිව්හ, තක "ඉසයව කු තක භහක
කීඳඹක්ක ඹන ිුක ISIS ුන්හමීන් කක ුන්ක ළඩික  යිදක

දන් න්ක නළවළ, තක ආේථික අඳහතඹක්ක ඇිරක  යිදක දන් න්ක නළවළ, තක

ඉසයවුකඒහත්කඵරහකතභයිකතීන්දුකන්නකඕනෆ"කකිඹරහ. 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක හභහනය ඹන්ක අඹක ළඹක්ක

කිඹන් න්ක ේඹක යජ ගක ආදහඹභක විඹදභක පිළිඵක

පු යෝථනඹක්.ක ්පකේ ගදීකතකඅඹකළඹක ද, තකතුනක්ත්ක ්පක

ඳහේයේ ්පන්තුුක ඉදිරි ගදීක එයි.ක  ්පක අවුරුද්දක අන්ක න ි කු

අඩුභකතය ්පකඅඳුකතකතුන්කවතයකතහක්ත්කඅඹකළඹකළනක ්පක

ඳහේයේ ්පන්තු ව්කදීකථහකයන්නකපුළුන්භකරළ ේවි.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  රෝ ගක  නක යුරක

ඉන්නක නහඹඹන් කක අලයතහක වක අයමුණුක ිර ඵන් න්ක  නක

තළනයි.ක ඔවුන් කු ඊශඟුක ිර ඵනක අලයතහක තභයි, තක "අපික

 ි විභද, තකඊශඟකආේථිකඅේබුදඹකජඹකන් න්;ක කජරකප්රලසනඹ කු

ඊශඟක අවුරුදුක 20දීක උත්තයක  ිඹන් න්ක  ි විභද;ක භහජක

 යෝරු, ත ෞයක ප්රලසනරුක උත්තයක  විඹන් න්ක

 ි විභද?"ක කිඹනක එ.ක වළඵළයි, තක අ ේක ය කරක නහඹඹන් කු

ිර ඵනකප්රලසනක භිනහද?ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක අ ේක ය කරක නහඹඹන් කු

ිර ඵනක ප්රලසනක න්ප, තක ක අිරරුක ජනහධිඳිරතුභහුක ිර ඵනක ප්රලසනඹක
තභයි, තක ශ්රීක රංහක පැදවසක ඳක්ඹක තභන් කක යක න් න්ක
 ි විභද;කභහින්ද කකණ්ඩහඹභකඑශරහකදහන් න්ක ි විභදක

කිඹනකඑ.කඒකතභයිකඑතුභහ කකප්රධහනකඅයමුණුකන් න්.කයපැල්ක

වික්රභසිංවකභළිරතුභහුකිර ඵන් න්ක නත්කඅමුතුභකඅලයතහක්.ක

එතුභහුකවුභනහකිර ඵන් න්කආේථිඹකවදන්නක නි යි.ක  ්පක
 රහ ව්කභභකභතක්කයකසිටිනහ, තකඅිරරුකවභත්රීඳහරකසිරි ේනක
ජනහධිඳිරතුභහු- 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඔඵතුභහුක  න්ක ශක  රහ න්ක තක

විනහඩිඹකහරඹක්කඳභණයිකිර ඵන් න්. 

 

ගු එවප. මප්රේමරත්න මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ். தறரத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකභුකතකඑකරුණක්කළනක

කිඹන්නකිර ඵනහ.කඑභකපැහකතමුන්නහන් ේ න්කතකවිනහඩිඹක
හරඹක්කළඩිකපුයකඕනෆකනහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ක යපැල්ක වික්රභසිංවක
භවත්භඹහ කක අලයතහක  වුක අපැද්දහක එළිඹුක දළ්පභහ කු ඳසුක
තභයිකඋණකළ නන් න්කකිඹනකඑකභුක ්පකඅසථහ ව්දීකභතක්ක

යන්නකඕනෆ.ක  

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, ත" තියතුරුක දළනළනී ්පක
අයිිරහසිභකපිළිඵකඳනත්ක ටු්පඳත"කකකඹන්තකරුණහිරරක
භළිරතුභහකඅදක ්පකඳහේයේ ්පන්තුුකඉදිරිඳත්කශහ.කක තියතුරුකදළනක
ළනී ්පක අයිිරහසිභක පිළිඵක ඳනත්ක  ටු්පඳතක  භතුභන්රහක

ඳහේයේ ්පන්තුුක නකඑනහ.කනමුත්, තකභහධයකආඹතනරුකක නක
 නකඋත්තයකරඵහක දනහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, ත1996ක  ේක  රෝක
කුරහනඹක දිනපුක ක්රීඩඹන්ක කිහිඳක  ද නක්ක ක ඳසුගිඹක දක
සහධීනකකරඳහහිපැඹුක න්රහකළඩුවනක්කඉදිරිඳත්කයනහක

භභකකදළක්හ.කඅවුරුදුක20ුකඳසුකඅ ේකය කරකක්රීඩඹන්කතභන් කක
ඳයණක ක්රීඩඹුවත්ක එතුක ය නක ඒක අයමුදල්යේන්ක කුඩුක
 යෝගීන්ක  ුව න්ක අයමුදරක්ක වදනහ.ක භුක ඒක පිළිඵක භවහක

 ෞයඹක්කඇිරකවුණහ.කඒකඅයමුදරක ුව න්ක ්පකළඩුවන කු
ථහක යන්නක භුක වුභනහක වුණහ.ක භභක ඒක  රහ ව්ක සහධීනක
රඳහහිනීක  ේ ගක ළඩුවන්ක පැසඳහදයඹහ කු ථහක යරහක

කිව්හ, ත" ්පකහයණඹකඅඹරහකභුක ්පකඅඹුකසුඵකඳතන්නක කඕනෆ"ක
කිඹරහ.ක ඒක අසථහ ව්දීක භුක කිව්හ, ත"පැසඳහදතුභහ න්ක අවරහක
එහික ඉන්නක ඳරීක්රුන් න්ක අවරහක භභක call එක දහන්න්ප"ක

කිඹරහ.ක විනහඩික 10ුක ඳසුක භුක call යරහක කිව්හ, ත"දුයථනක

ඇභතුභකදහන්නකඑඳහකකිඹරහකconsultant කිව්හ"කකිඹරහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  තියතුරුක දළනක ළනී ්පක
අයිිරහසිභක පිළිඵක ඳනත්ක  ටු්පඳතක ක ඉදිරිඳත්ක ශක නමුත්, තක
ඇභිරතුභහක වකඅභළිරතුභහක සහධීනකරඳහහිනීක  ේඹුකආඳහුක

කිඹන් න්ක හ කත්ක අදවසක ඉදිරිඳත්ක යන්නක එඳහක කිඹරහ.ක
මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක සහධීනක රඳහහිනීක  ේඹක අදක
6ළපැක සථහන ගයික ිර ඵන් න්.ක ආේථික අිරන්ක ඩහක ළටිරහක

ඉයයි.කරංහ ව්කතකනහයේහක10ක්කිරබුණහකන්පකදළන්කඑඹක16ළපැක
සථහන ගයිකඳිරන් න්.කමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකසහධීනක
රඳහහිපැ ග- 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුකභන්ත්රීතුභපැ, තකකඅන්කයන්න.ක 

987 988 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ගු එවප. මප්රේමරත්න මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ். தறரத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

භුක භහ න්නක මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භ කු තක
විනහඩිඹක හරඹක්ක ඕනෆක නහ.ක සහධීනක රඳහහිනීක  ේ ගක

පැ ඹෝජයක හභහනයහධිහරීක (ළඩුවන්)ක විධිඹ කු Transport 

Manager තභයික අදක ඉන් න්.ක ප්රහවනක අංල ගක ශභනහරුක

සහධීනක රඳහහිනීක  ේ ගක ළඩුවන්ක අංල ගක  රික්හක

යරහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක සහධීනක රඳහහිපැඹක 6ළපැක
සථහන ගක  නි යි, තක එහික තයක සථහනඹකකිඹනහක න්ප-ක ඳසුගිඹක

දසරකදළන්වී්පකඳඹපුකආඹතනකකිහිඳඹක්කදළන්වී්පකරහක නක
ගිහිල්රහක ිර ඵනහ.ක ඉිරරික ආඹතනක කිහිඳඹත්ක  භභක ආඹතනඹ කු
දළන්වී්පක රඵහක  දන් න්ක නළවළ.ක සහධීනක රඳහහිපැ ගක 700ක්ක
ඳභණකඉන්නක ේක වෝදයඹන්ුකඳඩික න්නකඕනෆකපැහකභභක

එහිකඇත්තකතත්ත්ඹකළනක භභකරුකබහ ව්දීකකිඹන් න්කනළවළ.ක
 භිද, තක ඒක  ේයින් කක ඳඩික නඩික  න්නක ඕනෆක පැහ.කක
භහින්ද කු ඵළණරහක ආේථිඹක ළනක ථහක යරහක ළඩක්ක නළවළ.ක

තමුන්නහන් ේරහකඅනහතඹකවදනකවිධිඹකළනකඅඳුකකිඹන්න.කයවික
රුණහනහඹක භවත්තඹහක රුපිඹල්ක  ෝටික වඹදවක්ක  විය්පක
යන්නක අේජුන්ක භ වේන්ද්රන්ක එක්කයපුක ුව දුවක ළනක අඳ කු

කිඹන්න.ක 

මුරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පක යුක වදන්නකන්පක අංක
වුභනහක්ක ිර ඵනක සමපැසුන්ක ටික්ක ය කරක ඳහරනඹක බහයක න්නක

ඕනෆකනහ.කඒකඳහරනඹක2020ුකයේන්කඅපිකඅතුකන්නහඹකකිඹනක
එත්ක  ්පක  රහ ව්ක භතක්කයසමන්ක ක භ කක  ෞයනීඹකසතුිරඹක
ප්රණහභඹක තමුන්නහන් ේු ක පුදක යසමන්ක භභක පැවඬක නහ.ක
 ඵි විභකසතුිරයි.ක 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟු, තකඅුවයකසිඩ්පැකජඹයත්නකභවතහකථහකයන්න. 

 
[අ.බහ.ක5.05] 

 
ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතා 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඵදුක ඳළනවීභක ්පඵන්ධ ඹන්ක

රුක අභළිරතුභහක  ඹෝජනහක්ක ඉදිරිඳත්ක ශහ.ක  ්පක

ඳහේයේ ්පන්තුුකරුකයනකනහඹ ඹක්කවිධිඹුකඑතුභහකළනකඅපික

තුටුක නහ.ක ක ක ක එතුභහක ඳහේයේ ්පන්තුක ්පප්රදහඹුක රුක යනක

නහඹ ඹක්ක වළටිඹුක ජහිරක ල ඹන්ක යුුක ඵරඳහනක ප්රලසනඹක්ක

ිරබුණහභක වළභක   ල්භක ඒක ප්රලසනඹක ඳහේයේ ්පන්තුක වමු ව්ක

තඵනහ.ක  භිද, තක ය කරක ජනතහක ඡන්දඹක්ක දීරහක භවජනක

පැ ඹෝජිතඹන්කවළටිඹුකඳත්කයක ්පකරුකඳහේයේ ්පන්තු කුඑව්හ කු

ඳසු, තක ඒක භවජනක පැ ඹෝජිතඹන්ක රැස නක  ්පක ඳහේයේ ්පන්තුක

දළුවත්ක  ශිත්ක තභයික එහික ළදත්භක ිර ඵන් න්.ක ඒක භභක

හිතන් න්කරුකයපැල්කවික්රභසිංවකභළිරතුභහ කකිරබුණුක්පප්රදහඹක්.ක

ඒකඅුව, තකඑතුභහකඳහේයේ ්පන්තුුකකකිඹනකමුදල්කඇභිරය ඹක්කක

ඳත්ක ශහ.ක ඒක හ කභක එතුභහ කක හර ගක ඹ්පක අේබුදඹුක ය කු

ඳත්නකවිුකඑතුභහකඳහේයේ ්පන්තුුකඇවිල්රහකප්රහලඹක්කයනහ.ක

වළඵළයි, තක මීුක යේන්ක ිරබුණුක ඳහරනඹක තුශදීක අපික දළක්හ, තක මුදල්ක

ඇභිරයඹහකඳහේයේ ්පන්තුුකඇවිල්රහක අඹක ළඹකඉදිරිඳත්කශහ කු

ඳසුක ඒක මුදල්ක ඇභිරයඹහක නළතත්ක ඳහේයේ ්පන්තුුක උත්තයක

 දන්නකඑන් න්කනළවළකකිඹනකඑ.කක 

නමුත්ක අපික න් තෝක නහ, තක යපැල්ක වික්රභසිංවක භළිරතුභහ කක

නහඹත්ඹක ඹු ත්ක එතුභහක අභළිරයඹහක වළටිඹුක  ්පක
ඳහේයේ ්පන්තුකතුශදීක ්පකයක කරකජනතහ න්කකිසික දඹක්කන්ක
යරහකනළිරකඑකළන.ක 

 ්පක ය කරක ඇිරක න්නහක වක ආේථික අේබුදඹක ජනහරික 08නක

දහයින්ක ඳස ේක ඇිරක වුණහඹක කිඹහක  ඳිදුක විඳක් ගක භන්ත්රීරුක
කිඹනහ.කනමුත්කඕනෆභකපුංචික දරුකුුක  ත් යනහ, තක ්පකඅේබුදඹක
ඇිරකවු ණ්කජනහරික08නකදහුකඳසුක නි යිකකිඹරහ.කමීුක ඳයක

අවුරුදුක10ක්ක ්පකයුකඳහරනඹකයපුකනහඹඹන්ක ්පකය කරක වික
ආේථික ප්රිරඳත්ිරඹක්ක සක යක ිරබුණහක න්පක  ්පක යුක  ්පක
තත්ත්ඹුකඳත්කන් න්කනළවළ.කඒකඵකඅපිකදළක්හ.ක 

අපිකවිලසහකයනහ, තක 2016ක ේඹක වහක ඉදිරිඳත්කශකඅඹක
ළඹක ල්නඹකතුළින්ක ්පකය කරකනහසිරහයකකිසිභකයහඳෘිරඹ කු

මුදල්ක  ඹිදහක නළවළයික කිඹරහ.ක අපික දළක්හ, තක ඳසුගිඹක හර ගක
ඉදිරිඳත්ක ශක ෆභක අඹක ළඹක  ල්නඹක්ක තුශභක එක ඳවුරක්ක

නඩත්තුකයනකආඹතනකකිහිඳඹක්කිරබුණුකඵ.ක ශ්රීරන්න්කඑඹහේක

රයින්සකආඹතනඹ, තකසමහින්කරංහකආඹතනඹකඳවුල්කකිහිඳඹුකසීභහක
 රහයික ිරබු ණ්.ක ඳසුගිඹක අඹක ළඹක  ල්නක තුළින්ක ඒක ආඹතනක

 ුව න්ක මුදල්ක යහශිඹක්ක  න්ක ශහ.ක වළඵළයික රුක
අභළිරතුභහ කක නහඹත්ඹක ඹු ත්ක මුදල්ක ඇභිරතුභහක ඉදිරිඳත්ක

ශකඅඹක ළඹක  ල්න ගකඑළපැක ද්ල්කිරබු ණ්කනළවළ.කඳසුගිඹක
හර ගක ඹ්පක අේබුදඹක්ක ඇිරක නක  ි කු එතුභහක ඇවිල්රහක  ්පක

ඳහේයේ ්පන්තුුකඒක ළනකකිව්හ.ක  වි යන්ක ශේකනළවළ.කඑතුභහක

පිරිසිදුක නහඹ ඹක්ක පැහක තභයි, තක මුදල්ක ඇභිරතුභහත්, තක
අභළිරතුභහත්කඇවිල්රහක ළින්භකථහක ශේ.කභහකහිතනකවළටිඹ කු

ඳහේයේ ්පන්තුක ්පප්රදහඹක රුක යනක  ්පක ය කරක වළභ දනහුභක
පිළින්නකපුළුන්, තක ්පකය කරකඇිරක රහකිර ඵනකතත්ත්ඹකළනක

එතුභහකශකථහ.ක 

අ ේක රුකපැ යෝන්ක  ප්රේභයත්නකභන්ත්රීතුභහක භුක  ඳයකථහක

ශහ.කඳසුගිඹකහර ගක සිදුක වුණුක ද්ල්කළනකඑතුභහකථහකශහ.ක

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක නහවික වමුදහක බුඹකුක වළටිඹ කු

හිුපුක  ඹෝකතක යහජඳක්ක භවත්භඹහ කක පිුක යුක භන්ක විඹද්පක

 ුව න්කඳසුගිඹකආණ්ඩුකරුපිඹල්කරක්ක200ුකඩහකවිඹද්පක

යරහක ිර ඵනහ.ක ඒක ්පඵන්ධ ඹන්ක මුදල්ක යහජයක ඇභිරතුභහක

කිව්හ.කභහකඅවනහ, තකනහවිකවමුදහ ව්කතත්කඅඹ කුඑළපැකයප්රහදක

ිරබුණහදකකිඹරහ.කිරබු ණ්කනළවළ.කඑ වභකන්පකඒකමුදල්කවිඹද්පක ශේක

 ි වන්ද?ක ක ්පක ය කරක යපුක නහසිරහයක යහඳෘිරක ළනක ථහක

යනහක න්පක කිඹන්නක  තියතුරුක විලහරක ප්රභහණඹක්ක අඳ කු

ිර ඵනහ.ක ්පකඅේබුදඹුක වේතුකඵරන්න.ක 

2014 අවුරුද් ද්ක  ්පක ය කරක හිුපුක ජනහධිඳිරයඹහක රුපිඹල්ක

සමයේඹනක 9, ත500ක්ක  න්ක යක ිර ඵනහ, තක ජනහධිඳිරක ළඹක ශීේඹක

 ුව න්.ක වළඵළයික 2015ක අවුරුද් ද්ක  ්පක ය කු ඳහරනඹක යපුක

අිරරුකජනහධිඳිරකවභත්රීඳහරකසිරි ේනකභළිරතුභහකඒකමුදරකරුපිඹල්ක

සමයේඹනක 3, ත260ක දක්හක අඩුක යක ිර ඵනහ.ක  ්පක ය කරක ඕනෆභක

 නකුුක ත් යනහ, තක  ්පකනහඹඹන්ක ද දනහක ්පක ය කරක මුදල්ක

ඳහවිච්චික ශේක ි විභදකකිඹරහ.කඅ ේකඅභළිරතුභහක නහපුකඒක

 ඹෝජනහ න්, තක ඒක ළරළස භන්ක  ්පක යක කරක ජනතහක  ත්රු්පක

න්නහ, තක  ්පක යුක විනහලක  ශේක වුදක කිඹරහ.ක අපික කිසිභක

නහසිරහයකයහඳෘිරඹුකමුදල්ක ඹිදහකනළවළ.ක 

ඒකවිතයක්ක නි යි.කඅදකවිවිධකඅේබුදකළනකථහකශහ;ක ිවික

ජනතහක ළනක ථහක ශහ.ක මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භහක

 ිවික ප්ර ද්ලඹක්ක පැ ඹෝජනඹක යනක භන්ත්රීය ඹක්.ක 2013ක

අවුරුද් ද්ක  ්පක යු කු  නළවිත්ක ිර ඵනහ, තක වහල්ක  භ්රික්ක  ුින්ක

23, ත000ක්.කවළඵළයික2014කඅවුරුද් ද්කරංහුකවහල්ක භ්රික්ක ුින්ක

989 990 



2016  භහේතුකක24ක 

රක්ක 6ක්ක  නහහ.ක  භඳභණක ප්රභහණඹක්ක  නහ ව්ක ඇයි?කක

භහින්දක යහජඳක්ක හිුපුක ජනහධිඳිරයඹහක උත්හවක ශහ, තක

භළිරයණඹක  ුව න්ක ෆභක  නකුුභක වහල්ක කි රෝග්රෆ්පක 5ක්ක

දීරහකසමපැසුන්කයුන්න.කඅපිකසතුිරන්තකනහ, තකහිුපුකභළිරයණක

 ිභහරිසතුභහු.කඑතුභහක ඒක අල්රක  දන්නකඉඩක දුන් න්කනළවළ.ක

2013ක වහල්ක  භ්රික්ක  ුින්ක 23, ත000ක්ක  නහපුක රංහුක 2014දීක

 න්නහ, තකවහල්ක භ්රික්ක ුින්කරක්ක6ක්.ක ිවිකජනතහක ්පක

තත්ත්ඹුක වෝකඉිරරික රහකඉන් න්, තක ්පකඳහරනඹකආපුකපැහයි.ක

වළඵළයික ඒක වහල්ක ටික අදත්ක   ශක  ඳි ශේක ිර ඵනහ.ක  ිවික

ජනතහකළනක අදකකිඹුල්කඳුළුක වශනකනහඹ ඹෝක ඒක වහල්ක ටික

 නළවිත්ක   ශක  ඳිශුක දළ්පභහක විතයක්ක  නි යි, තක රුපිඹල්ක

75ක්ක සමරක වුණුක ඒක වහල්ක කි රෝක රුපිඹල්ක 50ක ණ න්ක  දන්නක

පැඹභකශහ.කඒහකතභයික ්පකය කරකසිද්ධකවුණුකඅඳයහධ.කඒහ කුතභයික

අදක න්දික න් න්.කඑ වභකනළතුකජනහරික භහ ගක 08නක දහක

ඳත්කවුණුක ්පකයජඹකයපුක ද්ල්රුක නි යි.ක 

පැ යෝන්ක  ප්රේභයත්නක භන්ත්රීතුභහක විපැවිදබහඹක ළනක ථහක

ශහ.කඑතුභහකකිඹනහ, තකයත්ක ෂින් ේහකභළිරතුභහකසිංේපරු කු

ගිහින්ක ආහුක ඳස ේක  ෝාහබඹක යහජඳක්, තක එදිරිභහන්නක කිඹනක

පුද්රඹහ කු call එක්ක  දනහක  , තක  වුක නක  ිුක යත්ක

 ෂින් ේහකභවත්භඹහකවීය ඹක්කයන්නකකිඹරහ. 

එ වභකන්පකල්ඳනහකයන්න, තකඑදහක ෝාහබඹකයහජඳක්කඅයක
පැ ව්දඹහුක දුයථනක ඇභතුභක්ක දීරහක යත්ක  ෂින් ේහක

වීය ඹක්ක යන්නක කිඹරහක කිව්හක හ කභක භහින්දක යහජඳක්ක

භළිරතුභහුකවිරුද්ධකඡන්දඹකඉල්රපුකයත්ක ෂින් ේහකභළිරතුභහක

නහභක  ඹෝජනහක බහයක දීරහක ඳළඹක 24ක්ක ඹනක  ිුක  ෝාහබඹක

යහජඳක් කක දුයථනක ඇභතු භන්භක  ද්ලක  ද්රෝහි ඹක්ක  ශේක

නළද්දකකිඹරහ.කඒක ්පකය කරකජනතහකදන්නහ.කඳළඹක24ක්කඹන්නක

ඉසයක  රහක යත්ක  ෂින් ේහක භළිරතුභහක  ද්ලක  ද්රෝහි ඹක්ක

 ශත්කඒකදුයථනකඇභතු භන්භයි.කඑ වභයිකුයුතුක ශේ. 

අපික දන්නහ, තක එදහක රඳහහිපැඹක ්රිඹහත්භක වුණුක ආහයඹ.ක
පැ යෝන්ක  ප්රේභයත්නක භන්ත්රීතුභහක දළන්ක කිඹනහක ITN එ ක්ක

ිර ඵනක අඩුක ඳහඩුක ළන.ක එදහක භහින්දක යහජඳක් කක භළිරයණක

යහඳහයඹුකරුපිඹල්ක ෝටිකකිඹක්කවිඹද්පකශහද?කඒකප්රචහයඹකවුණුක

දළන්වී්පරුකඅදකනක තක්කමුදල්ක හකනළවළ.කශඟදිකභභකදළක්හක

ITN එ ක්කහිුපුකඅධයක්ය ඹක්කභහධයඹුකඇවිල්රහකකිඹනහ, තක

"එදහක භහින්දක යහජඳක්ක ජනහධිඳිරයඹහක උඳ දසක දුන්නහක කිඹරහක

වභත්රීඳහරකසිරි ේනකභළිරතුභහ කකදළන්වී්පකප්රහලඹුකඳත්කයන්නක

එඳහ.ක ඒක දළන්වී්පක බහයක න්නක එඳහක කිඹරහ".ක ඒක හ කක ඒහධිඳිරක

ඳහරනඹක්ක ිරබු ණ්.ක අපික දළක්හ, තක ඳසුගිඹක ජනහධිඳිරයණ ගදීක

භහින්දක යහජඳක්ක භළිරතුභහ කක භළිරයණක ුයුතුක  ුව න්ක

රංභකඵසකයථකඳහවිච්චිකශකඵ.කඒකවහකරුපිඹල්ක ෝටික100 කු

ළඩිඹකශ්රීරංභුක න්නකඕනෆ.කඒකවිධි ගකනහසිරහයක ද්ල්ක ්පක

ය කරකවුණහ.ක 

ඳසුගිඹක ජනහරික භහ ගක 08ළපැක දහක ඳත්ක වුණුක ආණ්ඩුක
 නි යිකමරහහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඒකඅඳයහධක ශේ.කහිුපුක

ඳහර ඹෝයිකඒකඅඳයහධක ශේ.කඅදකඅපිකවදනහ.කභන්ත්රීරුකවළටිඹ කු

අදක අපික ළඩික යප්රහදක ක  ්පක ඳහේයේ ්පන්තුකතුශකඅය නකනළවළ.ක

ජනහධිඳිරයඹහක ළඩික යප්රහදක අය නක නළවළ.ක අදක අපික වළ භෝභක

 ්පක යුක  ුව න්ක ළඳවීභක්ක යනහ.ක අ ේක නහඹඹහ, තක රුක

අභළිරතුභහක  ්පක යුක  ුව න්ක යනක  ද්ල්ක විපැවිදබහඹක්ක

ඇිරකඳහේයේ ්පන්තුුක වළිකකිරීභකයදක්දකකිඹරහකභහකඅවනහ.ක

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පක යුක විනහලක  ශේක අපික

 නි යි, තකහිුපුකඳහර ඹෝයිකකිඹසමන්කභහකපැවඬකනහ.කසතුිරයි.ක 

[අ.බහ.ක5.14] 

 

ගු මශාන්  මවේමසිුංශ මශතා 
(ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක අඹක ළඹක ්පඵන්ධ ඹන්ක
අග්රහභහතයතුභහකවිසින්කඉදිරිඳත්කයපුකකං ලෝධිතක ඹෝජනහකපිළිඵක
අදක දින ගක අදවසක කීඳඹක්ක ප්රහලක යන්නක රළබීභක ළනක භභක
වි ලේ ඹන්භකකතුටුකනහ. 

ඳහේයේ ්පන්තුකතුශකඅදකඋ ද්කඉරහකය කරකඉදිරිකභනකපිළිඵක
යජ ගක ඳහේලස ඹන්ක ඳළවළදියේක කිරිභක්ක සිදුක වුණහඹක කිඹරහක භභක
විලසහක යන් න්ක නළවළ.ක යජ ගක වළභක ථි ඹක්භක හ කක

කිව් ව්, තක හුහක දක්න්නක උත්හවක  ශේ, තක  ්පක ය කරක ඇිරක  රහක
ිර ඵනක අේබුදඹක භහින්දක යහජඳක්ක ඳහරනඹක පැහක ඇිරක වක්ක
වළටිඹුයි.කවළඵළයි, තකභභකඅවන්නකළභළිරයිකඳසුගිඹකජනහරික08ළපැක

දහක  ්පක ය කරක ජනතහ න්ක ඵරඹක ඉල්රපුක  ්පක ආණ්ඩුක එදහක
ජනතහ කුකිව්හද, තක ්පකආහයඹ කුය කරකළු කිර ඵනහ;කඒකපැහක
අපිකඵරඹුකආත්ක  ්පක ය කරකළු කවින්නකකිසිභකවළකිඹහක්ක

නළවළක කිඹරහ.ක භුක භතයික එදහක කිව් ව්, තක භහින්දක යහජඳක්ක
ජනහධිඳිරතුභහකඳයහජඹක ශිත්කදළනුකවිඹද්පකයනකප්රභහණ ඹන්ක
තු නන්ක එක විඹදසමන්ක ජීත්ක  න්නකපුළුන්ක ඳරියඹක්ක  ්පක

ය කරකපැේභහණඹකයනහකකිඹරහයි.කතු නන්කඑකින්ක නි යි, තක
එදහකිරබුණහු කඩහකසිඹඹුකසිඹඹකින්කඅදකජීනකවිඹදභකඉවශකගිහින්ක
ිර ඵන් න්.කය කරකආදහඹභකබිංදුුකඵළවළරහකිර ඵන් න්.ක ්පකය කරක
ෘකක ේභහන්තඹක ්පපේණ ඹන්භක නළිරක යරහයික ිර ඵන් න්.ක

 ්පකආණ්ඩුුකඅ ේක ය කරක ිවිකජනතහත්කඑක්ක පුදුභකතයවක්කක
ිර ඵන් න්.ක 

අපික දළක්හක භසතක යුභක උද් කෝණඹක යද්දි, තක  ිවික

ජනතහක ඳහයුක ඵළවළරහක " ිවික වනක ඳන්නක එඳහ;ක අ ේක
අසළන්නක සමරදීක න්නක ළඩක පිළි ශක්ක වදන්න"ක කිඹරහක
ආණ්ඩුුක කිඹද්දික ආණ්ඩුක කිසිභක හනක්ක නළතුක ඵරහ නක

ඉන්නහ.කබිහිරිකඅයේන්ුකවීණහකඹනහකහ කකඉන්නහ.ක ්පකය කරක
ෘකකේභහන්තඹක ිඩකනඟන්නකආණ්ඩුුකකකීභක්කිර ඵනක
ඵකභභකවිලසහකයනහ.කය කරකජහිරකපැසඳහදිතඹුකසිඹඹුක10ක

දහඹත්ඹක්ක  දන් න්ක ෘකක ේභහන්තඹ.ක  ්පක ය කරක වල්ක
පැසඳහදනඹකඅදකඉතහභකඉවශකභකරුභකිර ඵනහ. 

යත්කඅමුණුභකඇභිරතුභහකඒකහයණහකඳළවළදියේකශහ.කවල්ක
පැසඳහදනඹක ඉවශක භකරුභක ිරබිඹදීත්ක යජ ගක  ඹෝජනහක

 භික්ද?කය කරකෘකේභකඅභහතයතුභහක ඹෝජනහකයනහ, තකරඵනක
න්න ගක ඉරහක  වක් ුඹහයක රක්ඹක්කවීක  ිවිතළපැන්ක අයින්ක
 න්නක ඕනෆක කිඹරහ.ක එ වභක පැ ඹෝඹක්ක  ්පක යුුක  දනහ.ක

වළඵළයි, තක ශක යුතුක හයණඹක ඒක  නි යි.ක  ්පක යුක වයේන්ක
සඹං ඳෝකතක රහකවල්කඅිරරික්තඹක්කිර ඵනහකන්ප, තකඒකවල්ක
අිරරික්තඹකිර ඵන් න්කභහින්දකයහජඳක්කජනහධිඳිරතුභහ කකයජඹක

ෘකක ේභහන්තඹක  ිඩක නඟන්නක යපුක ්රිඹහදහභඹක පැහයි.ක ඒක
පැහක ්පකආණ්ඩු ව්කඵළරිභක ්පකයනක ද්යේන්කවන්නකඵළවළ.ක
වල්ක අිරරික්තඹක්ක ිර ඵනහක න්පක වල්ක අඳනඹනඹ කු අලයක

ළඩකපිළි ශකවදන්න.කවල්රුකඅඹකඑතුකයරහකඅඳනඹනඹක
යන්නක වි ද්ශීඹක   ශක  ඳිශල්ක  විඹන්න.ක ඒක වි ද්ලක
  ශක  ඳිශරුක අ ේක වල්ක අඳනඹනඹක යරහක  ්පක ය කරක

ආදහඹභක ළඩික යක න්න.ක වළඵළයි, තක දළන්ක  භික්දක යන්නක
වදන් න්?ක 

එක  රහක අභළිරතුභහක කිඹනහ, තක "ඉදිරි ගදීක  රෝ ගක
විලහරක ආේථික අේබුදඹක්ක එන්නක පුළුන්"ක කිඹරහ.ක එ වභක
අේබුදඹක්ක එන්නක පුළුන්ක අසථහක අපික  ්පක ය කරක ක වීක

 ිවිතළපැන්ක වක් ුඹහයකරක්ඹක්කඅඩුකයරහකවරිකඹනහද?කඒක
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ඳහේයේ ්පන්තු 

පැහක ඒක පිළිඵක නළතක රහක ඵරන්න.ක  ්පක ඇභිරතුභහ කක

 ඳෞද්යේක භතඹදක නළත්න්පක යජ ගක භතඹදක කිඹරහක  ්පක
ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක ප්රහලඹක්ක යන්නක කිඹනක ඉල්ලීභක අපික ඉතහභක
 ෞය ඹන්කයනහ.ක ජනතහක ඇවිල්රහක ඔවුන් කක ප්රලසනක අඳ කු
කිඹනහ.ක ක ජනතහ කක ඒක ප්රලසනක අපික  ්පක ආණ්ඩු ව්ක

පැ ඹෝජිතඹන් කුකිඹද්දීකආණ්ඩුකකඔවුන් කකප්රලසනකඅඳුකකිඹනහ.කකක
ඉිරන්කජනතහ කකප්රලසනරුකවිඳුභක්කරළ ඵන් න්ක ි වන්ද?ක
ජනතහක ආණ්ඩු න්ක විඳුභක්ක ඵරහ ඳි යිත්තුක වුණත්ක ජනතහක

ළු ක විහක න්නක ආණ්ඩුුක ඵළරිභක්ක ිර ඵනහ.ක
ශභනහහරිත් ගකදුේරතහක්කිර ඵනහ.ක 

ආණ්ඩු ව්ක ථික භන්ත්රීයඹන් කක අහනක අදවක -කක

ංක්කේතඹ-ක ඵළ  ිත්ක ඒක වළභක  දනහභකකිඹන් න්ක "අඳුක ක  ්පක
ුයුතුක භ වඹහකන්නකඵළවළ, තකඒුකකකිඹන්නකඕනෆකඳසුගිඹක
ආණ්ඩු"ක කිඹහයි.ක ඒක පැහක භහක ඉතහක ඳළවළදියේක කිඹනහ, තක  ්පක

ආණ්ඩුුක ්පකයුකඉදිරිඹුක පැකඹන්නකළඩකපිළි ශක්කනළවළ, තක
 ්පකආණ්ඩුුක ්පකයුකලක්ිරභත්කයන්නකළඩකපිළි ශක්කනළවළක
කිඹරහ.ක  භිද, තක  ්පක ුයුතුක ක  භ වඹහක න්නක අලයක භහනක
්පඳතක ආණ්ඩු කු නළවළ.ක දළන්ක ආණ්ඩුක ඳක් ඹන්ක පුනපුනහක

 වියභකළනකකිව්හ.කවළඵළයි, තකභවකඵළංකු ව්කභවකදල්කසිදුකවුණුක
 වියභක ළනක තමුන්නහන් ේරහකථහක යන් න්ක නළවළ.ක එයින්ක
 ්පක යුුක අහිසමක  ච්චක ්පඳතක ළනක ආණ්ඩුක ථහක යන් න්ක

නළවළ.කඅපිකකිඹන් න්කඒකණ්ඩහඹභුත්කකකදඬු්පක දන්නකකිඹහයි.ක 

අදක අ ේක ය කරක වීක පැසඳහදනඹක සමරදීක ළනී ්පක අේබුදඹක්ක
ිර ඵනහ.ක ප්රධහනක ල ඹන්ක අ ේක ය කරක දිසත්රික්ක ඳවක වීක
පැසඳහදනඹක   යනහ.ක දළන්ක භහේතුක භහකඹක අන්ක  න්නත්ක

ශඟයි.ක වළඵළයි, තක තක නතුරුකආණ්ඩුකඑක්ක දිසත්රික්ඹකින්ත්කවීක
ඇුඹක්ක සමරුක අය නක නළවළ.ක වීක සමරුක ළනීභක ආණ්ඩු ව්ක
කීභක්.ක ක වීක සමරුක ළනීභක්කයන් න්කනළවළකකිඹරහක ආණ්ඩුක

කිසිභකතළනකකිඹරහකනළවළ.කවළඵළයි, තකසමරුකළනීභක්කයන් න්ත්ක
නළවළ.ක වීක සමරුක ළනී ්පක වළකිඹහක්ක ආණ්ඩුුක නළවළ.ක ඒුත්ක
 වේතුක්කිර ඵනහ.කවීරුකඅදකසමරක්කනළිරක න්නක වේතුකතභයි, තක

වීකභහෆිඹහක්ක ්පකය කරක්රිඹහත්භකක නකඑ.ක 

යතනක වහමුදුරුකක ෝක උන්වන් ේ කක ථහ ව්දීක කිව්හ, තක වීක

අ ශවිකභණ්ඩරඹකසමරදීකත්තකවීකටිකරංහ ව්කප්රධහනක ි්පඳළපැක

වතය කුරුපිඹල්ක24කණ න්කකදීරහකිර ඵනහකකිඹරහ. ඒක  වීකටික

දුන් න්ක වියකඳහ යන්කත්කආවහයකකිඹනකනහභ ඹන්.කනමුත්කඒහක

ත්ක ආවහයරුක  නි යික බහවිතක යන් න්.ක ඒහක නළතක

 භෝල්ර කු ගිහිල්රහ, තක වල්ක ඵ කු ඳත් රහක ක   ශක  ඳිශ කු

ඇවිල්රහක ිර ඵනහ.ක  භන්නක ්පක  වියභ, තක ංචහකපැහක තභයික

අ ේකය කරකවීකසමරදීකළනී ්පකවළකිඹහක්කආණ්ඩුුකනළත් ත්.ක ්පක

ආහයඹ කු  භ්රික් ුින්ක 50, ත000ක්ක ්පකආඹතනකවතය කුරුපිඹල්ක

24කණ න්කආණ්ඩුකදුන්නහ. වීයේන්කයපුක වියභකවයවහකඅ ේක

ය කරකජනතහුකහ කභකආේථිඹ කු ච්චකඳහඩුකවිතයක්කරුපිඹල්ක

රක්ක 45, ත000ක්.ක රුපිඹල්ක රක්ක 45, ත000ක ංචහක්කයපුක පැහක

තභයික අදක වීක  ිවිඹහක ඳහයුක ළටිරහක ක  ඵිනක තත්ත්ඹ කු

ඳත් රහකකඉන් න්.ක ්පුකමුදල්කඇභිරතුභහකකකිඹන්නකඕනෆ.කඒක

හ කභකඅ ේකදිසත්රික්ඹකපැ ඹෝජනඹකයනකවීකඅක ශවිකභණ්ඩරඹක

බහයකඇභිරයඹහකකකකිඹන්නකඕනෆ.ක ්පකහ කකඅඳයහධක ්පකයු කු

යන්නක එඳහක කිඹරහක භහක ඉතහභක රුණහ න්ක කිඹනහ.ක ෘකක

ේභහන්තඹුක ්පකඅඳයහධඹකයන්නකඑඳහ.ක 

එක්ත්ක ජහිරක ඳක්ඹක ප්රමුක ආණ්ඩුුක ෘකක ේභහන්තඹක
පිළිඵක කීභක්ක හ කභක ෘකක ේභහන්තඹක පිළිඵක අඹක්ක
නළිරක වුණහු, තක  ්පක ය කරක ජනතහුක ෘකක ේභහන්තඹක පිළිඵක

අඹක්කිර ඵනහ.ක ්පකය කරකකකජනතහ න්කකරක්ක40ක්කකෘජුකක

වහක ක්රකෘකකේභහන්ත ඹන්කඹළ ඳනහ.ක ක  භන්නක ්පකරක්ක
40ක්කවකජනතහකආේථිකල ඹන්කකහතනඹකයන්නකඑඳහ.කඉිරන්ක
 භන්නක ්පක වියභකඉතහභකදරුණුකේ ගක වියභක්.කඑ වභක
ංචහක්ක රහකනළත්න්ප, තක එ වභකංචහක්ක රහකනළවළකකිඹරහක

 ්පකඳහේයේ ්පන්තුුකඇවිල්රහකප්රහලඹක්කයන්න.කවළඵළයි, තකඒක
තභයිකංචහකවනකක්රභඹ.ක 

 ්පක වීක ත්ක ආවහයක වහක රඵහක දුන්නහක කිඹරහක

ඳහේයේ ්පන්තුුකඇවිල්රහකයනකප්රහලඹත්කඅපිකදන්නහ.කකපැඹභක

ප්රසමිරඹුක ිරබුණුක වීක ටි, තක  ිවි ඹෝක  ඳෝයේ ්පක ඉරහක වීක අ ශවික

භණ්ඩරඹ කුදීපුක  වී ටි, තකත්කආවහයකනහභ ඹන්කවිකුණරහකතභයිකක

 ්පක ංචහක  ශේ.ක  භන්නක  ්පක ආහයඹුක ුයුතුක යනක

ආණ්ඩුක්ක තභයික අදක ඳසුගිඹක ආණ්ඩු ව්ක ළරැදික ළනක ථහක

යන් න්.ක ඳසුගිඹක ආණ්ඩුක ළරැදික ශහක න්ප, තක ඒක ළරැදිකපැළරැදික

යන්නකතභයිකතමුන්නහන් ේරහුක ්පකය කරකජනතහකඵරඹකදීරහක

ිර ඵන් න්.ක ඒකආණ්ඩුකළනකථහකයකය, තකභහින්දක යහජඳක්ක

ජනහධිඳිරතුභහකළනකථහකයකයක ්පකයුකඅහධඹ කු නකඹන්නක

 නි යිකය කරකජනතහක ්පකආණ්ඩුුකඵරඹකදීරහකිර ඵන් න්. 
 

ගු විමිඳා මශට්ටිණරච්ික මශතා 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

What is your point of Order, Hon. Member? 

 
ගු විමිඳා මශට්ටිණරච්ික මශතා 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක රුක  ලවහන්ක  ේභසිංවක
භන්ත්රීතුභහක යනක  චෝදනහක ්පඵන්ධ ඹන්ක ක COPE එක

 ඵි විභක විපැවිදබහ ඹන්කුයුතුකයනහ.ක අදක COPE එ ක්කක

බහඳිරකවළටිඹුකඉන් න්කවිඳක් ගකභන්ත්රීය ඹක්. 

 
ගු මශාන්  මවේමසිුංශ මශතා 
(ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 භික්දකකpoint of Order එ?කඔඵතුභහකකිඹන්නක ෝකpoint 

of Order එක භික්දකකිඹරහ. 

 

ගු විමිඳා මශට්ටිණරච්ික මශතා 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඔව්, තකභභකකිඹන්න්ප.කඔඵතුභහකකිඹනහකරක්ක45, ත000ක්කපිල්යේක
වරහකකිඹරහ. 

 

ගු මශාන්  මවේමසිුංශ මශතා 
(ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඔඵතුභහකකිඹන්නකpoint of Order එක භික්දකකිඹරහ. 

 
ගු විමිඳා මශට්ටිණරච්ික මශතා 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඔඵතුභහක කිඹනහ, තක රක්ක 45, ත000ක්ක පිල්යේක වරහක කිඹරහ.ක ක

[ඵහධහකකිරීභක්] 
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ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුක ලවහන්ක ේභසිංවකභන්ත්රීතුභහ, තකථහකය නකඹන්න. 
 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
රුක වි ේඳහරක  වකරටිආයච්චික භන්ත්රීතුභහක හඩි න්න.ක අ ේක

 රහකනහසිරකයන්නකඑඳහ. 

 

ගු විමිඳා මශට්ටිණරච්ික මශතා 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ංචහක වහක දණක ළනක  තියතුරුක ිර ඵනහක න්පක ඇයික ඔේපුක

යන්නකඵළරි? 
 

ගු මශාන්  මවේමසිුංශ මශතා 
(ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

තමුන්නහන් ේකපැ්පකෆකළහුහුක ක record  න් න්කනළවළ.ක

 ්පහකකිඹන ිුකතමුන්නහ න්කේරහ කකහිතකකරි දනහ. 
 

ගු විමිඳා මශට්ටිණරච්ික මශතා 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

එ වභකයරහකිර ඵනහකන්පකඇයිකඔේපුකයන්නකකඵළරි? 

 

ගු මශාන්  මවේමසිුංශ මශතා 
(ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

තමුන්නහන් ේරහ කකහිතුකරි දනහ.ක[ඵහධහකකිරීභක්]ක භිද, තක

තමුන්නහන් ේරහ කු භුක ඹන්නක ඵළරික පැහ.ක අදක  ්පක ආණ්ඩු ව්ක
කිසිභක භවජනක පැ ඹෝජිත ඹක්ක  ්පක පිළින් න්ක නළවළ.ක  ්පක
පිළින් න්කනළිරකහින්දහකඅදකතමුන්නහන් ේරහ කකහිතුකරි දනහ.ක

ඒක පැහක වරිඹුක ළඩක ටික යන්න.ක එත ිුක  ්පක ජනතහක
තමුන්නහන් ේරහක ක පිළිපැයි.ක හල් ල්ක ජනතහක ්පඳහක  නහක
තමුන්නහන් ේකඳහේයේ ්පන්තුුකඑව්හු.ක 

භහින්දක යහජඳක්ක ආණ්ඩු න්ක රුපිඹල්ක 350ක ණ න්ක
 ඳි වියක ටික දීපුක වන්දහක තභයික අදක ක වයේන්ක සඹං ඳෝකතක

ආේථිඹක්කළනක ්පකආණ්ඩුකථහකයන් න්.කභහින්දකයහජඳක්ක
ජනහධිඳිරතුභහක ඵරඹුක එද්දීක වීකකි රෝක සමරකරුපිඹල්කනඹයි.ක
ඒකක්රභක්රභ ඹන්කළඩිකයරහකඑතුභහකඒකධුය ඹන්කඅයින්ක ද්දීක-කඒක

භළිරයණ ඹන්කඳස ේක-කවීරකවිරකසමරකරුපිඹල්ක40යි.කසිඹඹ කු
400කින්ක වීක සමරක ළඩික යරහක තභයික අ ේක ආණ්ඩුක
තමුන්නහන් ේරහුක ආණ්ඩුක බහයක දුන් න්.ක අ ේක අිරන්ක

තමුන්නහන් ේරහක කිඹනක ඔඹක  විය්පක වුණහක න්ප, තක
තමුන්නහන් ේරහක කිඹනක ආහය ගක දණක සිදුක වුණහක න්පක ඒහක
පැළරැදිකයන්න.කවළඵළයිකඒකකනහභ ඹන්ක ්පකය කරකජනතහුකදඬු්පක

 දන්නක සදහන්පක  න්නක එඳහක කිඹනක ඉල්ලීභක අපික ඉතහභක
 ෞය ඹන්කයනහ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකභ කකථහකඅහනකයන්නක
භුකතකසමපැත්තුක දක්ක දන්න.කETCA ගිවිසුභකළනකඅපිකථහක

යන්නකඕනෆ. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහුකඕනෆකන්පකංචනකවි ේ ේයකභන්ත්රීතුභහ කකහරඹක
 දන්නකකිව්හ. 

ගු මශාන්  මවේමසිුංශ මශතා 
(ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

භුකවිනහඩිකඳවක්ක දන්න, තකමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ.ක 

 ්පකආණ්ඩුක  ්පක ය කරකආේථිඹකලක්ිරභත්කයන්නකකිඹරහක

ETCA ගිවිසුභකඅත්න්කයන්නකඹනහ.ක ්පකETCA ගිවිසුභුකමුළුක

යුභකවිරුද්ධයි;කෘත්ිර ඹෝකසිඹ ක දනහකවිරුද්ධයි.ක ්පකආණ්ඩුක

ඵරඹ කු   නන්නක ුයුතුක යපුක සිඹ ක  දනහක විරුද්ධයි.ක  ්පක

වි යෝධතහක  නිතහක ඇයික ක ්පකETCA ගිවිසුභක අත්න්කයන්නක

ඹන් න්ක කිඹනක එක පිළිඵක අඳ කු විලහරක ළඹක්ක ිර ඵනහ.ක

ඒක  ්පක ආණ්ඩුක බිහික යන්නක ුයුතුක යපුක උදවිඹුක ක  දනක

න් තෝ්පක දීභනහක්දක කිඹනක එක පිළිඵක අඳුක ළඹක්ක

ිර ඵනහ.ක තමුන්නහන් ේරහුක  ්පක ගිවිසුභක අත්න්ක යන්නභක

ඕනෆක න්ප, තක අ ේක අල්ළසික ඉන්දිඹහත්ක එක්ක තත්ක   ශක

ගිවිසු්පරුකඹන්න.ක 

අදක අ ේක ත්කේභහන්තඹක කඩහකළටිරහ.ක ඒකේභහන්තලහරහක

58ක්ක වරහ.ක ක අපික අදක නක විුක අත්න්ක යරහක ිර ඵනක ගිවිසු්පක

අුවක  ්පක ය කරක  ත්ක පැසඳහදන ඹන්ක සිඹඹුක එයික ඉන්දිඹහ කු

අඳනඹනඹකයන්නකපුළුන්.ක  ්පක ය කරකඇඟ ්පකපැසඳහදන ඹන්ක

සිඹඹ කු 0.7යික ඉන්දිඹහුක අඳනඹනඹක යන්නක පුළුන්.ක

තමුන්නහන් ේරහක ETCA ගිවිසුභුක  දනක ප්රමුත්ඹභක දීරහක

ඉන්දිඹහත්ක එක්කඑඟතහුකඑන්න, තක භන්නක ්පකපැසඳහදනක

වහත්කපැදවසක  ශකගිවිසු්පකඅත්න්කයන්න.කඑත ිුකඅ ේක

පැසඳහදනඹක ළඩික  යි.ක අත්න්ක ශක යුතුක ගිවිසු්පක අත්න්ක

යන් න්කනළතු, තකඅත්න්කශකයුතුක බෝකකවහකගිවිසු්පකඅත්න්ක

යන් න්කනළතුක ්පකයන් න්ක භික්දකකිඹනකඑක ්පකයුුභක

ඳළවළදියේයි. 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඊ ගකඳහේයේ ්පන්තු ව්දීකමුදල්ක

ඇභිරතුභහකයහජයකණඹක්පඵන්ධ ඹන්කප්රහලඹක්කශහ.ක 

 ්පකආණ්ඩුකඵරඹුකඇවිල්රහකභහක15ුකඳස ේත්කභහින්දක

යහජඳක්කආණ්ඩුකත්කණඹකළනකථහකයනහ.ක ඒකණඹයේන්ක

යපුක ද්ල්ක ්පකය කරකජනතහුක ඳ නන්නකිර ඵනහ.කවළඵළයි, තක

2015කඅවුරුද් ද්කභහක12ුක ්පකඹවකඳහරනකආණ්ඩුක ද්ශීඹකණඹක

රුපිඹල්ක සමයේඹනක 11, ත87, ත231ක්ක අය නක ිර ඵනහ.ක ඒක හ කභක

වි ද්ශීඹකණඹකරුපිඹල්කසමයේඹනක5, ත56, ත370ක්කඅය නකිර ඵනහ.ක 

දළන්ක එතුභන්රහක එදහකණඹකවක  ඳියේඹක ළනකථහකයනහ.ක

 ්පකවි ද්ශීඹකණඹකඅය නකිර ඵන් න්කසිඹඹුක4.8ක ඳියේඹුයි.ක

එ වභකන්ප, තකවුදක විරුකකිඹනකඑක ්පකය කරකජනතහකතීයණඹක

යහවි.ක ඒකපැහකඅඳකකිඹන් න්, තක  ්පක යජ ගකශභනහහරිත් ගක

දුේරතහකපැහකඅදකඅ ේකය කරකආේථිඹකඩහකළටිරහකිර ඵනහක

කිඹනකඑයි.ක ්පකඩහක ළටීභක ්පක ය කරකජනතහ කු දසින්ක දක

උහුරහන්නක ඵළවළ.ක ඒක හින්දහක රුණහයක  ්පක ය කරක ආේථිඹක

 ිඩකනඟන්නකපුළුන්කළඩපිළි ශක්කවදන්න.ක 

 ්පක විහද ගදීක ථහක යපුක සිඹ ක ඇභිරරුන්කක

 ඳෞද්ලීයණඹක ළන, තක එක එකආඹතනරක සිදුක නක අරහබඹකක

ළනකකිව්හ.ක අරහබක ළනක කිඹරහ, තක ඒක ආඹතනක  ඳෞද්ලීයණඹක

ශකයුතුකආහයඹ, තක ඳෞද්ලීයණඹකශකයුතුකඅලයතහකළනක

කිව්හ.ක ්පකය කරක්පඳත්කරැ නක ්පකය කරකආේථිඹකලක්ිරභත්ක

යන්නකකිඹරහකඅපිකඉතහභක ෞය ඹන්කඉල්රනහ.කමරහනහරඪක

රුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඔඵතුභහුක ඵි විභකසතුිරයි.ක 

995 996 



ඳහේයේ ්පන්තු 

[අ.බහ.ක5.28] 

 

ගු ණනන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(ரண்தைறகு ஆணந் அறத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක රුක අග්රහභහතයතුභහක විසින්ක

භහේතුකභහ ගක8නකදහක ්පකරුකබහුකඉතහකවිෘත, තකවදත කු

එඟක යනක රදක ප්රහලඹක්ක ්පඵන්ධ ඹන්ක ඳක්ක විඳක්ක

භන්ත්රීරුන්ක ඉතහක වුභනහ න්ක ථහක යනක අසථහ ව්දීක

ප්රථභ ඹන්ක භතක්ක ශක යුතුක හයණඹක්ක ිර ඵනහ.ක අදක රුක

අග්රහභහතයතුභහ කක උඳන්ක දිනඹක  ඹදුණුක දිනඹයි.ක භහක  ්පක

අසථහ ව්දීක ක නහරපිටිඹක ආන ගක ජනතහ කක වක භවුවයක

දිසත්රික් ගක භසතක ජනතහ කක ශුබහශිංනක එතුභහක  තක පුදක

යනහ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක 2015ක  ේකජනහරික 8ක වක

අ ෝසතුක 17ක පිළිඵක දිගින්ක දිුක ථහක යනහ.ක විඳක් ගක

භන්ත්රීරුන්ක ඇතුළුක අපික වුරුත්ක ජනහධිඳිරයණඹක්ක ිරඹන්නක

කිඹරහකභහින්දකයහජඳක්කභළිරතුභහුකකිව් ව්කනළවළ.කඑතුභහකවදත කු

එඟක දළන නක සිටිඹහක  ්පක ආණ්ඩුක ඉසයවුක  නක ඹන්නක

ඵළවළක කිඹරහ.ක ඒක පැහක තභයික ඳයදින්නක  වෝක ජනහරික 8නක දහකක

ජනහධිඳිරයණඹක ඳළළත්ව ග.ක  භිද, තක ය කරකනහඹඹහක වළටිඹ කු

එතුභහක ඵි විභකඳළවළදියේකදළන නකසිටිඹහකය කරකආේථිඹකඩහක

ළටිරහකිර ඵනකඵ.ක ්පකආණ්ඩුක නකඹන්නකඵළවළකකිඹරහකතීන්දුක

යරහක තභයික එතුභහක 2015ක  ේක ජනහරික ක 8නක දහක

ජනහධිඳිරයණඹකඳළළත්ව ග.ක 

ඊුක ඳසුක කිව්හ, තක ජනහධිඳිරයණඹක ඳළළත්ව ගක

නක්ත්රහයඹන්ක කිඹපුක පැහ;ක වහමුදුරු ෝක කිඹපුක පැහක කිඹරහ.කක

ය කරකජනතහකකජනහධිඳිරයණඹක්කඉල්  ව්කනළවළ.කඡන්දඹක්කඑනක

ල්කඑක්ත්කජහිරකඳක්ඹකඵරහ නයිකසිටි ග.කවළඵළයිකභහින්දක

යහජඳක්ක භළිරතුභහක ජනහරික 8නක දහක ජනහධිඳිරයණඹුක ඹනක

 ිුක එතුභහුක  ්පක ය කරක විධහඹක ඵරඹක ිරබුණහ.ක එදහක

භළිරයණඹුකයේන්ක කහරික ඵදුහ;කළය්පක ඵෝඩ්ක ඵදුහ;කභවනක

භළකන්ක ඵදුහ;කසිල්ක යදික ඵදුහ.ක කභෘද්ධිකපැඹහභඹන්, තක ක ිවික

පැඹහභඹන්ක ආදික සිඹ  දනහභක ක ඳහවිච්චික යසමන්, තක ක  ්පක සිඹ ක

 ද්ල්ක ක යරහක ක භළිරයණඹුක ගිඹත්, තක ක ජනහරික 8නක දහක

ජනහධිඳිරයණ ඹන්කඑතුභහකඳයහජඹුකඳත්කවුණහ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක අදක ශ්රීක රංහකපැදවසකඳක්ඹක

 දුක ළඩිරහක වභහයයි.ක භහක කිඹන්න්පක ඒක ළන.ක අදක එස.බී.ක

ඇභිරතුභහක ි වේදක ඉන් න්?කඑස.බී.කඇභිරතුභහ කු එදහකභවුවයක

දිසත්රික් ඹන්ක දිනන්නක දුන් න්ක නළවළ.ක භහින්දක යහජඳක්ක

ජනහධිඳිරතුභහක ඳක් ගක සමපැවහක ඳයදන්නකළඩකශහ.කෆල්රක

දිසත්රික්ඹක පැ ඹෝජනඹක යපුක හිුපුක  ෞයක පැ ඹෝජයක

ඇභිරයඹහක වක රයේත්ක දිහනහඹක භළිරතුභහක  දයක ඹළව්හ.කක

සිඹමරහපිටිඹක භළිරතුභහක  ඵි විභක අභහරු න්ක ඳහේයේ ්පන්තු කු

ආහ.ක ඒක හ කභක අ ේක විජිත්ක විජඹමුණි  ියිහක ඇභිරතුභහක

 දයකඹළව්හ.ක ්පයිකඇත්ත.ක 

අදක ශ්රීක රංහක පැදවසක ඳක්ඹක  දුක ළඩිරහ.ක එදහක ඳළළිරක

රැසවීභුක  භිනක තය්පක  නඟක පි යව්හද?ක ක භභක දන්නහක

නහරපිටි ගක සමපැසුන්ක  නහපුක වළටි.ක වළුන්රක සමපැසුන්ුක -

වි ලේ ඹන්ක දභශකසමපැසුන්ු-කරුපිඹල්ක1, ත000යි, තකඵත්කඳළකරකඑයික

දීරහක ක රැසවී්පරුක  නහහ.ක ක එ වභක තභයික රැසවී්පරක  නඟක

පි යව් ව්.කනහරපිටි ඹන්කඵසකඑයිකආ ව්.කනහරපිටි ගකසමපැසසුක

ආ ව්කනළවළ.ක [ඵහධහකකිරී්ප]ක අයේඹහුක ඡන්දඹක දනකසමපැසුන්කතභයික

එදහක ඒක රැසවීභුක ආ ව්ක කිඹනක එක භභක  ඵි විභක ඳළවළදියේක

කිඹනහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]කඔඹක ිච්චයකෆකළහුත්ක ්පකය කරකතත්ක

අවුරුදුක 20ු, තක එක්ත්ක ජහිරක ඳක්ඹුක වළයක ශ්රීක රංහක පැදවසක

ඳක්ඹුකඵරඹ කු එන්නකහිතන්නත්කඵළවළ.ක භිද, තකවභත්රීඳහරක

සිරි ේනකභළිරතුභහත්, තකඑක්ත්කජහිරකඳක්ඹත්කකිඹනකඅඳකසිඹ ක

 දනහභකඑතුක රහයික ්පකආණ්ඩුක නකඹන් න්.කඅදකවිල්ඳක

ණ්ඩහඹභක්ක වදන්නක ථහක යනහ.ක ඕක විල්ඳඹක්ක විතයයි.ක

කිසිභක දක  ්පක ය කරක ඵරඹුක එන්නක ව්පඵක  න් න්ක නළවළ.ක

ඒයික ඇත්තක ථහ.ක මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ක [ඵහධහක

කිරී්ප]කකඅදකෘකේභඹකපිළිඵකථහකයනහ.කකඅඳකඇත්තකඇිරක

ළටි ඹන්කදළකිඹකයුතුකිර ඵනහ.ක 

වි ලේ ඹන්භක අඳකෘකේභඹුක ්පඵන්ධක පිරික්කවළටිඹු, තක

 ්පකය කරක නි ඹකුත්කප්රලසනකිර ඵනකඵකදන්නහ.කඅදකය කරකකෘකක

පැසඳහදනක විලහරක ප්රභහණඹුක ක තුන් න්ක වහපැක සිදුක නකපැහක

ඒහක ජනතහ කක ප්ර ඹෝජනඹුක න්නක ඵළරික  රහක ිර ඵනහ.කක

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකදහක වෝකරිරව්කටි, තකඌ යෝකටිකක

ආණ්ඩුත්ක  නසක යයිදක ක කිඹරහක භුක ළඹක්ක ිර ඵනහ.කක

 භිද, තක භළපැක ප්රලසනරුකඅදක විඳු්පකරළබිරහකනළවළ.කජනතහක

පැසඳහදනඹක යනක  ඳිල්ක ටික රැක තක යුතුක ඵක අපික ක ෆභක

අසථහභක ඵි විභකඳළවළදියේකකිඹහකිර ඵනහ.කක ඳිල්යේන්ක

යුක ංේධනඹක  රහක වභහයයි.ක ක ක භිද, තක ඒහක රිරව්ක විනහලක

යනහ;ක දඬුක  ල්ුවන්ක විනහලක යනහ.ක අපික පැසඳහදනඹක යනකක

එශ ක ටි, තක ඳරතුරුක ටික ක තුන්ක විනහලක යක දභනහ.ක ක  ්පක

විනහලඹකළශළක්වීභකවහකඹ්පකළඩකපිළි ශක්කසකශකයුතුක

ිර ඵනහ, තකමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ.ක 

දළන්ක ඵඩුක සමරක ළඩිවීභක පිළිඵක ථහක යනහ.ක ක  වි යන්ක

ගිහිල්රහකvehicle permit  එකඅත්න්කය න, තක දයකඅය නක

ගිහිල්රහක විකුණරහත්ක වභහයයි.ක වළඵළයි, තක අහිංකසමපැසුන් කකඵඩුක

සමරක ළඩිවීභක ළනක ෆක වනහ.ක Permit එ ක්ක සමරක ළනක  ්පක

වුරුත්කථහකයන් න්කනළවළ.ක ක ''අපිකpermit එකත්තහ;ක ්පක

යප්රහදක ත්තහ''ක කිඹරහක කිඹන් න්ක නළවළ.ක  වි යන්ක ඇවිල්රහක

අඳුකකිඹනහ, තක''තමුන්නහන් ේරහක න්කආණ්ඩුකඳක් ගකඉන් න්.ක

 වසමහිටික ථහක යරහක අඳුක  ්පක අය නක  දන්නක  ෝ;ක

හවනඹක්ක අයක  නක  දන්නක  ෝ''ක කිඹරහ.ක වළඵළයි, තක භහධයඹක

ඉසයවුක ගිහිල්රහක ක කිඹන් න්ක  භිනහද?ක ඵඩුක සමරක ළඩියික

කිඹනහ.ක ක [ඵහධහකකිරී්ප]ක කසමරකළඩික ක හවනකව්පඵක  නක ිු, තකක

තභන් කක ඳඩිඹක ළඩික  නක  ි කු වුරුත්ක ඒහක එඳහක කිඹරහක

නළවළ.ක ක එ වභකන්පක බහ ව්දීක කනළඟිුරහකකිඹන්න, තක ''අපික  ්පහ කු

විරුද්ධයි''ක කිඹරහ.ක කිසික   නක්ක එ වභක කිඹන් න්ක නළවළ.ක

භහින්දක යහජඳක්ක ඳහක permit එක අය නක ගිහිල්රහක වභහයයි.ක

 වි යන්ක ගිහිල්රහක අත්න්ක යක  නක  ෝටික  දු, තක

 දවභහය කු විකුණරහත්ක වභහයයි.ක වළඵළයි, තක ''අඳුක  භච්චයක

ණනක්ක ව්පඵක වුණහ, තක අපික හවනක ඵරඳත්රඹක ත්තහක ''ක කිඹරහක

ප්රසිද්ධි ගකකකිඹන් න්කනළවළ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පයික ඇත්තක ථහ.ක

ඔක් ෝභක ගිරක  නක තභයික  ්පහක ථහක යන් න්.කක

තමුන්නහන් ේරහකඑක්කඅපිත්කඑ කුහිු නකසිටිඹහ.කකනමුත්කය කු

විනහලඹ කු ඹනහක දළක්හ.ක ක ක යහජඳක්ක  ි වේදක ගි ගක ?ක ක එක

ඳවුරක්ක විතයක්ක  ්පකනහක කිඹරහක දළනත්කපැහක ක තභයික අපික

අයින්ක රහකපැ්පකහිටි ග.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ක හිුපුක ක්රීඩහක ඇභිරයඹහක

ඳත්වු ණ්කනහරපිටි ඹන්.කකළිුක ඵෝරඹකදභරහක ඵෝරඹකළික න්ක

 ිඩකන්නහකතුරුකිරසකතහක්කදුපුක  නක්කතභයිකරංහ ව්ක

997 998 



2016  භහේතුකක24ක 

ක්රීඩහකඇභිරයඹහකවළටිඹ කුඳත් රහකසිටි ග.කභධයකභවහකවිදයහර ගක

පිකරුපැ ගක  ල්ක වන්න, තක ගුරුක ්පභහනක වදන්නක  ්පක ක්රීඩහක

ඇභිරයඹහක තීන්දුක්ක අයක  නක ිරබුණහ.ක මරහනහරඪක රුක

භන්ත්රීතුභපැ, තක ඕන්නක ඕයික ඇත්තක තත්ත්ඹ.ක අදක කිඹනක  ි කු

රි දනහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

 
[මාවනම  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටිුකකිඹනක  ිුක රි දනහ.ක  විරුකණ්ඩහඹභකතභයික භහින්දක
යහජඳක්කඑක්කඅදකහිු නකඉන් න්.කඅදක විකසමපැසසුකටික ්පක
ඳළත්තුක ඇවිල්රහක ිර ඵනහ.ක ංචහක හය ඹෝ, තක  විරුක තභයික අදක

භහින්දක යහජඳක්ක එක්ක හිු නක සිටින් න්ක කිඹනක එක භභක
 ඵි විභකඳළවළදියේකකිඹනහ. 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක නහරපිටිඹක ආනඹක
ංේධනඹක කිරීභක වහක එක්ක අ ඹකු කු අක්යක  දක ණ න්ක
 දන්නක ඉඩ්පක අක්යක  දදවක්ක රුක ඉඩ්පක අභහතයතුභහකපැදවසක
යරහකිර ඵනහ.කඒකහ කභකඅධයහඳනක ඳිදුකවිරකඳත්රකඋසක
 ඳශකවිබහ ඹන්කවිඹන්කකතුනක්කභත්කවුණුකකඅඹ න්ක දසීඹ කු
උන්න්න, තකඒකහ කභකංචහයකඅභහතයහංල ගකසථියකරැකිඹහකරඵහක
 දන්නක අපික ළඩක පිළි ශක්ක සක යක  නක ඹනහ.ක අ ේක
ආන ගකඅසුපිපැකඇල්රකවයවහකභහනළල්රුකඑනකභහේඹකහඳකරක
කිරීභක වහක මුදල්කරළබිරහක ිර ඵනහ.ක ංචහයකයහඳහයඹකදියුණුක
යන්නක  භළපැක ළඩක ුයුතුක සිදුක කිරීභක වහක අඳුක මුදල්ක
රළ ඵසමන්කඳිරනහ.ක ්පකංේධනකුයුතුකඉදිරිඹුකයක  නක
ඹනහ.ක ෆභක ්පභහනඹභක ංේධනක ුයුතුක වහක රුපිඹල්ක
රක්ක 10ක ණ න්ක දළනුක මුදල්කපැදවසක  රහක ිර ඵනහ.ක ක '' ්පක
 භිනහදක යන් න්?''ක කිඹරහක අවනහ.ක ඉඳදුණුක භන්ක ඹභක්ක
යන්නක ඵළවළ.ක අපික ළඩක යරහක  ඳන්න්න්ප.ක සමපැසසුක ක ඡන්දඹක
දීරහක අවුරුදුක ඳවුක  ්පක ආණ්ඩුක පිහිටුරහක ිර ඵනහ.ක ක අපික ඒක
හරඹකතුශකයරහක ඳන්න්න්ප, තකකඔඵතුභන්රහකඵරහක නකඉන්න.කක
ඒක තභයික ඇත්තක ථහ.කවභත්රීඳහරක සිරි ේනක භළිරතුභහුක "හ"කක
කිඹපුක ක සමපැසසු, තක කඑතුභහකදිනන් න්කනළවළකකිඹරහක කකිඹපුක සමපැසසුක
දළන්කගිහිල්රහකඑතුභහකඑක්ක වි යන්, තක වි යන්ක කථහකයනහ.කක
තභන් කකංවිධහඹභුත්කකතකරටු යිකකිඹරහකඵඹුකක වි යන්, තක
 වි යන්ක ගිහිල්රහක එතුභහක එක්ක කථහකයනහ.ක [ඵහධහක කිරී්ප]ක
ුවයකතුන්ක ද නකුත්කඉන්නහ, තකංවිධහඹභකනළිරක යිකකිඹරහක
ඵඹුකඒකවිධිඹුකක වි යන්ක වි යන්කගිහිල්රහකථහකයනකඅඹ.කඒ, තක
එ වේක කුරයි, තක  භ වේක කුරයික ිරඹහ න.ක ඔඹක කුල්ක  දක
 ිවහ කු වරික ඳළත්තුක ගිහිල්රහක  ඵි විභක ශඟදීභක ඇදක
ළ ුනහ.ක ිර ඵනක ංවිධහඹ්පක ඔක් ෝභක නළිරක  නහ.ක
ඒයිකඇත්තකථහ.ක  ්පහකකිඹනක  ිුක ක රි දනහ.ක ්පකහ කක
ඳක්කඒකහර ගත්කවළදුහ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඳක්කවළදුහ.ක ්පකය කරකවදපුක
ඳක්ඹුක වුරුත්ක ගි ගක නළවළ.ක ිර ඵන් න්ක එක්ත්ක ජහිරක
ඳක්ඹයි, තකශ්රීකරංහකපැදවසකඳක්ඹයිකවිතයයි.කරයේත්කඇතුශත්මුදයේක
භළිරතුභන්රහ, තක හසමණීක දිහනහඹක භළිරතුභන්රහක  ්පක ය කරක ඳක්ක
වළදුහ.ක  ෝ!කඅදක ඒකඳක්?ක භහින්දක යහජඳක්කභවත්භඹහුත්කඔඹක
ඳක්ක වදහක න් න්ක නළිරක ය කරක  ෞයඹක්ක ිරඹහක නක ඳහඩු ව්ක
ඉන්නකිරබුණහ.ක ්පකභඩක ි විරුුකඒකභුවසඹහකඇදරහකදළ්පභහ.ක
 භිද, තක  ්පක සමපැසසුන්ුක ජනක ඳදනභක්ක නළිරක පැහක භහින්දක
යහජඳක්ක භවත්භඹහක ඉසයහින්ක ිරඹහක  නක පුළුන්දක ඵරනහ, තක
 ි වන්ක වරික  ිඩක එන්න.ක ඔඹක සිඹ ක  දනහුභක ඔඹක භ ඩ්භක
තභයික වළභදහභක එරිරහක ඉන්නක  න් න්.ක කිසික දක ආ ඹත්ක
ජනතහ කක ව ඹෝඹක්ක රළ ඵන් න්ක නළවළ.ක  ්පයික ඇත්තක
ථහ.ක[ඵහධහකකිරී්ප]ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භභක  ඵි විභක ඳළවළදියේක
කිඹනහ, තක රුක අභළිරතුභහ, තක රුක රක්සභන්ක කිරිඇල්රක

අභහතයතුභහ, තකරුක ජෝන්කඅභයතුංකඉඩ්පකඅභහතයතුභහ, තකඒකහ කභක
අ නකුත්කරුක අභහතයරුන්, තක ක  ඵි විභක ඳළවළදියේක  ්පක භනක
ඹනහකකිඹරහ.ක නමුත්ක යහජඳක්ක භවත්භඹහ කක ආණ්ඩුකිර ඵනක
හරක ගක ඔවුන්ක   නනකවළභක  ඹෝජනහුභකඔක් ෝභක අතක
උසන්නක ඕනෆ.ක  ඹෝජනහක  විද, තක නයදක කිඹරහක ඵරන් න්ක
නළිරකඔක් ෝභකඅතකඋසන්නකඕනෆ.කනමුත්කඅදකඑ වභකනළවළ.ක
 ඵි විභක විපැවිදබහ ඹන්ක අභළිරතුභහක  ්පක ුයුතුක යරහක
ිර ඵන් න්.කකිසිභකළු ක්කඇත් ත්කනළවළ.ක වියභක්කනළවළ.ක
ංචහක්ක නළවළ.ක  ඵි වෝභක ඳළවළදියේක විපැවිදබහඹකින්ක යුතුක
තභයිකඅභළිරතුභහත්, තකවභත්රීඳහරකසිරි ේනකජනහධිඳිරතුභහත්, තක ්පක
ුයුත්තකය නක ඹන් න්.ක ෆක වනහ.ක ක ''හ''ක කිඹනහ.ක ඔඹක
හුත්කආඳහුකන්පක ්පකඳහේයේ ්පන්තුුකඑන්නකව්පඵක න් න්ක
නළවළ.ක  දයභක තභයික ඹන්නක  න් න්.ක ඔඹක ෆක වනක
එක්  නක්ත්ක ඊශඟක ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක හඩික  න් න්ක නළවළ.ක
ජනතහකඵරහ නකඉන් න්ක විරුක දයකඹන්නයි.කඒයිකඇත්තක
ථහ.ක ඒකපැහක තමුන්නහන් ේරහක සිඹ ක  දනහකෆක වන් න්ක
 ්පකරැන්නයි. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන්කථහකඅන්කයන්න, තකරුකභන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු ණනන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(ரண்தைறகு ஆணந் அறத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

භහධයඹුක ේන්නයිකඔඵතුභන්රහකෆකවන් න්.කඔඵතුභන්රහ කු
 දයකතභයිකඹන්නක න් න්.ක භිද, තකඔඵතුභන්රහකහුත්කජනක

ඳදනභක්ක නළවළ.ක ජනක ඳදනභක ිර ඵන, තක ජනතහක භඟක ඉන්නක
භන්ත්රීරුක අපිත්ක එක්ක එතුක  රහ, තක අපි කු ව ඹෝඹක රඵහක
 දනහ.කමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකහරඹකරඵහකදීභකපිළිඵක

තමුන්නහන් ේුක සතුිරන්තක  සමන්ක භභකපැවඬක  නහ.ක සිඹ ක
 දනහුභකසතුිරයි.ක 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵි විභකසතුිරයි.කමීශඟුකරුකජහනකක්කුඹුයකභන්ත්රීතුභහ. 

රුක භන්ත්රීතුභන්රහක සිඹ ක  දනහභක අවන්න.ක  ්පක ඳහල්ක
දරුන්කඳහේයේ ්පන්තුකනයමනකහරඹයි.ක එභකපැහකරුණහයක

ඊුකළශ ඳනකවිධිඹුකවළසි යන්නකකිඹරහකඉල්ලීභක්කයනහ.ක 

 
[අ.බහ.ක5.38] 
 

ගු ජානක ල්ෂකුඹුර මශතා 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඅභළිරතුභහකවිසින්කආේථිඹක

්පඵන්ධ ඹන්කයනකරදකකප්රහලඹකපිළිඵකතභයිකඅදකදිනකවිහදඹක
ඳළළත් න් න්.ක වළඵළයි, තක භුක යේන්ක ථහක යපුක රුක
භන්ත්රීතුභහත්, තකආණ්ඩුකඳක් ගක සිඹ ක  දනහභත්කථහකයන් න්ක
භහින්දකයහජඳක්කභළිරතුභහකඅ ිරන්කවදනකඳක්ඹකළනයි.කඅදක ්පක

 ිල්රන්ක යහජඳක්රුන්ුක ඵපැනහක ඇ යන්නක ආේථිඹක
පිළිඵක රුණුක ථහක යරහ, තක ඒක පිළිඵක ඳළවළදියේක කිරීභක්ක
යන් න්ක නළවළ.ක යහජඳක්රුන් කු ඵපැනහක ඇ යන්නක  ්පක

 ිල්රන්ුක නකකිසිභක දඹක්කනළවළකථහකයන්න.කරෑ කු දයක
පැදහ නකඉන්නක ිුකහී නන්කඳහකභහින්දකයහජඳක්කභවත්භඹහක
දළරහකබඹක නහකඇිර.ක ්පකආණ්ඩුක2015කජනහරික08ළපැදහක

ඵරඹ කු එන්නක ඉස ල්රහක කිව් ව්ක  භිනහද?ක  ්පක ඳවුරක්ක
නඩත්තුක යන්නක ගිඹක මුදල්ක  ිච්චයදක කිඹනහක න්ප, තක රුපිඹල්ක

999 1000 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ඳන්දව ේක  ිශයේන්ක  ්පක ය කරක සමපැසසුන් කු භළල් ්පක වදරහක
න්නකදුන්නත්, තකඊුකඩහකළඩිකමුදරක්කඳසුගිඹකඳහරනකහර ගක ්පක
එකඳවුරක්කනඩත්තුකයන්නකවිඹද්පකශහකකිඹරහකකිව්හ.කඑ වභක

තභයික2015කජනහරික08ළපැදහුකඉස ල්රහක ව්දිහරදීකකිව් ව්.ක
එ වන්පකදළන්ක නක ිුකඒකභළල් ්පකන්නකිරබුණකල්යේකටික
ඉිරරික න්නකඕනෆක න්.ක 

 ්පක ඵර ගක ඉන්නක අඹක ඒක  ව්රහ ව්ක කිව් ව්ක නළවළ, තක
" රෝඹුභක අ ේක යුක ණඹක යරහක ිර ඵනහ.ක අපික ඇවිල්රහක
අවුරුදුක  දක්, තක තුනක්ක ඹන්පක  ්පක ණඹක  නහ.ක  ්පක ය කු

වදන්නක අඳුක හරඹක්ක  දන්න."ක කිඹරහ.ක "දිනක සිඹ ඹන්ක ළඩක
සිඹඹයි"කකිඹරහක ළ ඩ්ක ඳුන්ක ත් ත්.ක වළඵළයි, තක ඒ න්භක ළ ඩ්ක
නළිරක  රහක ිර ඵනහ.ක අතයලයක බහණ්ඩරක සමරක අඩුකයනහක

කිව්හ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක අහිංක සමපැසසුක ඉසයක
 ණුයි, තක ඵතුයික වරිකෆහ.ක අදක සමපැසසුන්ුක ණුකන්නකපුළුන්ද?ක
තමුන්නහන් ේරහ කක ආණ්ඩු ව්ක අදක  ණුක කි රෝකරෑ්පක එක්ක

රුපිඹල්ක 80යි, තක 100යි.ක ඒත්ක ඉන්දිඹහ න්ක  කන් න්.ක රංහක
 කරුභක මුහුදක ිර ඵනහ.ක රංහක  කරුභකමුහුදක ිරඹහක  නකඅදක
ඉන්දිඹහ න්ක ණුක කනහ.කඑ වභකආණ්ඩුක්ක න්ක ්ප.කරැකිඹහක

දරක්ඹක්ක  දනහක කිව්හ.ක අඩුභක ණ න්ක  ණුක ටික්ක වරික
පැසඳහදනඹක යන්නක පුළුන්ක ේභහන්තලහරහක ටික්ක වදන්න.ක
රැකිඹහකදකරක්ඹක්ක දනහකකිව්හ.කකකක 

ඳසුකකගිඹකඅ ෝසතුක17කනකදහකසි කු ්පකභහේතුක17කනදහුක-ඊුක
 ඳයකහරඹකණන්කන්නකඕනෆකනළවළ.-කභහක7යි.කකඒකහරඹකකතුශක
දක හ න්ක ක රැකිඹහක ක දුන්නහක න්පක  ්පක  න ි කු ක රැකිඹහක

1, ත16, ත662ක්ක දන්නක කඕනෆ.ක කඅඩුභක කණ න්ක ක ක රැකිඹහක 662ක්ත්ක
දුන්නහද?ක ක දසක ණ නන්ක ක  ඵදුහභක භහඹුක අඩුභක ණ න්කක
රැකිඹහක ක දවඹක දවසක වඹසිඹක වළුක වඹක්ක  දන්නක ක ඕනෆ.ක නමුත්කක

 දනහද?ක ක  ්පක වයි ඹන්ක ෆක වනක භන්ත්රීරුක අඩුභක ණ න්ක
''ෲේ''ක එ ක්දීක  වෝක ක  ්පකළනක කකිඹන්න.ක ්පක එක්ත්කජහිරක
ඳහක්කඹන්ුක ක අවුරුදුක ක 17ක්ක ක යක්හක්ක  දන්න කු ඵළරික වුණහඹක
කිඹහක තමුන්නහන් ේරහක කිව්හ.ක ඒක අඹ කු යක්හක්ක  දන්න.ක ක ඒක

සමපැසසුකගිහින්ක ඳෝසු ේකවරහකකතමුන්නහනකස ේරහකඵරඹුකඳත්කයක
ත් ත්ක අඩුභක ක ණ න්කමුයරුක ක යක්හක්ත්ක  දයික කකිඹරහයි.කකක
අදකඑ වභක දනහද?කක දන් න්කනළවළ.ක 

අදක යහජඳක්රුන්ුක ඵණිනක භන්ක තමුන්නහන් ේරහ කු

ඳහේයේ ්පන්තුුකඑන්නකිරයකවපුකකඅඹුකඋදව්ක්කයන්න.කඅපික

ඒක හර ගක ක යක්හක දුන්නහ.ක අතයක කිඹන් න්ක නළවළ.ක අ නක්ක

ඳළත් ත්කඅඹුකඩහකඅපිකකයක්හකදුන්නහ.කSLTB එ ක්කවළභකතළනභක

ඳත්වී්පකදීරහකිර ඵනහ.කකඒකඳත්වී්පකදුන්කපැහකතභයිකකඅඳකවළභදහභක

ඳහේයේ ්පන්තුුක ක එන් න්.ක වළඵළයි, තක තමුන්නහන් ේරහුක අදක

 ්පහකයකන්නුකඵළරි, තකකයක්හක්ක දන්නකඵළරිකකකභුකඹන්නක

ඵළරික රහකිර ඵනහ.කඒුත්කඑක්කඅදකඳහේයේ ්පන්තුුකඇවිත්ක

" විරු, තක  විරු"ක කිඹනහ.ක ඇයි?ක ඒහඵද්ධක විඳක් ගක ඉන්නක

කරටිඹුක විතයයික ඵණින් න්.ක අඳත්ක එක්ක 96ක  දක නක්ක

ඳහේයේ ්පන්තුුක ආහකක  න්.ක ඇයික ඒක  ිල්රන්ුක  භිකුත්ක

ප්රලසනඹක්කනළද්ද?ක එත ි කු භතළනකඉන්නක විඳක් ගක කඅ නක්ක

අඹුකප්රලසනඹක්කනළද්ද?කජනතහකවිමුක්ිරක ඳයමු ණ්කඅඹුකප්රලසනඹක්ක

නළද්ද?කඵණින් න්භකඅඳු.කඅඳකවිතයයිකවිරුද්ධකඳක් ගකඉන් න්?ක

 ්පකය කරකදුක්කවිඳිනකජනතහක ුව න්කථහකයන්නුකඉන් න්ක

අපිකවිතයයි.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඅ ේකඳළත් ත්ක ක කළඩිකවරිඹක්ක
ඉන් න්ක  ත්ක ක ිවි ඹෝ.ක  ත්ක රුක රුපිඹල්ක 8090ක ඳහ නක

සමරක්ක  දනහඹක කිව්හ.ක රුපිඹල්ක 57යික දීරහක ිර ඵන් න්.ක  ්පක

ආණ්ඩුකකඵරඹ කුඑන්නකඉස ල්රහ, තකගිඹකඅවුරුද් ද්කඅ ෝසතුක15ක
ළපැදහකකපුංචිකමුදරක්ක ව්හ, තකක"අපික17කළපැදහයින්කඳස ේකරුපිඹල්ක
90ක්භක  දන්න්ප"කකිඹහ.ක අ න්ක අ්ප භෝ!ක අ ේක ඳළත් ත්ක සමපැසසුක
ගිහින්කඵළ හ, තකආඳසුකළ ඩ්කවරිඹන්නයිකකඑන් න්කකකිඹහ.ක ්පකය කරක

සමපැසසුත්කකඅන්ිරභක භික විත්ක භිනහකක වෝක දනහඹකකිව් ිත්කකක
රැ ුනහ.ක එක අවුරුද්දුක  දයක්ක රැටුණහ.ක ජනහරික 8ක යි, තක
අ ෝසතුක17යි.කකවළඵළයි, තකඅදක ඳි වියකසමටිඹක්කකීඹද?කකක 

භභක දන් න්ක නළවළ.ක  ඳි වියක පැ්පක  දනහඹක කිඹහක ක ටිවීක
එ ක්ක කිඹනහ;ක ඳත්ත ේත්ක දහනහ.ක  ත්ක  ඳි වියක සමටිඹක්ක
මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක එදහක රුපිඹල්ක 1, ත300යි.ක භහින්දක

යහජඳක්කභළිරතුභහුකපිංකසිද්ධක න්නකදකකකඅවුරුද්දක්කදුන්නහ.කඅදක
කීඹද?ක කරුපිඹල්ක3, ත100යි.කකඒකඑක්කේඹක්කවිතයයි.කඅ නක්කඒහක
ඊුත්ක ඩහක ණන්.ක අදක  ඳි වියක සමටිඹුක  දනක වනහධහයඹක

රුපිඹල්ක450යි.කඅ ේකආණ්ඩුකහර ගකරුපිඹල්කඑක්දවසකතුන්සිඹකක
ණ න්කකකඕනෆකතය්පක ඳි වියකන්නුකිරබුණහ.ක 

අදක වනහධහයඹක ක රුපිඹල්ක 450යික  දන් න්.ක  ත්රුක සමරත්ක
නළවළ.ක ත්කටිකවිකුණහකන්නත්කනළවළ.ක ක ඳි වියකවනහධහයඹක

රුපිඹල්ක18, ත000ක්ක දනහඹකකිඹනහ.කහුඟක්ක ද නකු කකහි ත්ක
ඒකක දන් න්කඑකන්නඹුඹකකිඹරහයි.කමුළුකඅවුරුද්දුභකඅක්යකක
 දවභහයුක කරුපිඹල්ක ක18, ත000ක්ක දන් න්.කඑභකපැහකඅපික ්පක
ආණ්ඩුුක කිඹනහ, තක දුන්නක  ඳි යින්දුක ඉසුක යන්නඹක කිඹහ.ක

තමුන්නහන් ේරහකඅච්චුකවපුක ඳි ත්ක ක ිර ඵනක  ඳි යින්දුකටික
ඉස කුකයන්න.කඅක  තන්කඹභක්කයන්නකඑඳහ.ක 

තමුන්නහන් ේරහ කක ක දිනක සිඹ ගක ළඩක පිළි ශුක ක අඳත්ක
ඡන්දඹක දුන්නහ.ක ක අපික හිතුහක ළඩඹකයයිකකිඹහ.ක එදහක අපික ඡන්දඹක

දුන්නහ.ක ඒක ඡන්දඹක ආඳසුක න්නක පුළුන්ක න්පක ආඳසුක න්නහ.ක
ඳසුගිඹකකඅඹකළ ගදීකඅ ේකඳක් ඹන්කඅඳුකකිව්හ, තක" ්පකඅඹකළඹක
 විකඅඹකළඹක්කකඡන්දඹක දන්න"කකිඹහ.කඅපිකඒත්කකිව්හ, තක" ්ප කු

න්පක ඡන්දඹක  දන්නක ඵළවළ"ක කිඹහ.ක වළඵළයික අ ේක ඳක් ගක අඹකක
ඡන්දඹකදුන්නහ, තකං ලෝධනකයහශිඹක්ක නළල්රහ.කමුදල්කඇභිරතුභහක
කිව්හ, තක ක අභළිරතුභහක  ඳි යින්දුක වුණහ, තක ං ලෝධනක සිඹල්රභක

ඉස කුයනහඹකකිඹහ.කඑකං ලෝධනඹක්ත්කඉස කුයරහකනළවළ.ක
ඒ න්ක  ්පක විහදඹක  ුවක න්ක ක  ්පක අඹක ථහක යන් න්ක
නළත් ත්.ක ක ථහක යන්නුක පුළුන්ද?ක ං ලෝධනක ක එක්ත්කක

 ශේකනළවළ.කඑක්ත්කජහිරකඳක්ඹකඳයදන්නකමුදල්කඇභිරතුභහක
ුයුතුකයනහදකකිඹහකභභකදන්කකක න්කනළවළ.කඅභළිරතුභහකකිඹනහ, තක
 ්පක කක  භ වභක ං ලෝධනඹක යන්නක ඕනෆඹක කිඹහ.ක මුදල්ක

ඇභිරතුභහකඑක්ත්කංක ලෝධනඹකයන් න්කනළවළ.ක 

දළන්ක හවනක ළනක ථහක යනහ.ක අ ේක යුුක ක ඉ රක්්රික්ක

හවනක කන ිුක කහුක්කඅඹකත්තහ.කඒ න්කඳරියඹකදුණඹක

 න් න්කනළවළ;කඒක කභකඅ ේකය ුන්කල්යේකපිුයුකඹනකඑ-ක

 තල්ක පුච්චනක එ-ක ක නළිරක  නහ.ක ඒක හවනක හුක්ක අඹක

 න්න්නකඳුන්කත්තහ.කඒුකඵද්දක්කළහුහ.කකඒක කඵද්දකඅයින්කක

යනහඹකකිව්හ.කඅයින්කකශහද?කනළවළ.ක 

තුන්ක වතයක තහක්ක විදුයේඹක ළපුහ.ක එත ි කු
 නි යිච් චෝ රුක ඵණිනහ.ක මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක

 නි යිච් චෝ රක  නිිර ඵන්නක අදක  ්පක ය කරක වළභක දහභක ඳළඹක
ඳවක්ක න්නකවිදුයේඹකඳනහ.ක නි යිච් චෝ රකනළත්න්පකවළභක
දහභකඳළඹකඳවක්කවිදුයේඹකඳන්නක නහ.කදළන්ක නි යිච් චෝ රක
ළඩිකළඩීක වෝකළඩකයනහක න්.කඑ ේකළඩකයනකපැහකතභයික

අදක යුුභක විදුයේඹක ිර ඵන් න්.ක  ්පක ්පඵන්ධ ඹන්ක අ ේක ජිත්ක
 ප්රේභදහකභළිරතුභහක දිසකකිව්හ.කඅ ේකදිසත්රික් ගකභනරකළක
විදුයේක ඵරහහයඹක වදහක ිර ඵනහ.ක ඒක වදනක  ි කු
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ඉංජි න්රුරුන්කකිව්හ, තක" භතළනකවදන්නකඑඳහ.ක භතළනකඳළල්භක්ක

ිර ඵනහ"කකිඹහ.කඒකවුණහුක ප්රේභදහකභවත්භඹහකතීන්දුක්කත්තහ, තක
"භභක රංහ ව්ක ඉංජි න්රුරුන්ක රහක  ්පක යහඳෘිරඹක යනහ"ක
කිඹහ.කඑ වභකතීන්දුක්කඅය නකඑඹකසිදුකශහ.කනමුත්කඒ කුතුයක
පුයනක  ිුක තුයක ඹනහ.ක  ේ ්පක හිරක හ කයි.ක තුයක

පුයනහ.කතුයකඹනහ.කඒුක වේතුක ිඹහක න්නකඵළරික වුණහ.ක
යඇන්පීක ආණ්ඩුක්ක ිර ඵන්පක ඒ ක්ක තුයක ඹනක තළනක  ිඹහක
න්නක ඵළරික වුණහ.ක වළඵළයි, තක  ්පක  ිල්රන්ක එක එක  ද්ල්ක

 නළත්කදළ්පභහ.කඑ ේකදළ්පභත්ක ිඹහකන්නකඵළරිකවුණහ.කඅන්ිරභ කු
ඒක ළ ව්ක භහළුක අල්රනක   නක්ක කිව්හ, තක " භතළනක සුළිඹක්ක
ිර ඵනහ.ක එතළපැන්ක තභයික තුයක ඹන් න්"කකිඹහ.ක ඊුක ඳසුක ඒක

වළදු ව්ක අපියි.ක වළඵළයි, තක ප්රේභදහකභවත්භඹහකඒකවදපුකපැහක තභයික
අපිකආඳසුකඒකවදරහක්රිඹහත්භකයන් න්.කකඒකඅපික ි විභක
වරික වළදුහක  න්.ක ප්රලසනඹක්ක ිරබුණහ.ක ඒක ප්රලසනඹුක ඒක  ිල්රන් කු

උත්තයඹක්කනළිරක වුණහුක අපික ඒක උත්තයඹක  ිඹහක  නකුයුතුක
ශහ.කදළන්ක නි යිච් චෝ රත්කළඩිකළඩීක වෝක්රිඹහකයනකපැහක
 ්පක ආණ්ඩුුක විදුයේඹක ප්රලසන ඹන්ක  ේ යන්නක පුළුන්ක  රහක
ිර ඵනහ.ක 

ඉවශකක ිත්භ ල්කවිදුයේකඵරහහයඹුකමුල්කරකතඵන්නකුයුතුක

ශක හර ගක අ ේක අභළිරතුභහක එදත්ක අභළිරක ල ඹන්ක තභයික

ුයුතුක  ශේ.ක අ ේක ථහනහඹක රුක රුක ජඹසරිඹක භළිරතුභහක

තභයිකවිදුයේඵරකඇභිරකවිධිඹුකුයුතුක ශේ.කඑදහකඑතුභන්රහකවිදුයේක

ඵරහහයඹක වදනක එුක මුල්ක ල්ක තඵන්නක ඹන්නක ගිඹහ.ක [ඵහධහක

කිරීභක්]ක වළඵළයි, තක  ්පක ඳහේයේ ්පන්තු ව්කකරටිඹක්කකිව්හ, තක "ඕ කු

මුල්කරකිරේ ඵිත්කඅපිකආණ්ඩු න්කඹනහ."කකිඹහ.කඑ ේකකිඹහකඑභක

ුයුත්තකආඳසුකවළ යව්හ.කනමුත්කභහින්දකයහජඳක්කභළිරතුභහක-

ඡන්දඹකදුන්නත්, තකනළතත්-කඒකුයුත්තකසිදුකශහ.කඉවශක ිත්භ ල්ක

විදුයේක ඵරහහයඹක වදන්නක ඕනෆඹක කිඹහක වළදුහ.ක එ ේක යපුක  වික

ළඩක ළනක කිඹන් න්ක නළවළ.ක අඩුක ඳහඩුක්ක වු ණිත්ක ඒක ළනක

කිඹනහ.ක වළභක  ව්රහ ව්භක යහඹ, තක ගුන්ක  තිටුඳශක කිඹනක  ්පක

 ද්ල්කළනකකිඹනහ.කඑතුභහක ්පක යුක ුව න්කශකඒක වික

 ද්ල්කළනකථහකයනහ කුඩහකඑතුභහුකඵළණකඵළණකආණ්ඩු කු

ඵළරික ළඩක එතුභහක පිටින්ක දභහ, තක  වික ළඩක්ක ිරබු ණිත්ක ආණ්ඩුක

ඳළත්තුකදභහක නකතභයික ්පකආණ්ඩුකඉදිරිඹුකඹන්නකවදන් න්.ක

දළන්ත්ක ්පකනත්හකය කුළනකහිතරහකුයුතුකයන්නඹකකිඹහක

අපිකකිඹනහ.ක 

තමුන්නහන් ේරහ කු ජනතහක යභක්ක දුන්නහ.ක  දතහක්ක

දුන්නහ.ක  ි විභක වරික දුන්නහක  න්.ක එ ේක දුන්ක යසමන්ක ය කරක

ජනතහක ඵරහ ඳි යිත්තුක වුණුක  දඹක ඉසුක යන්න, තක

යහජඳක්රුන් කුඵණින් න්කනළතු.කළරැද්දක්කයකිර ඵනහකන්පක

ඕනෆක   නකු කු නීිරඹක ්රිඹහත්භක යරහක ුයුතුක යන්නඹක

කිඹහක අපික තමුන්නහන් ේරහුක කිඹනහ.ක වළඵළයි, තක නීිරඹක අපැත්ක

ඳළත්තුකවයරහක්රිඹහත්භකයන් න්කඅ ේකණ්ඩහඹභුකවිතයයි.ක

ඳහ ේක ඹනක ශභයින්ක වේඳරහක ගිඹත්ක නීිරඹක නළවළ.ක ඒහුක නීිරඹක

නළවළ.කඅපිකකිඹනහ, තක"නීිරඹකහුත්කභහනකන්පකඑඹකවරිඹුකඉසු ක

යන්න."කකිඹහ.ක එ ේකකිඹසමන්ක ය කරකජනතහුක දුන්ක ඳි යින්දුක

ඉස කුයන්නඹකකිඹහකනළතකයක්කතමුන්නහන් ේරහ න්කඉල්රහක

සිටිසමන්කභභකපැවඬක නහ.කසතුිරයි. 

 
ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ඵි විභකසතුිරයි.ක 

මීශඟු, තකරුකවේණකයහජරුණහකභන්ත්රීතුභහ. 

[අ.බහ.ක5.48] 

 

ගු ශර්ණ රාජකුණා මශතා 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகயர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක ඵි විභකසතුිරයි.ක 

 ්පක ය කරක ආේථිඹක පිළිඵක ථහක යනක  ි කු
වි ලේ ඹන්භක අග්රහභහතයක යපැල්ක වික්රභසිංවක භළිරතුභහ කක භධයක

හලීනකආේථිකප්රිරඳත්ිරඹකවිහදඹුකන්නහක ්පක භි වි ත්කඊ කු

අදවසකසල්ඳඹක්කඑතුකකිරීභුකරළබීභකළනකභහකතුටුක නහ.ක

අ ේක ය කරකආේථිඹකළනකථහකයනක  ිුක අපිුක අ ේක ය කරක

තත්ත්ඹක ළනක ඳභණක්ක හිතරහක ථහක යන්නක ඵළවළ.ක  ද්ශීඹක
ආේථිඹත්, තකඒකහ කභක ්පක රෝ ගකවි ද්ශීඹකආේථිඹත්කඑක

වහකභහනකඉදිරිඹුකඹන්නකඕනෆ.කඳසුගිඹකහරකසීභහකළනකථහක

යසමන්ක ඒක පිළිඵක වි ව්චනඹක ශත්, තක ඳසුගිඹක හරක සීභහ ව්ක

ආේථිඹක  භ වඹකවකආහයඹක අභතකයරහක අපිුක ක ්පකථහක

යන්නක ඵළවළ.ක  භිද, තක අ ේක නක යජඹක පිහිටුහක තභක තක වීක

ිර ඵන් න්කභහකවඹක්කහ කකහරඹක්.කඒකපැහක ්පකභහකවඹකතුශක

සිදුක වුණුක හයණහක පැහභක තභයි, තක අදක  භළපැක තත්ත්ඹක්ක උදහක
 රහකිර ඵන් න්කකිඹහකකිව් ිත්කඒකවිහිළුක්.කඑ වභකන්පකඅදක

අපික  ්පක ය කරක ඳසුගිඹක හරක සීභහ ව්ක ිරබුණුක තත්ත්ඹක ළනත්ක

ඵරන්නකඕනෆ. 

 ්පකය කරකආේථිඹකදියුණුකයන්නකන්පකඅඳ කුආ ඹෝජඹන්ක

අලයයි.ක ඒකඅඹක ද්ශීඹකආ ඹෝජඹන්කන්නකපුළුන්, තක වි ද්ශීඹක

ආ ඹෝජඹන්ක න්නක පුළුන්.ක ඳසුගිඹක හරක සීභහ ව්ක අඳ කු
ආ ඹෝජඹන්ක ආේණඹක යක න්නක ඵළරික වුණුක ප්රධහනතභක

හයණහක වු ණ්ක එල්ටීටීඊක ත්රසතහදඹයි.ක 2009දීක එල්ටීටීඊක

ත්රසතහදඹක අන්ක වුණහ කුඳසුක ්පක යුකංේධනඹක යි, තක ්පක

ය කරකආේථිඹක දියුණුක යිකකිඹහක අඳක ඵරහ නකසිටිඹහ.කනමුත්, තක

එල්ටීටීඊකත්රසතහදඹකඅන්ක  රහක අවුරුදුක5ක්කතකවුණත්, තක ්පක

යුකආේථිකල ඹන්කංේධනඹකයන්නක යහජඳක්කආණ්ඩු කු

වළකිඹහක්කරළබු ණ්කනළවළ.කඅඳක ්පකආණ්ඩුකන්නක ි කුයක කරක
මුළුකආදහඹභකත්ත ණඹරකහරික න්නත්කභදිකතත්ත්ඹයික

ිරබු ණ්.ක2005දීකත්තකණඹකප්රභහණඹක2010, තක2015කේකනකවි කු

නකගුණඹකින්කළඩික රහකිර ඵනහ.ක 2015දීකභහින්දකයහජඳක්ක

ජනහධිඳිරතුභහකඳයහජඹකනකවිුක2005දීකත්තකණඹකප්රභහණඹකනක

ගුණඹකින්ක ළඩික යරහක තභයික අඳුක යුක බහයක දීරහකක ිර ඵන් න්.ක

එතුභහක අඳුක යුක බහයක  දනක  ිුක ත්තක ණඹරක හරික

 න්නත්කය කරකආදහඹභකභදිකඅහනහන්තකතත්ත්ඹක්කතභයික
ිරබු ණ්.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකයුද්ධඹකඅන්කවුණත්, තකඳසුගිඹක

හර ගක ආ ඹෝජඹන්ක  ්පක යුුක ආ ව්ක නළත් ත්ක ඇයි?ක

වි ලේ ඹන්භක  ්පක ය කරක ආේථිඹක පිළිඵක විලසහඹක්ක

 ිඩනඟහකන්නකඳසුගිඹකයජඹුක නිවළකිකවුණහ.කඳවුල්කඳහරනඹක

 ්පක යුක  නක ගිඹක ආහයඹක ඒුක ප්රධහනභක  වේතුක්ක වුණහ.ක

ඔඵතුභන්රහකදන්නහකඇිර, තකතභන් කුඕනෆකන්පක ද්ලඳහරනක වේතන්ක

භතක වුණත්, තක භවයක රහුක ඳෞද්යේකඅංල ගකයහඳහයකඳහක

යජඹුකඳයහකත්කඅසථහකඳසුගිඹකහරක ගකඅඳුකදකින්නකරළබුණක

ඵ.කඒකහ කභකතභයි, තකඅධියණ ගකිරබුණුකළු .කඅධියණඹක

  යහිකවිලසහබහඹක නිිරබීභකපැහකආ ඹෝජයින්ක ්පකයු කු

ඳළසමණි ගක නළවළ.ක  ්පක ය කරක ඳහරනඹක   යහික ිරබුණුක ළු , තක

භහධයකපැදවක  නිභළිරවීභක ළපැක  නි ඹකුත්කඅඹවඳත්කහයණහක

පැහක  ද්ශීඹක වි ද්ශීඹක ආ ඹෝජනඹක  ්පක යුුක ශඟහක යන්නක

 නිවළකික වුණහ.කඅහනහුකඒකආ ඹෝජනඹකඒක අවුරුදුක ඳව, තකවඹක

තුශකවිඹකරනහභඹු, තකඵංකරහ ද්ලඹ කුගිඹහ.කඒකඑකහයණඹක්.ක 

1003 1004 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ජහතයන්තය ගකතත්ත්ඹකඅ ේකයුුකඵරඳහන් න්ක ි විභදක

කිඹහක දළන්ක අපික ඵරමු.ක ඳසුගිඹක යක ඳවක තුශදීත්, තක වි ලේ ඹන්භක

ේතභහන ගත්ක ඹ්පක යුරක ඇිරක  රහක ිර ඵනක ආේථික

ංේධන ගකඅඩහශකවීභකඅ ේකය කරකආේථිඹුකප්රධහනකල ඹන්ක

ඵරඳහනහ.ක වි ලේ ඹන්භක චීන ගක ආේථික ංේධනඹක අඩුවීභ, තක

යු යෝපීඹක ආේථි ගක ඩහක ළටීභ, තක රුසිඹහුවක ආේථි ගක ළු , තක

අයහබිය ගකආේථි ගකඇිරකළු කපැහක රෝකආේථිඹකඹ්පක

ඳවශකභකරුභුකඹෆභකඅ ේකය කරකආේථිඹුකෘජුභකඵරඳහනහ.ක

දළන්කඅඳුක රහකිර ඵන් න්ක ්පකඅහනහන්තකතත්ත්ඹකඔස ේක

 ්පක යුක ඉදිරිඹකු ක  නක ඹන්නයි.ක ඒක පැහක තභයි, තක අ ේක රුක

අග්රහභහතයතුභහක ක ඇත්තක ඇිරක ළටි ඹන්ක යුුක ප්රහලක ශේ;ක  ්පක

භළිරකඵඹ කුප්රහලක ශේ.කඳසුගිඹකහර ගකභපුකඒකචිත්ර ගකඇත්තක

ඇිරකළටි ඹන්, තකඉතහකඳළවළදියේකඑතුභහකප්රහලකශහ.ක 

 මීුක ිරක කීඳඹුක යේන්ක අඳ කු අභතයක ඵදුක ප්රභහණඹක්ක

වඳුන්හක  දන්නක සිද්ධක වුණහ.ක වළඵළයි, තක ක ්පක අසථහ ව්ක භහක ඉතහක

ඳළවළදියේකකිඹන්නකඕනෆ, තක ්පකය කරකජීත්කනකසිඹඹුක90ක්කනක

හභහනයකජනතහුකඵරඳහන් න්කනළිරකආහය ඹන්කඒකඅභතයකඵදුක

 ්පක යුුක වඳුන්හක දීරහ, තක ඒක තුළින්ක ඹ්පක ආදහඹභක්ක රඵහන්නක

පුළුන්කවුණුකඵ.කඅඳුකවදිසි ගකඑළපැකඵදුකඳනන්නකසිද්ධකවු ණ්ක

ඇයි?ක ඔඵතුභන්රහක දන්නහකඇිර, තක  ්පක ය කරකආඹතනකණනහක්ක

බහණ්ඩහහයඹුත්ක  වි යන්ක  ෝටික ප්ර ෝටික ණනක්ක ණඹක

අය නකිර ඵනකඵ.කඒයික ්පකය කරකිර ඵනකබඹහනභ.ක ්පක

ය කරක යහජයක ආඹතනරුක ණඹක රඵහක  දන් න්ක බහණ්ඩහහයඹක

තුළිුවයි.ක නමුත්, තක  ්පක ආඹතනක බහණ්ඩහහයඹුත්ක  වි යන්ක

 ඳෞද්යේක ඵළංකුයේන්ක ණඹක ත්තහ.ක ඉසයක  රහභක යජ ගක

ඵළංකුරුක ගිහින්ක ඒහයින්ක  ෝටික ණන්ක මුදල්කණඹුක ත්තහ.ක

යජ ගකඵළංකුකණඹකමුදල්ක දන් න්කනළිර ිු, තකයජඹකණඹකවහකක

guarantee එක්කඒකඵළංකුරුකරඵහක දුන්නහ.කයජ ගකඵළංකුයේන්ක

ණඹක ත්ක ඳසුක  ඳෞද්යේක අංල ගක ඵළංකුයේුවත්ක ණඹක න්නක

පුළුන්කවුණහ.ක 

වි ලේ ඹන්ක ශ්රීරන්න්ක ගුන්ක භහභ, තක රංහක විදුයේඵරක

භණ්ඩරඹ, තක රංහක පැජක  තල්ක නීිරතක ංසථහක ඇතුළුක යජ ගක

ආඹතනක ණනහක්ක විලහරක මුදල්ක ප්රභහණඹක්ක ්පක ආඹතනයේන්ක

ණඹුකඅය නකිර ඵනහ.කඒකඵයත්කඋසුරන්නකදළන්කඅඳුකසිදු රහක

ිර ඵනහ.ක නමුත්ක උසුරන්නක ඵළරික  නක ආහයඹුක ණඹක රඵහක

 නකිර ඵනහ.ක 

භහක ්පකඅසථහ ව්දීකඉතහකඳළවළදියේකකිඹනහ, තකයජඹක්කවළටිඹ කු

අපික ක ජනතහ කු තයක ප්රහලක යන්නක ඕනෆක ඵ.ක ක තයක ප්රහලක

යනහකකිඹනකහයණහ ව්දීකRight to Information Bill එකළනක

වන්ක යන්නක ඕනෆ.ක ක  තියතුරුක දළනක ළනී ්පක අයිිරඹක අ ේක

ජනතහ කු රඵහක දී ්පක ළදත්භක ේතයඹක අදක  ්පක

ඳහේයේ ්පන්තු කු ඒක ඳනත්ක  ටු්පඳතක ඉදිරිඳත්කකිරී භන්කයරහක

ිර ඵනහ.කඒකළනකඅදකභභකඉතහකතුටුක නහ.කකයකණනහක්ක

ිරස ේකවි ලේ ඹන්භකරුකරුකජඹසරිඹකභළිරතුභහකප්රමුකඑක්ත්ක

ජහිරක ඳක්ඹුක වුභනහක්ක ිරබුණහ, තක  තියතුරුක දළනක ළනී ්පක

අයිිරඹකනීිරඹක්කඵ කුඳත්කයකන්න.කනමුත්කඳසුගිඹකහර ගකිරබකක

 වියභ, තක නහසිරඹක හක ළනීභුක වුභනහක වක පැහ, තක ඳසුගිඹක

ආණ්ඩුකඒකඅසථහකරඵහකදුන් න්කනළවළ.ක 

අග්රහභහතයකරුකයපැල්කවික්රභසිංවකභළිරතුභහ කකඋඳන්කදිනඹකනක

 ්පකසුඵකදින ගකදීකඒකඅසථහත්කරඵහක දන්නකඅඳුකපුළුන්ක රහක

ිර ඵනහ.ක යජඹක්ක වළටිඹුක අපික ජනතහුක තයක ප්රහලක යරහ, තක

 භතළපැන්ක එවහුක  ්පක යුක ඉදිරිඹුක  නක ඹන් න්ක  ි විභදක

කිඹනකහයණඹකළනකඅ ේකඅධහනඹක ඹිමුකයන්නකඕනෆ.කඅ ේක

යුක ඉදිරිඹුක  නක ඹන්නකන්ප, තක ය කරකආදහඹභක ළඩික යක න්නක

ඕනෆ.ක ය කරක ආදහඹභක ළඩික යන්නක න්ප, තක වි ලේ ඹන්භක

ටිනහසමන්කළඩිකබහණ්ඩකපැසඳහදනඹකයන්නකඕනෆ.ක 

දළන්ක ඔඵක දන්නහ, තක garment industry  එක  ්පක ය කරකක

ප්රධහනතභක ේභහන්තඹක්ක ඵ.ක අ ේක ය කරක ඇඳු්පක භවනක

ේභහන්තලහරහකවිලහරකල ඹන්කිර ඵනහ.කනමුත්කඔඵකදන්නහ, තක

ේකරක එකසමරක ිඳභණකඳවශක අඹදකිර ඵන් න්කකිඹරහ.ක

අඳුක පුළුන්භක්ක ිර ඵනහක න්ප, තක ටිනහසමන්ක ළඩික බහණ්ඩක

පැසඳහදනඹකකිරී ්පක අසථහක්කරඵහක න්න, තක අන්නකඒක  යහික

අපික අධහනඹක ඹිමුකයන්නකඕනෆ.කතහක්ණඹක  ඹිදහ නකසිදුක

යනකගුන්කඹහනහකපැසඳහදනඹ, තක ක දු්පරිඹකපැසඳහදනඹ, තක යථක හවනක

පැසඳහදනඹක හ කක  ද්ල්ක  ්පක යුුක වඳුන්හක දීභකවි ලේ ඹන්භකක

යන්නක ඕනෆ.ක එළපැක ටිනහසමන්ක ඉවශක බහණ්ඩක පැසඳහදනඹක

කිරීභකතුළින්කතභයික අඳුක ්පක යුකඉදිරිඹුක  නකඹන්නකපුළුන්ක

 න් න්.ක භිද, තක ්පකය කරකබුද්ධිරනඹ කුිර ඵනකඑභකවිඳුභක

එළපැක ේභහන්තලහරහක  ්පක ය කරක ඇිරවීභක ඳභණයි.ක  නිකසමර ගක

රඵහක  දනක අධයහඳන ඹන්ක අපික උඳහධිධහරින්ක වදනහ;ක

ඉංජි න්රුන්කවදනහ;කවදයරුන්කවදනහ.කනමුත්ක ්පකඋත්, තක

බුද්ධිභත්කපිරිකළඩිකළටුඳක්කරඵහක දන ි කුඉන්දිඹහුක න්නක

පුළුන්;කභළ ල්සිඹහුක න්නකපුළුන්;කඕස ේයේඹහුක න්නක

පුළුන්;කයු යෝඳඹුක න්නකපුළුන්කඔවුන්කඹනහ.ක 

ඇත්තුභක එයින්ක   යන් න්ක ංේධිතක යුරුක ක්රක

ආධහයඹක්කරඵහකදීභයි.කඅපිකඅ ේකඋත්, තකබුද්ධිභත්කපිරිකංේධිතක

යුර කු නිසම ල්කඅඳනඹනඹකයනහ.ක ්පකය කු දියුණුකයන්නක

න්ප, තක  ්පක යුක ඉදිරිඹුක  නක ඹන්නක න්ප, තක ටිනහසමන්ක ඉවශක

පැසඳහදනක  ්පක ය කරක පැසඳහදනඹකයන්නුක අලයක ඳසුක බිභක අපික

සකයන්නකඕනෆ.ක ද්ශීඹකආ ඹෝජන, තකවි ද්ශීඹකආ ඹෝජනක ්පක

යුුකරහකකඒභුකඅලයකඒකහතහයණඹක ්පකයජඹක ්පකන ි කු

වදරහක ිර ඵනහ.ක දළන්ක අඳුක සහධීනක අධියණක ඳද්ධිරඹක්ක

ිර ඵනහ;ක  ඳිලීසි ගක සහධීනත්ඹක ඇිරක යරහක ිර ඵනහ;ක

භහධයක පැදවක නළතක ඇිරක යරහක ිර ඵනහ.ක  ්පක ය කරක ඳවුල්ක

ඳහරනඹක නළිරක යරහක ිර ඵනහ;ක  ්පක ය කරක නළතත්ක

ප්රජහතන්ත්රහදඹකඇිරකයරහකිර ඵනහ.කඒකපැහකආ ඹෝජඹන් කු

ඵඹකනළිරකඇවිල්රහ, තක ්පකය කරකආ ඹෝජනඹකයන්නකපුළුන්.ක 

 ්පකයුක  යහිකආ ඹෝජඹන්ුකසිඹකවිලසහඹක ිඩකනඟහක

න්නක පුළුන්ක යුක්ක ඵුක ඳත්ක යරහක ිර ඵනහ.ක  ්පක මුළුක

 රෝ ගක ඉන්නක ප්රධහනක ආක ඹෝජයින්ක සිඹ  දනහභක  ්පක යු කු

 න්රහ, තක ේභහන්තලහරහක ඇිරක යරහ, තක ප්රිරරහබක රඵහක  දන්නක

භහක වඹකින්ක අඳ කු ඵළවළ.ක නමුත්ක ඒක අඹුක  ්පක යුක   යහික

අධහනඹක  ඹිමුක යරහ, තක  ්පක යුුක ඳළසම ණන්නක පුළුන්නක

ආහය ගකහතහයණඹක්කඅපික ්පක ටිකහරඹක -භහකවඹ-කතුශක

ඇිරක යරහක ිර ඵනහ.ක ඒක වහක තභයික අපික  ්පක භහක වඹක තුශක

වි ලේ ඹන්භකුයුතුක ශේ.කඉදිරිකයකවතයවභහයකතුශකඅපි-ක ්පක

නකයජඹ-කක ්පකයුකංේධිතකයුක්කඵුකඳත්කයරහකඑහිකප්රිරරහබක

 ්පක ය කරක ජීත්කනකෆභකපුයළසි ඹකුුභකරඵහක  දන්නක පුළුන්ක

නකආහයඹුකආේථිඹක ිඩකනඟන්නකළරසු්පකයරහකිර ඵනක

ඵකප්රහලකයසමන්කමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක ඔඵතුභහුත්ක

සතුිරන්තක සමන්කභහකපැවඬකනහ.ක ඵි විභකසතුිරයි. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵි විභකසතුිරයි.ක 

මීශඟු, තකරුකශ්රිඹහපැකවි ේවික්රභකභන්ත්රීතුසමඹ.ක 
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ගු ශ්රියානි විමිවික්රම මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භුක  ්පක අසථහක රඵහක දීභක
ළනක භභක වි ලේ ඹන්භක සතුිරන්තක නහ.ක අදක වි ලේ ඹන්භක
හච්ඡහුක රක්ක න් න්, තක අග්රහභහතයතුභහක  ්පක ය කරක ආේථිඹක

්පඵන්ධ ඹන්ක ඳන්වක භවහක දරුණුකචිත්රඹ, තක එ වභක නළත්න්පක  ්පක
ය කරකඅනහත ග, තකය කරකආේථි ගකඩහකළටීභ, තක ්පකයුකඉදිරිඹ කු
 නක ඹන්නක  ්පක ආණ්ඩුුක ඇිර රහක ිර ඵනක  නිවළකිඹහක

්පඵන්ධකතන්දයඹකපිළිඵයි.ක 

2015 ජනහරික 8නක දහකඳළළිරකජනහධිඳිරයණඹක ුව න්ක
 ්පකආණ්ඩුක එදහක ්පක ය කරක ජනතහුකභවහකසුයංනහක රෝඹක්ක
භරහක  ඳන්පුක ඵක භුක භතයි.ක රඳහහිපැ ගක  ඳන්ුවහ, තක
ළසුක ත භනකසමපැසුන්ුක භෝුේකයථඹක්කන්නකපුළුන්කනක

ආහයඹ.ක දුේඳත්ක සමපැසසුක  ඳි විත්ක නක ආහයඹක ළනක භවහක
චිත්රඹක්කභරහක  ඳන්ුවහ.ක අදක නක විුක  ්පකආණ්ඩුකඳත්ක  රහක
භහකඳව ශික ඳභණකහරඹක්කතක  රහක ිර ඵනහ.කඅදකනක

විුක ්පක ය කරක සිඹ කජනතහ කක ඵරහ ඳි යිත්තුක සුන්ක රහ, තකඒක
දුන්ක ඳි යින්දුකසිඹල්රකභවහක ේල්කඵුකඳත්ක රහකිර ඵනහ.ක
ඒක දුන්ක ඡන්දඹක ආඳසුක න්නක ිර ඵනහක න්පක  වියික කිඹනක

භහනසිත් ඹන්කතභයිකඅදක ්පකය කරකජනතහකජීත්කන් න්.කඒක
පැහකඒහඵද්ධකවිඳක්ඹකවිධිඹුක ්පකය කරකජනතහකආයක්හකයක
 න, තක  ්පක ය කරක ජනතහ කක අයිිරහසි්පක ආයක්හක යක  න, තක

 ්පක ය කරක  ිවික ජනතහක ආයක්හක යක  න, තක  ්පක යුක ඹවඳත්ක
භඟුක  භ වඹවීභක වහක අඳුක විලහරක කීභක්ක දයන්නක සිදුක
 රහකිර ඵනහ.කකඒකහේඹකබහයඹකතභයිකඅපික ්පකඉටුකයන් න්.ක 

ඳසුගිඹකභහේතුක8නකදහකඅභළිරතුභහ කකථහ ව්දීකකිව්හ, තක" ්පක
ය කරක ආේථිඹක ඩහක ළ ුනක ඵක භළිරයණඹුක අවුරුද්ද කු

යේන්කදළනකත්තහ."කකිඹරහ.කඑ වභකන්පකඇයි, තක ්පකය කරකජනතහ කු
 ඵිරුක  ඳි යින්දුක දුන් න්?ක ළටුේක ළඩිකයනහකකිව්හ, තක විශ්රහභක
ළටුේකළඩිකයනහකකිව්හ, තකඵඩුකසමරකඅඩුකයනහකකිව්හ, තකහුත්ක

හේක  දනහක කිව්හ.ක වළඵළයික දළන්ක ඒක සිඹල්රක  නසක  රහක
ිර ඵනහ.ක ඵඩුක සමරක ළඩික ශහ.ක [ඵහධහක කිරීභක්]ක ඔව්.ක සමපැසුන් කු
හේක න්නක වළටික  ඳන්ුවහ.කහේක විතයක්ක  නි යි, තක දළන්ක ගිපැක
 ඳකරටිඹත්ක ණන්ක ගිහිල්රහයික ිර ඵන් න්.ක කිඹන්නක ිර ඵනක

අතයකසිඹල්රකප්රහලකයරහක ්පකය කරකජනතහකරැටුහ.ක ්පකය කු
පැදවසකයකත්ත, තක ්පකයුකවදපුකඒකනහඹඹහක -භහින්දකයහජඳක්ක
හිුපුක ජනහධිඳිරතුභහ-ක  දයක ඹරහ, තක  ්පක යුක බහයක ත්තහ.ක යවික

රුණහනහඹකඇභිරතුභහකකිව්හ, තකකුරුණෆරකඇතුරත්කපුපුයරහක
කිඹරහ.ක  දවිඹ න්!ක සක ල්ක පුපුයන් න්ක නළතුක ිර ේවිද, තක
ජනතහ න්කඡන්දඹකන්නක ්පකආණ්ඩුකකිඹපුක ඵිරුරු?ක ්පක

ය කරක ිවිකජනතහක  යහිකදළන්ත්කඅධහනඹක ඹිමුකයන්න.ක 

අඳක පැ ඹෝජනඹක යනක අ්පඳහයක දිසත්රික් ගක අදක  ිවික
ජනතහ කු ඹනක එනක භංක නළවළ.ක  ිවිඹහුක වීක ටික විකුණහන්නක
ඵළවළ.ක  ්පක ආණ්ඩුක කිව්හ, තක රුපිඹල්ක 50 කු වීක කි රෝක න්නහක
කිඹරහ.ක නමුත්ක අදක රුපිඹල්ක 18යි, තක 21යික වීක කි රෝක සමරක

ඳිරන් න්.ක  ිවිඹහුක  දවිඹන් කක පිහිුයි!ක යජ ඹන්ක උදව්ක්ක
නළවළ.කවීකපැසඳහදන ඹන්කසිඹඹුක3ක4කප්රභහණඹක්කසමරකදීක නක
වීක සමරක balance ශහක න්ප, තක  ිවිඹහුක හධහයණක සමරක්ක ව්පඵක

 නහ.ක නමුත්ක භහින්දක යහජඳක්ක ජනහධිඳිරතුභහක  ්පක ය කරක
 ඳි වියක වනහධහයඹක ආය්පබක යරහ, තකන්නක  ඵින්නක නළිරක
හිුපුක සමපැසුන්ුක න්නක කිඹහක දීරහක යුක වයේන්ක සඹං ඳෝකත 

ශහ;ක ඉරිඟුයේන්ක සඹං ඳෝකතක ශහ.ක වළඵළයික ඒක සිඹල්රක
 ව් ඹන්කනළිරකය නකඹනහ, තක ්පකආණ්ඩු.ක 

අඳුකඵඹයික ්පකය කරක ිවිකජනතහකඩහකළටු ණිත්, තක ්පකය කු

 ි වේුදක ඹන් න්, තක  ්පක යුුක  භිදක  න් න්ක කිඹහ.ක ඒක
හයණඹකළනකඅපිකපැතයකහිතනහ.කඒක රිකුකප්රලසනඹක්.කයජඹක්ක
විධිඹුක  ිවික ජනතහක -වි ලේ ඹන්ක වීක ිවිඹහ, තක  ත්ක  ිවිඹහ, තක
යඵේක  ිවිඹහ-ක   යහික දළක්විඹක යුතුක ළරකිල්රක  නිදළක්වීභ, තක

අත්කවළරීභ, තකභඟකවළරීභ, තකඒක ුව න්ක්රිඹහක නිකිරීභකවකවන 
අඳයහදඹක්.කඒකඅඹකතභයික ්පකයුකජීත්කයන් න්.ක ්පකවළ භෝුභක
ඵදුක න් න්කඒකසමපැසුන්කතභයි.කඒකසමපැසුන්කතභයිකයුකයන් න්.ක

ඒක පැහ, තක එක්ත්ක ජහිරක ඳක්ඹක ළපැක ධනහදික ආණ්ඩුක්ක ඳත්ක
වුණත්ක - භිනක ආණ්ඩුක්ක ඳත්ක වුණත්-ක ඒක ජනතහක රැළනී ්පක
විලහරකකීභක්කඔවුන්ුකිර ඵනහ.ක 

හන්තහකවිධිඹ කුභහකකිඹන්නකඕනෆ, තක ්පකආණ්ඩුකඇිරකයක
ිර ඵනක  ්පක භවහක උද්ධභනඹක පැහක අදක  ඩිරය ගක අඹක

 ව් ඹන්කළඩික රහකිර ඵනකඵ.කඅපිකආණ්ඩුකබහයක දනක ි කු
 ඩිරයඹක රුපිඹල්ක 131යි.ක භහක 15ක්ක ඹනක  ිුක -අදක ද ේ-ක
 ඩිරය ගක ටිනහභක රුපිඹල්ක 147.60යි.ක  ්පක නක  ි කු

 ඩිරය ගක ටිනහභක ශීඝ්ර ඹන්ක -විලහරක  ර-ක ඉවශක ගිහිල්රහ.ක
අ ේකයු කුආනඹනඹකයනකසිඹ කබහණ්ඩරකසමරකඉවශකගිහිල්රහ.ක
අඳුකඅඳනඹනකඅසථහකනළිරක රහ.කබහණ්ඩක න්න්නකවිධිඹක්ක

නළවළ.ක අපික ඳරිේපුක ටික පිුක යටිුවයික   නන් න්.ක අපික වහල්ක
භළසන්කටි, තකයරකටි, තකඋ්පඵරඩකටි, තකපිටිකටි, තකසීපැකටික
පිුකයුයේන්ක  නනහ.කසමරිසකයර, තක්පසමරිසකයරකආදික ්පක

වළභක  ද්භක සමරක ණන්ක ළඩික  රහ.ක අදක ෘහිණිඹ කු
 ිත්තභල්යේයි, තකවයික දුන්නහුක ළඩක්කනළවළ.ක  ිත්තභල්යේත්ක
ණන්කගිහිල්රහ.ක 

වක  දයුක න් න්ක ඹ්පකිසික ප්රභහණඹකුයි.ක ඒහ ගක සමරක
අඩුක ශහ කු ළඩක්ක නළවළ.ක ඒක පැහක අදක  භඹක කුසසිඹුක දළපැරහක

ිර ඵනහ.ක ්පකඋද්ධභන ගකප්රලසනඹ, තක ්පකසම ල්කප්රලසනඹකකුසසිඹ කු
දළපැරහකිර ඵනහ.කහන්තහ ෝකඅදක්පමු ල්කඅතකිරඹහ නකදුක්ක
 නහ, තක " දයිඹ න්, තක  වුක ද ේක භ කක දරුක ඳළුවුන්ුකන්නක

 දන් න්ක  ි විභද?"ක කිඹරහ.ක ඒක විතයක්ක  නි යි.ක දළන්ක
කිඹනහක වීක  ිවිතළනක යන්නක එඳහක කිඹරහ.ක අ ේක දිසත්රික්ඹක
තභයික දිහභඩුල්රක දිසත්රික්ඹ.ක අඳයික වීක පැසඳහදන ඹන්ක සිඹඹ කු
ඳ වන්ක එක්ක  ්පක යු කු දුන් න්.ක එක්ත්ක ජහිරක ඳක් ගක

නහඹ ඹෝකගිහිල්රහකඅ්පඳහ ේකසමපැසුන්ුකකිඹනහ, තක"දළන්කඋමරහකවීක
 ිවිතළනක ශහක ඇිර.ක නත්තහඳල්රහ"ක කිඹරහ.ක අ්පඳහ ේක
සමපැසුන්ුක ණුයිකඵතුයි, තකසමරිසුයිකඵතුයිකන්නකිර ඵනකඑත්කනළිරක

යන්නක තභයික  ්පක වදන් න්.ක ඉිරන්ක අපික  ්පක හයණඹක ළනත්ක
කිඹනහ, තක එක්ත්ක ජහිරක ඳක්ක ආණ්ඩුු.ක භහින්දක යහජඳක්ක
හිුපුකජනහධිඳිරතුභහක ්පකයුකඹ්පකිසිකතළන කු නළල්රහකදුන්නහ.ක

 ්පකඅඹකඑදහකකිව් ව්, තක"අපික ්පකයරහක ඳන්න්න්ප"කකිඹරහයි.කඒක
පැහක රුණහයක  ්පක යුක ඹවක භඟුක  නක ඹන්න.ක යවික
රුණහනහඹක ඇභිරතුභහුක අපික කිඹනහ, තක  ්පක ය කරක යහඳහරික

ප්රජහත්ක එක්ක  වියක deals ව නක  ්පක ය කරක යහඳහරිඹන්ක

විතයක්ක ආයක්හක යන්නක රළවළසිරක න්නක එඳහක කිඹරහ.ක
යහඳහරිඹන්කආයක්හකශහුකභක්කනළවළ.ක  ්පක ය කරකඅහිංක

සමපැසුුවත්කආයක්හකශකයුතුයි.කක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ආණ්ඩු කු වළභක   ල්භක
භහින්දක යහජඳක්ක හිුපුක ජනහධිඳිරතුභහ කක අභහරුභක තභයික
ිර ඵන් න්.ක අදක "විඳක්ඹ"ක කිඹහක එක්ක ිර ඵනහ.ක විඳක් ගක
නහඹඹහක රුක ්පඳන්දන්ක භන්ත්රීතුභහයි.ක විඳක් ගක ප්රධහනක

ංවිධහඹයඹහක රුක අුවයක කුභහයක දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහයි.ක
වළඵළයික විඳක්ඹක වන් න්ක හුද?ක භහින්දක යහජඳක්ක භීිරහක
තභයික ්පකආණ්ඩුුකතභත්කිර ඵන් න්.කක 

වයිඩ්කඳහේක්කපිටි ගදීකවුරුත්කඅනහතකළරසුභක්කළනකථහක
 ශේකනළවළ.ක 
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ඳහේයේ ්පන්තු 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ආණ්ඩුකපැ ඹෝජනඹකයනක

එක භන්ත්රීය ඹක්ත්, තක එක ඇභිරය ඹක්ත්ක  ්පක ය කු

 භ වඹනක අනහතක ළරසුභක ළනක ථහක  ශේක නළවළ.ක ඔවුන් කු

ප්රිරඳත්ිරඹක්ක නළවළ.ක එදහක  ව්රුක ඵදුක වක ව, තක ඵදුක වක වක ය කු

 නක ඹන්නුක ඵරනහ.ක ඒක පැහක අපික  ්පක ආණ්ඩුුක කිඹනහක

භහින්දකයහජඳක්කජනහධිඳිරතුභහකළඩකශකවළටිකආදේලඹුකන්නක

කිඹහ.ක භහින්දක යහජඳක්ක ජනහධිඳිරතුභහක  ්පක ය කු වළදුහ.ක එඹක

ආදේලඹුක අය නක  ්පක යුක ඉදිරිඹුක  නක ඹන්නක කිඹහක ඉල්රහක

සිටිසමන්කභහකපැවඬක නහ.ක ඵි විභකසතුිරයි. 

 
[අ.බහ.ක6.11] 

 
ගු බන්දු ාල් බණ්ඩාරිමගොඩ මශතා 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක රුක අග්රහභහතයක යපැල්ක

වික්රභසිංවකභළිරතුභන්කභහේතුකභහ ගක08 පැකදහකඳහේයේ ්පන්තු කු

ඉදිරිඳත්ක ශක  ්පක ය කරක ආේථිඹක ්පඵන්ධ ඹන්ක වක ප්රහලඹ කු

අදහශ  භභක බහක ල්ක තළබි ්පක විහද ගදීක අදවසක දළක්වීභ කු

අසථහක රළබීභක ළනක භභක තුුුක ඳත්ක  නහ.ක එතුභහ කක

ථහ ව්දී, තකඑතුභහ කකප්රහල ගදීකරංහක මුහුණක දනකඅභි ඹෝ, තක

අලයතහන්කවක ඊුක  ෝලීඹකආේථි ගක ඳත්නහක තත්ත්ඹන්ක

  ේකඵරකඳත්නහදකකිඹනකඑකළනකඑතුභහකඅදවසකදළක්වහ.ක 

එතුභහ කකථහකවිලස ල්ණඹකයරහකඵළලී ්පදීක ඳ නනහක

එතුභහක ්පුක දනකඑභකවිඳුභකයහජයකආදහඹභකළඩිකය න, තක

යහජයකවිඹදභකශභනහයණඹකය නකය කුනකදිලහුකභන්ක

යවීභකඵ.කනමුත්කඅදකඅ ේකවිරුද්ධකඳක් ගකඹළයිකකිඹහකන්නහක

භන්ත්රීරුන්ක ්පකරුකබහ ව්දීකඅදවසකදක්නකවිුකඑකහයණඹක්ක

කිඹන්න කුඋත්හවකශහ.ක"ඳසුගිඹකථහන්තයක භිකුත්කකිඹන්න කු

යන්නුක එඳහ.ක භහින්දක යහජඳක්ක භවත්භඹහ කක නභකකිඹන්න කු

එඳහ.කඑතුභහකළනකථහකයන්නුකඑඳහ.කඳසුගිඹකආණ්ඩුකළනකථහක

යනකඑක නි යිකදළන්කයන්නුකිර ඵන් න්.ක2015කජනහරික

08 පැක දහක ඵරඹක ත්තහක න්ප, තක 2015ක අ ෝසතුක 17 පැක දහක

ආණ්ඩුක ත්තහක න්පක දළන්ක භළජික්ක  ඳිල්රක අතුක ත්තහක හ කක

 ්පක අ නක්ක ඳළත්තකයරහක  ්පකිර ඵනක ප්රලසනරුක විඳු්පක

 ිඹනක එක තභයික  ්පක ආණ්ඩු ව්ක ්රිඹහභහේඹක  න්නක ඕනෆ"ක

කිඹරහකකිඹන්නුයිකඋත්හවක ශේ.ක 

භභක අ ේක පැ යෝන්ක  ප්රේභයත්න භන්ත්රීතුභහ කක ථහක

අව නකහිටිඹහ.කඑතුභහක ්පක රහ ව්ක ්පකරුකබහ ව්කහිටිඹහකන්පක

 වියි.ක භ කු එතුභහ කකථහ ව්දීක භතක්කවු ණ්ක ITN එ ක්ක"Chat 

'n Music" එ.කසිනවයි, තකංගීතඹයි, තකවිහිළුයි, තකථහයි, තකඳුශයි, තක

දුයිකිර ඵනකං ව්දීකථහක්කඅපික ්පකරුකබහ ව්දීකඑතුභහ න්ක

ඇහුහ.ක මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඒක ථහක ඇහුහභක වරික

ං ව්දීයි.කවළඵළයිකඒකථහ ව්කඅ නක්කඳළත් තන්කභහධයඹකහිුපුක

  නක්කවළටිඹුකඑතුභහභකකිඹනහකඑදහක ්පකය කරකභහධයඹක ියික

තළනදකිරබු ණ්කකිඹරහ.ක 

එතුභහ කකථහ ව්දීකකිඹනහ, තක ඳසුගිඹක දහක යත්ක  ෂින් ේහක

භවත්භඹහක  ්පක ඳහේයේ ්පන්තු ව්දීක විරුද්ධක ඳක් ගක  කෝහක භළද, තක

ඵහධහන්කභළදකශකඒකථහකෘතකගුණක නිදන්නහක නකු කක

ථහක්ක කිඹරහ.ක මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පක ය කරක

සමපැසුන්ුකඅභතකනළවළක යත්ක  ෂින් ේහකකිඹනකඒකභවහක යණක

විරුහුක ෘතක ගුණක රපුක වළටි.ක ශියහපැක ඵණ්ඩහයනහඹරහ කු

රපුක වළටි, තක රන්තක වික්රභතුංරහුක රපුක වළටික  ්පක ය කරක

සමපැසුන්ුකඅභතයිකකිඹරහකභභකහිතන් න්කනළවළ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඒක හ කභක භභක එක

හයණඹක්ක කිඹන්න කු ළභළිරයි.ක ඒක තභයික අ ේක ඒහඵද්ධක

විඳක් ගක ඇතළ්පක භන්ත්රීරුන්ක තභන් කකථහක අන්කයනක

භන්ක කි ව්, තක  ්පක ඹනක තත්ත්ඹක  නසක යන්නක න්පක අඳ කු

ඵරඹක  දන්නක කිඹරහයි.ක භුක භතයික වයිඩ්ක ඳහේක්ක පිටි ගක

ඳළළත්වුණුක රැසවීභදීක හිුපුක ජනහධිඳිරයඹහක අහනක ල ඹන්ක

කිව් ව්ක  භික්දක කිඹරහ.ක " ්පක යන්නක භුක පුළුන්, තක භ කු

 දන්න.ක භ කු දුන් නිත්ක භභක යරහක  ඳන්නහ"ක කිඹරහ.ක ඕක

තභයික ්ප ිල්රන් කකඅලයතහ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භභක ඔඵතුභහුක ඉිරවහඹක

භතක්ක යරහක  දන්නුක ළභළිරයි.ක අපික දන්නහක 2015ක ජනහරික

08 පැක දහක ජනහධිඳිරයණඹක්ක ළව ව්ක වුදක කිඹරහ.ක 2015ක

ජනහරික 08 පැක දහුක  ්පක ය කරක සමපැසසුක ජනහධිඳිරයණඹක්ක

ඉල් හද?ක නළවළ.ක ජනහධිඳිරයණඹුක අවුරුදුක  දක්ක ිරබිඹදීක

භහින්දකයහජඳක්කභවත්භඹහකජනහධිඳිරයණඹුකඑන් න්කඑතුභහක

අ ත්ක සිඹ ක  ද්ක ිරබිරහයි.ක  ්පක ය කරක තු නන්ක  දක

ඳහේයේ ්පන්තුක්, තක ඳශහත්ක බහක සිඹල්ර, තක 10ක්ක 12ක්ක වළරුණහභක

ඳශහත්ක ඳහරනක ආඹතනක සිඹල්රක අ ත්ක ිරඹහක  නයික එතුභහක

ජනහධිඳිරයණඹුකඑන් න්. 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඒක හ කභක අපික අභතක

යන්නුක විකනළිරකහයණඹක්කිර ඵනහ.කඒකතභයිකයුද්ධ ඹන්ක

ඳස ේක භහින්දක යහජඳක්ක භවත්භඹහුක රළබුණුක අසථහක ඩී.එස.ක

 ේනහනහඹක භළිරතුභහුක වළරුණහභක  ්පක ය කරක කිසිභක

නහඹ ඹකු කු නිරළබුණුකඅසථහක්කඵ.කඒකතභයි, තකයුද්ධ ඹන්ක

ඳස ේක  ්පක ය කරක අබයන්තයක ආයවුල්ක කිසික්ක ිරබු ණ්ක නළවළක

කිඹනකඑ, තකමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ. 

උතු ේක  වෝක දකු ණ්ක කිසිදුක ළටුභක්ක ිරබු ණ්ක නළවළ.ක ඒක
සිඹල්රුක ඩහක යුද්ධ ඹන්ක ඳස ේක  ්පක ය කරක සමපැසසුක  වික

භහනසිත්ඹුක ආහ.ක  ්පක ය කරක නහඹ ඹෝක ය කු  ුව න්ක

යක සථහයඹක ඉන්නහදකඒකසථහය ගක ඉන්නකපුළුන්ක වික

භහනසිත්ඹකය කරකසමපැසසුකහිටිඹහ.කඑ වභකිර ඵද්දීක භිනහදක

ඒක ඳහර ඹෝක ශේ?ක තු නන්ක දකඵරඹක්කිර ඵද්දී, තක ඳශහත්ක

බහක සිඹල් රහිභක ඵරඹක ිර ඵද්දී, තක ඳශහත්ක ඳහරනක ආඹතනක

සිඹල් රහිභක ඵරඹක කිර ඵද්දී, තක  ද්ලඳහරනක ල ඹන්ක ආණ්ඩුක

සථහයක ිර ඵද්දී, තක අබයන්තයක ළටු්පක නළිරක  ඵි විභක පැයවුල්ක

ඳරියඹක්ක පැේභහණඹක  රහක ිර ඵද්දී, තක ය කරක ංේධනඹක

 ුව න්ක ඉසයුක ඹන්නක අසථහක ිර ඵද්දීක  භිනහදක ක ඒක

ඳහර ඹෝක ශේ?කතභන් කකඵරකඳයහක්රභඹකළඩිකයකන්නක ්පක

ඳහේයේ ්පන්තුකඳහවිච්චිකකශහකවළය, තකය කරකජහිරකප්රිරඳත්ිරකවදන්නක

ඔවුන්ක භිනහදක ශේකකිඹරහකඅපිකඅවන්නකළභළිරයි.ක 

අදකනළතකයක්කඵරඹකඉල්රන, තකනළතකයක්කඅඳුකආණ්ඩුක
ඕනෆකකිඹරහකකිඹන, තකඅඳ කුආණ්ඩුකඵරඹකදුන් නිත්කයුකවදන්න්පක

කිඹරහකකිඹනක පිරි න්ක අපික අවන්නකළභළිරයි, තක එදහක යුද්ධ ඹන්ක

ඳස ේක යුක පැඹභක දිලහුක න්නක ිරබුණුක ඉඩඩක -ඒක අසථහ-ක

ඳළවළයක වළයරහක තභන් කකඵරක ඳයහක්රභඹ, තක තභන් කක ඳවු ල්ක ඵරක

ඳයහක්රභඹක විහිදුහක න්නක ්රිඹහක  ශේක වුද, තක ඒුක  නි යිදක

තු නන්ක  ද ක්ක ඵරඹක ඳහවිච්චික  ශේ, තක දවඅුනක ආණ්ඩුක්රභක

යසථහකං ලෝධනඹක නළල්රහක ්පකය කරකසමපැසසුක ුව න්ක

 භිනහදක  ශේක කිඹරහ.ක ඒක හ කභක යජ ගක  ේඹන්ක

 ුව න්, තකදළ න, තකඳෆ න, තක ඳිඩි නකපුංචිකඳන්ිර ගකසමපැසසුක

1009 1010 

[රුකශ්රිඹහපැකවි ේවික්රභකභවත්සමඹ] 



2016  භහේතුකක24ක 

 ුව න්ක  භිනහදක  ශේක කිඹරහක අපික අවනහ.ක දවඅුනක

ආණ්ඩුක්රභකයසථහකං ලෝධනඹක්පපේණ ඹන්භකඳහවිච්චික ශේක

තභන් කක වක තභන් කක ඳවු ල්ක ඵරඹක තවවුරුක යක න්නක

 නි ව්දක කිඹරහක අපික අවන්නක ළභළිරයි.ක එ වභක ්රිඹහක යරහක

අවුරුදුක  දුකයේන්කජනහධිඳිරයණඹුත්ක ගිහිල්රහ, තක තභන්ක

 නිහිතපුක විධිඹ කු ඵරඹක ඩහ නක ළටුණහු ක ඳස ේක දළන්ක

ඇවිල්රහකකිඹනහ, තක" ්පකභහකව ත්දී, තකඅ කරදීකඑක්ත්කජහිරකඳක්ක

ආණ්ඩුක තභයික  ්පක ඔක් ෝභක  ශේ, තක එක්ත්ක ජහිරක ඳක්ක

ආණ්ඩු ව්ක භන්ක භහේඹක පැහක තභයික අදක ආේථිඹක ළටිරහක

ිර ඵන් න්."කකිඹරහ.ක 

භභක අ ේක ක්කුඹුයක භන්ත්රීතුභහ කක එක තහුක එඟක

 නහ.ක එතුභහක  භික්දකකිඹන් න්?ක අපිකන්පක එදහක ඕනෆක තය්පක

යසහක දුන්නහක කිඹනහ.ක ඒක ඇත්ත.ක මරහනහරඪක රුක

භන්ත්රීතුභපැ, තකඑතුභහකකිඹපුකවිධිඹුකඕනෆකතය්පකරංභ ගකයසහල්ක

දුන්ුවකපැහක තභයිකරංහක භනහභනකභණ්ඩරඹක 2012දීකරුපිඹල්ක

සමයේඹනක 4, ත287ක්ක ඳහඩුක රඵන් න්.ක හි තනක හි තනක විධිඹුක යහජයක

 ද්ඳශකඳහවිච්චිකයපුකපැහකතභයි, තක ද්ලඳහරනකවුභනහකභතකඳහවිච්චික

යපුක පැහක තභයිකරංහක භනහභනක භණ්ඩරඹක 2013දීක සමයේඹනක

4, ත333කින්කඳහඩුකරඵන් න්.ක ෝටියේන්කකිව් ිත්ක2012දීක ෝටික

428ක්, තක 2013දීක  ෝටික 433ක්ක භනහභනක භණ්ඩරඹක ඳහඩුයි.ක

ජනහධිඳිරයණඹකඅන්කයරහක දයකඹනක ි කුආණ්ඩු ව්කඵසක

ටික  ද්ලඳහරනක යහඳෘිරරුක ඳහවිච්චික යරහක තත්ක රක්ක

1, ත400ක්ක විතයක භනහභනකභණ්ඩරඹුකණඹකිරඹරහක තභයිකහිුපුක

ජනහධිඳිරයඹහකක දයකගි ග.ක 

ශ්රීරන්න්ක එඹහේක රයින්ක භහභක 2012ක -ක 2013ක හර ගදීක

රුපිඹල්ක සමයේඹනක 21, ත751ක්, තක 2013ක -ක 2014ක හර ගදීක 28, ත828ක්ක

ඳහඩුයි.ක සමහින්ක රංහක භහභක 2012දීක රුපිඹල්ක සමයේඹනක 2, ත866ක්, තක

2013දීක රුපිඹල්ක සමයේඹනක 1, ත956ක්ක ඳහඩුයි.ක පැජක  තල්ක නීිරතක

ංසථහක 2012දීක සමයේඹනක 97, ත310ක්, තක 2013දීක සමයේඹනක 7, ත984ක්ක

ඳහඩුයි.කඅ ේකය කරකිර ඵනකප්රධහනකයහජයකආඹතනක භළපැකඳහඩුක්ක

රඵන් න්ක ඒක කිඹපුක ශභනහයණඹ කු පිංක සිද්ධක  න්නයි.ක ඒක

ශභනහයණඹක  වේතු න්, තක ඒක කිඹපුක භවහක ප්රහඥ, ඹන් කක ්රිඹහක

පිළි තක වේතු න්කතභයිකඒකඳහඩුකරඵන් න්.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඒහක තභයික අදක අඳුක  ්පක

විඳින්නකසිද්ධක  රහක ිර ඵන් න්.කඅදක අ ඳන්කඅවනහ, තකඇයික ඒහක

ළනකථහකයන් න්කකිඹරහ.කඒහකළනකථහකයන් න්කනළතු, තක

ඒහක දිවහක ආඳහුක වළරිරහක ඵරන් න්ක නළතුක ආණ්ඩුු, තක

ඳහරඹන් ,ු තක යුුක ඉසයවුක ඹන්නක පුළුන්දක කිඹරහක අපික

තමුන්නහන් ේරහ න්කඅවනහ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක ්පකරුකබහ ව්දීකථහකයපුක

භන්ත්රීරුකවිවිධකථහකකිව්හ.කසීපැකඑ ක්කකඹි ඹක්කහිටිඹහකකිඹරහක

10, ත000ක දඩඹක්ක ළහුහක කිඹරහක ඹක භවත්ත ඹක්ක අ ේක

භන්ත්රීතු භකුුකඋහවි ගදිකයව න්කකිව්හක .කමරහනහරඪකරුක

භන්ත්රීතුභපැ, තක ්පකආවහයරකප්රසමිරඹුකඅදහශකඹ්පකඹ්පකප්රලසනරුකදඩක

වනක නීිරක  ්පක භහක වත, තක අු, තක නඹක ඇතුශතදීක වළදු ව්ක නළවළ.ක

 ්පහක  ්පක ය කරක ිරබුණුක නීිර.ක ඹතුරුක ඳළදිඹක්ක ඳළද නක ඹනක

  නකුක වල්භකරකඑකනළතුකගිඹහකකිඹරහක දඩකළහු ිත්, තකඒක

 ්පකආණ්ඩු ව්කළරැද්දක්කකිඹරහකඇඟිල්රකදික්කයන්නකපුළුන්ද? 

 භිනහක වරික යදුක හුක වරික  ්පක ය කරක නීිරඹක අුවක

උහවිඹකින්ක දඩඹක්ක ළහුහභ, තක ඒත්ක අයක ''Chat 'n' Music"  එ ක්ක

"ඳුශයික සුසුභයි''ක කිඹනහක හ කක ක ඳහේයේ ්පන්තුුක ඇවිල්රහක

යඟඳෆහුක ්පක ය කරක සමපැසසුකඒකපිළින්නකසදහන්පකකිඹරහක භභක

හිතන් න්කනළවළ.කක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකභුකකිඹන්නකහුඟක්කහයණහකක

ිර ඵනහ.කනමුත්කභුකරළබුණක රහකඅුවයිකඒකරුණුකකිඹන්නක

ඕනෆ.කදළන්කITN එකළනක භතළනකථහකශහ.කදළන්කඒකළනකථහක

 ශේකනළත්න්ප, තකභභත්කකථහකයන්නකළභළිරකනළිරකභහතෘහක්.ක

 ්පක ය කරක සමපැසුන්ුක අභතකනළවළ, තක ඔඹක ITN  කිඹනකඑකඳවු ල්ක

නහළිහක වු ණ්ක  ි විභද, තක ඒක ඳවු ල්ක නහළිහක වළටිඹ කු

ඳහවිච්චික ශේක ි විභදකකිඹරහ.කඒ ක්කප්රෘත්ිරකකිඹන්නකත්තක

හරඹුකළඩිකහරඹක්කන්නහ, තකවිරුද්ධක ද්ලඳහරනඥ, ඹන්ු, තකඒක

 ද්ලඳහරනඥ, ඹන් කකඳවුල්රුකභඩකවන්න.ක 

"විඳයභ"කකිඹරහක භික් දෝකනඩරභක්කදභරහකඑදහක ්පකය කරක

සමපැසුන්කක තුශක වයඹ, තක  ක්රෝධඹක ඇිරක නක විධිඹ කු

 ද්ලඳහරනඥ, ඹන් කු ඳවයක වපුක වළටික අඳුක කඅභතක නළවළ.ක දළන්ක

ථහකයපුක භහධය ව්දීුවත්කඒකහර ගක ඒකඇතු ශේක හිටිඹහකන්පක

රේජහක  න්නක ඕනෆ.ක ITN එ කු ෆවිරහක වරික හිටිඹහක න්පක රේජහක

 න්නකඕනෆ.කඑදහක ක  භිනහදක ITN එක ශේ?ක  ්පක ය කරක ඳිදුක

භවජනතහ කකල්යේයේන්කඳහරනඹකවුණුකයජ ගකභහධයකආඹතනක

වළසිරු ණ්ක ි විභද?ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක කභභක ක  ්පකකිඹනකයණුකඅදක

ථහක යනක භහතෘහ කු අදහශක  නිවුණත්ක ක කිඹන්නක ඕනෆ.ක අදක

යජ ගකභහධයකකහිරිකිතඹකින්ක තියකඵරන්නක ්පකය කරකසමපැසුන් කු

අසථහකරළබීකිර ඵනහ.කඅදක''දිනසමණ''කඳත්රඹක ව්හ, තකරඳහහිපැඹක

 ව්හ, තක ITN එක  ව්හක ඒක ක ඕනෆභක එක ක ප්රෘත්ිරක ඕනෆභක

ඳක්ඹක  කනකුුක හිරිකිතඹකින්ක  තියක ඵරන්නක පුළුන්කක

තත්ත්ඹුකඇවිල්රහකිර ඵනහ.කක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඔඵතුභහ කක අයඹක ඇිරක

තකඑභකඑකහයණඹක්කකිඹරහකභ කකථහකඅන්කයනහ.ක

මරහනහරුඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක අදක  ්පක රුක බහ ව්ක මුදල්ක

ඇභිරයඹහකථහකශහ.ක ක ්පකය කරකඈතක්පකපැඹ්ප්පයේන්කආපුක

අහිංක ඳහල්ක දරු ෝක අදක ළරරි ගක හඩි රහක ඵරහක  නක

හිටිඹහ.ක ක ඒක දරු ෝක  භතළපැන්ක එළිඹ කු ඵළවළරහක ගිඹහුක ඳස ේක

ඳහ ල්ක ඳන්ිරක හභය ගදීක ගුරුතුසමඹක ක  ඳිඩික දරු කු න්කක

ඇහු ිත්, තක"පු ත්කඳහේයේ ්පන්තුකකිඹන් න්ක භික්ද?"කකිඹරහ, තක

දරුහක  නියදහභක කිඹහවි, තක "එක භහභහක   නක්ක ථහක යනක

 ිු, තකඅ නක්කඳළත් ත්කහිුපුකභහභරහක 'හ'කකිඹපුකඑයි, තකෆකවපුක

එයික ශේ.ක නක භිකුත්භකනළවළ, තකඒකවිධිඹුක කෝහකයපුකඑක

තභයික ඳහේයේ ්පන්තුක කිඹන් න්"ක කිඹරහ.ක ඒක තභයික අදක  ්පක

ඒහඵද්ධක විඳක්ඹක කිඹනක ණ්ඩහඹභක යුුක දීපුක ආදේලඹ.ක

විඳක්ඹුකගිහිල්රහකභහකවතක්, තකඅුක්, තකනඹක්කඹනක ි කුකමුදල්ක

ඇභිරයඹහකයනකථහුකඇහු්පන්ක දන්නකඵළරිකවඹියේඹහක

ෆවුණහකහ කකකරුදහක්කිර ඵනහකන්ප, තක ්ප ිල් රෝකආණ්ඩුක

ඉල්රන් න්ක යුක වදන්නද, තක තභන්ක වළ දන්නක දක කිඹරහක ප්රලසනක

යසමන්කභ කකථහකඅන්කයනහ.ක 
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ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතා 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ.කභහේතුක8ළපැකදිනකඅභළිරතුභහක
ඉදිරිඳත්කයුවකරළබකනකඅඹකළඹකං ලෝධනඹක-කඵදුකං ලෝධනඹ

-ක ළනක ඊ ගත්, තක අදත්ක ථහක යද්දීක අඳුක දළුව ණ්ක ඉිරවහ ගක

දරුණුභක  ෝදහක ඳහ ුකරක්කවුණුක අඹක ළඹක ළනකතක ිච්චයක
දසක ථහක යයිද, තක  ිඳභණක දසක  ්පක ළනක විහදක යයිදක
කිඹරහයි.ක ක ක  ්පක භන්ත්රීරුක  භිනකප්රහලකශත්, තක  ්පක භන්ත්රීරුක

 භිනක  ඹෝජනහක  නහත්ක ඒහක කක  ්පක යුක තුශක ඉසුක සිද්ධක
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ඳහේයේ ්පන්තු 

යන්නුකඵළරික  රහක ිර ඵන් න්කඒක වළභක  දඹුභක ''යහජඳක්ක
වතරඹ''ක දභහක න්නක වදනක පැහයි.ක වළභක  ද්ුභක යහජඳක්, තක
යහජඳක්, තක යහජඳක්.ක [ඵහධහක කිරීභක්]ක ඒක  ෝුත්කවතරඹක

තභයි.කදළන්කඒකඔඵතුභන්රහුකදළුවණකඑකඅපිකඅඹකයනහ.කඒක
 ෝුත්කවතරඹ.ක දළන්ක ඒක දළපැරහ.ක ඒක පැහක අපික අනහතඹක
ළනක ළරසු්පක වදද්දීක යහජඳක්කවතර ඹන්කඋදවුක න්නකඕනෆඹක

කිඹනකඑකඔඵතුභන්රහ කුදළුවණුකඑකළනත්කඅපිකතුටුක නහ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකදළන්ක ්පකඅඹකඳින් න්කහුද?ක
අදක අ ේක රුක ජිත්ක  ප්රේභදහක අභහතයතුභහක ථහක ශහ.ක එතුභහක

කිව්හක අපික ්පඵන්ධතහක ඳළළත්වු ව්ක උන්ඩහ, තක නයිජීරිඹහ, තක
ඉිර ඹෝපිඹහක ළපැක ක යුල්ක එක්ක කිඹරහ.ක වළඵළයි, තක අපික චීනඹකක
එක්ත්කුයුතුකශහ.කකවළඵළයික ්ප ිල්රන්ුකිර ඵනකඑභකය කු

චීනඹක තභයික ක කිඹනක එක කිඹළවු ණ්ක නළවළ.ක ඒක කිඹළවු ණ්ක
ජනහරික 8ළපැක දහුක යේන්.ක වළඵළයි, තක අදක තමුන්නහන් ේරහක චීනඹක
න්දනහක භහනකයනකපැහක චීනඹකවංහක  නකථහකයනහ.කඅදක
චීනඹකන්දනහකභහනකයනකතත්ත්ඹුකඳත්ක රහ.ක 

අදකඅභළිරතුභහකඇවිල්රහකකකිඹනහ, තක"අපිකදළන්කචීනඹුකඹනහ, තක
අපික චීනඹත්ක එක්කථහකයනහ"ක කිඹරහ.ක  භිද, තක දළන්ක චීනඹක
ළනක දළපැරහක ිර ඵනහ.ක ක  ්පක ය කර, තක  රෝ ගකඉිරවහඹක ක අුවක

පිළින්නකඕනෆ, තකඅඳුක දඹක්කයකන්නකපුළුන්භකිර ඵන් න්ක
හ න්දකකිඹරහ.කඅඳුකදළ නන්නකඕනෆ, තකඅඳුකයුුක දඹක්කන්නක
පුළුන්කහ න්දකකිඹරහ.කඑ වභකනළිරක නක නකභනසහතක

ඔළු ව්කිරඹහක න, තකඒ ිල් රෝකශහුක ්ප ිල් රෝකයන් න්ක
නළවළයිකකිඹකකිඹහකහිටිඹහුකවරිඹන් න්කනළවළ.කේතභහනකආණ්ඩුක
දළන්ක ළරසු්පක සක යක ිර ඵනහ, තක  ඩිරේක බියේඹනක 1.5ක්ක

ජහතයන්තයක මරයක අයමුදයේන්ක රඵහක න්න.ක ක වළඵළයි, තක  ්ප කු
 ින් ද්සික ණනහක්ක ිර ඵනහ.ක ණඹක  දනහක න්පක
 වකක් ුඹහේක රක්ඹුකළඩිකප්රභහණඹක්කවීක ිවිතළපැන්කඅයින්ක

යන්නකඕනෆ.ක 

ඒක විතයක්ක  නි යි, තක VAT  එත්ක ළඩික යන්නක ඕනෆ.කකක

ආ ඹෝජයින්ුකතත්කඵදුකළඩිකයන්නකඕනෆ.ක ්පකඵදුකණනහක
 නහහුක ඳස ේක අඳ කු  ඩිරේක බියේඹනක 1.5ක්ක ව්පඵක  ව්වි.ක

වළඵළයි, තකඅ ේකය කරකආ ඹෝජයින්කඉන් න්කනළවළ, තක කමරහනහරඪක
රුකභන්ත්රීතුභපැ.ක ක කආ ඹෝජඹන්ක දළන්ක අ ේක යුක රංගුකයරහක
ිර ඵන් න්ක ඉිරවහ ගක හිුපුක දඬු්පක මුදරහයේරහ කක ණනුයි;කක

ක්විිරකමුදරහයේරහ කකණනුයි.ක කඅන්නකඒකණනුකතභයිකදළන්ක
අ ේක යුක ක දහරහක ිර ඵන් න්.ක  භිද, තක ක  භහික ක ක ආ ඹෝජනඹක
යන්නකබඹයි.කකඹ්පකආ ඹෝජනඹක්කශහභකකඒකප්රහකධනඹකභතකඵදුක

ළහුහභක භිදක න් න්කකිඹනකඑකඅ ේකඅභළිරතුභහකකඳසුගිඹක
භහේතුක 08ක ළපැදහක කිව්හ.ක ක ඊුක ඳස ේ, තක ක ක දළන්ක ඇවිල්රහක සිටිනක
ආ ඹෝජඹුවත්ක ල්ඳනහක යන් න්ක ආඳසුක ඹන්නයි.ක ක ක  ්පක

ආ ඹෝජයින්ක ටික  ඳයශහක  නක යුක වළයක ගිඹහභක  ්පක ය කරක
ආ ඹෝජනඹක යන් න්ක  ි විභද?ක ක ඔඹක  ික්සළන්ක
ේභහන්තලහරහරුත්කඕයිකවු ණ්.ක 

 

ගු මන්ත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ප්රහකධනකරහබඹ-කකකක 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතා 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

රුකභන්ත්රීතුභපැ, තකකප්රහකධනකරහබඹකභතකඵද්දකවන්නකත්තහභක
දළ න්වි.ක  භිද, තක ප්රහකධනක රහබ ඹන්ක එතුභන්රහක ඹ්පක ඹ්පක

 ද්ල්ර කුමුදල්කවිඹද්පකයද්දී, තකප්රහකධනඹකඹ්පකඹ්පකආහය ඹන්ක

එතුකයකපැද්දී, තක ්පහ කුඵදුකඅඹකයද්දීකසමපැසසුකඉඳීවිද?ක ්පහක
 ත්රු්පක න්නක ඕනෆ.ක  ්පහක  ඳිඩික ශභයින්ුත්ක  ත් යනක සත්ර.ක
 ඳිඩිකශභයින්ුත්ක ත් යනක ද්ල්.කඒකපැහක ්පක ද්ල්ක ත්රු්පක
අය නකඒකඅුවක ්පකය කුඉදිරිඹුක නකඹන්නකතමුන්නහන් ේරහක

ුයුතුකයන්නක ඕනෆ.ක  ්පක විහිළුුක න්නකඑක  නි යික
යන්නක ඕනෆ.ක ඔඵතුභන්රහක වළභදහභක ථහක යන් න්ක
යහජඳක්රුන්කකිඹහපුක ද්ල්කළනයි.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භුක  ඳයක ථහක ශක රුක
ශ්රිඹහපැකවි ේවික්රභකභන්ත්රීතුසමඹකකිව්හකහ කකඇත්තුභකකුරුණෆරක
රක ඳළළුණුක එකළනක අදක එක්ත්ක ජහිරක ඳක් ගක අඹුක වරිභක

බඹක්කිර ඵනහ.කකරකඳළළුණුකඑකළනකඑක්ත්කජහිරකඳක් ගක
අඹුක බඹක ඇිර.ක නමුත්, තක  ්පක රක ඳළළිරහක ිර ඵන් න්ක එතුභන්රහක
කිඹපුක ේඳ, තක ේල්කපැහයි.කඑතුභන්රහකකිඹපුකකිසික දඹක්ක ්පක

ය කරකකසිදුකවුණහකද?ක 

අදකද ේකයහජයක ේඹහුකකඳඩිකරළබිරහකිර ඵනහ.කරුපිඹල්ක
2, ත500ක  භයක මයේක ළටුඳුක එතුක  රහක ිර ඵනහද?ක ක අඹක
ළ ඹන්ක ඳස ේක ක  ්පක   න් න්ක 4ළපැක භහඹ.කදහක ඉන්දක

 ්පක  දනහක කිව් ව්?ක ක අඹක ළඹක ඉදිරිඳත්ක ශක ද ේක ඉරහක
කිඹනහ, තක ක "රඵනකභහ ගකඉරහක එතුකයනහ, තක ඊශඟකභහ ගක
ඉරහක එතුක යනහ"ක කිඹරහ.ක ක නමුත්ක ක අදක දින ගක ඳඩික ත්කක
පුද්රඹහුත්කරුපිඹල්ක 2, ත500ක මයේකළටුඳුකඑතුකයරහකනළවළ.කක

ඉිරන්ක  භළපැක  ද්ල්ක පැරු ණ්ක කිව්හභ, තක ක  වුක අපැද්දහක
න ිුකල්ක නි යි, තක භිනහකඳළ ශේවිදකදන් න්කනළවළ.ක 

රුකඅභළිරතුභහ කකඋඳන්කදිනඹකපැහකකඅදකභන්ත්රීරුකවිලහරක
පිරික්ක ක  ක්ක්ක න්නක ුවයඑළි ගක ඳළළත් නක ක party  එ කු

ගිහිල්රහක න්නුකඇිර, තකරුකබහ ව්කසිටිනකභන්ත්රීරුකප්රභහණඹත්ක
අඩුක රහක ිර ඵන් න්.ක මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක ්පකනක
 ිුක ශීඝ්ර ඹන්ක  ඩිරේක එ ක්ක අඹක ඉවශක ඹනහ.ක භහක හිතනක

විධිඹුකක ඩිරේකඑකදළන්කරුපිඹල්කක147ුත්කළඩිඹකඉවශකගිහිල්රහ.ක
ඒක පැහක ආ ඹෝජඹන්ක යුක ළනක ිර ඵනක විලසහඹක අත්ක වළයක
ිර ඵනහ.ක ඒකවිතයක්ක නි යි, තක ක දළන්කආණ්ඩුකකිඹන්නකඳුන්ක

 නක ිර ඵනහක ක අ ේක හර ගක වංරහක තභයික ණඹක අය නක
ිර ඵන් න්කකිඹරහ.කඉිරන්කවංරහකණඹකඅය නකිර ඵනහකන්ප, තක
 ඳිත්රක යේඹළවිරහක නළත්න්පක  භිුදක ඒහක  න් න්?ක

 න්නකඅලයතහක්කනළවළ.කඑ වභකවංරහකණඹකඅය නකය කු
ඳහරනඹක යපුක හරඹක්ක ිරබු ණ්ක නළවළ.ක වළඵළයි, තක  ්පක  රහ ව්ක
ඳළවළදියේභකඑකහයණඹක්කළනකකිඹන්න කුඕනෆ.කකක 

භහින්දක යහජඳක්ක හිුපුක ජනහධිඳිරතුභහක මුදල්ක ඇභිරයඹහක
ල ඹන්ක  ්පක ඳහේයේ ්පන්තුුක ඇවිල්රහක යපුක  ථහක තුළින්ක
ඉදිරිඳත්ක යරහක ිර ඵනහ, තක ක ක භහින්දක යහජඳක්ක යජඹක ණඹක
රඵහ නකිර ඵනහකන්ප, තකකඒකකරඵහකත්කකසිඹ භකණඹක ුව න්ක

යහඳෘිරකයරහකිර ඵනකඵ.කයහඹක ුව න්කණඹකත්තහ;කගුන්ක
 තිටු ඳිශක ුව න්කණඹකරඵහකත්තහ;කකවිදුයේකඵරහහයකතළනීභක
 ුව න්ක ණඹක රඵහක ත්තහ;ක භහේක ඳද්ධිරක සක කිරීභක
 ුව න්කණඹකරඵහක ත්තහ.ක ක භහින්දක යහජඳක්ක ජනහධිඳිරතුභහකක

ණඹකරඵහ නකඒකසිඹ කයහඳෘිරකයකඅන්කකයරහකිර ඵනහ.ක
වළඵළයි, තකඑදහකරඵහකත්කසිඹ භකණඹරුකකඩහකක ්පකයකඇතුශතක
තමුන්නහන් ේරහකරඵහකත්කණඹකමුදල්යේන්කකකිසිදුකළඩක්කයරහක

නළවළ.ක ක එක  ඵෝක්කුක්, තක එක ඳහරභක්ක වදරහක නළවළ.ක ක ඊ ගක
 ඳ ේදහක දිනක සිඹ ගක ළඩුවනක ක ඹු ත්කඳහයල්කවළදුහ.ක ක ඒහක
 ි විභදකවළදු ව්කකිඹරහකඅපිකදන්නහ.කක 

2015 යකවහකකඅඹකළඹක ුව න්කඅපික න්කයපුකමුදල්ක
ටික අය නක තභයික තමුන්නහන් ේරහක ඔඹක ඳහයල්ක ටික වදහක
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[රුකඉන්දිකඅුවරුද්ධක වේයත්කකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

ත් ත්.කකඒකමුදල්කප්රභහණඹත්ක න්කයකදුන් න්කඅපියිකකිඹනකඑකක

කිඹන්නුක ඕනෆ.ක ක ක තමුන්නහන් ේරහ කක අඹක ළඹක තුළින්ක අඳ කු
 න්ක යපුක විභධයතක ප්රිරඳහදනත්ක  ්පක න ිුක රඵහක දීරහක
නළවළ.කඒත්ක ියිකවිධිඹුකං ලෝධනඹකයයිදකදන් න්කනළවළ.ක 

රුක ජිත්ක  ප්රේභදහක ක ඇභිරතුභහක ථහක යසමන්ක ක කිව්හ, තකක

"ව්පඵන් තිුක යහඹක්ක වදරහක ිර ඵනහ, තක ළඩක්ක නළවළ;ක
ව්පඵන් ති කු ගුන්ක  තිටු ඳිශක්ක වදරහක ිර ඵනහ, තක ළඩක්ක
නළවළ;කභහේකවදරහකිර ඵනහ, තකළඩක්කනළවළ"කකිඹරහ.ක භිනහදක

එතුභහකථහක ශේ?කඑතුභහ කකකථහ ව්කිරබු ණ්කවයඹකවිතයයි.කක
එතුභහ කක පිඹහක ඒක හර ගක පැහක ණනහක්ක වදද්දීක අපික
වය ඹන්කථහක ශේකනළවළ.කඑතුභහුකඅදකදියුණුකයන්නකපුළුන්කක

පැධහනඹක්ක හ කක ඳශහතක්ක දීරහක ිර ඵනහ.ක එතුභහුක පුළුන්ක ඒක
ඳශහතකදියුණුකයන්න.කයහඹකදියුණුකයන්න, තකගුන්ක තිටු ඳිශක
දියුණුකයන්න, තකකභහේකඳද්ධිර ඹන්කඒකවහකඅලයකපිඹයකන්නක

අදක එතුභහුක පුළුන්.ක ක රුභහන්තරුන්ක  න්හක න්න, තක ඒක
ප්ර ද්ල ගක ඉඩ්පක  න්ක ය නක ේභහන්තලහරහක ෆදීභක හ කක
විලහරකළඩක ිුක්කඑතුභහුකයන්නකපුළුන්.ක 

වළඵළයි, තකඉිරන්කඅභළිරතුභහකයන්නක දන් න්කනළිරකඑකළනක

න්පක අඳුක යන්නක  දඹක්ක නළවළ.ක අදක ක ගිහිල්රහක අභළිරතුභහත්ක
එක්ක ක එතුක  රහක  ක්ක්ක හරහක හභදහනක  න්නක ක ුයුතුක
 ශිත්කන්පක ්පක ද්කයකන්නකපුළුන්. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඔඵතුභහුකතකවිනහඩිඹයිකිරක ඵන් න්. 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතා 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 ්පභුකභුකතකවිනහඩික දක්ක දන්න, තකමරහනහරඪකරුක

භන්ත්රීතුභපැ.ක 

 භිද, තක ්පක ළනක  ඳිඩ්ඩක්ක අපිකථහක  රු ිත්ක එ න්ක
භුත්ක හසිඹක්, තක රහබඹක්ක රළ ඵයි.ක  ්පක සිඹ භක ණඹක ළනී්ප, තක

සිඟභ න්ක ඹෆ්පක අ ේක යු කු  රිකුක අ ෞයඹක්ඹක කිඹනක එක
ළනත්ක ්පක රහ ව්දීකඅපිකථහකයන්නකඕනෆ.ක භිද, තක ්පකයක
තුශක අපික ඵරහ ඳි යිත්තුක වුණුක ආේථික ේධනඹක සිඹඹ කු 6.5යි.ක
2016කේ ගදීකඑඹකකසිඹඹුක5.5ුකවිතයකඅඩුනකතත්ත්ඹක්කසිද්ධක

 යිකකිඹරහක දළනී නකඹනහ.කඒකපැහකආේථිකේධනඹක්කඇිරක
යන් න්කනළිරකඅඳුකජීවි ත්ුත්ක ්පකයුක ිඩකන්නකඵළවළ.කවීක
 ිවිඹහක ඳහය කු දභරහ, තක  ත්ක  ිවිඹහ කක  ත්ක ඉඳල්ක ටික දය කු

ඳරහ, තක යඵේක සක ටික දයුක ඳරහක ිර ඵනහ.ක චීනඹත්ක භඟක
ුව දුවක යරහක  ්පහ ඹන්ක අපික ඹ්පක කිසික ආදඹභක්ක ත්තහ.ක ඒක
හ කභක  ිහුක ේභහන්තඹක තුළිුවත්ක අපික ආදහඹභක්ක ත්තහ.ක ඒක

විධිඹුක ්පකසිඹ ක ද්ල්කතුළින්කඅපිකආදහඹභක්කරඵහකත්තහ.ක 

ඳසුගිඹකභළිරයණ ගදීකසමපැසසුකඡන්දඹකඳහවිච්චික ශේක රිකුක
ඵරහ ඳි යිත්තුක්කතඵහක නයි.කයු යෝඳහකංභ ඹන්කඹ්පකකිසික

හසිඹක්කඅඳ කු රළබිරහකඅ ේක භත්යක ්පඳතකඅඳනඹනඹකයන්නක
පුළුන්ක යි, තකඑභකභත්යක්පඳතකතුළින්කඅඳුකආදහඹභක්කරළ ඵයි, තක
ඒකහ කභකGSP Plus එකඅඳුකරළ ඵයිකකිඹරහ, තක ්පකහ කක රිකුක

ඵරහ ඳික යිත්තුක අඳුක ිරබුණහ.ක  ්පක ඵරහ ඳි යිත්තුක සිඹල්රක
ඩහ නකළටු ණිත්කඅඳුක ්පකළඩකපිළි ශකඉදිරිඹුකයක නක
ඹන්නකඵළවළ.ක 

දළන්ක ්පකවළ භෝභක"ඉක්හක්"කකදිවහකඵරහ නකඉන්නහ.ක ්පක

"ඉක්හ"ක දහක ළටිරහක නතීදක දන් න්ක නළවළ.ක එභක
ඵරහ ඳි යිත්තුක ඒයි.ක අයක භරික්හේක භන්ත්රීතුභහක කිව්හ, තක
 රෝඹුක අ ේක දළුවභක දීරහක ල්යේක උඳඹන්නක පුළුන්ක ක්රභක

ිර ඵනහක කිඹරහ.ක භභක හිතන් න්ක ඔඹක "ඉක්හ"ක ළ ුන්නක

ත්තහභක 1998ක දීක අපික වපුක ගිවිසු ්පක අ නක්ක එක තභයික ක අඳ කු
සිද්ධකන් න්.කඑතුභහභකකිව්හ, තකසිඹඹුක20යිකඅපිකඹළව් ව්, තකසිඹඹ කු
80ක්ක එ වන්කආහකකිඹරහ.ක ඒක හ කභකසිඹඹුක 10යි, තක 15යික අඳ කු
ප්රිරරහබක රළ ඵන් න්.ක අපැහේඹ ඹන්භක සිඹඹුක 90ක්, තක 95ක්ක

ඉන්දිඹහක ්ප න්කකප්රිරරහබකරඵහකන්නහ.ක 

තමුන්නහන් ේරහක භුක රඵහක දුන්ක හරඹක පිළිඵක ක භභක
සතුිරන්තකනහ.කවි ලේ ඹන්භක ්පකආේථිකක්රභඹකතුශකආේථික

ඔසතහේරහ ඉන්නක ආණ්ඩු, තක ආේථික වි ලේඥ, ඹන්ක සිටිනක
ආණ්ඩු, තකආේථිඹකළනකදන් න්කනළිරකමුදල්කඇභිරක  නක්ක
ඳත්කකිරීභක්පඵන්ධ ඹන්කඅඳුකයන්නක දඹක්කනළවළ.ක 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුකභන්ත්රීතුභහ, තකදළන්කඅන්කයන්න. 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතා 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භභකතත්ඳය ඹන්කඅන්කයන්න්ප.ක 

ඊ ගක -ක  ඳ ේදහක ඳත්ක වුණුක යත්ක  ෂින් ේහක භන්ත්රීතුභහත්ක

 ඵි විභක රිකුකවෆල්රක්කකකිඹරහකගිඹහ.කක ්පකඅසථහ ව්දීකඑතුභහක
 භතළනක නළතත්, තක භභක තක එක්ක රුණක්ක ඳළවළදියේක කිඹන්නක
ළභළිරයි.ක ක භභක දන්නහක විධිඹුක න්පක ක ඔඹක හර ගක ක  ිුනක
තුක්කුකින්ක වරික ල්ුසක එකින්ක වරික තභයික එතුභහක යුද්ධක

යරහකිර ඵන් න්.කක භිද, තකඒකහර ගකභහින්දකයහජඳක්කහිුපුක
ජනහධිඳිරතුභහකඇිරකතය්පක ක යුදකඋඳයණක දුන්නහ.කඒකකිසික  දඹක්කක
දුන් න්කනළවළකකිඹරහකයත්ක ෂින් ේහකභන්ත්රීතුභහකප්රහලකශහ.ක

එතුභහක ක  ිුනක තුක්කු න්ද, තක ල්ුසක එ න්දක යුද්ධක
 රු ව්කකිඹනකඑක කඳළවළදියේකයන්නක කකිඹරහකඉල්රසමන්, තකභ කු
 ්පක අසථහක රඵහක දීභක ්පඵන්ධ ඹන්ක ඔඵතුභහුක සතුිරන්තක

 සමන්කභහකකපැවඬකනහ.ක 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵි විභකසතුිරයි.ක 

මීශඟු, තකරුකසුජිත්කංජඹක ඳ ේයහකභන්ත්රීතුභහ. 

 

 

[අ.බහ.ක6.35] 

 
ගු සුජිත් වුංජය මඳමර්රා මශතා  
(ரண்தைறகு சுஜறத் சங்ஜ ததரர) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඳසුගිඹකභහේතුකඅුළපැකදහකරුක

අග්රහභහතයතුභහක  ්පක ය කරක ආේථික ප්රිරඳත්ිරක වක ඵදුක ප්රිරඳත්ිරක
්පඵන්ධකයනක රදක වි ලේක ප්රහලඹක ්පඵන්ධකභුත්ක අදවසක
දළක්වීභුක අසථහක රළබීභක ළනක භභක  ්පක අසථහ ව්දීක ඉතහභත්ක

තුුුකඳත්කනහ. 

ඊ ගකදත්, තකඒකහ කභකඅදක දකපුයහත්කරුකභන්ත්රීතුභන්රහක
එතුභහ කක ආේථික ළඩක පිළි ශක ්පඵන්ධ ඹන්ක  නි ඹකුත්ක
ආහය ගකඅදවස, තකඒකහ කභකවි ව්චනකඉදිරිඳත්කයන්නකුයුතුක

ශහ.කභභකහිතනකවළටිඹුකහුඟක්ක රහුක ්පකරුකභන්ත්රීතුභන්රහක
රුණුකඳළවළදියේක  ශේක එතුභහ කක ඵදුක ප්රිරඳත්ිරඹක ළනක වක ඵදුක

1015 1016 



ඳහේයේ ්පන්තු 

ළඩිකකිරීභක ්පඵන්ධයි.කමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක එ වභක
න්පක අපික ල්ඳනහක යරහක ඵරන්න කු ඕනෆ, තක  ්පක ඵදුක මුදල්ක ළඩික
යන්නත්, තක ඒක හ කභක නක ආේථික ප්රිරඳත්ිරඹක්ක වඳුන්හක

 දන්නත්කඑතුභහුකසිද්ධකවකහයණහකකුභක්දකකිඹරහ.ක 

 භතළනදිකවුරුත්කථහකයපුකහයණහක්කතභයි, තකඳසුගිඹකයජඹක
හර ගක  ්පක යුුක ඔ යිත්තුක  නි දනක ආහය ගක ණඹක රඵහක

ළනීභ.ක භෆතක ඉිරවහ ගක  ියිභක යජඹකින්ත්ක ත් ත්ක නළිරක
ආහයඹුකවිලහරකණඹකප්රභහණඹක්ක ්පකයුුකත්කපැහකතභයිකඅදක
 ්පක ඵදුක ප්රිරඳත්ිරක අුවභනඹක යන්නක  ්පක යජඹුක සිද්ධක  රහක

ිර ඵන් න්කකිඹරහකඅපික ්පකඅසථහ ව්දීකකිඹන්නුකඕනෆ.කඕනෆභක
යජඹුක ය කරකංේධනඹකවහකණඹක ක න්නකසිදුකනකඵකඅපික
දන්නහ.කඒකහ කභක භතළනකසිටිනකභවයකභන්ත්රීතුභන්රහකකිව්හ, තක

 ්පකත්තහකවකවළභකණඹකමුදරක්භකංේධනකුයුතුකවහක න්ක
ශහකකිඹරහ.ක ංේධනකුයුතුක වහක  ්පකණඹයේන්කඹ්පකකිසික
මුදරක්ක  න්ක යන්නක ඇිර.ක ඒක ්පඵන්ධකථහක යනහක න්ප, තකකක
ඳසුගිඹක හර ගක  ්පක ය කරක සිදුක වක  ද්ල්ක දිවහක ඵරන ි කු  ්පක

මුදල්යේන්ක සිඹඹුක 50ක්ත්ක ජනතහ කක ප්ර ඹෝජනඹක වහක
රළබුණහදක කිඹරහක තභයික අපික ල්ඳනහක යන්නක ඕනෆ.ක ඳසුගිඹක
හර ගක ්පකය කරකසිදුකවක ද්ල්කදිවහකඵරන ිු, තකකඑභකමුදල්යේන්ක

සිඹඹ කු 50ක්භක ක  න්ක වු ණ්කංචහක වක දණඹකවහයි.ක ක  ්පක
ය කරකජනතහුකඅදක ්පකතය්පකඵදුකඵයක්ක ක දයහකන්නකසිද්ධක රහක
ිර ඵන් න්කඳසුගිඹකහර ගකසිද්ධකවක වියභකවකංචහකපැහඹක

කිඹනකඑකභභක ්පකඅසථහ ව්දීකකිඹන්නකඕනෆ.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ඳසුගිඹක හර ගක ඹ්පක ඹ්පක
යහඳෘිරකළපැක ද්ල්කආය්පබක රුහකකිඹරහකකිව්හ.කනමුත්, තකඅපික
ඳළවළදියේභක දන්නහක  ්පක ආහය ඹන්ක ආය්පබක ශක එක
යහඳෘිරඹකින්ත්ක  ්පක ය කරක ංේධනඹකවහ, තක ජහිරක ආදහඹභක

වහකමුදරක්කරඵහකන්නක ක ්පකනකවිුත්කපුළුන්භක්කරළබිරහක
නළවළයික කිඹරහ.ක  ්පක ය කරක ංේධනඹුක අලයක යනක කිසිභක
දහඹත්ඹක්කඳසුගිඹකහර ගකආය්පබකයපුක රිකුකයහඳෘිරයේන්ක

රළබු ණ්කනළවළ.ක ඒක හ කභක ව්පඵන් තිුක යහඹ, තක භත්තරකගුන්ක
 තිටුඳශක ළපැක යහඳෘතීන්ක වහක විලහරක  රක මුදල්ක ප්රභහණඹක්ක
 න්කශකයහඳෘතීන්කවිධිඹුකතභයිකඅපිකවඳුනහක නකිර ඵන් න්.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක එඹහේරංහකආඹතනඹකළන, තක
සමහින්ක රංහක ආඹතනඹක ක ළන, තක ක රංහක පැජක  තල්ක නීිරතක

ංසථහකළන, තකරංහකවිදුයේඵරකභණ්ඩරඹකළනක ්පකරුකබහ ව්දීක
ථහකශහ.ක මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඅපික දන්නහක ඳසුගිඹක
අවුරුදුක 10ක 15ක හරක සීභහක තුශක  ්පහක ආේථික ල ඹන්ක

ශභනහයණඹකයන්නකඒකඳළළිරකයජඹුකපුළුන්භක්කිරබු ණ්ක
නළවළකකිඹරහ.කභභකහිතනකස න්ක ්පහ ගකඳහඩුකත් තිත්කරුපිඹල්ක
බියේඹනක ෝටිකණනක්කඳභණකනහ.කඒකඳහඩුක්පඵන්ධකභභක

එකින්ක එක  ්පක අසථහ ව්දීක ථහක යන්නක ඵරහ ඳි යිත්තුක
න් න්කනළවළ.කඅදක ්පකය කරකජනතහුකතභයික ්පකඳහඩුකදයන්නක
සිද්ධක රහකිර ඵන් න්.කක 

භවයක රහ කුජනතහක ුව න්ක ්පකඳහඩුකරඵනකආඹතනක
පුද්ලීයණඹක යන්නක එ වභක නළත්න්පක යජඹුක සිඹඹුක 50ක්ක

ිරඹහක  නක ළඩක ුයුතුක යන්නක ථහක  ශිත්ක අපික දන්නහකක
 ද්ලක හිවතෂීක කිඹනක  ද්ලඳහරනඥ,  ඹෝක ඒක වහක  නි ඹකුත්ක
ආහය ගක කවිරුද්ධ්පකප්රහලකයනකඵ.ක ඒක වහක නි ඹකුත්ක

ආහය ගක උද් කෝණක යසමන්ක එළිඹුක ඵහිනහ.ක නමුත්ක
මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඅපිකල්ඳනහකයරහකඵරන්නකඕනෆක
 ්ප ක්කඳහඩුකදයන් න්කවුදකකකිඹරහ.කඅහනකල ඹන්ක ්පකය කරක
ජනතහක තභයික ඳහඩුක දයන් න්.ක අ ේක ය කරක ්පඳත්, තක අ ේක ය කරක

ිර ඵනක ද්ල්කඅපිකයකින්නකඕනෆකකිඹරහකඅපිකල්ඳනහකයන්නක

ඕනෆක නහ.ක වළභදහභක අපික කිව් ත්ක එයි.ක ක නමුත්, තක  ්පක ඳහඩුක
දයන් න්කවුද?කඅවුරුදුකණනක්කිරස ේක ්පකය කරකජනතහක ්පක
ඳහඩුකදයහ නයිකඒකඅඹකඵදුකමුදල්ක ව් ව්.ක 

එඹහේරංහකඑ ක්කඳහඩු, තකරංහකවිදුයේකඵරකභණ්ඩර ගකඳහඩු, තක

අ නකුත්ක යහජයකආඹතනරකඳහඩුක වහකමුදල්ක  න් න්ක ්පක
ය කරකජනතහයි.ක ්පකජනප්රිඹකතීයණඹක්ක නි යි.කනමුත්, තකරුක
අග්රහභහතයතුභහකප්රමුකයජඹුකභභකකිඹන් න්කඅපැහේ ඹන්භකය කරක

ජනතහ කක හිතක සුක පිණික  ්පක ඳහඩුක රඵනක ආඹතනක සිඹඹ කු
51ක්ත්ක යජඹක ඹු ත්ක ිරඹහ නක ඉිරරික ටික  ඳෞද්ලීයණඹක
යන්නකඕනෆකකිඹනකප්රිරඳත්ිරඹුකඅපිකඹන්නකඕනෆකකිඹනකඑයි.ක

එ වභක නළිරක දහත්ක  භභක ආඹතනක ආේථික ල ඹන්ක
ලක්ිරභත්ක  ිඩන්නක පුළුන්භක්ක නළවළයික කිඹනක එක භභක
 ්පකඅසථහ ව්දීකකිඹනහ.ක 

ඊුකඅභතයකරුකඅග්රහභහතයතුභහ කකආේථිකළඩකපිළි ශක්ක
ිර ඵනහ.ක ඒකතභත්ක හුත්ක  ත් යන් න්කනළවළ.ක  ඵි වෝක

අසථහරදීක අ ඳන්ක අවනහ, තක අපික ඵරඹුක ඇවිල්රහක  භික්දක
 ශේක කිඹරහ.ක භභක හිතන් න්ක ඒහඵද්ධක විඳක්ඹත්ක අ නකුත්ක
භන්ත්රීරුන්කවළභ දනහභත්කඒක්පඵන්ධකවි ව්චනඹකයනක ි කු

කිව් ව්, ත"අපික  භිනහදක යරහක ිර ඵන් න්"ක කිඹරහ.ක ආේථික
ල ඹන්ක ඇදක ළටිච්චක යුක්ක අපික බහයක  න, තක  ්පක භහක 6ක තුශදීක
 රිකුකළඩක ිුක්කඅපික රුහ.කක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකජහතයන්තයඹකදිනහකන්නක ්පක
නකවිුකඅපිකුයුතුකයරහකිර ඵනහ.කජහතයන්තයකල ඹන්කඅඳ කු
 වික ඳළවළදියේක චිත්රඹක්ක ිරබු ණ්ක නළවළ.ක අඳුක ජහතයන්තයක
ල ඹන්ක  රිකුක ව ඹෝඹක්ක ිරබු ණ්ක නළවළ.ක අිරරුක

ජනහධිඳිරතුභහත්, තක රුක අභළිරතුභහත්ක ඳසුගිඹක හරක සීභහක තුශක
විවිධක යුරුක ගිහිල්රහක යහජයක නහඹඹන්ක වමු රහක ළදත්ක
යුල්ක එක්ක අදක නක විුක ක  වික ආේථික ්පඵන්ධතහක්ක

ඳත්හ නකඹන්නකුයුතුකආය්පබකයරහකිර ඵනහ.කඒකඅුව, තක
ඉදිරිකහර ගකදීකසිදුකනකළඩකපිළි ශක්පඵන්ධකඅඳුකසුඵහදීක
අදවක්කතඵහකන්නකපුළුන්.කඑළපැකආේථිකදළක්භක්කිර ඵනහඹක

කිඹරහකභභක ්පකඅසථහ ව්දීකභතක්කයන්නුකඕනෆ.ක 

අඳ කු භතයික රුක අග්රහභහතයතුභහක 2001-2004ක හරසීභහ ව්ක
 ්පකයුකබහයකත්තකඅසථහ.කඑවිුත්කඑතුභහුකආේථිකල ඹන්ක

ළඩකපිළි ශක්කිරබුණහ.කඒකභතඹකළනක ්පකඅසථහ ව්දීකප්රහලක
යන්නකඕනෆ.ක මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක 2001ක දීක අඳක යුක
බහයක ත් ත් ෘණක ආේථිඹක්ක ිර ඵනක යුක්ක විධිඹුයි.ක ඒක

අසථහ ව්දීත්ක ්පකහ කකඅේබුදඹුකඅග්රහභහතයතුභහුත්, තකඑක්ත්ක
ජහිරකඳක්කආණ්ඩුුත්කඹන්නකසිදුක රහකිරබුණහ.කනමුත්, තකඑතුභහක
අදක හ කභක එදහකජහතයන්තය ගක ළදත්ක යුල්ක එක්කහච්ඡහක
යරහක රිකුකළඩකපිළි ශක්ක්රිඹහත්භකයන්නකුයුතුකශක

ඵකඅඳුකභතයි.ක ක "ඹළිකපුබුදමුකශ්රීකරංහ"කකිඹරහකළඩුවනක්ක
 නළල්රහකරුපිඹල්ක ෝටිකවතළිසකඳන්දහවක්කවිතයකළඹකයසමන්ක
 ්පක ය කරක ංේධනක ළඩක ුයුතුක ආය්පබක යන්නක

ඵරහ ඳි යිත්තු න්ක ඉන්නක  ි කු තභයික එතුභහ කක ආණ්ඩුක
විසුරුන්නකඑදහකුයුතුක ශේ.කඒකපැහකඑභකළඩකපිළි ශක කඑදහක
ඉදිරිඹුක නකඹන්නකපුළුන්භක්කිරබු ණ්කනළවළ.කක 

අදකඑතුභහුකඅවුරුදුක5කහරසීභහක්කරළබිරහකිර ඵනහ.ක ්පක
තත්ත්ඹකතුශකඅදකජහතයන්තයඹත්කඑක්කිර ඵනකඉතහකවිලහරකළඩක
පිළි ශත්ක එක්, තක ඒක විලහරක මුදල්ක ප්රභහණඹක අය නක  භය කරක

ආේථිඹක වදන්නත්, තක ඒක හ කභක එතුභහක ඵරහ ඳි යිත්තුක නක
රැකිඹහක දරක් ගක ළඩක ුවනක ්රිඹහත්භක යන්නත්ක අලයක
යනක ුක පිුහක පැේභහණඹක යරහක ිර ඵනහ.ක ඒක හ කභක එඹක
දළනුක පැේභහණඹක  සමන්ක ඳිරනහක කිඹනක එත්ක භභක  ්පක

අසථහ ව්දීකප්රහලකයනහ.ක 
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හරක  ව්රහක ඉක්භක ගිඹක පැහක භභක ඒක ළනක ළඩිපුයක ථහක

යන් න්කනළවළ.කභභකහිතනකවළටිඹඹුකඑතුභහක කඉදිරිඳත්කශකළඩක
පිළි ශකඉදිරිඹුක නකඹන්නකඅපිකසිඹ භක දනහ කභකව ඹෝඹක
රඵහක  දන්නක ඕනෆක නහ.ක එතුභහක ඵරහ ඳි යිත්තු න්ක හිුපුක
ආහයඹුක ්පක යුක සුඛිතක කමුදිතක යුක්කඵුක බිහිකයන්නකඅලයක

ලක්ිරඹ, තකහනහකරුකඅග්රහභහතයතුභහුත්, තකඅභහතයකභණ්ඩරඹුත්ක
රළ ේහක කකිඹහක ප්රහේථනහකයසමන්කභ කක චනකසල්ඳඹක අන්ක
යනහ.ක 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵි විභකසතුිරයි.ක 

මීශඟු, තකරුකරකීකජඹේධනකභන්ත්රීතුභහකථහකයන්න.ක 

 
[අ.බහ.ක6.41] 

 

ගු කී ජයලර්ධන මශතා 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තක ේතභහනකශ්රීකරංහ ව්ක ළඵෆක
ආේථිකතත්ත්ඹකපිළිඵක විග්රවඹක්කයසමන්කරුකඅග්රහභහතයතුභහක

විසින්කයනකරදකප්රහලඹකපිළිඵකබහකල්කතඵනකඅසථහ ව්ක
ඉදිරිඳත්කයනකරදක ්පක ඹෝජනහක්පඵන්ධ ඹන්කථහකයන්නක
අසථහකරළබීභකළනකභහකඉතහකතුුුකඳත්කනහ.ක ්පකඅසථහක

ඇිරක යන්නක ුයුතුක යපුක විඳක් ගක ප්රධහනක ංවිධහඹක
ඳහේයේ ්පන්තුකභන්ත්රීකඅුවයකදිහනහඹකභන්ත්රීතුභහුකභහකසතුිරන්තක
නහ.ක 

වි ලේ ඹන්භකඳසුගිඹකඅවුරුදුකනඹ, තකඅවුරුදුකදවඹකහරඹක

තුශක භහින්දක යහජඳක්ක  යජීභඹක භඟින්කයනකරදක ඳහරනඹක පැහක
විනහලක වක  ද්ලඹක ඹළික  ිඩක නළඟී ්පක කීභක ඳළ යන් න්ක
ේතභහනක යජඹුයිකකිඹනකඑක අපිකඅවිහද ඹන්කපිළින්නහ.කඒක

වහක අපික සදහන්පක නක  ිුක යුක ිර ඵනක තත්ත්ඹක පිළිඵක
විග්රවකකිරීභකළදත්ඹකකිඹනකඑකභහකඅමුතු න්කකිඹන්නකඅලයක
නළවළ.ක 

රුක අග්රහභහතයතුභහ කක වළුවත්නක ජන්භක දිනඹක අදුක  ඹදීක
ිර ඵනහ.ක ්පකය කරකසිව්නකයුත්කඅභළිරකවුණු, තකඑක්ත්කජහිරක
ඳක් ගක වත්නක නහඹ, තක අ ේක නහඹක රුක යපැල්ක වික්රභසිංවක

භළිරතුභහුක ශුබක උඳන්ක දිනඹක්ක ප්රහේථනහක යන්නුත්, තක  ්පක ය කරක
ජනතහ කක සුවක්ක ඵරහ ඳි යිත්තුක ඉසුක යන්නුක එතුභහ කු
ලක්ිරඹ, තක වධේඹඹ, තක හනහක රළ ේහ!යික කිඹහක ප්රහේථනහක

යන්නුත්ක  භඹක අසථහක්ක යක න්නහ.ක ඒක හ කභක
ඓිරවහසික න්දක උඩක යුක ළඩක නක ශ්රීක දන්තක ධහතුන්ක
වන් ේ කක ආශීේහදඹත්ක එතුභහුක රළ ේහ!යික කිඹහක ප්රහේථනහක
යනහ.ක 

රුක යපැල්ක වික්රභසිංවක භළිරතුභහක දීේකක හරඹක්ක ිරස ේක  ්පක
ය කරක ද්ලඳහරන ගකපැඹළ ණු, තකඇත්තකකිඹන, තක ඵිරුක නියන, තක
 විය්පක නියනකනහඹඹකුඹකකිඹනකඑක ්පකය කරකජනතහක

අවිහද ඹන්ක පිළින්නහ.ක ආණ්ඩුක ඳක් ගක සිටිනක අඳක ඳභණක්ක
 නි යි, තකවිඳක් ගකහිුපුකඇභිරරුකඳහකඅදකඒක්පඵන්ධ ඹන්ක
ප්රහලඹ කු ඳත්ක යක ිර ඵනහඹක කිඹනක එත්ක න් තෝ ඹන්ක

භතක්කයන්නකඕනෆ.ක ඒක අඳුක අභිභහනඹක්ඹ, තකඒක හ කභකඅඳ කු
 ෞයඹක්ඹක කිඹනක එත්ක වන්ක ශක යුතුක නහ.ක ඳසුගිඹක
ආණ්ඩු ව්කඅභහතයකතනතුයක්කදළරකභේවින්කසිල්හකභළිරතුභහකඊ ගක

 ඳ ේදහක ප්රහලඹ කු ඳත්ක ශහ, තක ජනහධිඳිරතුභහක ඉවළින්ක ඉ නක
අභළිරතුභහුක  ්පක යුක යන්නක බහයක  දන්නඹක කිඹරහ.ක

අභළිරතුභහුක  ්පක පිළිඵක දළක්භක්, තක දළුවභක්, තක වළකිඹහක්ක

ිර ඵනහඹකකිඹරහකඑතුභහකප්රහලකශහ.ක 

2015කජනහරික08නකදහක ්පකය කරකනහඹඹහකඵුකඳත්කවුණුක
වභත්රීඳහරක සිරි ේනක භළිරතුභහුක ලක්ිරඹක  දන්නුක පුළුන්, තක
ේතභහන ගකඉන්නකඑභකනහඹඹහකයපැල්කවික්රභසිංවකභළිරතුභහඹක

කිඹනක එක අපික පිළිතක යුතුක නහ.ක ඒක පැහක එතුභහ කක ළඩක
පිළි ශුක වහඹක රඵහක දීභ, තක භහක හිතනක වළටිඹුක භළිරයණ ඹන්ක
ජඹග්රවණඹකශකවළභකභවජනකපැ ඹෝජිතඹකු කභකකකීභක්කවිඹක

යුතුයිකකිඹනකඑකප්රහලකශකයුතුයි.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඅදක ද ේකහච්ඡහකනක ්පක
 ඹෝජනහක ඉදිරිඳත්ක යසමන්ක අුවයක දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහක කිඹහක
ිර ඵනක රුණුක ළනක අපික අධහනඹක  ඹිමුක ශක යුතුයි.ක ඳසුගිඹක
ආණ්ඩුකළරැදිකයකිර ඵනහඹකකිඹනකහයණඹකඑතුභහකප්රහලඹ කු

ඳත්කශහ.කඒකහ කභකඑක්ත්කජහිරකඳක්ඹකදුන්ුවක ඳි යින්දුකඒක
ආහය ඹන්භකඉස කුයන්නකකිඹහකඑතුභහකඉල්ලීභක්කශහ.කකකිඹනක
 ද්ක යන, තක යනක  ද්ක කිඹනක ඳක්ඹක්ක විධිඹුක එක්ත්ක ජහිරක

ඳක්ඹකකිඹපුකසිඹල්රභකඉසුකයන්නකඅ ේකනහඹතුභහුත්, තක ්පක
ආණ්ඩුුත්කපුළුන්ඹකකිඹනකඑකඅපිකභතක්කශකයුතුයි.කඅදක ්පක
 ඹෝජනහක ඉදිරිඳත්කකිරීභුක අදහශක වක ඒක ප්රහලඹකප්රහලඹුක ඳත්ක

 ශේකය කරකතයකතත්ත්ඹකය කරකජනතහුකඅ ඵෝධකයන්නයි.ක
සිඹ  දනහුභකඳටිකතදකයකන්නකකිඹරහකඒකතුළින්කඑතුභහකකිව් ව්ක
නළවළ.ක ඒක හ කභක අධික ඵදුක  ඳිදුක ජනතහක  තක ඳුනහඹක

කිඹරහකඑතුභහකකිව් ව්කනළවළ.කඵදුක න්නකඕනෆකඅඹ න්කඵදුකඅඹක
යක න, තකයුකඉදිරිඹුක නකඹන්නකණඹකන්නුකඕනෆකන්පකඒක
ණඹත්ක අය නක යුක ඉදිරිඹුක  නක ඹන්නක ඕනෆඹක කිඹනක එක
භතක්කයන්නකඕනෆ.ක 

 ඳිදුකවිඳක්ඹුක භළපැක ඹෝජනහක්ත්කඉදිරිඳත්කයන්න කු
 නිවළකිකවීභක ළනකඅපිකපුදුභකනහ.ක ජනතහකවිමුක්ිරක  ඳයමු ණ්ක
නහඹතුභහක ඉදිරිඳත්ක යපුක  ඹෝජනහක ළනක ථහක යසමන්ක
එතුභන්රහකවිවිධකථහකකිඹනහ.කභහකහිතනකවළටිඹ කුඋගුය කු වියහක

 ඵ වත්ක ඵිනකආහය ඹන්කතභයිකඑතුභන්රහකඅදවසකඳශක ශේ.ක
ඒකකිඹපුක ද්ල්කළනකථහකයනහකන්පකඒකකිඹපුක ද්ල්කතුශකඒක
ප්රහලනඹුකපිළිතුරුකනළවළයිකකිඹනකඑයිකභ කකවිලසහඹ.ක 

භහක ්පකහයණඹත්කවි ලේ ඹන්කභතක්කයන්නකඕනෆ.කභහින්දක
යහජඳක්ක හිුපුක ජනහධිඳිරතුභහක අදක ඳහේයේ ්පන්තුක භන්ත්රීයඹකුක

විධිඹුකුයුතුකයනහ.කඑතුභහක ්පකඳහේයේ ්පන්තුකපැක ඹෝජනඹක
යනහ.කඳසුගිඹකආණ්ඩු ව්කහිුපුකමුදල්කඇභිරයඹහකවිධිඹු, තකය කරක
ජනහධිඳිරකවිධිඹුකඑතුභහ කකහර ගක සිදුකවුණුකසිදුකවී්පකපිළිඵක

 ්පක රුක බහුක ඇවිල්රහක රුණුක ඉදිරිඳත්ක යන්නක එතුභහ කු
පුළුන්.කනමුත්කඑතුභහක ්පකරුකබහුත්කඑන් න්කනළතු, තක ඳිදුක
විඳක් ගකභන්ත්රීරුන්කරහක ඹ්පක ඹ්පකහයණහකඉදිරිඳත්කයසමන්ක
 ්පකබහකභඟකවරිනහඹකකිඹනකඑයිකඅඳකපිළිතකයුතුකන් න්.ක

එන්කනහඹඹන්කභඟක ඳිදුකවිඳක් ගකඅඹකඹනකභනකතුළින්කඒක
අඹ කක අනහතඹක  ියික ආහය ඹන්ක වික යිදක කිඹරහක අඳ කු
හිතන්නුක ඵළවළ.ක ඒක පැහක  ඳිදුක විඳක් ගක අඹුක අපික කිඹනහ, තක

ළරැදිකභහේ ගකඹන් න්කනළතු, තකළරැදිකඳහ ේකඹන් න්කනළතුක ්පක
යුක ිඩකනඟන්නක ්පක නකඹනකඅසථහුකඋදවුකන්නකකිඹරහ. 

අඳුකඅදකරළබීකිර ඵන් න්කසේණභඹකඅසථහක්කකිඹනකඑක
භභකඅමුතු න්කකිඹන්නකඅලයකනළවළ.ක ්පකය කරකඉිරවහඹකළනක
ථහක රු ිත්කදීේකකහරඹකින්ක භන්කඅසථහක්ක ්පකය කරක

ඳවශකවීකනළවළ.කඅදකප්රඵරතභකඳක්ඹක එක්ත්ක ජහිරකඳක්ඹ.ක ඒක
ප්රඵරතභකඳක්ඹු, තකශ්රීකරංහකපැදවසකඳක් ගක ිුකුත්කඑතුක
 රහක තභයික  ්පක ආණ්ඩුක  නක ඹන් න්.ක  ්පක ජහිරක

ආණ්ඩුක්ක විධිඹුක අදක මුළුක යුභක වඳුනහ නක ිර ඵනහ.ක
ජහතයන්තයඹක  ්පක ආණ්ඩුුක විලහරක ල ඹන්ක උදව්ක උඳහයක
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යනහ.ක ය කරක ජීත්ක නක සිංවර, තක මුසයේ්ප, තක ද්රවිඩක ඇතුළුක සිඹ භක

ජහතීන්කඅදක  ්පකආණ්ඩුත්ක එක්කඑතුක රහක ිර ඵනහ.කඒ කු
 විභකපැදේලනඹකතභයි, තකඳසුගිඹකඅඹක ළඹුක ්පක ඳහේයේ ්පන්තුක
තුශක රළබුණුක ඵරඹ.ක ඉිරවහ ගක කිසික දහක  නිරළබුණුක ඵරඹක්ක
රළබුණහ.ක  ්පක ඵ රන්ක ත්ක  දඹක්ත්, තක යක දහනක දීරහක ත්ක

 දඹක්ත්ක නි යි.ක ්පකය කරකපැඹභකප්රජහතන්ත්රහදීකඳහරනඹකතුශක
රළබුණුකඵරඹක්කවිධිඹුයිකඅපිකදකින් න්.ක 

ඳහේයේ ්පන්තුකභන්ත්රීරුක225 දනහකඅතරින්ක160ක්කඒකඅඹකළඹ කු

වහඹකදුන්නහ.කඑතළනදිකඑක්ත්කජහිරකඳක්ඹත්, තකශ්රීකරංහකපැදවසක
ඳක්ඹත්, තක ද්රවිඩක ජහිරකංවිධහනඹත්, තක මුසයේ්පක  ිංග්රඹක ඇතුළුක
අපැකුත්කමුසයේ්පකජහතීන්කසිඹ  දනහභත්කඡන්දඹකදීරහක ්පකආණ්ඩු කු

වහඹකඳශකයරහකිර ඵනහ.ක ්පකසේණභඹකඅසථහක්කවිධිඹ කු
හිතහ නකඅපිකළඩක රු ිත්ක ්පකය කුදියුණුකයනකඑකඑතය්පක
ප්රලසනඹක්ක න් න්ක නළවළ.ක ඒක පැහක ඒක වහක එක්ක න්නක කිඹරහක

 ඳිදුකවිඳක් ගකභන්ත්රීරුන්ුකඅපිකවි ලේ ඹන්භකකිඹන්නකඕනෆ. 

ඊශඟු, තක ේතභහනක ආේථිඹක පිළිඵක අඳකථහක ශක යුතුයි.ක
භභක හිතන් න්ක ඳසුගිඹක භළිරයණරදීක අපික ජනතහුක විලහරක
ල ඹන්ක  ඳි යින්දුක දුන්නහ.ක  ඳි යින්දුක  දන් න්ක නළිර, තක
රුණුකකිඹන් න්කනළිරකජනතහ කකඵරඹකන්නකඵළවළ.කඒහකඅපික

පිළින්නහ.කඒකඅුවකතභයිකඅපිකළඩකආය්පබක රු ව්.ක ්පකනක
විුකජනතහ කුදීපුකවනකළනකථහක රු ිත්, තකජනතහුකවිලහරක
ල ඹන්කවනකදුන්නහ.කඅතයලයකබහණ්ඩකසමරකඅඩුක රුහ.කෆසක

සමරක අඩුක  රුහ.ක තල්කසමරකඅඩුක රුහ.කභහක හිතන් න්කකිසිභක
ආණ්ඩුකින්ක  නිරළබුණුක වනක ඳසුගිඹක දිනක සිඹ ගක
ආණ්ඩු ුවත්, තකඊුකඳසුකආණ්ඩු ුවත්කරළබුණහඹකකිඹනකඑකඅපික
කික යුතුක නහ.ක ඒක හ කභක ජනතහුක ප්රජහතන්ත්රහදඹක රඵහක

දුන්නහ.ක 

1978 සිුකවිධහඹකජනහධිඳිරකක්රභඹකළනක ්පකය කරකජනතහ කු
විලහරක ප්රලසනඹක්ක ිරබුණහ.ක ඒක ප්රලසනක පැයහයණඹක යන්නක
ජනහධිඳිරයඹහක තුක විධහඹක ඵරතරක අඩුක  රුහ.ක ඳසුගිඹක

ආණ්ඩුකහර ගක ්පකය කරකප්රජහතන්ත්රහදඹුකයරහකිරබුණුකවිලහරක
විනහලඹක ශක්න්නක දවනක නක ආණ්ඩුක්රභක යසථහක
ං ලෝධනඹක  නහහ.ක ඒක තුළින්කසහධීනකභළිරයණක ිසමභ, තක
ජහිරක  ඳියේසක  ිසමභ, තක යහජයක  ේහක  ිසමභක ආදීක

Commissions ඇිරකයරහක ්පකය කරකජනතහුකපැදව ේකහිතන්න, තක
පැදව ේක ුයුතුක යන්නක අසථහක ළරසුහඹක කිඹනක එත්ක
භතක්කයන්නකඕනෆ.ක 

වි ලේ ඹන්කභහධයකපැදවකතවවුකරුකයරහ, තකභහධයඹ කුිර ඵනක
තවංචිකනළිරකයරහ, තකෆභක  නකුුභකතභන් කකඅයිතීන්කඉදිරිඳත්ක
කිරී ්පකඅසථහකආණ්ඩුකතුළින්කරහක දුන්නහඹකකිඹනකඑකඅපික
 ෞය ඹන්ක සිහිඳත්ක ශක යුතුක නහ.ක  ්පහක පිළිඵක ළයදික
අක ඵෝධකිරබුණකනමුත්, තකඅදකය කරකඵහුතයකජනතහක ්පහකපිළිඵක

තුටුකනහ.කඒකළනකඅපිත්කතුටුකනහ.කඒකහ කක ද්ල්කයසමන්ක
 ්පකය කුඉදිරිඹ කු නකඹන්නකදයනකඋත්හවඹකඅපිකඅඹකයනහ.ක
ඉදිරිඹුත්කඒකරුණුකඒකආහයඹුකඉසුකනහ.කඒකඅසථහකතත්ක

ලක්ිරභත්ක යන්නක අපික ුයුතුක යනහඹක කිඹනක එක භතක්ක
යන්නකඕනෆ.ක 

වි ලේ ඹන්භක ඉන්ධනක සමරක ළනක ථහක  ශිත්, තක  ්පක ය කරක
2004කිරබුණුකඑක්ත්කජහිරකඳක්කආණ්ඩුකඹු ත්කරුපිඹල්ක32 කු
ිරබුණුකඩීල්කලීුයඹකභහින්දකයහජඳක්කඳහරනඹකතුශකරුපිඹල්ක115ක

දක්හකඉවශකගිඹහ.කඒකසමරුකතභයිකඅ ශවිකවු ණ්.ක ඳරල්කලීුයඹක්ක
එදහක ිරබු ණ්ක රුපිඹල්ක 70ු.ක 2014ක අහනක හර ගක හභහනයක
 ඳරල්ක ලීුයඹක සමරක ිරබු ණ්ක රුපිඹල්ක 143යි.ක සුපිරික  ඳරල්ක

ලීුයඹක සමරක රුපිඹල්ක 160ක හ කක වුණහ.ක ක භහින්දක යහජඳක්ක

ආණ්ඩුකකිසිඹ්පභක අසථහක ජනතහුක වනක දුන් න්කනළවළ.ක

අපික ඉන්ධනකසමරක අඩුකවී ්පකහසිඹකජනතහ කු රඵහක දුන්නහ.ක තල්ක
ලීුයඹකසමරකරුපිඹල්ක30කින්, තක40කින්කඅඩුක රහකජනතහුකවනක
රළබුණහ.ක ෆසක සමරක රුපිඹල්ක 300කින්, තක 400කින්ක අඩුක යරහක අපික
ජනතහුකවනකදුන්නහ.කඅතයලයකබහණ්ඩරකසමරකඅඩුක රුහ.ක 

අදකඳහන්කළනක රිකුුකථහකයනහ.කඑදහකඳළළිරකඳහන්කසමරක
පිළිඵකථහක රු ිත්, තකභභකහිතනකවළටිඹුකඳෘතුගීසිහයයින්ක
 ්පකයුුකඳළසමණී භන්කඳසුකතභයිකරංහ ව්කසමපැසසුකඳහන්කන්නක

ඳුන්කත් ත්.කඑදහකසිුක1994කඑක්ත්කජහිරකඳක්ඹකයුකචන්ද්රිහක
ඵණ්ඩහයනහඹකභළිරපැඹුක දන ිුකඳහන්ක ඩිඹකරුපිඹල්ක5යි.ක
එදහක චන්ද්රිහක ඵණ්ඩහයනහඹක භළිරපැඹක ප්රමුක ශ්රීක රංහක පැදවසක

ඳක්ඹකරුපිඹල්ක3ුකඳහන්ක දනහඹකකිඹරහකතභයික ්පකය කරකඵරඹක
ඇල්  ව්.ක ඒක ඳහන්ක  ඩිඹක 1994න්ක ඳස ේක 2014ක න ි කු
රුපිඹල්ක 60ක්ක වුණහ.ක රුපිඹල්ක 55කින්ක ඳහන්ක  ඩි ගක සමරක ළඩික

 රු ව්ක ශ්රීකරංහකපැදවසක ඳක්ඹක ඇතුළුකඒකණ්ඩහඹභකකිඹනක
එත්කඅපිකභතක්කයන්නකඕනෆ.කරුපිඹල්කවතයකින්කඳහන්කසමරකළඩික
යනහඹකකිඹහකජනතහකඅතයකභතඹක්කඇිරකයන්නක ්පකදිනරක
 ඳිදුක විඳක්ඹක උත්හවක දයනහ.ක නමුත්ක ජනතහක ඒහ කු

රැ ුන් න්කනළවළකකිඹහකභහකහිතනහ.ක 

ඵඩුක සමරක අඩුක යන්නක පුළුන්ක  න් න්ක  ්පක ඳහරනඹක තුශක
ඳභණක්කකිඹනකහයණඹකඅදකජනතහකපිළිකඅය නකිර ඵනහ.කඒක

තුළින්ක අඳුක විලහරක භනක්ක ඹන්නක ිර ඵනහ.ක ඒක භනක ඹන්නක
අ ේක නහඹතුභහ කු -වභත්රීඳහරක සිරි ේනක භළිරතුභහු-ක ලක්ිරඹක
ිර ඵනහඹකකිඹනකහයණඹත්කභහක ්පකඅසථහ ව්දීකභතක්කයන්නක

ඕනෆ.ක ඒක අසථහක තක ලක්ිරභත්ක ය නක අඳක ඉදිරිඹ කු ඹන්නක
ඕනෆ.ක භකු ක ථහක කිරීභුක රළබීක ඇිරක හරඹක අන්ක ඵක අ ේක
මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභහකප්රහලඹුකඳත්කයනහ.ක 

භහක  ්පක හයණඹත්ක කිඹහක භ කක ථහක අන්ක යන්න්ප.ක
රඵනකභහ ගක ක සිංවරක අ ත්කඅවුරුද්දක එශළ මනහ.කඅදින්ක ඳසුක
අඳුක ථහක යන්නක අසථහක  නිරළ ඵනක පැහක භහක  ්පක

හයණඹත්කකිඹන්නකළභළිරයි.කශ්රීකරංහකප්රජහතහන්ත්රිකභහජහදීක
ජනයජ ගක අිරරුක ජනහධිඳිරතුභහුත්, තක අභළිරතුභහුත්, තක
ථහනහඹතුභහුත්, තක ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක භළිරක ඇභිරරුන්ුත්, තක
ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක භවක  ල්්පතුභහක ඇතුළුක හේඹක භණ්ඩරඹුත්, තක

භසතක ශ්රීක රංහහසීක ජනතහුත්ක රඵන්නහක වක සිංවරක අ ත්ක
අවුරුද්දක සුඵක අ ත්ක අවුරුද්දක්ක ව්හකකිඹහක ප්රහේථනහකයනහ.ක ඒක
හ කභක ්පකඅසථහකරහකදීභකපිළිඵකඔඵතුභහ කුකසතුිරන්තක

 සමන්කභහකපැවඬකනහ, තකමරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ. 

 
[අ.බහ.ක6.52] 

 

ගු විමිඳා මශට්ටිණරච්ික මශතා 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ශ්රීක රංහක අග්රහභහතයක රුක
යපැල්ක වික්රභසිංවක භළිරතුභහ කක හනහන්තක උඳන්ක දිනඹක  ඹදීක

ිර ඵනකඅදකළපැකළදත්කදකථහකයන්නකඅසථහකරළබීභක
පිළිඵක භහක තුටුක නහ.ක එතුභහක ඳසුගිඹක භහේතුක 08ළපැදහකක
ේතභහනක ආේථික තත්ත්ඹක පිළිඵක  ්පක ඳහේයේ ්පන්තු කු

ඉදිරිඳත්ක යනක රදක ථහක ්පඵන්ධ ඹන්ක රුක අුවයක කුභහයක
දිහනහඹකවිඳක් ගකංවිධහඹතුභහකඉදිරිඳත්කයපුකබහකල්ක
තළබී ්පක ඹෝජනහුකචනකකීඳඹක්කඑතුකයන්නකඅසථහකරඵහක
දීභක ්පඵන්ධ ඹන්ක භ කක සතුිරඹක භහක ඔඵතුභහුක පුදක යනහ, තක

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ.කභවයක භන්ත්රීරුන්කබහකල්ක
තළබී ්පක ඹෝජනහකකඉදිරිඳත්කයන් න්ක නකයන්නක දඹක්කනළිරක
පැයි.කඒක්පඵන්ධ ඹන්කඇත්තකල ඹන්භකභහකනහටුකනහ, තක
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[රුකරකීකජඹේධනකකභවතහ] 



2016  භහේතුකක24ක 

 දන්නක අදක  භතළනක වුරුත්ක නළිරක වුණත්ක පුළුන්ක න්පක ඉදිරික

හර ගදීක ්පහුකඋත්තයක දන්නකකිඹරහකභභකඅභි ඹෝකයනහ. 

ඵරන්න, තක 2016ක  ේකණඹක  ේහන්කවහක ආඳසුක  වී්පක
ප්රභහණඹකරුපිඹල්කබියේඹනක1, ත209ක්කනකඵකහේතහක නහ.ක2016ක
ේඹක ්පකතත්ත්ඹුකඳත්කවු ණ්කඳසුගිඹකභහක6ක ්පකආණ්ඩු ව්ක
අහේඹක්භතහක පැහද, තක අවුරුදුක 10ක්ක  ්පක ය කු ඳහරනඹක යපුක
භහින්දක යහජඳක්ක ඳහරන ගක ඉතහභත්ක අහනහන්තක සිදුවී්පක
පැහද?ක ණඹක ආඳසුක  වී්පක රුපිඹල්ක බියේඹනක 647ක්ක වක ණඹක
 ඳියේඹක රුපිඹල්ක බියේඹනක 562ක්ක  නහ.ක ඒක  ද ක්ක එතුක
රුපිඹල්කබියේඹනක1, ත209යි.ක 

ඒකවිතයක්ක නි යි, තකයජ ගකමුළුකආදහඹභත්කඑක්භකරඵහත්ක
ණඹක වක ණඹක  ඳිලීක ළනක ථහක යනක  ිුක 2016ක භහේතුක
8ළපැදහකඉදිරිඳත්කශකරුකඅග්රහභහතයතුභහක කකථහකඅුවක භය කු
යහජයක යහඹන්හික ණඹක  ිඳභණදක කිඹරහක අපික දන්නහ.ක අදක
රංහක පැජක  තල්ක නීිරතක ංසථහක රුපිඹල්ක බියේඹනක 365ක්ක
ණඹවීභුක  වේතුක  භික්ද?ක SriLankan Airlines භහභක

රුපිඹල්ක බියේඹනක 260ක්කණඹයි.ක මරහනහරඪකරුක භන්ත්රීතුභපැ, තකක
ේක ළතපු්පක 25, ත332ක්ක ිර ඵනක  ්පක යුක අදක කඉතහභත්ක
අහනහන්තක තත්ත්ඹුක ඳත්ක  න්නක  වේතුක  භික්දක
කිඹරහකභභකඅවනහ.ක ්පකයුුකඑකගුන්කභහභක්, තකSriLankan 

Airlines ළපැකඑක්කආඹතනඹක්කිරබුණහභකභදිද?කතභන් කකනසමන්ක

"භහින්දකරංහ"කකිඹරහකවන් න්කනළතුක"සමහින්කරංහ"කකිඹරහක
ව න, තක ගුන්ක භහ භන්ක රළ ඵනක රහබඹක ්පපේණ ඹන්භක
හඵහසිපැඹහක ශේ, තකඒක්පපේණ ඹන්භකසුදුකඅයේ ඹක්කඵුකඳත්ක
 ශේකයපැල්කවික්රභසිංවකභවත්භඹහ කකළඩපිළි ශකකතුශදකකිඹරහක
භභකඅවනහ. 

ඒක විතයක්ක  නි යි, තක අපික ඵළ  ිත්ක රංහක පැජක  තල්ක
නීිරතක ංසථහ ව්ක 2015ක ළේතළ්පඵේක භක අහනක ක නක වි කු
අරහබඹක රුපිඹල්ක සමයේඹනක 9, ත992.18යි.ක 2015ක ේඹක අ ෝසතුක
භහඹක නක විුක රංහක විදුයේඵරක භණ්ඩර ගක අරහබඹක රුපිඹල්ක
සමයේඹනක 14, ත605යි.ක 2015ක ඔක් තෝඵේක නක විුක ශ්රීක රංහක යහඹක
අධිහරි ගක අරහබඹක රුපිඹල්ක සමයේඹනක 5, ත190.15යි.ක 2014-2015ක
ේ ගකSriLankan Airlines භහ ්පකඅරහබඹකරුපිඹල්කසමයේඹනක

16, ත329.90යි.ක 2014-2015ක ේ ගක සමහින්කරංහක ගුන්ක  ේ ගක
අරහබඹකරුපිඹල්කසමයේඹනක 1, ත483යි.කඒකහ කභක 2015කඅ ප්රේල්ක සි කු
ඔක් තෝඵේකදක්හකසමහින්කරංහකගුන්ක ේ ගකඅරහබඹකරුපිඹල්ක
සමයේඹනක 505යි.ක  ්පක සමහින්ක රංහක ගුන්ක  ේඹක අදක  ්පක ය කු
ඉතහභත්භක අහනහන්තක තත්ත්ඹ කු ඇදරහක දහනහ.ක භභක
කිඹනහ, තක අදක ්පහුකඋත්තයක දන්නකරළවළසිරක න්නකකිඹරහ.ක
 ්පක සිඹල්රක  ශේක ඳසුගිඹක භහක 6ක තුශදක කිඹනක එක පිළිඵක
 භි ශේකශක්කිර ඵනක  නකුුකවුත්ක භතළනදීකථහකයරහක
කිඹන්නකපුළුන්. 

ඒක විතයක්ක  නි යි, තක අදක ිර ඵනක ජරක ප්රලසනඹු, තක විදුයේඹක
ප්රලසනඹුක ක කිඹන්නක ඕනෆක ව්දක කිඹරහක අදක ථහක යනහ.ක
චීන ගකඹඩරුකවිකුණන්නකිරබුණුක ' නි යිච් චෝ ල්'කහ කක

සික ඵල්ක ඵරහහයක  නළල්රහක ඒහයින්ක විදුයේඹක පැඳදන්නක
ගිහිල්රහකඅදකනකවිුකඒකසිඹකතහුකළඩිඹකළඩිරහකිර ඵනහ.ක
එයින්කවිදුයේඹකපැසඳහදනඹකවහක ිච්චයකආ ඹෝජනඹක්කයරහක

ිරක ඵනහදක කිඹරහක අපික දන්නහ.ක ඒක  කක මුදරක්ක ආ ඹෝජනඹක
යරහ, තක අදක නක වි කු ඒහක විනහලක  රහක විදුයේඹක ඇනහිටී්පක  නක
 ිුක ඒුක ක කිඹන්නක ඕනෆක යපැල්ක වික්රභසිංවක භවත්භඹහද, තක

එ වභක නළත්න්පක වභත්රීඳහරක සිරි ේනක භළිරතුභහදක කිඹරහක භභක
අවනහ. 

 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුකභන්ත්රීතුභහුක න්කවකහරඹකදළන්කඅන්. 
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මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ.ක ්පකආණ්ඩුක භිනකක දඹකින්ත්ක

කරුන්නක ඵළවළක කිඹනක හයණඹක පිළිඵක ඉතහභත්ක ඳළවළදියේ, තක
ිරයයක රකඅදකජනතහකතුශකවළඟීභක්කඇිර රහකඅහනයි.ක 

 ්පක  ඹෝජනහකඉදිරිඳත්කයපුක රුක අුවයකකුභහයක දිහනහඹක
විඳක්කංවිධහඹතුභහත්ක ්පකඅසථහ ව්දීක ්පකඳහේයේ ්පන්තුකබහක

ළඵකතුශකනළවළ.කඳසුගිඹකදිනකකීඳ ගත්, තකඅදත්ක ්පකඳහේයේ ්පන්තුක
තුශක භවක  රිකු කු ඳහය්පඵහපුක ඒහඵද්ධක විඳක් ගක භන්ත්රීරුක
ථහක යරහක ඳළනරහක ගිඹහ.කක  ්පක ප්රලසනරුක එතුභන්රහක උත්තයක

 දන් න්කනළවළ.ක අඳක ඵහධහකයන ිුක පිළිතුරුකරඵහක  දනහඹක
කිඹනහ.කනමුත්කපිළිතුරුකරඵහක දන් න්ත්කනළවළ. 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක ක භහඹක්ක විඳක් ගක ඉන්නක
ඵළරි භසම තල්ක ෆවුණුක ළයඬිඹන්ක හ කක දඟරනක අඹුක අ ේක
ඳක් ගකනහඹතුභහක -රුකඅග්රහභහතයතුභහ-ක  වික පේහදේලඹක්ක
රඵහක දීරහක ිර ඵනහ.ක භහක ඒක ළනක තුටුක නහ.ක එතුභහ කක
 ද්ලඳහරනක ජීවිතඹක අවුරුදුක වතළිවුක ආන්නයි.ක අවුරුදුක
විස කු ආන්නක කහරඹක්ක එතුභහක විඳක් ගක සිටිසමන්ක ඉසීභක
පිළිඵක හ කභකපැවතභහපැත්ඹක පිළිඵක ්පක යුුකකිඹහඳෆහ.ක
අවුරුදුකණනහක්කිරස ේක දුක්කවිරහ, තක නි ඹක්කපැන්දහකඅඳවහකක
වික දයහ නක ්පකයුකළනකවළඟී භන්කයුතුකුයුතුකශකඑතුභහක
 ්පක න ිුක  ්පක ය කරක අග්රහභහතයයඹහක වළටිඹුක සිව්ළපැක
තහුත්කඳත් රහකසිටිනහ.ක 

2030 නක ිුක  ්පක ය කරක ආේථිකංේධනඹක  දගුණඹක්ක
යරහ, තක ්පකයුකසිංේපරුක්කඑ වභකනළත්න්පකදකුණුකආසිඹහක ව්ක
දියුණුක  සමන්ක ඳිරනක යුරක භකරුභුක න්නක පුළුන්ක ළඩක
පිළි ශක්ක එතුභහක  ්පක යුුක ඉදිරිඳත්ක යරහක ිර ඵනහ.ක එතුභහක
භහේතුක08ළපැදහකඉතහභත්භකං ව්දී, තකඅං, තකඹථහේථඹ කුමුහුණක
කදීරහකතභයිකථහකක ශේ.කඑතුභහකඒකවහත්කවිහදඹක්කරඵහක දුන්නහ.ක
යේන්ක එ වභක විහදක යන්නක අසථහක රඵහක දුන්නහදක කිඹහක භහක
අවනහ.කඅදක අභළිරයඹහක වළටිඹුක යපැල්කවික්රභසිංවක භළිරතුභහ කු
ඕනෆකවිධිඹුකඋත්තයක දන්නකඅසථහකරළබිරහකිර ඵනහ.කඑතුභහක
වළභක දහභක ඳහේයේ ්පන්තුක ආය්පබක නක  රහ ව්ක සිුක එතුභහ කක
ආන ගකඉ නක ඳළඹක්ක දක්ක  ්පක සථහන ගකරැඳිරහක ඕනෆභක
ජක තකුුකඕනෆභකප්රලසනඹක්කඅවන්නකඉඩකදීරහකිර ඵනහ.කකඒහ කු
උත්තයක දීරහක ඳරහක ඹන් න්කනළිරක  ශ්රේසාකනහඹ ඹකු කකඋඳන්ක
දිනඹකද ේයිකඅදකඅඳක ්පකවිධිඹුකථහකයන් න්.ක 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක  ්පක අසථහ ව්ක  භතළනක
පැ යෝන්ක  ප්රේභයත්නක භන්ත්රීතුභහක නළවළ;ක  ලවහන්ක  ේභසිංවක
භන්ත්රීතුභහකනළවළ;කයේන්කථහකයපුකඉන්දිකඅුවරුද්ධකභන්ත්රීතුභහක
නළවළ.ක භභක ඒක ළනක නහටුක නහ.ක අදක එතුභන්රහක ක ථහක
යන් න්කවරිඹුකභළරිරහකඉඳදුණුකඅඹකහ කයි, තකමරහනහරඪකරුක
භන්ත්රීතුභපැ.ක  ්පක භහක වඹක තුශක තභයික  ්පක යුක ඉතහභත්ක දරුණුක
ප්රඳහතඹුක ක ළටු ණ්.ක ඳසුගිඹක ක අවුරුදුක 20ක හරඹක  ්පක ය කු
ඳහරනඹක ශේකවුද?කපැදවසින්කඳස ේක ්පකය කරකිරබුණුකආේථිඹක
විනහලක යරහ, තක ආේථික ්පඳත්ක ්පපේණ ඹන්භක හඵහසිපැඹහක
යරහ, තක ඒහක තභන් කක  ද්ලඳහරනක භතහදඹුක අලයක විධිඹ කු
හක ත්තහ.ක  ්පක ය කරක යහජයක පැරධහරින්ක විතයක්ක  නි යි, තක
භහධයක ව්දීන්ක භයරහක වංරහක අතුරුදවන්ක ශහ.ක නමුත්ක ජනහරික
08ළපැදහක  ්පක යුුක අරු ණෝදඹක උදහක වුණහ.ක අ ෝසතුක 17න්ක
ඳස ේක  ්පක ය කරක ඹවක ඳහරනක ආණ්ඩුක -ක ජහිරක ආණ්ඩුක්ක -කක
ඹු ත්කවික කෝයකේඳයින්කවළටිඹුකහිුපු, තකනයික -කමුටිකුනක්ක
යපුකඅඹකඑුකඑතුකවුණහ.ක 

අිරරුක ජනහධිඳිරක වභත්රීඳහරක සිරි ේනක භළිරතුභහ ක, තක ඒක
හ කභක අග්රහභහතයක රුක යපැල්ක වික්රභසිංවක භළිරතුභහ කක

සුං ඹෝ ඹන්කඅදක ්පකයුකඹ්පකභනකඹනහ.කඒහුකඋත්තයක



ඳහේයේ ්පන්තු 

ගු විමිඳා මශට්ටිණරච්ික මශතා 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

භුක තක සමපැත්තුක 5ක හරඹක්ක රඵහක  දන්න, තක මරහනහරඪක
රුකභන්ත්රීතුභපැ.ක 

අහන ගදීක  වෝක අපික  ්පක  ද්ල්ක ළනකථහක යනහ.ක අපික

ඹථහේථඹුක මුහුණක  දන්නක ඕනෆ.ක වයිඩ්ක ඳහක්ක පිටිඹුක රැසවුණුක

ඒහඵද්ධකවිඳක් ගක අඹකභයක ශ තෝපැක දුන් න්ක භික්කළනද?ක

ඔවුන්ුක සහධීනක නළඟිටින්නක පුළුන්භක්ක නළවළ.ක "Three-

wheeler party"රක ඉන්නක දි න්සක ගුණේධන, තක ඒක එක්භකවිභල්ක

වීයංලක ළනත්ක භභක  ්පක අසථහ ව්දීක කිඹන්නක ඕනෆ.ක දි න්සක

ගුණේධනකභළිරතුභහකපිළිඵක භ කුනහටුයි.කඑතුභහක  ඵි විභක

ෘතවසතක  ද්ලඳහරනඥ,  ඹක්.ක අදක ළ ල්ක ළල්ක නළතුක

නන්නත්තහයක  රහක "භහින්දක එක්ක නළඟිටිමු"ක කිඹරහක එල්යේරහක

ඉන්නහ.කභහින්දකභවත්භඹහකනළතුකඅදකනළඟිටින්නකවිධිඹක්කනළතුක

අහනහන්තක  රක ඉන්නහ.ක ය කරක හිුපුක යහජයතහන්ත්රි ඹක්, තක

ජනහධිඳිරය ඹක්ක වළටිඹ කු බුහුභන්ක රඵපුක   නක්, තක රේජහක

නළතුක වයිඩ්ක පිටි ගක  ව්දිහුක නළඟරහක එතුභහ කක

යහජයතහන්ත්රිබහඹකඑක භි විිරන්කනළිරකයකත්තහ.ක 

ඒක විතයක්ක  නි යි, තක  ්පක ණ්ඩහඹභක්ක විසින්ක

ප්රජහතන්ත්රහදීක රඵහත්ක ආණ්ඩුක්;ක ජඹග්රවණඹක්.ක ඔවුන්ක ය කු

වමු ව්ක  ඳි යින්දුක වුණුක  ද්ල්ක ඉටුකකිරීභුක හධහයණකහරඹක්ක

රඵහක දන්නකඕනෆ. 

1970 දලඹකළනකඵරන්න.ක 1971ක භඟික  ඳයමුණුකආණ්ඩුක

 ඳයශන්නකඑදහකජනතහකවිමුක්ිරක ඳයමුණකුයුතුකශහ.ක භික්දක

වු ණ්?ක අහනහුක සිඹල්රක විනහලක වුණහ.ක 1977ක දීක ඵරඹුක ආක

ආණ්ඩුක ඳයශන්නක1988-1989කදීක ටිකහරඹක්කතුශකඇිරකශක

යනඹකතුළින්කඋත්හවකශත්, තකඒකසිඹල්රකවිනහලකවුණහ.කඒකපැහක

භතක ිරඹහන්න, තක ඒහඵද්ධක විඳක්ඹක  වෝක ඔඹක ළුවත්තක

අුභඟරක ළඩිකරක්කඹන්නකඉස ල්රහක විනහලක  නහක කිඹනක

එකභභකකිඹන්නුකඕනෆ. 

ඳසුගිඹක ජනහධිඳිරයණ ඹන්ක ඳස ේක තවක හරඹක තුශක
ඒහඵද්ධක විඳක්ඹත්, තක හිුපුක ජනහධිඳිරතුභහත්ක ුයුතුක යපුක
ආහයඹක වරික පුදුභයි, තක මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ.ක ඳසුගිඹක

හර ගකඅවුරුදුකනඹවභහයක්කතභන්කතුක ද්ඳශක්කහ කයිකඔවුන්ක
ආණ්ඩුකඵරඹකිරඹහ නකසිටි ග.ක නත්කවුරුන්ක වෝක  නකුක
ඒක ද්ඳශකරැ නකගිඹහුකඳසුකඑඹකනළතකරඵහකන්නකඒකඳස ේක

ඹෆභක්කවළටිඹුයි, තකආත්භහේථහසමකඑඹකනළතකරඵහකළනීභකවහක
 නකඹනකළඩපිළි ශක්කවළටිඹුයි, තකඒක ද්ඳශක ඵදහකවදහකළනීභක
වහක නකඹනකළඩකපිළි ශක්කවළටිඹුයිකභහක භඹකදකින් න්.ක

ජනහරික8නකදහ, තකඒකහ කභකඅ ෝසතු- 
 

ගු මාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුකභන්ත්රීතුභහ, තකදළන්කථහකඅන්කයන්න.ක 
 
ගු විමිඳා මශට්ටිණරච්ික මශතා 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪක රුක භන්ත්රීතුභපැ, තක භුක භහන්න.ක භහක තත්ක
විනහඩිඹයිකන් න්.ක 

භභක ඳළවළදියේභක කිඹනහ, තක ජනහරික 8නක දහක
ජනහධිඳිරයණ ඹුවත්, තක නළතක යක්ක අ ෝසතුක 17නක දහක
භළිරයණ ඹුවත්කභහින්දක යහජඳක්කඳහරනඹකඅතුහක දභන්නක ්පක

ය කරකජනතහකුයුතුක ශේකපැ්පක නිනකඵ.කඒකවළභක දඹක්ක

තුළින්භකඅදකඅපිකදකිනහ, තකභවකජනකමුදල්කඅබහවිතකයසමන්ක වියක

ඳහස ඳෝකරකවළදකඅඹ, තක වියකවළඳුුව්පඳත්කවළදකඅඹ, තකභවකජනක ද්ඳශක
අඹථහක රකඳහවිච්චිකයපුකඅඹ, තකභහධයක ව්දින්කභයපුකඅඹ, තකතහජුඩීන්ක
භයපුක අඹ, තක අක විපැසුරුරිඹක එක දකින්ක  දයක ඹපුක අඹක
 ුව න්ක නීිර ඹන්ක දඬු්පක  දනක  ිුක ඔඹක ඒහඵද්ධක

විඳක්ඹුකඋණකළපැරහකිර ඵනකඵ.කඒකපැහකඒහඵද්ධකවිඳක්ඹක
අදක ඉතහභක ඳළවළදියේක නන්නත්තහයක වක තත්ත්ඹ කු ඳත්ක  රහක
ිර ඵනහ.ක 

රුක ජනහධිඳිරතුභහත්ක රුක අග්රහභහතයතුභහත්ක ප්රහලක ශහක
හ කකභභත්කඳළවළදියේකකිඹනහ, තක ්පකආණ්ඩුකඅවුරුදුක 5ුත්ක
 විල්රන්නකඵළරිකපැහකඔවුන්කඉතහභකඅහනහන්තකතත්ත්ඹ කු

ඳත්ක  නහකකිඹහ.ක ඉදිරි ගදීක ය කරකආේථිඹකලක්ිරභත්කකිරීභ කු
අලයක ්පකුයුතුකයන්නකඅපිකආණ්ඩුුකලක්ිරඹකරඵහක දනහ.ක
භභකසතුිරන්තක නහ, තකභුක ්පකඅසථහකරඵහකදීභකළන.කක 

 

 

[අ.බහ.ක7.02] 

 
ගු මශේා විතානමප මශතා 
(ரண்தைறகு ரயசர றரணரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඳසුගිඹක භහේතුක 8නක දහක රුක

අග්රහභහතයතුභහක විසින්ක ය කරක ආේථි ගක ේතභහනක තත්ත්ඹක
පිළිඵක යනක රදක ප්රහලඹක පිළිඵක විඳක් ගක ප්රධහනක
ංවිධහඹකරුකඅුවයකකුභහයකදිහනහඹකභළිරතුභහක නකආකබහක
ල්කතඵනකඅසථහ ව්කවිහදඹකදසක දුකඳසුකඅන්කනක

 ්පක භි වි ත්ක අදවසක දළක්වීභුකඅසථහකරළබීභක පිළිඵකභභක
තුටුක නහ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඊ ගකවකඅදකකිඹනකදිනක දක

පුයහකඳළළිරක  ්පකවිහද ගදීකවිවිධකවකඅදවසකභතුකවුණහ.ක ඒහඵද්ධක
විඳක්ඹක  ව්හ, තක අුවයක දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහක  ව්හක  ්පක
සිඹ  දනහ න්කභතුවකකඅදවසයේන්ක ඵි විභඹක ඳිදුකඅදවක

වු ණ්, තක " ්පක ආණ්ඩුක අය නක දළන කු භහක වඹක්ක  නහ.ක  ්පක
භහක ව ගක හරඹක තුශක යපැල්ක වික්රභසිංවක අග්රහභහතයතුභහක ඇතුළුක
ළබිනකරක භණ්ඩරඹු, තක ආණ්ඩුක ඳක්ඹුක  ්පක යුක ඉදිරික දිලහ කු

අය නකඹන්නකප්රිරඳත්ිරඹක්, තකවයිඹක්, තකලක්ිරඹක්කනළවළ"කකිඹනක
එයි.ක විඳක් ගක අ ේක රුක භන්ත්රීරුක වි ලේ ඹන්ක කිව්හ, තක
"භහින්දක යහජඳක්ක හිුපුක ජනහධිඳිරයඹහක අවුරුදුක ණනහක්ක
ිරස ේක ්පකයුකඅය නකආකභනකදළන්කනතයක රහකිර ඵනහ"ක

කිඹරහ.ක 

අපික ඉිරවහඹක අය නක  ්පක ළනක  ඳිඩ්ඩක්ක ථහක යරහක
ඵරමු.ක 2015ක ජනහරික 8නක දහක  භළපැක  ද්ලඳහරනක  නක්ක

යන්නක ්පක ය කරක සමපැසුන්ක ඳශ මනකතළන කු ආ ව්ක ඇයි?ක  ්පක
ය කරක සමපැසුන්ක  ්පක තීන්දුක න්නක  වේතුක වු ණ්ක  භික්ද?ක  ්පක
ය කරකසමපැසසුකඵරහ නකසිටිඹහ, තක ්පකය කු රෝඹකඉදිරි ගකඑන්නක

එන්නභක දණින්ක ළ ුනක තත්ත්ඹුක ඇවිල්රහක  රෝඹක ඉදිරි ගක
ජහතයන්තයඹකපිළින් න්කනළිරකයුක්කඵුකඳත්ක සමන්ක ්පකය කු
විනහලකනකආහයඹ.කභහින්දකයහජඳක්කජනහධිඳිරයඹහ කකඳවුරක

ආයක්හක රහකයුකවිනහලකනකප්රලසනඹුකඋත්තයඹක්ක ිඹන්නක
තභයිකජනහරික8නකදහකතභන් කකභනහඳඹකඳශකයරහක ්පක නක
 ශේ.කඑඹ, තකඑකරුණක්. 

ඒක විතයක්ක  නි යි.ක  ්පක ය කරක සමපැසුන්ක ඵරහ නක සිටිඹහ, තක
ජහතයන්තයඹක තයඳනක ්පකප්රලසනකඑක්, තකජහතයන්තයඹකහියකයනක
 ්පකප්රලසනකඑක්කඅනහත ගදීක ්පකයුුකඉදිරිකභනක්කඹන්නකඵළරික
 නහකකිඹහ.කඅ ේකරුකයපැල්කවික්රභසිංවකභළිරතුභහකකිව්හකහ කක

 ්පකය කරකහභහනයකජනතහකඳහකඑඹකඑදහක ත්රු්පක නකිරබුණහ.ක
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2016  භහේතුකක24ක 

 ්පක ය කරක සමපැසුන්ුක එඹක එක  වේතුක්ක වුණහ, තක ජනහරික 8නක දහක

 නකයන්න.කඒකවිතයක්ක නි යි.ක2009දීකයුද්ධඹකඅන්කනක
 ි කු භහින්දක යහජඳක්ක හිුපුක ජනහධිඳිරතුභහක විතයක්ක  නි, තක
එතුභහ කක යජ ගකළබිනකරකභණ්ඩර ගකහිුපුකසිඹ  දනහකකිව්හ, තක
 ්පක ය කරක ඉදිරික අවුරුදුක තුනවතයක කිඹන් න්, තක  ්පක ය කරක අහිංක

සමපැසුන්ක අවුරුදුක ණනක්ක විපුක දුක අන්ක යරහ, තක ඔවුන්ක
ඵරහ ඳි යිත්තුක නක ආේථික  ව්ඹක ඇිරක යසමන්, තක දුේඳත්ක
සමපැවහුක  ළින්ක හිුන්නක පුළුන්ක අනහතඹක්ක බිහික යන්නක

පුළුන්ක ආේථික ේධනඹක්ක එක්, තක ජහිරක ල ඹන්ක ිර ඵනක
ප්රලසනකසිඹල්රකපැභකයකයුකඉතහභකඉවශකතත්ත්ඹුක නකඹන්නක
පුළුන්කහරඹක්කඵ.කකවළඵළයික භිදකවු ණ්?කඅවුරුදුකඳවක්කඹනක

 ිු, තක එන්පක ඳසුගිඹක අවුරුද් ද්ක ජනහරික 8නක දහක  ්පක තීන්දුක
න්නහකතළනුකජනතහකතල් කවුණහ.ක 

දළන්කභහින්දකයහජඳක්කහිුපුකජනහධිඳිරතුභහකකිඹනහ, තක ''අවුරුදුක

10ක්කයපුකයුකනළතකභුක දන්න, තක කභභකයරහක ඳන්න්න්පක ''ක
කිඹරහ.කභ කකඅදවසකදළක්වී ්පදීකභුකවි ලේ ඹන්භකථහකයන්නක

ඕනෆක ්පකවිහිළුකළනයි.ක 

අ ේකරුකඅග්රහභහතයතුභහක ්පකය කරකආේථි ගකළඵෆකතත්ත්ඹක
පිළිඵකප්රහලඹක්කශහ.කඒකපැහකඅවුරුදුකණනහුකඳස ේක ්පක

ය කරක ජනතහුක  ්පක ය කරක ආේථි ගක ළඵෆක තත්ත්ඹක පිළිඵකක
දළනන්නක පුළුන්ක වුණහ.ක  ්පක ය කරක ආේථිඹක  භිනක හ කක

තත්ත්ඹක ිර ඵනහද, තක  ්පක ය කරක ආේථි ගක ළඵෆක තත්ත්ඹක
 භික්දකකිඹනක එක ඳසුගිඹකහර ගක ය කරක ජනතහක දළන නක

සිකටි ගක නළවළ.ක ඒකපැහ, තක  ්පක ය කරක ජනතහක අධහන ඹන්ක ඉන්නක

ඕනෆකහරඹක ඇවිල්රහක ිර ඵනහඹක කිඹහක භහක කිඹනහ.ක  ්පක ය කරක
ඉිරවහ ගක ඳසුගිඹක අවුරුදුක දවඹක  දක ඵළ හභ, තක ඒක අවුරුදුක දවඹක

තුශභක ිරබු ණ්ක ්පක ය කරක අහිංක භුවසඹහක  ිනහුක අන්දරහ, තක
තභන් කක ඳහරනක ඵරඹක ලක්ිරභත්ක යක ළනීභක්.ක එඹක  ්පක ය කරක

ජනතහක දළනන්නකඕනෆ.ක අදකනළතත්කඒක වහක උත්හවකයනක

කරටිඹකවුද?කඒකයජඹකතුශ, තකඅවුරුදුකදවඹක්කතුශක ්පකය කරකදුේඳත්, තක
අහිංකසමපැසුන් කකඵදුකමුදයේන්කඑතුකශකල්යේකටික ිල්රක

හපුක සමපැසසු, තක යුකඋසක ිරඹරහකත්තකණඹයේන්ක ිල්රකහපුක
සමපැසසු, තක එත නෝල්ක  නළල්රහක තභන් කකභඩිඹකතයකයක න්නක

 ්පක ය කරක ක දුේඳත්, තක අහිංක ජනතහක විනහලක ශක සමපැසසු.ක ඒක
හ කභ, තකඑදහක ඳහේයේ ්පන්තු කු දණකහ නකඇවිල්රහ, තක  ්පක ය කරක

 ිසමසහයඹන්ක විධිඹ කු අදක භවහක  ඳෝතුන්ක ඵ කු ඳත්ක වුණුක

කරටිඹුකතභයිකදළන්කඵරහක නකඉන්නකඵළරි.කභහකවතය, තකඳවක
ඉරහ, තක ි විභකවරික ්පකආණ්ඩුක ඳයශහකදභහකනළතත්කසුපුරුදුක

ජහහයභුකඹන්නකදඟරනකකරටිඹුකවිතයයික ්පකයුක ඳයශන්නක
ඕනෆභක ිර ඵන් න්.ක භහක වඹකින්ක  නසක යපුක  ්පක යජඹ, තක

හරණ්ණික ද්ලඳහළුන්කටිුකනළතක බහයක  දන්නකඅහිංක
හභහනයක ජනතහු, තක  ්පක ය කරක පුයළසිඹහ කු අලයතහක්ක නළවළ.ක

කුඩුකමුදරහයේරහ කුකුඩුක  නන්නත්, තක ිසමසහයඹන් කු ිසමසක

වන්නත්, තක එත නෝල්ක මුදරහයේරහුක එත නෝල්ක   නන්නත්ක
අලයක ුපිුහක වදහක න්නක  ්පක ය කරක ජනතහක නළතක ඉඩක

 දන් න්කනළවළ.ක ්පක ය කරකජනතහ, තක පුයළසිඹන්කඉදිරිඳත්ක රහ, තක
එතුක රහකඇිරකයකත්තක ද්ලඳහරනක නකනළතක නසක

යන්නකවළකිඹහක්කරළ ඵන් න්කනළවළයිකකිඹනකඑකභහකවන්ක

යනහ.ක 

මරහනහරඪකරුකභන්ත්රීතුභපැ, තකඒකහ කභ, තකඅ ේකයුකඅය නක
ිර ඵනකණඹකළනකථහකශහ.කඅ ේකඵන්දුරකගුණේධනකභළිරතුභහක

කිව්හ, තක ''එදහක භහින්දක යහජඳක්ක ජනහධිඳිරතුභහ කක හර ගකණඹක
 දන්නක ජහතයන්තයඹක පිටිඳස න්ක දුරහක ආහ.ක ඳස න්ක
එරරහයිකණඹක දුන් න්''ක කිඹරහ.ක භභක එතුභන්ුක එක හයණඹක්ක

භතක්කයනහ.කඑතුභහකකිඹනකථහක ්පකය කරකසමපැසසුක ි විභක
පිළින්නහදකකිඹනක එුක  විභක උදහවයණඹක තභයි, තක ''රුපිඹල්ක
2, ත500කින්කඳවුරුකජීත්ක න්නකපුළුන්''කකිඹපුකවිහිළුකථහ.ක

අන්න, තකඒකහ කකථහක්කතභයිකඑතුභහක ්පකකිඹන් න්.කඑතුභන් කු

භතක නළවළ, තක  ්පක යුුකණඹක න්නක විධිඹක්ක නළිරක IMF එක

ඳස ේක ගිහින්, තක ඵළරිභක තළනක සිඹඹ කු 10 කු  ඩිරේයේන්ක DFCC 

ඵළංකු න්කණඹකත්තකඵ.ක 

ඉිරවහ ගකකිසිභකයජඹක්ක භළපැකවිලහරක ඳිලීකප්රිරලතර කු

ණඹක අයක  නකනළවළ.කHSBC එ න්කණඹකත්තහ.ක ඒක හ කභක

NSB එ න්ක සිඹඹුක 8.92 කු ණඹක ත්තක ඵත්ක භතක්ක භභක

යන්නුක ඕනෆ.ක වි ලේ ඹන්භ, තක ව්පඵන් තිුක යහඹක වදන්නක
ත්තකණඹකළනකභහකභතක්කයන්නුකඕනෆ.කව්පඵන් තිුකයහඹක
වදන්නකසිඹඹුක 6.3ුයිකණඹකත් ත්.ක ඒක දිනරක ජහතයන්තය ගක

ණඹකප්රිරලතඹකිරබු ණ්කදලභක8යි, තක ක දලභක9යි.ක දලභක8ු, තක දලභක9 කු
ණඹක න්නක ිරබුණක හර ගක තභයි, තක භහින්දක යහජඳක්ක
ජනහධිඳිරතුභහ කක යජඹක දලභක6.3ුකණඹකත් ත්.ක  ්පහකඵන්දුරක

ගුණේධනක භළිරතුභහක දන් න්ක නළිරක  නි යි.ක එතුභහක  ්පහක
දන්නහ.ක ි ශේකවරහ, තකවරහකකයහජඳක්කහිුපුකජනහධිඳිරතුභහ කු
ිරබුණුක වයිඹක  ඳන්න්නක එතුභහක උත්හවක යනහ.ක  ්පක  ඵිරුක

භහඹහක දළන්ක අන්ක  රහක ිර ඵනහ.ක ඵන්දුරක ගුණේධනක
භළිරතුභපැ, තක ළඵෆක තත්ත්ඹක  ්පක යුුක අදක ඉදිරිඳත්ක යරහක
ිර ඵනහඹකකිඹහකඅඳකකිඹනහ.ක 

රුක අග්රහභහතයතුභහුක අලයතහක්ක නළවළක  ්පක ය කරක සමපැසසුක

අන්ධක යක  නක  ්පක යජඹක අයක  නක ඹන්න;ක  ්පක ආණ්ඩුක අයක
 නකඹන්න.ක ්පකආණ්ඩුකඅයක නකඹන්නකඕනෆකළඵෆකතත්ත්ඹක

එතුභන්රහක අ ඵෝධකයක  නයික ඉන් න්.ක යුක්ක විධිඹුක සිඹ ක
 දනහක එතුක  රහ, තක  ්පක යුුක ඹවඳත්ක භනක්ක ඹන්නක අලයක
ුපිුහකසදහන්පකයන්නකකිඹනකඑකභහකභතක්කයනහ. 

ඳසුගිඹකහර ගකිරබුණුකවිලහරකඵරහ ඳි යිත්තුක්කතභයික ්පක
යුක ''ආසිඹහ ව්ක ආලසචේඹඹ''ක යහක  නක ඹහභ.ක ''ඒක වහක සිඹ ක
භංභහත්ක ටික සදහන්පක යක ිර ඵනහ;ක සිඹ ක ඳහයල්ක ඇයරහක

ිර ඵනහ.කදළන්කයහජඳක්කහිුපුකජනහධිඳිරතුභහුකඉදිරිකඅවුරුදුකඳවක
 දන්න.කඊුකඳස ේක ්පකයුකආසිඹහ ව්කආලසචේඹඹකයහකඅයක නක
ඹනහඹ''ක කිඹහක විඳක් ගක භන්ත්රීරුක දළන්ක කිඹනහ.ක විඳක් ගක

භන්ත්රීරුන්ුක භභක භතක්ක යරහක  දනහ, තක යහජඳක්ක හිුපුක
ජනහධිඳිරයඹහක  ්පක යුක ආලසචේඹඹක යහක අයක  නක ගි ගක
 ි විභදක කිඹරහ.ක වළඵළයි, තක දළන්ක න්පක නහභල්ක යහජඳක්ක

භන්ත්රීතුභන්රහක එ වභක ''ආලසචේඹඹ''ක යහක ඹන්නක ඕනෆක විධිඹ කු
ඉන්නහ.කදළන්කනහභල්කයහජඳක්කභන්ත්රීතුභන්රහකවරිකකීරුයි;කවරික
 රන්තුයි;කවරිභකජනතහහදීයි. 

භහින්දක යහජඳක්ක හිුපුක ජනහධිඳිරතුභහක  ්පක හයණඹක භතක
ිරඹහක න්නක ඕනෆ.ක  ්පක ය කරක සමපැසසුක දන්නහක ඔඹක භහින්දක
යහජඳක්කහිුපුකජනහධිඳිරයඹහ කකළඵෆකසරඳඹක නි යි, තකඔඹක

නහභල්ක යහජඳක්ක භළිරතුභහ කක ළඵෆක සරඳඹක  නි යික
ිර ඵන් න්කකිඹහ.කභළිරයණඹකඳයහජඹක රහකභහකවතයක්, තකඳවක්ක
ඉන්නක  ි කු අයක ළඵෆක සරඳඹක වක  න, තක ''ජනතහක අතයක

ඉන්න, තක  ්පක ය කරක අහිංක සමපැසසුන් කක ළරවු්පහයඹහක භභයි''ක
කිඹනකප්රිරරඳඹක ිඩනඟහකන්නකඋත්හවකයනහ.කනමුත්ක ්පක
ය කරක ජනතහක නළතක යක්ක  ිනහුක අන්දන්නක ඔඵතුභන්රහ කු

වළකික න් න්කනළවළකකිඹහකභහකකිඹනහ.ක 

අඳුකභතයි, තක2005කහර ගකඇඹියේපිටිඹකප්ර ද්ල ගකභන්ත්රීරුක
විධිඹුක අපික හිතුහක යභ, තක ඵළපැඹභක අදිනක  ්පක  නහ, තක  ්පක
ඳහේයේ ්පන්තු ව්ක අහිංක  ිවිඹහක ළනක ථහක යපුක  නහ, තක

පැඹ ේක ඇවිද නක ඇවිල්රහක  ිවිඹහක  ුව න්ක ෆක වපුක
භුවසඹහක ඵරඹුක ආහුක ඳස ේක  ිවිඹහක ලක්ිරභත්ක යන්නක
ුයුතුකයයිකකිඹරහ.කඅ ේකශ්රිඹහපැකවි ේවික්රභකභන්ත්රීතුසමඹකකිව්හ, තක

" ිවිඹහක අදක විනහලක  රහ;ක  ිවිඹහ කක ඵරහ ඳි යිත්තුක
සුන් රහ;ක  ිවිඹහක  ුව න්කුයුතුකයපුකනහඹඹහකනළතක
යක්කඵරඹුකඅය නකඑන්නකඕනෆ"කකිඹරහ.කභභකඑතුසමඹුකභතක්ක
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යරහක දන්නකඕනෆ, තකභහින්දකයහජඳක්කහිුපුකජනහධිඳිරතුභහකළනක
අඳුත්කිරබු ණ්කඔඹකහ කකඵරහ ඳි යිත්තුක්කකිඹරහ.කඑදහකඅපික
ඵරහ නකහිටිඹහකඑතුභහක ිවිඹහක ුව න්ක භිනහදකයන් න්ක

කිඹරහ.ක වළඵළයි, තක භතක්කයරහක  දන්නකඕනෆ, තක  ිවිඹහක ලක්ිරභත්ක
යන්නකඑභක එකළඩකපිළික ශක්ත්කඑතුභහක ශේක නළිරකඵ.ක
 ඳි වියක වනහධහයඹත්ක  ිවිඹහක ෆක වරහ, තක උද් කෝණඹක

යරහකරඵහකත්තකඅයිිරඹක්.කඒ න්ක ිවිඹහකලක්ිරභත්කවුණහද?ක
 ිවිඹහකලක්ිරභත්කයන්නකන්ප, තකපැසඳහදනකආේථිඹුකඹන්නක
ඕනෆ.ක 

භහින්දක යහජඳක්ක භළිරතුභහක 2005ක හර ගක යුක ඵහයක න්නක
 ිුක  ්පක ය කරක ක භසතක යහජයකණඹක ිරබු ණ්ක ඩිරේක සමයේඹනක
2, ත222, ත341යි.ක වළඵළයි, තක 2015ක ේ ගදීක එතුභහක  ්පක යුක අපි කු
ඵහයදීරහකඹන ිුක ඩිරේකසමයේඹනක7, ත390, ත899කභවහකවිලහරකණඹක
න්දයහක්කදීරහකගිඹහ.කදළන්කඔවුන්කකිඹනහ, තක" ්පකණඹකළනකථහක
යන්නකඑඳහ, තකඳසුගිඹකභහින්දකයහජඳක්කභළිරතුභහ කකහරඹකළනක
ථහකයන්නකඑඳහ, තක ්පකණඹක වී ්පකකීභකිර ඵනහ.කආණ්ඩුක
ඵහයකත්තහකන්පකය නකඹන්න"කකිඹරහ.කභහභක්කන්පකඑ වභක
යක  නක ඹන්නක පුළුන්.ක භහභක්ක ඳහඩුක රළබුහක න්ප, තක වරහක
දළ්පභහ;ක අ ත්ක නභකින්ක ඳුන්ක ත්තහ.ක නමුත්ක ඒක විධිඹ කු යුක්ක
යන්නකඵළවළ.කඔවුන්ක ්පකකිඹන් න්ක නිදළනක නි යි.කඅ ේක
තරුණක භන්ත්රීතුභන්රහක ෆක වරහක  භික්දක  ්පක කිඹන් න්?ක
ඔවුන්ුක අලයක  රහක ිර ඵන් න්ක  ්පක  ේයභක වරහ, තක භහින්දක
යහජඳක්ක හිුපුක ජනහධිඳිරතුභහක නළතක ඵරඹුක අය නක සුපුරුදුක
භං ිල්රඹුකඅලයකඳහයකඳහකන්නයි;කතභන්ුකඅලයකඅදවසක
ටික ්රිඹහත්භක යක  න, තක තභන් කක භඩිඹක තයක යක  නක
 ද්ලඳහරනක භනක්ක ඹන්නයි.ක ජනතහක විමුක්ිරක  ඳයමු ණ්ක අ ේක
 වෝදයකභන්ත්රීතුභහකඅදකවරිකවිහිළුකථහකටික්කකිව්හ.ක 

" ්පක ය කරක  ද්ලඳහරනක  නක යන්නක යපැල්ක වික්රභසිංවක
අභළිරතුභහුක ඵළවළ;ක භහින්දක යහජඳක්ක හිුපුක ජනහධිඳිරතුභහ කු
ඵළවළ;ක නමුත්ක අපිුක පුළුන්ක කිඹරහ"ක ජනතහක විමුක්ිරක  ඳයමු ණ්ක
 වෝදයක භන්ත්රීතුභහක  ඳිඩික  ේඹහක්ක දුන්නහ.ක අදක උ ද්ක රුක
ල්භහන්කභන්ත්රීතුභහකඅපිුක විකථහක්කකිව්හ.ක එතුභහකකිව්හ, තක
"ජනතහක විමුක්ිරක  ඳයමු ණ්ක  ද්ලඳහරනඹක වරිඹුක  ඳිඩික එහක
 තිටිල් ල්කනරරහක ටික්ක  රහක ගිඹහුක ඳස ේක ක ිපැත්තරහක
 ඳිඩිකඑහකඅඬනහකහ කයි"කකිඹරහ.කජනතහකවිමුක්ිරක ඳයමුණක
යන් න්කඒකහ කක ද්ලඳහරනකභහඹහකින්කතභන් කක ද්ලඳහරනක
භනුක අලයක එළිඹක්ක ඳත්තුක යක න්නක එක විතයයි.ක එ වභක
නළිරකයුක්කඉදිරිඹුකඅය නකඹනකප්රිරඳත්ිරඹක්කජනතහකවිමුක්ිරක
 ඳයමුණුකනළවළ.ක 

වළභදහභක 23(2)ක ප්රලසනඹක්ක අවරහක යුුක භහධයක ඳණිවිඩඹක්ක

 දනහකවළයක ්පකය කුඉදිරිඹුකඅය නකඹන්නකවයිඹක්, තකලක්ිරඹක්ක
 දනක  ඹෝජනහක්ක ඉදිරිඳත්ක යනහක අදක  න්පක අපික දළරහක
නළවළ.ක ඒක පැහක අපික කිඹනහ, තක භහින්දක යහජඳක්ක භළිරතුභහක
නළළත්ව ව්ක  ිතළපැන්ද, තකඒකනත්රහක ිර ඵන, තකවිනහලක  ච්චක

තළනක ඉරහක ළඵෆක භනක්ක ඹන්න, තක  ්පක ය කරක සමපැසසුක
ඵරහ ඳි යිත්තුක නක ද්ලඳහරනක නක්, තකආේථික නක්, තක
භහජීඹක  නක්ක යන්නක තභයි, ත රුක අග්රහභහතයතුභහක 2016ක

භහේතුක8ළපැකදහකවභත්රීඳහරකසිරි ේනකභළිරතුභහකඑක්ක ඳි යින්දුක
වුණකඒකප්රහලඹක ශේකකිඹරහ.ක දළන්කඒක නුකඅලයකභහේඹක
විෘතක රහකිර ඵනහ.කඒකපැහකඅපිකකිඹනහ, තකභංක ිල්රකහපු, තක

 ිය්පක යපුක තක්ඩික ටික නළතක ෆක ළහුහු, තක එක එක
තළන්රකවළංඟිකවළංඟීකඑතුකවුණහු, තකඔවුන්කඵරහ ඳි යිත්තුක නක
අයමුණකඉකටුකයන්නක ්පකය කරකජනතහකඉදිරිඳත්ක න් න්කනළවළක

කිඹරහ.කඒකහ කභ, තකජනතහ කකවයිඹකඅය නක භතළනුකආපුකඅපික
ඒුකඅලයකඳහයකඳන්නකඉඩකිරඹන් නත්කනළවළ.ක 

 ්පක ය කරක අහිංක සමපැසසුක ඵරහ ඳි යිත්තුක  නක විධිඹ කු
තත්කඅවුරුදුක4ක්, තක5ක්කඹන ිුකඅ ේකයුකජහතයන්තයකල ඹන්, තක

ආේථිකල ඹන්කලක්ිරභත්කයුක්කඵුකඳරිේතනඹක න්නකඹනක
 ්පක නකයහකසිඹ ක දනහකඑතුක රහකුයුතුකයන්නකඕනෆක
 ව්රහක ි වේත්කනළිරකල්යේඹුකඅපිකඹනක ්පකභනකනතයක

යන්නක  දන් න්ක නළවළ.ක ඒක භනක නතයක යන්නක උත්හවක
යනහකන්ප, තකඒක ුව න්කන්නකඕනෆකෆභකපිඹයක්භකන්නක
ය කරක ජනතහක සදහන්ප.ක  ්පක ආණ්ඩු ව්ක ලක්ිරභත්බහඹක ඒ කු

 විකපිළිතුයක්කකිඹනකඑකභතක්කයසමන්කභ කකථහකඅන්ක
යනහ.ක ඵි විභකසතුිරයි. 

 
ප්රපනය විමවන දින්  වභා වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳාර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල අ.භා. 7.15    අද දින වභා 

වේමිනය අනුල  2016 අමප්රේල් මව 05 ලන අරශුලාදා අ.භා. 1.00 
ලන මත්ෂ කල් ගිම ය. 

அன்தடி தற.த. 7.15 றக்கு தரரளுன்நம், அணது இன்கந 

லர்ரணத்றற்கறங்க, 2016 ப்தறல் 05, தசவ்ரய்க்கறக தற.த. 

1.00  றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.15 p.m. until 1.00 p.m. on  
Tuesday, 05th April, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 

this Day. 

1029 1030 

[රුක වේහකවිතහන කකකභවතහ] 



 

  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ශ්රීකරංහකයජ ගකමුද්රණක දඳහේත ්පන්තු ව්කමුද්රණඹකයනකරදී. 
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නිෙව්දන 
 ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සම් 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
 මුතූර් නද්වතුල් උලමා අරාබි විද්යාලය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත - [ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් 

මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදී. 
 රිල්වානියියාහ් අරාබි විද්යාලය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත - [ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා] - 

පළමුවන වර කියවන ලදී. 
 බරීරා මුස්ලිම් කාන්තා අරාබි විද්යාලය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත - [ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් 

මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදී. 
 ශී ලංකා අභ්යන්තර  සැලසුම්කරුවන්ෙග් ආයතනය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

- [ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා] - පළමුවනවර කියවන ලදී. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
   Right to Information Bill:  Petitions to the Supreme Court 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS:  
 Naduathul Ulama Arabic College, Mutur (Incorporation) - [Hon. M. S. Thowfeek] – Read the 

First time 
 Ridhwaniyyah Arabic College (Incorporation) - [Hon. M. S. Thowfeek] – Read the First time 
 Bareerah Muslim Ladies Arabic College (Incorporation) - [Hon. M. S. Thowfeek] – Read the 

First time 
 Sri Lanka Institute of Interior Designers (Incorporation) (Amendment) - [Hon. Mayantha 

Dissanayake] – Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
 தகவ க்கான உாிைமச் சட்ட லம் : உயர் நீதிமன் க்கு ம க்கள் 
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 ர் நத்வ ல் உலமா அற க் கல் ாி (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்] - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 ாிழ்வானிய்யா அர க் கல் ாி (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்] - தன் ைற   

மதிப்பிடப்பட்ட  
 பாீரா ஸ் ம் மகளிர் அர க் கல் ாி (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்]  - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 இலங்ைக உள்ளக வ வைமப்பாளர் நி வகம் (கூட் ைணத்தல்) (தி த்தம்) – [மாண் மிகு மயந்த 

திசாநாயக்க] - தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
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பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
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2016 ஏப்பிரல் 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
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—————————–—— 

 
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]   
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

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

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  පනත් 
ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සම් 
தகவ க்கான உாிைம சட்ட லம்: உயர் 

நீதிமன் க்கு ம க்கள் 
RIGHT TO INFORMATION BILL:  PETITIONS TO THE SUPREME 

COURT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව 

“ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ” නමැති පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන 
ලද ෙපත්සම් හතරක පිටපත් මා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 
 

II 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF THE COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 
BUSINESS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016 

අෙපේල් මස 05 වන අඟහරුවාදා එනම් අද දින අපර භාග 3.30ට 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් එයට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලුෙදනාට ෙමයින් 
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i)  1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27(1) වගන්තිය යටෙත්             
ශී ලංකාෙව් කැලණිය විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය සහිතව උසස් 
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 
ෙදසැම්බර් 30 දිනැති අංක 1947/24 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය; 

(ii) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27(1) වගන්තිය යටෙත්                  
ශී ලංකාෙව් ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය සහිතව උසස් 
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 
ජනවාරි 08 දිනැති අංක 1948/59 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නියමය; සහ 

(iii) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27(1) වගන්තිය යටෙත්                    
ශී ලංකාෙව් රුහුණු විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය සහිතව උසස් 
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 
ජනවාරි 08 දිනැති අංක 1948/60 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නියමය; සහ 

(iv)  1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27(1) වගන්තිය යටෙත්                 
ශී ලංකාෙව් වයඹ විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය සහිතව උසස් 
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 
ෙපබරවාරි 19 දිනැති අංක 1954/43 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය.- [ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා]  

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.- 
[මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
1995 අංක 35 දරන මිනුම් ඒකක, පමිති හා ෙසේවා පනෙත් 60 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් ආහාර සුරක්ෂිතතාව අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 
2015 ජූලි 2 දිනැති අංක 1921/54 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝග.- [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]    
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
2013 වර්ෂය සඳහා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව.- [ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා - පැමිණ නැත. 

1031 1032 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
ගරු කථානායකතුමනි, අක්කරපත්තුව-02, නගර පල්ලිය පාර, 

අංක 127 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි සිත්ති රම්සා රෆාෙයල් 
මහත්මිය ෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  
(1)   රත්නපුර, හිදැල්ලන, කුරුඳුවත්ත, ෙනො. 64 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි කසත්ුරි පැතුම් සුරංග මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)   රත්නපුර, අංගම්මන පාර, අංක 118/සී දරන සථ්ානෙයහි 
පදිචි ඩබ්ලිව්.ඒ. පියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4-348/'15-(1), ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා.  
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ඇහැළියෙගොඩ ඡන්ද ෙකොට්ඨාසෙය් ගැබිනි 
මව්වරුන්: ෙපෝෂණ මල්ල 

 எஹ யெகாட ேதர்தல் ெதாகுதியி ள்ள கர்ப்பிணித் 
தாய்மார்: ேபாசாக்குப் ெபாதி 

PREGNANT MOTHERS OF EHELIYAGODA ELECTORAL 
DIVISION: NUTRITIOUS FOOD BASKET  

 
413/’16 

 
5.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ                     

පශ්නය - (1):   

(අ) (i) 2015 අෙගෝසත්ු මස සිට ඇහැලියෙගොඩ ඡන්ද 
ෙකොට්ඨාසෙය් ගැබිනි මව්වරුන් සඳහා ෙපෝෂණ 
මල්ල ෙනොලැෙබන බවත්; 

 (ii) එයට ෙහේතු විමසූ විට, ඒ සඳහා මුදල් ෙනොලැබුණු 
බව අදාළ බලධාරින් විසින් සමුපකාරය ෙවත 
දන්වා ඇති බවත්; 

 එතුමිය දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙපෝෂණ මල්ල ලබාදීම සඳහා මුදල්  ලබාෙනොදීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) හිඟයත් සමඟ නැවත ෙපෝෂණ මලු ලබාදීමට 
ෙනොපමාව පියවර ගන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) (i) 2015 ஆகஸ்ட் மாதம் தல் எஹ யெகாட 
ேதர்தல் ெதாகுதியில் கர்ப்பிணித் தாய்மா க்கு 
ேபாசாக்குப் ெபாதி கிைடப்பதில்ைல  
என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கான காரணங்கைள வினவியேபா , 
அதற்கு நிதி கிைடக்கவில்ைல என்  சம்பந்தப் 
பட்ட அதிகாாிகள் கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு 
அறிவித் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேபாசாக்குப் ெபாதிைய வழங்குவதற்கு நிதி 
வழங்காைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) நி ைவ டன் மீண் ம் ேபாசாக்குப் 
ெபாதிகைள வழங்க தாமதிக்கா  நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1033 1034 



2016 අෙපේල්   05  

asked the Minister of Women and Child Affairs: 

(a)  Is she aware that- 

 (i)  pregnant mothers of the Eheliyagoda 
Electoral Division are not receiving the 
nutritious food basket since August 2015; 
and 

 (ii)  when inquired, the relevant authorities have 
informed the cooperative that funds have 
not been received for the said purpose? 

(b)  Will she inform this House- 

 (i)   the reasons for not granting funds to provide 
the nutritious food basket; 

 (ii)  whether immediate action will be taken to 
provide the nutritious food basket again, 
including the past dues; and 

 (iii)  if so, of the date from which it will be 
effected? 

(c)  If not, why? 
 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)  ඔව්. 

      (ii)  ඔව්. 

(ආ)  (i)   

  01.  2015 වර්ෂෙය්දී ෙමම වැඩසටහන කියාත්මක 
කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක පතිපාදන 
ලැබුණු නමුත් අෙගෝසත්ු මාසෙය් සිට ෙගවීමට එම 
පතිපාදන පමාණවත් ෙනොවීම.  

  02.  හිඟ ෙගවීම් සඳහා රුපියල් මිලියන 1,500ක 
පතිපාදන ලබාගැනීමට අවශ්ය අනුමැතිය ලැබුෙණ් 
2015.09.22 දිනදීය.   

  (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. වාරික 10ම ඔවුන්ට ලැෙබන පරිදි පහත 
සඳහන් දින සිට ලබා දුනි. 

 
(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සාධනීය පිළිතුරක් ලබා දීම ගැන ඔබතුමියට ස්තුතියි.  

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය හිඟ වාරික ෙගවීම ආරම්භ කළ 
දිනය 

ඇහැලියෙගොඩ 2016 ජනවාරි මස සිට 

කිරිඇල්ල 2016.02.25 දින සිට 

කුරුවිට 2016.03.10 දින සිට 

විෙශේෂ කාර්ය බලකාය ෙදහිවල-කවුඩාන පෙද්ශෙය් 
දියත් කළ ෙමෙහයුම : විසත්ර  

விேஷட அதிர ப்பைடயினர் ெதஹிவைள-க டான 
பிரேதச ேத தல் நடவ க்ைக: விபரம் 

SPECIAL TASK FORCE OPERATION IN DEHIWALA-KAUDANA 
AREA: DETAILS 
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7. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) පසු ගිය මාස 03ක කාලය ඇතුළත විෙශේෂ කාර්ය 
බලකාය විසින් ෙදහිවල-කවුඩාන පෙද්ශෙය් 
ෙමෙහයුමක් දියත් කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එම කාලය ඇතුළත ෙදහිවල-කවුඩාන පෙද්ශෙය් 
නිවසකින් මරාෙගන මැෙරන ෙබෝම්බ සමඟ 
පුද්ගලයින් විෙශේෂ කාර්ය බලකාය මඟින් අත් 
අඩංගුවට ෙගන තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට  එෙරහිව ගත් කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 (iv) ඔවුන්ෙගන් ෙහළිදරව් වූ ෙතොරතුරු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙදහිවල-කවුඩාන පෙද්ශෙයන් ISIS තසත්වාදීන්ට 
සම්බන්ධ පුද්ගලයින් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන් පිළිබඳව ගත් පියවර කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, එෙසේ වූ බවට පවසන අය 
ෙවනුෙවන් ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ශී ලංකාව ISIS තසත්වාදීන්ෙග් ෙගොදුරක් ෙහෝ 
සාමාජිකයන් බඳවා ගන්නා සථ්ානයක් බවට බුද්ධි 
අංශ විසින් හඳුනා ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එයින් මිදීමට ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கடந்த ன்  மாதத்தி ள் விேஷட 
அதிர ப்பைடயினரால் ெதஹிவைள-க டான 
பிரேதசத்தில் ேத தல் நடவ க்ைகெயான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) இக்காலப்பகுதியில் ெதஹிவைள-க டான 
பிரேதசத்தி ள்ள ஒ  ட் ல் தற்ெகாைலக் 
குண் க டன் ஆட்கள் விேஷட அதிர ப் 
பைடயினரால் ைக ெசய்யப்பட்டனரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், இவர்கள் ெதாடர்பில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) இவர்களிடமி ந்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட 
தகவல்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ெதஹிவைள-க டான பிரேதசத்தில் I S I S 
பயங்கரவாதிக டன் ெதாடர் ைடய ஆட்கள் 
ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இவர்கள் ெதாடர்பாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  இன்ேறல், ேமற்கூறப்பட்டவா  
நடந்தெதன கூறிவ ம் ஆட்க க்கு எதிராக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இலங்ைக ISIS பயங்கரவாதிக க்கு இைரயாகு 
ெமன அல்ல  உ ப்பினர்கைளச் ேசர்த் க் 
ெகாள்வதற்கான ஓர் இடமாகுெமன லனாய் ப் 
பிாிவினரால் இனங்காணப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இதி ந்  மீள்வதற்கு எ க்கப் 
ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House  - 

 (i)  whether an operation was carried out by the 
Special Task Force in Dehiwala-Kaudana 
area during last three months' time; 

 (ii)  whether individuals who were staying  at a 
house in Dehiwala -Kaudana area, having 
suicide bombs in possession, were arrested 
by Special Task Force during aforesaid 
period of time;  

 (iii)  if so, the measures that have been taken 
against them; and 

 (iv)  the information divulged by them? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i) whether individuals connected with ISIS 
terrorists have been arrested in Dehiwala-
Kaudana area;  

 (ii)  if so, the measures that have been taken 
against them; and 

 (iii) if not, the measures that have been taken 
against the individuals who state that 
aforesaid arrest had taken place? 

(c) Will he state - 

(i) whether intelligence services have recognized 
Sri Lanka as a victim of ISIS terrorists or as 
a country where members are enrolled; and 

(ii)  if so, the measures taken to evade 
aforesaid situation? 

 (d) If not, why? 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් පසු ගිය මාස 
03ක කාලය ඇතුළත ෙදහිවල - කවුඩාන 
පෙද්ශෙය් ෙමෙහයුමක් දියත් කර නැත. 

 (ii) නැත. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) එෙසේ වූ බවට පවසන අය සම්බන්ධෙයන් 
පැමිණිල්ලක් ලද ෙහොත් ඒ අනුව ඉදිරි කියාමාර්ග ගනු ඇත. 

(ඇ) (i) ශී ලංකාෙව් එවැනි විෙද්ශ සංවිධානවල කියාකාරකම් 
තිෙබ්දැයි යන්න පිළිබඳව පුළුල් වශෙයන් හා 
අඛණ්ඩව විමර්ශනය කරමින් පවතී.  

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 
 
Hon. Speaker, a number of international organizations 

in the world come under regular monitoring. We have 
regular exchange of intelligence reports between our 
intelligence services and other international intelligence 
services.  

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
( மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නය භාර දුන්ෙන් මීට මාස 

තුනකට විතර කලින්. ඊටත් මාස තුනකට විතර කලින් තමයි මම 
ෙම් ගැන දැනගත්ෙත්. ෙමොකද ෙහේතුව, ෙදහිවල පෙද්ශෙය් ISIS 
තස්තවාදීන්ෙග් සාමාජිකයින් සිටි තැනක් පරීක්ෂා කරලා, 
මරාෙගන මැෙරන ෙබෝම්බ කට්ටල අල්ලා ගත්තාය කියලා 
අන්තර්ජාලෙය් විවිධ විධිෙය් කථා පැතිරුණා. විෙශේෂෙයන්ම පසු 
ගිය ආණ්ඩුවට කෙඩ් ගිය කට්ටිය තමයි අන්තර්ජාලය හරහා ඒ 
විධිෙය් කථා පතුරුවලා, නැවත සංහිඳියාව නැති කරන්න හැදුෙව්. 
විෙශේෂ කාර්ය බලකාය ෙසෝදිසි ෙමෙහයුම් දියත් කරලා එම 
ෙබෝම්බ කට්ටල අල්ලා ගත්තාය කියලා තමයි කියන්ෙන්. නමුත් 
දැන් ඇමතිතුමා කිව්වා, එෙහම කිසිම ෙසෝදිසි ෙමෙහයුමක් සිදු 
කරලා නැහැ, ISIS තස්තවාදීන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් හසු ෙවලාත් 
නැහැ කියලා. එෙහම ෙන්ද, ඇමතිතුමනි? 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔව්. මම උත්තර දුන්ෙන් එෙහම තමයි. (ඇ) (ii) පැන 

ෙනොනඟී, (ඈ) පැන ෙනොනඟී.  
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
( மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව එක අතුරු පශ්නයක් අහනවා. 

මට මතක විධියට ඒ කණ්ඩායමටම කෙඩ් යන 

1037 1038 

[ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා] 



2016 අෙපේල්   05  

www.lankanewsweb.today කියන ෙවබ් අඩවිෙය් පළ කරලා 
තිබුණා ඊෙය් ෙපෙර්දා මම දැක්කා, ලංකාෙව් ISIS තස්තවාදී 
සංවිධාන තිෙබන ස්ථාන හයක් ගැන. සාලමුල්ල, ෙදහිවල, 
කුරුණෑගල සහ මහනුවර කියන නම් එහි තිබුණා. [බාධා කිරීම්] 
මම හිතන විධියට බුද්ධි අංශවලට වඩා එතුමන්ලා ඒ ගැන 
දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්න, ඒක හරිද, වැරදිද 
කියලා. එතුමන්ලා කියන කථාව හරිද, වැරදිද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම ෙතොරතුරු දන්නවා නම්, බුද්ධි 

අංශවලට, ඒ සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන කරන අයට ඒ බව දැනුම් 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශපාලනඥයින්ට, මාධ්ය 
ආයතනවලට වගකීමක් තිෙබනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
( மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
 ෙමෙහම ෙද්වල් කියන එක ලංකාෙව් ජීවත් වන මුස්ලිම් 

ජාතිකයන්ට කරන ෙලොකු අපහාසයක්. ෙමොකද ෙහේතුව, ලංකාෙව් 
ජීවත් වන සියලුම මුස්ලිම් ජාතිකයින් එතෙකොට ISIS තස්තවාදී 
සංවිධානෙය් සාමාජිකයින් විධියටයි සලකන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අය 
මුසාවක් පතුරුවනවා නම්, රජය හැටියට ඒ අයට විරුද්ධව නීතිමය 
කියා මාර්ග අරෙගන මුස්ලිම් ජනතාවෙග් කීර්තිනාමය ෙබ්රා 
ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 117/'15-(1),  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 234/'15-(1),  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

Nobody is there to ask that. 

 2015 මැයි 7 දින  විෙද්ශ අමාත්යතුමා  කළ 
පකාශය : විසත්ර 

2015 ேம 07ஆந் திகதிய ெவளிநாட்  அ வல்கள் 
அைமச்சாின் கூற் : விபரம் 

STATEMENT BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS ON 07TH 
MAY, 2015: DETAILS 
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3. ගරු පසන්න රණතුංග මහතා ( ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க - மாண் மிகு உதய பிரபாத் 
கம்மன்பில சார்பாக) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga on behalf of the Hon. Udaya 
Prabhath Gammanpila) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මහින්ද රාජපක්ෂ පවුල සතුව ෙඩොලර් බිලියන 
18ක් වටිනා විෙද්ශ වත්කම් තිෙබන බවට 
විෙද්ශ බුද්ධි අංශ අනාවරණය කරෙගන ඇති 
බවට විෙද්ශ අමාත්යතුමා 2015 මැයි 7 දින 
මාධ්ය හමුවකදී පකාශ කළ බව දන්ෙන්ද; 

   (ii) එකී ෙතොරතුරු ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙයොමු කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එම ෙද්පළ උපයා ගත් ආකාරය පිළිබඳව 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙගන් ෙහෝ එම පවුෙල් 
ෙවනත් සාමාජිකෙයකුෙගන් පශ්න කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එකී ෙද්පළ ෙමෙතක් ශී ලංකාවට ෙගන ඒමට 
පියවර ෙනොගත්ෙත් මන්ද;  

 (v) එකී ෙද්පළ ශී ලංකාවට ෙගන ඒමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மஹிந்த ராஜபக்ஷ கு ம்பத்திற்கு ெசாந்தமாக 
ெடாலர் 18 பில் யன் ெப மதி ைடய 
ெவளிநாட்  ெசாத் க்கள் இ ப்பதாக ெவளி 
நாட்  லனாய் த் ைற கண்டறிந் ள்ளதாக 
ெவளிநாட்  அைமச்சர் 2015 ேம மாதம் 07 ஆம் 
திகதி ஊடக சந்திப்பில் ெதாிவித் ள்ளா 
ெரன்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  தகவல் ெபா ஸ் திைணக்களத்திற்கு 
ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெசாத் க்கள் எவ்வா  சம்பாதிக்கப் 
பட்டெதன்பைதப் பற்றி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்களிடம் அல்ல  அந்தக் கு ம்பத்ைதச் 
ேசர்ந்த ேவ  அங்கத்தவெரா வாிடம் 
விசாரைண ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட ெசாத் க்கைள இலங்ைகக்கு 
ெகாண் வ வதற்கு இற்ைறவைர நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) குறிப்பிட்ட ெசாத் க்கைள இலங்ைகக்கு 
ெகாண் வ வதற்கு நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House-  

(i)   whether he is aware that the Minister of 
Foreign Affairs made a statement at a media 
briefing held on 7th May, 2015 to the effect 
that foreign intelligence services had 
uncovered that the Mahinda Rajapaksa family 
had foreign assets amounting to US Dollars 18 
billion;  

(ii)   the date on which such information was 
referred to the Police Department; 

(iii) whether Mr. Mahinda Rajapaksa or any 
member of his family has been questioned as 
to how such assets were amassed; 

(iv)    as to why measures have not yet been taken to 
bring such property back to Sri Lanka; and  

(v)   whether measures will be taken to bring back 
such property to Sri Lanka?    

(b) If not, why? 
 
 ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) පස්තුත මාධ්ය සාකච්ඡාව පැවති ස්ථානය ෙහෝ විෙද්ශ 

අමාත්යතුමා විසින් එවැනි පකාශයක් කර ඇති බවට පළ වූ 
මාධ්ය වාර්තාවක් ෙහෝ කුමන විෙද්ශ බුද්ධි අංශද යන්න 
පිළිබඳව දක්වා ෙනොමැති බැවින් නිශ්චිතව කරුණු දැක්විය 
ෙනොහැක. 

 (ii) ෙමෙතක් ඒ සම්බන්ධ පැමිණිල්ලක් ෙහෝ ෙතොරතුරක් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ලැබී ෙනොමැත. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

 (v) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 - 128/'15-(1),  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා   
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 - 394/'15-(1),  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා.  
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 400/'16-(1),  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

Nobody is there to ask that. 

 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

 
මුතූර් නද්වතුල් උලමා අරාබි විද්යාලය (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
ர் நத்வ ல் உலமா அற க் கல் ாி 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

NADUATHUL ULAMA ARABIC COLLEGE, MUTUR 
(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
Sir, I move, 
 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

Naduathul Ulama Arabic College, Mutur." 
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[ගරු පසන්න රණතුංග  මහතා] 
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ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   தபால், தபால் 
ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள்  அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be 

printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to 
the Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs for 
report. 

 

 
 

රිල්වානියියාහ ්අරාබි විද්යාලය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

ாிழ்வானிய்யா அர க் கல் ாி (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

RIDHWANIYYAH ARABIC COLLEGE (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
Sir, I move, 
 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

Ridhwaniyyah Arabic College." 
 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  தபால், தபால் 

ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be 

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

the Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs for 
report. 

 
 
 

බරීරා මුසල්ිම් කාන්තා අරාබි විද්යාලය (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම් ) පනත් ෙකටුම්පත 

பாீரா ஸ் ம் மகளிர் அர க் கல் ாி 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

BAREERAH MUSLIM LADIES ARABIC COLLEGE 
(INCORPORATION) BILL 

 
 
ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
Sir, I move, 
 

      "That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Bareerah Muslim Ladies Arabic College." 
 
 

ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  தபால், தபால் 

ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be 

printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to 
the Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs for 
report. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත. 

         

ශී ලංකා අභ්යන්තර සැලසුම්කරුවන්ෙග් ආයතනය 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) (සංෙශෝධන)  

පනත් ෙකටුම්පත 
இலங்ைக உள்ளக வ வைமப்பாளர் நி வகம் 

(கூட் ைணத்தல்) (தி த்தம்) சட்ட லம் 
SRI LANKA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGNERS 

(INCORPORATION) (AMENDMENT) BILL 

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
Hon. Speaker, I move, 

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Sri Lanka 
Institute of Interior Designers (Incorporation) Act, No.2 of 1998.” 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   டைமப்  

மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Housing and Construction for report. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 දැන් පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබීමට නියමිතයි. ඊට පථම, 

විෙශේෂ දැනුම් දීමක් කිරීමට කැමැතියි.  

ගරු මන්තීවරුනි, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම කල් 
තැබීෙමන් අනතුරුව ආණ්ඩුකම- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙම් පකාශෙයන් පසුව ඔබතුමාට 

අවස්ථාව ෙදන්නම්.  

අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම කල් තැබීෙමන් අනතුරුව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් පථම රැස්වීම ෙමම සභා 
ගර්භෙය්දී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර  ඇත. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙමම ෙයෝජිත 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් වන බැවින් 
තමන්ෙග් ආසනවලම රැඳී සිටිමින් ඊට සහභාගී වීමට කටයුතු 
කරනු ඇතැයි උදක්ම අෙප්ක්ෂා කරමි.  

ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට මමත්, ෙම් සභාව 

නිෙයෝජනය කරන තව මන්තීවරුන් හතර ෙදෙනකුත් -මා ඇතුළුව 
පස් ෙදෙනක්- අත්සන් කර මීට ටික කාලයකට ෙපර ලිපියක් 
මඟින් දැනුම් දුන්නා, "අපි ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් හැටියට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් 
ෙවන්ව, ස්වාධීනව විපක්ෂය තුළ කටයුතු කරනවා, ඒ කාරණය 
පිළිෙගන, ෙවනම පක්ෂයකට හිමි අයිතිවාසිකම් අපට ලබා 
ෙදන්න" කියලා. මීට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එවැනි පූර්වාදර්ශ  
ඕනෑවටත් වඩා තිබිලා තිෙබනවා. ඔබතුමාම ෙම් සභාෙව්දී මීට 
ෙපර  සඳහන් කළා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් පිරිසක් 
ෙවනම කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිගන්න බැරි ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලා. ඔබතුමා කිව්වා, ඔවුන් සන්ධානෙයන් ෙහෝ ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙයන් ෙහෝ ෙවන් වූවා යැයි දැනුම් දුන්ෙනොත් 
ඔබතුමාට ඒක පිළිගන්න පුළුවන් කියලා.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට ඒක  එෙලස 
බලපෑවාට, ෙම් ලිපිය මඟින් අපි ඔබතුමාට දැනුම් දී තිෙබනවා, 
එක්සත් ජනතා නිදහස්  සන්ධානෙයන් ෙවන්ව ස්වාධීනවයි අපි 
කටයුතු කරන්ෙන් කියලා. ඉතින්, ඔබතුමාම මීට ෙපර දක්වපු 
කරුණු අනුව ඔබතුමාට පුළුවන්කම තිෙබනවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් සිටින අෙප් මන්තීවරු පස් ෙදනා 
ෙවනම කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිගනිමින් -අපි ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට ඇතුළත්. නමුත් ෙවනම ස්වාධීන කණ්ඩායමක්- අපට 
හිමි අයිතිවාසිකම් ෙදන්න. නමුත් ඔබතුමා ෙම් දක්වා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම සාධාරණ පතිකියාවක් දක්වා නැහැ. ඒ ගැන 
තමයි මම ඔබතුමාෙගන් විමසා සිටින්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ලිපිය ලැබුණා. එය අෙප් අවධානයට ලක් 

කළා.  පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම්දී  මට ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඉදිරි කාලෙය්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් 
තීරණය ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 

කණ්ඩායමක අයිතිවාසිකම පිළිබඳ වගකීම තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාට 
මිසක් පක්ෂ නායකවරුන්ට ෙනොෙවයි. එදා ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ඡන්දය ඉල්ලලා 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා පසුව  විපක්ෂයට ආවා. එෙසේ විපක්ෂයට 
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ආපු ෙවලාෙව් එවකට හිටපු කථානායකතුමා එතුමන්ලා  ෙවනම 
කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිගත්තා. ඒ අය දැනුම් දුන්නා, අපි එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ෙවන්ව, විපක්ෂෙය් ෙවනම ස්වාධීන 
කණ්ඩායමක් හැටියට ඉන්නවා කියලා.  ඒ ඉල්ලීම පිළිගත්තා. එදා 
ඒ ගැන පක්ෂ නායකයන්ෙගන් විමසුෙව් නැහැ. නමුත් ඔබතුමා ෙම් 
පශ්න පක්ෂ නායක රැස්වීමට ෙගන යනවා. එතැනදී කවුරු හරි 
විරුද්ධ වුණාම ඒ මත තියලා අ ෙප් අයිතිවාසිකම් පිළිෙනොෙගන 
හරිනවා. ඒක මඟහැර යෑෙම් පතිපත්තියට අනුකූල කියාදාමයක් 
මිසක් පශ්නයට සැබෑ විසඳුමක් දීමක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාම ෙපර 
දැක්වූ තර්කයකට අනුවමයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 
මන්තීවරුන්ෙග් විපක්ෂ කණ්ඩායම පිළිගන්න බැරි ඇයි කියන 
කාරණයට ඉදිරිපත් කළ තර්කය අනුවමයි අපි ෙම් ලියුම ඔබතුමාට 
භාර දී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා කියපු ෙද්ට ඔබතුමාම 
පතිවිෙරෝධී කියා මාර්ග  ෙනොෙගන, ඒ ලිපියට අනුව අප ෙවනම 
කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිෙගන, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ සුදුසු 
අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන ෙලස ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. මම ෙම් කරන්ෙන් කිසිම 

විධියකින් තීරණය කල් දැමීමක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
පක්ෂ 17ක් පමණ සිටිනවා. ඔබතුමාෙගන් වාෙග්ම ඒ අයෙගනුත් 
විවිධ ඉල්ලීම් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා යම් තීරණයක් 
ගැනීෙම්දී පක්ෂ නිෙයෝජිතයන්ෙග් අදහස් විමසීම සාධාරණ 
පජාතන්තවාදී අයිතියක්. ඒ නිසා ඒ අදහස් විමසීම සම්බන්ධෙයන් 
මා කිසිදු වරදක් දකින්ෙන් නැහැ. අපි ඒ ගැන කථා කරලා කියා 
කරන්නම්.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අදහස් විමසීම ගැන මා 

කිසිෙසේත් උරණ වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒ අදහස් විමසීෙම්දී කවුරු 
ෙහෝ විරුද්ධ වුණාය කියලා අපට හිමි අයිතිවාසිකම් පිළි ෙනොෙගන 
කටයුතු කරන්න එපා කියන එකයි මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සෑම ෙදනාෙග්ම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම මෙග් යුතුකම.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා එක්සත් ජනතා 

නිදහස් සන්ධානයට දැනුම් දුන්නාද ෙවන් වුණා කියලා? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට දැනුම් දුන්නාද කියලාද 

අහන්ෙන්? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්.  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමාට දැනුම් දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා එෙහම අහන්ෙන් ඔබතුමාට උදවු කරන්නයි. ඔබතුමා 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට දැනුම් දුන්නා නම්  අපට ෙම් 
ඉල්ලීම ගැන සලකා බලන්න පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකත් කරන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Actually, we want to help you. අපි උදවු කරන්නයි 

හදන්ෙන්.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට දැනුම් 

දුන්නු ගමන් ෙම් කාරණාව පිළිගන්නවා කියලාද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට දැනුම් දුන්නා 

නම් ෙම් පශ්නය විසඳන්න ෙල්සියි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම වුෙණොත් මටත් තීරණය ගැනීමට හුඟක් පහසු ෙවනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එෙහම කළාම හරිද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක මූලික පියවර.  That is the first step. ඔබතුමාට උදවු 

කරන්නයි මා ඒක ඇහුෙව්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් නිෙයෝජිතයන් ඉන්න 

අවස්ථාෙව් ෙම් පශ්නය සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ඒකයි. එෙහම නැතිව ඒ තීරණය ගැනීමට  භෙයන් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ෙවනත් 

පශ්නයක්ද? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
රීති පශ්නයක්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ගරු 

මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පශ්නයක්. ඔබතුමාට 
තර්ජනය කරලා ෙටලිෙෆෝන් පණිවුඩ ලැබුණු අවස්ථාව පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔබතුමාට තර්ජනය කිරීම යනු, සියලුම 
මන්තීවරුන්ට තර්ජනය කිරීමක්. ඒ නිසා ඒක අෙප් වරපසාද 
පශ්නයක් හැටියට සලකා ඒ පරීක්ෂණය නිම කරලා ඔබතුමාෙග් 
නිෙව්දනය ෙම් සභාවට දැනුම් ෙදන ෙලස අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  මම ඒ ගැන මෙග් විස්තර දුන්ෙන් 

නැහැ. නමුත් ම ම සාක්ෂි ෙදනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමතැන 
වූ සිද්ධියත් කියන්න ඕනෑ. ඒ ආකාරයට ගරු මන්තීවරුන්ෙග් නම් 
සඳහන් කිරීෙමන් හුඟක් අය අපහසුතාවට පත්වනවා කියලායි මම 
හිතන්ෙන්. ෙපොලීසිය විසින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පියවර ෙගන 
තිෙබනවා. නමුත්, මා ඒ පිළිබඳව පකාශයක් කරන ෙතක් තවම 
පරීක්ෂණ පවත්වන්ෙන් නැහැ.  එෙහම වුෙණොත්  තර්ජනෙය් 
මූලික අවස්ථාව ගැනත්  එතැනදි මට වාර්තා කරන්න සිදුවනවා. 
එතෙකොට මෙග් සෙහෝදර මන්තීවරුන්ට විරුද්ධව කියපු ෙද්වල් 
ගැනත් කියන්න වනවා.  ඒක අනවශ්ය පශ්නයක් ඇති කිරීමක්. ඒ 
නිසා එවැනි ෙදයක් කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
මට ෙම් ගැන අමතක කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ෙම්ක ඇ ෙඟව්ෙව් අප විසින් 

කළාය කියලායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ.  කිසි විෙටක එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක නිසා අපි නිෙදොස් වන්න නම්, ඔබතුමා ෙම් පරීක්ෂණෙය් 

පතිඵලය ෙම් සභාවට ෙදන්න ඕනෑ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කිසිම අවස්ථාවක මම අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 

ෙචෝදනා කෙළේ නැහැ.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙචෝදනා කෙළේ නැහැ. නමුත්, ඒක තමයි ඇඟවීම වුෙණ්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇඟවීම එක එක අය එක එක විධියට ගන්නවා, ගරු 

මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්] 

මීළඟට, සභාව කල් තැබීම. 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා.1.25ට, 2016 අෙපේල් මස 06 

වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 1.25க்கு பாரா மன்றம், 2016 ஏப்பிரல் 06, 

தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament adjourned accordingly at 1.25 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday, 06th April, 2016.  
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ඳර්ලිප්ේන්තු විවද 
(හන්සඩ්) 

பஶஶலன்ம லஷலஶதங்கள் 
(வன்சஶட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නිල වර්තව 
அதஷகஶ அமஷக்மக 
OFFICIAL REPORT 





 

රශ්නවල  විකක ිළිතතුු 
 

ප්ඳෞද්ගලිකව දනුේ දීප්ෙන් ඇස රශ්නය  
 හිටපු ජනහධිඳතියඹහගේ ආයක්හට ගඹොදහ ඇති 

කභහන්ගඩෝ බටඹන් ඉත් කිරීභ 
 
ප්ඳෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්ප්ප ඳන ක ප්කටුේඳ ක  
 යන්ජන් යහභනහඹක ඳදනභ (ංසථහගත කිරීගේ) ඳනත් 

ගකටුේඳත - [ගරු එඩ්ඩ් ගුණගේකය භවතහ] - 
ඳශමුන ය කිඹන රදී. 

     කුල්ලිය්ඹතුල් ඉභහේ හෆිඊ අයහබි විදයහරඹ (ංසථහගත 
කිරීගේ) ඳනත් ගකටුේඳත - [ගරු එේ.එස. තව්ෆික් 
භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදී. 

     නිඩහ ඳදනභ (ංසථහගත කිරීගේ) ඳනත් ගකටුේඳත - [ගරු 
 ගභොගවොභඩ් නවි භවතහ] -  ඳශමුන ය කිඹන 
 රදී. 

අන්තර්ගත රධන කුු 

பஷதஶன உள்ரடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

   Removal of Commandos Deployed for Security of 

Former President                                                                                                                       
 
PRIVATE MEMBERS‘ BILLS:  

 Ranjan Ramanayake Foundation (Incorporation) -  

[Hon. Edward Gunasekara] – Read the First time 

 Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College 

(Incorporation) -  [Hon. M. S. Thowfeek] – Read 
the First time 

 Nida Foundation (Incorporation) - [Hon. Mohamed 

Navavi] – Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

லஷனஶக்கலக்கு லஶய்நய லஷமடகள் 

 

தனஷ அமஷலஷத்தல் நய லஷனஶ: 

 நைன்னஶள் ஜனஶதஷபதஷக்கு பஶதுகஶப்நெ லறங்கஷ 

தகஶஶண்டடஶ வீர்கமர அகற்மஷம 

 

தனஷஉரப்பஷனர் சட்டநயங்கள்: 

 ஞ்சன் ஶநஶக்க பவுண்டடளன் (கூட்டிமைத்தல்) – 

[ஶண்நெஷகு ட்லட் குைடசக] - நைதன்நைமம 

தஷப்பஷடப்பட்டது 

 குல்லித்துல் இஶம் சஶபஷஈ அநெக் கல்லூஶஷ 

(கூட்டிமைத்தல்) – [ஶண்நெஷகு ம்.ஸ். ததரநக்] 

- முதன்முறை மதிப்பிடப்பட்டது 

 நஷடஶ ன்மம் (கூட்டிமைத்தல்) – [ஶண்நெஷகு நைவட் 

நலலஷ] - நைதன்நைமம தஷப்பஷடப்பட்டது 

කලවප් ෝධ (විප්ශ්ේෂ විධිවිධන) ඳන ක ප්කටුේඳත   
 ගද න ය ව තුන් න ය කිඹහ ංගලෝධිතහකහයගඹන් 

ේභත කයන රදී. 
 
විප්ද්ශ්ගත ශ්රී ලිකයකයන් හ  ිරි ම ෙවරව ණවලදී ්න්දය 

ඳවිච්ික කයරීෙ  ඇවර ිඩකඩ සලස දීප්ේ සහ ඊ  
අනුෂිගික කුු විෙර්ශ්නය ක  වර්ත කයරීෙ ිළණිස ව 

විප්ශ්ේෂ ක ක සභව 
 

කල් 0 තබීප්ේ ප්යෝජනව   
 අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහගව්     

  ක්රිඹහ කරහඳඹ  

ஆட்சஷயுஶஷம (லஷடசட ற்பஶடுகள்) சட்டநயம் : 

 இண்டஶம், நன்மஶம் நைமமகள் தஷப்பஷடப்பட்டு 

தஷருத்தப்பட்டலஶர நஷமமடலற்மப்பட்டது 

 

தலரஷநஶடுகரஷலுள்ர இயங்மகர்கலக்கு தஷர்லரும் 

டதர்தல்கரஷல் லஶக்கரஷப்பதற்கு லஶய்ப்பரஷத்தல் ற்ரம் 

அலற்மஷன் இமடடநர்லஷமரலஶன லஷடங்கமர 

ஆஶய்ந்து அமஷக்மகஷடுலதற்கஶன ததஶஷகுல 

 

எத்தஷமலப்நெப் பஷடமை: 

 இயஞ்சம் ற்ரம் ஊறல் பற்மஷ சஶர்த்துதல்கமரப் 

நெயனஶய்வுதசய்யும் ஆமைக்குலலஷன் நடத்மதப் 

டபஶக்கு 

PRESCRIPTION (SPECIAL PROVISIONS) BILL: 

   Read a Second and the Third Time, and passed as 
amended 

 
SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND 

REPORT ON THE POSSIBILITY OF ENABLING 
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අ.භ.1.    ඳර්ලිප්ේන්තුව රැස විය.   

කථනයකතුෙ [ගු කු ජයස මය ෙහත] මූලසනරූඪ විය. 
பஶஶலன்மம் பஷ.ப. 1.00 ைஷக்குக் கூடிது.  

சபஶநஶகர்  அலர்கள்  [ஶண்நெஷகு கரு ஜசூஶஷ] தமயம 

லகஷத்தஶர்கள். 

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

 

 

 

ලිිළ ප්ල් 0ඛනරිය ිළිතගන්වීෙ 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்தஷங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ව 2014 ර් 
වහ උද්භිද උදයහන බහය අයමුදගල් හර්ක ක හර්තහ; ව 

(ii) 2010, 2011, 2012 ව 2013 ර් වහ ජහතික උද්භිද උදයහන 
ගදඳහර්තගේන්තුගව් හර්ක ක කහර්ඹ හධන හර්තහ.- [තියය ංර්ධන 
වහ නජීවි අභහතයතුභහ ගනුට ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ] 

 
සභප්ේසය ෙත වරබිය යුතුයයි නිප්යෝග ක න ලදී. 
சபஶநடத்தஷல் இருக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2014 ර්ඹ වහ දිවි නළගුභ ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තුගව් කහර්ඹහධන 

හර්තහ.- [භහජ විඵරගළන්වීේ වහ සුබහධන අභහතයතුභහ ගනුට 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ]   

 
සභප්ේසය ෙත වරබිය යුතුයයි නිප්යෝග ක න ලදී. 
சபஶநடத்தஷல் இருக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

(i) 2011 අංක 18 දයන යහඹ වහ ගුන් ගතොටුඳශ ංර්ධන ඵදු ඳනගත් 3 
ළනි ගන්තිගය් (3) ළනි උඳගන්තිඹ ඹටගත් යහඹ වහ ගුන් 
ගතොටුඳශ ංර්ධන ඵදු ේඵන්ධගඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විිනන් 
ඳනන රදු, 2016 ජනහරි 01 දිනළති අංක 1947/47 දයන අති විගලේ 
ගළට් ඳත්රගය් ඳශ කයන රද නිගඹෝගඹ; ව 

(ii) කලින් කරට ංගලෝධනඹ කයන රද ඳරිදි (52 ළනි අධිකහයඹ න) 
සුයහඵදු ආඥහඳනගත්, 32 ළනි ගන්තිඹ භග කිඹනු රඵන 22 ළනි 
ගන්තිඹ ඹටගත් ඊතයිල් භදයහය භත සුයහඵදු ංගලෝධනඹ කිරීභ 
ව ඊතයිල් භදයහය ආනඹනඹ කිරීභට ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ 
ේඵන්ධගඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විිනන් ඳනන රදු, 2016 භහර්තු 
02 දිනළති අංක 1956/19 දයන අති විගලේ ගළට් ඳත්රගය් ඳශ කයන රද 
නිගව්දනඹ (අංක 988 දයන සුයහඵදු නිගව්දනඹ).- [මුදල් අභහතයතුභහ 
ගනුට ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ] 

 

සභප්ේසය ෙත වරබිය යුතුයයි නිප්යෝග ක න ලදී. 
சபஶநடத்தஷல் இருக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ප්ඳ කසේ 
நக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

ගරු (ආ හර්ඹ) වර් ද ිනල්හ භවතහ - ඳළමිණ නළත.    

 

ගු චෙල් 0  ජඳක්ෂ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சல் ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ තණභල්විර, ඵරවරු, කුඩහඔඹ 
ගන්හිනක ඉංජිගන්රු කහර්ඹහරගය් ගේඹ කයන විකුේ අභයවීය 

භවතහගගන් රළබුණු ගඳත්භක් පිළිගන්මි.  

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්න කවර ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ේ තුන 
පිළිගන්මි. 

 

01. ගදවිනුය, ගන්දයත්ත, ගගොයකගවත්ත, සුභනිනරි නි 
ඹන ලිපිනගඹහි ඳදිංචි එච්.ගක්. රුන් කුභහය භවතහගගන් 
රළබුණු ගඳත්භ;  

02. ගඳොගශොන්නරු, ජඹන්තිපුය, ඵළඳිළ, අංක 1567 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංචි එේ.ජී.එස.පී.එච්.  ිනල්හ භවතහගගන් 
රළබුණු ගඳත්භ; ව 

03. ගකෝට්ටගගොඩ, නහඔටුන්න, තරල්ර, 
මුත්ගතට්ටුගගගොඩත්ත, අංක 01 දයන සථහනගඹහි 
ඳදිංචි එස.එච්. අනුරහතී භවත්මිඹගගන් රළබුණු ගඳත්භ. 

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගු අජි ක ෙන්නප්ප්ඳුෙ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ කඩත, කිරිල්රර, අංක 30 

දයන සථහනගඹහි ඳදිංචි ගක්.පී.ගක්. ආරිඹඳහර භවතහගගන් 
රළබුණු ගඳත්භක් පිළිගන්මි.  

 
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (වදය) නලින්ද ජඹතිස භවතහ - පැමිණ නැත. 

1051 1052  



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු ඉ.  හල්ස නිර්භරනහදන් භවතහ - පැමිණ නැත. 

ගරු න්දිත් භයිනංව භවතහ - පැමිණ නැත. 
 
ිරි මඳ ක ක න ලද ප්ඳ කසේ ෙහජන ප්ඳ කසේ ිළිතා ක ක 

සභව  ඳව මය යුතු යයි නිප්යෝග ක න  ලදී. 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட நக்கமரப் தபஶதுநக் குலவுக்குச் சஶட்டக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

රශ්නවල  විකක ිළිතතුු 
லஷனஶக்கலக்கு லஶய்நய லஷமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන අංක 3-297/'15-(1), ගරු එේ.එච්.එේ. ල්භහන් භවතහ. 

 
ගු එේ.එච්.එේ. සල් 0ෙන් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.ச்.ம். சல்ஶன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු ගයන්ත කුණවරලක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ 

එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති තුනක කහරඹක් ඉල්රහ 
ිනටිනහ.  

 
රශ්නය ෙතු රිනකදී ි රි මඳ ක කයරීෙ  නිප්යෝග ක න ලදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන අංක 4-380/'15-(1), ගරු එස.එේ. භරික්කහර් භවතහ. 

 
ගු එස.එේ. ෙ මක්කර් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.ம். ஶஷக்கஶர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු ගයන්ත කුණවරලක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, හරිභහර්ග වහ ජර ේඳත් 

කශභනහකයණ අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය 
දීභ වහ තිඹක කහරඹක් ඉල්රහ ිනටිනහ.  

 
රශ්නය ෙතු රිනකදී ි රි මඳ ක කයරීෙ  නිප්යෝග ක න ලදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ුහුු විශ්වවිදයලය සහ ිඩේ අ කඳ ක ක  
ගනීෙ  වන්රි  

ரகுணு பல்கமயக்கறகத்துக்கஶகச் சுவீகஶஷக்கப்பட்ட 
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5. ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්න කවර ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

උස  අධයහඳන  වහ  භවහභහර්ග අභහතයතුභහගගන් ඇස 
රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) රුහුණ විලසවිදයහරගය් ජරජීවී කකකඹ ඉදි කිරීභ 
වහ ඉඩේ අත් ඳත් කය ගළනීභක් ිනදු කය තිගේද; 

 (ii) එගේ නේ, අත් ඳත් කය ගගන ඇති ඉඩේ රභහණඹ 
ගකොඳභණද; 

 (iii) අත් ඳත් කය ගගන ඇති ඉඩේ රභහණගය් 
තක්ගේරු ටිනහකභ ගකොඳභණද: 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ආ) (i) එභ ඉඩේ හිමිඹන්ට ගේ න විට න්දි මුදල් 
ගගවීභට කටයුතු කය තිගේද; 

 (ii) තක්ගේරු ටිනහකභ අනු ගදවිනුය, 
යසන්ගදනිඹ, එස.එස. ගුණගේකය භවතහ ගත 
න්දි මුදල් ගගවීභ රභහද වී ඇත්ගත් භන්ද;  

 (iii) අදහශ න්දි මුදල් ගගන දිනඹ කගර්ද; 

 (iv) එකී න්දි මුදල් කඩිනමින් ගගවීභට පිඹය 
ගන්ගන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නේ, ක භන්ද? 

 
உர்கல்லஷ ற்ரம் தநடுஞ்சஶமயகள் அமச்சமக் டகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) (i) ரகுணு பல்கமயக்கறகத்தஷல் நஸர்லஶழ் உஷஶஷனக் 

கூமஷமன நஷர்ஶைஷப்பதற்கஶக கஶைஷ 

சுவீகஶஷக்கப்படுதல் நமடதபற்ரள்ரதஶ; 

 (ii) ஆதனஷல்,  சுவீகஶஷக்கப்பட்டுள்ர கஶைஷஷன் 

அரவு ஶது; 

 (iii) சுவீகஶஷக்கப்பட்டுள்ர கஶைஷஷன் தஷப்நட்டுப் 

தபரதஷ வ்லரவு; 

 ன்பமத அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) (i) டற்படி கஶைஷ உஶஷமஶரருக்கு இன்மரலஷல் 

இறப்நட்டுத் ததஶமகஷமனச் தசலுத்த 

நடலடிக்மக டற்தகஶள்ரப்பட்டுள்ரதஶ; 

 (ii) தஷப்நீ்ட்டுப் தபரதஷக்கஷைங்க ததலஷநுல, 

ஸ்ழந்ததைஷ, தஷரு.ஸ்.ஸ். குைடசகவுக்கு 

இறப்நட்டுத் ததஶமக தசலுத்துதல் 

தஶதமடந்துள்ரது ன்; 

 (iii) குமஷப்பஷட்ட இறப்நட்டுத் ததஶமக 

தசலுத்தப்படும் தஷகதஷ ஶது; 

 (iv )  இறப்நட்டுத் ததஶமகமத் துஶஷதஶகச் தசலுத்த 

நடலடிக்மக டுப்பஶஶ; 

 ன்பமத அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்டமல், ன்? 
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asked the Minister of Higher Education and  

Highways: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether a land acquisition has taken place to 
construct the Aqua Culture Unit of the 
University of Ruhuna; 

 (ii) if so, the extent of land that have been 
acquired; and 

 (iii) the assessed value of the extent of land that 
have been acquired? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether action has been taken to pay 
compensation for the owners of those lands; 

 (ii) as to why the payment of compensation 
based on the assessed value has been 

delayed to Mr. S. S. Gunasekara at 

Rassandeniya, Devinuwara; 

 (iii) the date on which the said compensation 

will be paid; and 

 (iv) whether steps will be taken to pay 

compensation immediately? 

(c) If not, why?  

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත (උසස අධයඳන හ 

ෙහෙර්ග අෙතයතුෙ සහ ඳර්ලිප්ේන්තුප්  
සභනයකතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய - உர்கல்லஷ ற்ரம் 

தநடுஞ்சஶமயகள் அமச்சரும் பஶஶலன்மச் சமப 

நைதல்லரும்) 

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ රලසනඹට පිළිතුය ගභගේඹ. 
 

(අ) (i) ඔව්. රුහුණු විලසවිදයහරගය් වරය ව හගය විදයහ 
වහ තහක්ණ පීඨගය් ඉදිකිරීේ වහ ඉඩේ අත් ඳත් 
කය ගගන ඇත. 

 (ii) අක්කය 03යි, රඩ් 02යි, ඳර් ස 19කි. 

 (iii) යජගය් තක්ගේරුකරු විිනන් එභ ඉඩභ රුපිඹල් 
ගදසීඹ ඳනසවත්රක් වළටඳන්දවකට තක්ගේරු 
කය ඇත. (රු: 25,765,000/=) 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) යසන්ගදනිඹ ග්රහභ නිරධහරි විිනන් ඉදිරිඳත් කශ 
දශ ඇසතගේන්තු ව තක්ගේරු 

  ගදඳහර්තගේන්තු විිනන් ඉදිරිඳත් කයන රද 
තක්ගේරු මුදර අතය ඳළති විලහර ගන 

  ගවේතුගන් ක ේඵන්ධ අදහශ ඵරධහරින් දළනුත් 
කය ගළටලු නියහකයණඹ කය 

  ගළනීභට කහරඹක් ගතවීභ නිහ න්දි මුදල් ගගවීභ 
රභහද වී ඇත.  

 (iii) රුහුණු විලසවිදයහරඹ විිනන් අදහශ න්දි මුදර 
භහතය රහගද්ය ඹ ගල්කේ ගත ගගහ  ඇත. 

 (iv) විලසවිදයහරඹ විිනන් අදහශ න්දි මුදල් ිනඹල්ර 
ගගහ අන් කය ඇති ගවයින් ඳළන ගනොනඟී. 

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී. 

 

ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්න කවර ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ 
ගභඹයි. 

ගරු ඇභතිතුභහගගන් ඇස රලසනඹට අදහශ පිළිතුගර් වන් 

ගරහ තිබුණහ, ගදවිනුය, යසන්ගදනිගය් ඳදිංචි එස.එස. 
ගුණගේකය භවතහට රුහුණු විලසවිදයහරඹ විිනන් භහතය රහගද්ය ඹ 
ගල්කේ ගත න්දි මුදල් ගගහ තිගඵනහ කිඹරහ.  

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තළන්ඳත් කය තිගඵනහ. 

 

ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්න කවර ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ක න්දි මුදල් තළන්ඳත් කගශේ කදහද කිඹරහ ඔඵතුභහගගන් 
දළනගන්න කළභළතියි.  

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගේ කථහ කයන ගභොගවොත න විටත් ක මුදල් තළන්ඳත් 

කයරහයි තිගඵන්ගන්. 

 
ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්න කවර ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ක තළන්ඳත් කයරහ තිගඵන මුදල් රභහණඹ ගකොඳභණද කිඹරහ 
දළනගන්න පුළුන්ද? 

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තක්ගේරුකරුගේ ටිනහකභ - රුපිඹල් 25,765,000ක්.  

 
ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්න කවර ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ක මුළු ක්රිඹහලිඹ වහ තක්ගේරු කශ මුදර 

ගන්. භගේ අගඵෝධගය් තයභට ගේකට ගගවිඹ යුතු මුදල් තභ 
තළන්ඳත් කයරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ගේ මුදල් ගගහ තිගඵනහ 
කිඹනහ නේ භට කක පිළිගන්න ගනහ.  

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, එභ මුදල් තළන්ඳත් කයරහයි තිගඵන්ගන්. 
ඔඵතුභහ ගොඹහ ඵරන්න. එභ මුදල් තළන්ඳත් කයරහයි 

තිගඵන්ගන්. ගභොකද, භභ ගේ ේඵන්ධගඹන් විගලේගඹන්භ 
ඇහුහ.  
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கம்நெரகநைல தஶதஷஶர் கல்லூஶஷ : தபௌதஷக ற்ரம் 

னஷத லரங்கள்  

NURSING SCHOOL OF KAMBURUGAMUWA:  PHYSICAL AND 

HUMAN RESOURCES 
403/’16 

7. ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්න කවර ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගෞඛ්ය, ගඳෝණ වහ ගද්ය ඹ වදය අභහතයතුභහගගන් ඇස 
රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) භහතය, කඹුරුගමු ගවද විදුවගල් ගබෞතික වහ 
භහන ේඳත් හිඟඹක් තිගඵන ඵත්;  

 (ii) ක ගවේතුගන් අධයඹන කටයුතුර නිඹළගරන ිනසු 
ගවදිඹන් ගඵොගවෝ දුසකයතහන්ට මුහුණ ඳහ ිනටින 
ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනහිද? 

(ආ) (i) කඹුරුගමු ගවද විදුවගල් උඳගද්ලන කටයුතුර 
නිඹළගරන උඳගද්ලකයින් ංඛ්යහ ගකොඳභණද;  

 (ii) එභ උඳගද්ලකයින් ංඛ්යහ රභහණත්ද; 

 (iii) අලය උඳගද්ලකයින් ඳත්කිරීභට කටයුතු 
ගනොකයන්ගන් භන්ද; 

 (iv) රහ  ගඹෝගික අධයඹන කටයුතු රභහණත් ඳරිදි ිනදු 
න්ගන්ද; 

 (v) ගනොඑගේ නේ, ක භන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) (i) ලහරහ ඳවසුකේ ව ගන්හිනක ඳවසුකේ ිනසු 
ගවදිඹන්ට ක ඩිනමින් රඵහදීභ වහ විකල්ඳ ළඩ 
පිළිගශක් ගඹොදහ තිගඵන්ගන්ද;  

 (ii) දළනට පුහුණු රඵන ගසු ගවදිඹන් ගහල්ර  ගවෝ 
ගකොශම ගවද විදුවල් ගත අනුයුක්ත කය 
කඹුරුගමු ගවද විදුවර නවීකයණඹ කිරීගේ 
ගඹෝජනහ ක්රිඹහත්භක කයන්ගන්ද;  

 (iii) ගනොඑගේ නේ, ිනසු ගවදිඹන්ට අධයඹන කටයුතු 
හර්ථක කයගගන ඹහභට ගගන ඇති පිඹය 
කගර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ඈ) ගනො එගේ නේ, ක භන්ද? 
 

சுகஶதஶம் டபஶசமை ற்ரம் சுடதச ருத்துல 

அமச்சமக் டகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) ஶத்தமம, கம்நெரகநைல தஶதஷஶர் கல்லூஶஷஷல் 

தபௌதஷக ற்ரம் னஷத லரங்கள் பற்மஶக்குமம 

நஷயவுகஷன்மததன்பமதயும்  ;  

 (ii) இதன் கஶைத்தஷனஶல் கல்லஷ நடலடிக்மககரஷல் 

ஈடுபடும் ஶைல தஶதஷஶர் தபரும் சஷங்கமர 

தஷர்தகஶள்கஷன்மனர் ன்பமதயும் ; 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i )  கம்நெரகநைல தஶதஷஶர் கல்லூஶஷஷல் தஷயும 

லறங்கும் தசற்பஶட்டில் ஈடுபடும் 

ஆடயஶசகர்கரஷன் ண்ைஷக்மக த்தமன ;  

 (ii) இந்த ஆடயஶசகர்கரஷன் ண்ைஷக்மக 

டபஶதுஶனதஶ; 

 (iii )  டதமலப்படும் ஆடயஶசகர்கமர நஷஷக்க 

நடலடிக்மக டுக்கஶதஷருப்பது ன்; 

 (iv) நமடநைமமக்   கல்லஷ நடலடிக்மககள் டபஶதஷ 

அரவு நமடதபரகஷன்மதஶ ; 

 (v )  இன்டமல், ன்; 

 ன்பமத அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) (i) ண்டப லசதஷகள் ற்ரம் தங்குஷட லசதஷகமர  

ஶைல தஶதஷஶருக்குத் துஶஷதஶக லறங்க ஶற்ர 

டலமயத்தஷட்டம் என்ர தசற் 

படுத்தப்பட்டுள்ரதஶ; 

 (ii) தற்டபஶது பஷற்சஷ தபரம் ஶைல தஶதஷஶம 

கஶலி அல்யது தகஶலம்நெ தஶதஷஶர் கல்லூஶஷக்கு 

இமைத்துலஷட்டு கம்நெரகநைல தஶதஷஶர் 

கல்லூஶஷம நவீனப் படுத்தும் நைன்தஶறஷவு 

அநைல்படுத்தப்படுகஷன்மதஶ ன்பமதயும்;  

 (iii) இன்டமல், ஶைல தஶதஷஶருக்கு கற்மக 

நடலடிக்மககமர தலற்மஷகஶக டற்தகஶள் 

லதற்கு டுக்கப்பட்டுள்ர நடலடிக் மககள் 

ஶமல; 

 ன்பமத அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ ? 

(ஈ) இன்டமல், ன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Is he aware that- 

 (i) there is a dearth of physical and human 

resources at the Nursing School of 
Kamburugamuwa, Matara; and 

 (ii) the female student nurses are seriously 
inconvenienced owing to the situation? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the number of instructors instructing at the 

Nursing School of Kamburugamuwa; 

 (ii) whether the aforesaid number of instructors 

is sufficient; 

 (iii) as to why arrangements are not made to 
appoint the required instructors; 

 (iv) whether practical studies are conducted in 
an adequate manner; and 

 (v) if not, why? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether an alternative procedure is in place 

to expeditiously provide lecture halls and 

hostel facilities to the female student nurses;  

 (ii) whether the proposal made to refurbish the 

Nursing School of Kamburugamuwa by 
attaching the female student nurses under 

training to the Nursing Schools of Galle or 

Colombo will be implemented; and 

 (iii) if not, the measures that have been taken to 

enable the female student nurses to follow 

their studies in a successful manner?  

(d) If not, why? 
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ගු (වවදය)  ජිත ප්සේන  කන ෙහත (ප්සෞඛය, 
ප්ඳෝෂණ හ ප්ද්ශීය වවදය අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு (மலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத டசனஶத்ன - 

சுகஶதஶம், டபஶசமை ற்ரம் சுடதச ருத்துல அமச்சர்) 

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

ගරු  කථහනහඹකතුභනි,  එභ රලසනඹට පිළිතුය ගභගේයි.  

(අ) (i) ගබෞතික වහ භහන ේඳත්ර දළනට  හිඟඹක් 
ඳතී.  

 (ii) ඹේ දුසකයතහඹන්  ඳතී. 

(ආ) (i) තුන්ගදනහයි   -  විදුවල්ඳති                             01 

  විගලේ   ගරේණියේගය්  ගවද නිරධහරි                  01 

                 1 ගරේණියේගය්  ගවද නිරධහරින්                         01 

 (ii) රභහණත් නළත.  

 (iii) ඳත් කිරීභට කටයුතු කයමින් ඳතී. 

  ක වහ කටයුතු ගඹොදහ තිගඵනහ. ගේ 
ගනොළේඵර් භ අහන නවිට ඳත්වීේ රඵහ 
ගදනහ.  

 (iv) ඔව්. 

 (v) ඳළන ගනොනඟී. 

(ඇ) (i) ඔව්. භහතය න ගයෝවල්  ංකීර්ණ ඳරිරගය්  ිනඹලු  
ඳවසුකේලින්  යුක්ත ගවද  විදුවරක් 
ඉදිගකගයමින් ඳතී. 

 (ii) නළත.   

  ක ගභොකද, ඳසු ගිඹ දසර  විදුවල්ඳතිතුභහ  
ශියඹන් එක්ක කථහ කශහභ, ශියඹන් එකඟ 
ගරහ නළවළ ගහල්රට ගවෝ යත්නපුයට ඹන්න. 
අගනක් එක,  ගභතළන ශියඹන්  128 ගදනහයි 
ඉන්ගන්. ක  128 ගදනහගගන් 66 ගදගනක් 
වමුදහගව් අඹ.  ක අඹ  ජනි භහගය් අනුයහධපුයගය් 
ගවද විදුවරට  ඹනහ.  

 (iii) ඉවත (ඇ) (i) අනු ඳළන ගනොනඟී. 

(ඈ) ඳළන ගනොනඟී. 
 

ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්න කවර ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු ඇභතිතුභහ ගභභ රලසනඹට 
පිළිතුයක් රඵහ දීභ ගළන භභ එතුභහට සතුතින්ත ගනහ. ක 
හගේභ එතුභහ ඉක්භන් සුඹ රඵහ  නළත ඳහර්ලිගේන්තුගව්දී 

දකින්න රළබීභ ගළනත් න්ගතෝයි.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභතළන තිබුණු රධහනභ රලසනඹ 
වුගේ ිනසු ගවදිඹන්ගේ ගන්හිනකහගහය රලසනඹයි. කක ඵයඳතශ 
රලසනඹක් වළටිඹට තිබුණහ. දිස්රික් ේඵන්වරකයණ කමිටුගව්දීත් 
අසථහ කිහිඳඹකදී ගේ ගළන හකච්ඡහ වුණහ. එතළනදී භතු වුණු 

රලසනඹ වුගේත්, ඉක්භනින් ගේ ගන්හිනක ඳවසුකේ රඵහ දීභට 
අලය කටයුතු කයනහද කිඹන එකයි. ගරු ඇභතිතුභනි, 
ඔඵතුභහභ අදහශ නිරධහරින් ගඹොදහ ඵළලුගොත් ඔඵතුභහට ගත්රුේ 

ගන්න පුළුන් ගයි, ක ගගොල්රන් දළනට ඉන්ගන්ත් ඉතහභ අභහරු 
භට්ටභකින් ඵ. එභ නිහ ක රලසනඹටත් අු  තයගේ තහකහලික 
විඳුභක් රළගඵනහ නේ, එඹ තභයි රභහණත් ගන්ගන්. 

 
ගු (වවදය)  ජිත ප්සේන  කන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு (மலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத டசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

භභ ඳළමිණියේඹහට ඳසු ඳසු ගිඹ දසර ගේ ගළන ගොඹහ ඵරහ, 

භහතය ඉදි කයන අංග ේපර්ණ ගවද විදුවගල් කටයුතු ඉතහභ 
කඩිනේ කශහ. අනිත් එක, ගේ ගවද විදුවර වදරහ තිගඵන්ගන් 

ඳශහත් බහ භමිගය්. එතළනත් ගඳොඩි රලසනඹක් තිගඵනහ, කක 

ඳශහත් බහ ඹටගත් තිගඵන නිහ. නමුත් අපි අලුත් ක්රභඹ 
ඹටගත් මුදල් ගදනහ. ක වුණත් ගේ ගවද විදුවර දියුණු කයරහ 
ළඩක් නළවළ. ගභොකද, අපි භහතය අංග ේපර්ණ ගවද විදුවරක් 
වදනහ. දළනට එහි ඉතහ සුළු රභහණඹක ළඩ කටයුතු තභයි 

කයන්න ඉතුරු ගරහ තිගඵන්ගන්. ඉන් ඳසු ක අඹට අලය 
ගන්හිනකහගහය ඳවසුකේ හිත ිනඹල්ර රඵහ දීරහ අපි ක අඹ 
භහතයට ගන්නහ.  

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන අංක 8-409/'15-(1), ගරු එස. එේ. භරික්කහර් භවතහ. 

 
ගු එස.එේ. ෙ මක්කර් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.ம். ஶஷக்கஶர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු ගයන්ත කුණවරලක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහ 

ගනුගන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහඹක කහරඹක් 
ඉල්රහ ිනටිනහ. 

 
රශ්නය ෙතු රිනකදී ි රි මඳ ක කයරීෙ  නිප්යෝග ක න ලදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගදළනි ටඹ.  

රලසන අංක 1-94/'15-(1), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ. එතුභහ 

එභ රලසනඹ ගනත් දිනඹකදී ඉදිරිඳත් කයන ඵ දන්හ 
තිගඵනහ. 

 

රශ්නය ෙතු රිනකදී ි රි මඳ ක කයරීෙ  නිප්යෝග ක න ලදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
ඛනිජ ප්තල් 0  මිල සත්රය හඳුන්ව ප්න දීෙ   ප්හේතු 

ஶஷதபஶருள் லஷமயச் சூத்தஷம் 

அமஷநைகப்படுத்தப்படஶம : கஶைம்  

NON-INTRODUCTION OF PRICE FORMULA FOR FUEL: 

REASONS 
271/’15 

2. ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත (ගු උදය රභ ක ගේෙන්ිළල 

ෙහත ප්වනුව ) 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ - ஶண்நெஷகு உத பஷபஶத் 

கம்ன்பஷய சஶர்பஶக) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඛ්නිජ  ගතල් ේඳත් ංර්ධන අභහතයතුභහගගන් ඇස 
රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) හිටපු විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයයඹහ විිනන් 
ගරෝක ගගශ ගඳොගශහි ඛ්නිජ ගතල්  මිර අනු 

1059 1060 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගද්ය ඹ ග ගශ ගඳොගශේ මිර ගනස න මිර 
සත්රඹක් වඳුන්හ ගදන ඵ 2015 ජනහරි 16 දින 
රකහල කශ ඵ දන්ගන්ද; 

 (ii) ගභගතක් එළනි මිර සත්රඹක් වඳුන්හ ගනොදීභට 
ගවේතු කගර්ද; 

 (iii) එළනි මිර සත්රඹක් වඳුන්හ දීභට ඉදිරිගය්දී පිඹය 
ගන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ආ) ගනො එගේ නේ, ක භන්ද? 
 

தபற்டமஶலி லரங்கள் அபஷலஷருத்தஷ அமச்சமக் டகட்ட 

லஷனஶ: 

( அ) (i )  நைன்னஶள் ஷன்லலு ற்ரம் ஶஷசக்தஷ அமச்சர், 

உயக சந்மதஷன் ஶஷதபஶருள் லஷமயகலக்கு  

ற்ப உள்லர் சந்மதஷல் லஷமய ஶற்மமடயும் 

லஷமயச் சூத்தஷதஶன்மம 

அமஷநைகப்படுத்துலதஶக  2015 சனலஶஷ ஶதம் 

16ஆந் தஷகதஷ  அமஷலஷத்தஶர் ன்பமத அலர் 

அமஷலஶஶ; 

 ( i i )  இதுலம அத்தமக எரு லஷமயச் சூத்தஷம் 

அமஷநைகப்படுத்தப்படஶமக்கஶன கஶைங்கள் 

ஶது; 

 ( i ii )  அத்தமக எரு லஷமயச் சூத்தஷத்மத 

அமஷநைகப்படுத்துலதற்கு தஷர்கஶயத்தஷல் 

நடலடிக்மக டுப்பஶஶ; 

 ன்பமத அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்டமல், ன்? 

asked the Minister of Petroleum Resources 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that the former Minister 
of Power and Energy announced on 16th 

January, 2015 that a price formula that will 

adjust prices in the local market in 

accordance with price fluctuations in the 

world market will be introduced; 

 (ii) the reasons for not introducing such a price 

formula up to now; and 

 (iii) whether action will be taken to introduce 

such a price formula in future? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණවරලක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඛ්නිජ ගතල් ේඳත් ංර්ධන 

අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය සභගත* 
කයනහ. 
 

* සභප්ේසය ෙත තාන ලද ිළිතතු   
* சபஶநடத்தஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) මිර සත්රඹක් වඳුන්හ ගදන ඵට රකහල කශ ඵ ඳභණක් 
දනිමි. 

 (ii) "මිර සත්රඹක් වඳුන්හ දීභ" ඹන භළගඹන් යුත් අංක 
15/2038/746/011 ව 2015.12.30 දිනළති අභහතය 
භේඩර න්ගද්ලඹක් ඉදිරිඳත් කය ඇත.   

                    ගේ පිළිඵ අභහතය භේඩරඹ හකච්ඡහ කයන රද අතය, 
2016 ජනහරි 27 දින ඳළති අභහතය භේඩර ැසසවීගේදී ක 
ේඵන්ධගඹන් තදුයටත් අධයඹනඹ කිරීභ වහ 
තීයණඹක් ගගන ඇත.  

 (iii) දළනටභත් පිඹය ගගන ඇත.  

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන අංක 6 -105/'15-(1), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ.  

එභ රලසනඹත් එතුභහ ගනත් දිනඹක ඉදිරිඳත් කයන ඵ 

දන්හ තිගඵනහ. 
 
රශ්නය ෙතු රිනකදී ි රි මඳ ක කයරීෙ  නිප්යෝග ක න ලදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 

ප්ඳෞද්ගලිකව  දනුේ දීප්ෙන් ඇස රශ්නය 
தனஷ அமஷலஷத்தல் நய லஷனஶ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

හි පු ජනධිඳවරව යප්ප ආ ක්ෂව  ප්ය දව ඇවර 
කෙන්ප්ඩෝ භ යන් ිව ක කයරීෙ 

நைன்னஶள் ஜனஶதஷபதஷக்கு பஶதுகஶப்நெ லறங்கஷ 

தகஶஶண்டடஶ வீர்கமர அகற்மஷம   
REMOVAL OF COMMANDOS DEPLOYED FOR SECURITY OF 

FORMER PRESIDENT  

 
ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු අග්රහභහතයතුභහ ගතයි භහ ගභභ 
රලසනඹ ගඹොමු කයන්ගන්.  

හිටපු ජනහධිඳති, ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රී ගරු භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහට හිටපු ජනහධිඳතියගඹකු ගර වහ ශ්රී රංකහගව් 
ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ කශ, යට එක්ත් කශ යහජය නහඹකඹහ ගර 
රඵහදිඹ යුතු තිගඵන විගලේ ආයක්හ ඳසු ගිඹ දින කීඳඹ තුශ 
යජඹ විිනන් අු  කය තිගඵනහ. දළනට එතුභහගේ ආයක්හට 

ගඹොදහ ිනටින වමුදහගව් පුහුණු බටඹන් ඉත් කය, ක ගනුට 
ගඳොලිස ආයක්ක බටඹන් ගඹදීගභන් ඇති න බඹහනක 
තත්ත්ඹ ගළනයි භහ ගේ ගරු බහගව් අධහනඹ ගඹොමු 

කයන්ගන්. එතුභහගේ ආයක්හ ගනුගන් විගලේ පුහුණු රද 
කභහන්ගඩෝ බටඹන් 50ක් ගඹොදහ තිගඵනහ. අගරේල් 10ළනි දහ 
න විට -ත දස වතයකින්-  එභ බටඹන් ේපර්ණගඹන් ඉත් 

කිරීභට කය ඇති නිගඹෝගඹ තුළින් එතුභහගේ ජීවිත ආයක්හට 
දළඩි තර්ජනඹක් එල්ර නහ ගේභ, අන්තයහදහඹක තත්ත්ඹක් වහ 
අනහයක්හද ජනිත කයනහ. 

ගේ ගනුගන් පුහුණු වහ අත්දළකීේ ගනොභළති, ගඳොලිස 
ගේගය් නියුතු බටඹන් ඳභණක් ගඹදීගභන් ඉතහභ ළැසදි, 
අහධහයණ ගභන්භ අන්තයහදහඹක තත්ත්ඹක් ඇති ගනහ. හිටපු 

1061 1062 

[ගරු ජඹන්ත භයවීය භවතහ] 
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ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහගේ ආයක්හ වහ යුද 

වමුදහ ආයක්ක කේඩහඹගභන් ගතෝයහගත් ිනඹලු ගොල්දහදුන්, 
රභයගඹකුගේ ලරීය ආයක්හ ළරිනඹ වළකි ලරීයඹකින් ගවබි 
ගොල්දහදුන් නහ. එභ ිනඹලු ගොල්දහදුන් රභ ආයක්හ 
ේඵන්ධගඹන් න ිනඹලු ආයක්ක ත ක්රභ, ක උඳහංග ඳරිවයණඹ 

පිළිඵ භනහ පුහුණුක් රළබ ගොල්දහදුන් ද නහ. ක හගේභ 
ඔවුන් රභ ආයක්හගව්දී ළදගත් න වදිින අසථහ ක්රිඹහකහයකේ 
පිළිඵ විගලේ පුහුණුක් රද ගොල්දහදුන් ද නහ. එභ 

නිරධහරින් වහ ගොල්දහදුන්  ත්රසතහදී තර්ජන ඳළළති අධිගය්දී 
කිිනදු ආකහයඹකින් ජීවිත වහනිඹකට රක් ගනොන ගර ගේ 
රභයඹහ ආයක්හ කයගත් අත් දළකීේ ේබහයඹක් ඇති අඹ ද 

නහ. හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහගේ ධුය 
කහරගය් ිනට මීඳ ආයක්ක යහජකහරි වහ නිරධහරින් 22ක් ව 
ගොල්දහදුන් විලහර පිරික් එකට තිබ ත්රසතහදී තර්ජන භත 

රඵහ දුන්නත්,  2015 ජනහරි භහගය් 08 ගනිදහයින් ඳසු එභ  
නිරධහරින් ගණන 12ක් ව ගොල්දහදුන් 90  දක්හත්  අු  කශහ. 

 ක තත්ත්ඹ තදුයටත් ගභගේ ගනස කිරීගභන් ිනද්ධ න්ගන් 
ගභොකක්ද? රභ ආයක්හ රළබිඹ යුතු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ, 

හිටපු ජනහධිඳතියගඹක් ඳභණක් ගනොගයි. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, ත්රසතහදඹ ඳයහජඹට ඳත් කශ යහජය නහඹකඹහ 
විධිඹට එතුභහට අතිගර්ක ජීවිත තර්ජනඹක් ඳතිනහ. කුභන 

යජඹක් වුත් කක පිළිගත යුතුයි. දළන් ක ිනඹලු කරුණු අයින් කය 
තිගඵනහ. ඉන්දිඹහගව් “Black Cats” ආයක්ක පුහුණු රද 
කභහන්ගඩෝ රභ ආයක්ක ඵශ ඇණියේඹ අගරේල් 10 න දහ ඉත් 

කයනහ. ඉන්දිඹහගව් අග්රහභහතයතුභහගේ ආයක්හ ේඵන්ධගඹන් 
කටයුතු කයන Special Protection Group ඹටගත්  පුහුණු රළබ 
අඹත් ඉත් කයන්න දළන් නිගඹෝග කයරහ තිගඵනහ.  

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගඹෝජනහගව් තිගඵන කරුණු ඳභණයි 

එතුභහට කිඹන්න පුළුන්. 

 
ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 Hon. Leader of the House, let him speak.  I will allow 
you to reply. 

 
ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I am just explaining. 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, සථහය නිගඹෝග 23(2) ඹටගත් ඔඵතුභහගේ 
රලසනඹ ඉදිරිඳත් කයන්න, එතළනින් එවහට ඹන්ගන් නළතු. අදහශ 
නළති කහ කිඹන්න ඵළවළ. රලසනගය් ඇතුශත්  ගද් විතයක් කිඹන්න 

ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රලසනගය් ඇතුශත් ගද් කිඹන ගභන් භභ කිඹනහ, යුක්ගර්නඹ, 
රංලඹ, ඉන්දිඹහ හගේ යටර විගලේ පුහුණුක් රඵපු අඹ,  
ජනහධිඳති ධුයගඹන් ඉත් වුණහට ඳසුත් අවුරුදු එකවභහයක් 

තිසගේ එතුභහට ආයක්හ රඵහ දුන් ඵ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගිඹ තිගය්  හකච්ගච්රිඹ 

රගද්ලගඹන් භයහගගන භළගයන ගඵෝේඵ ඇඳුේ කට්ටරඹක් ගොඹහ 

ගත්තහ. ඳශමුගන්භ එගවභ ගදඹක් නළති ඵ යජගය් ඹේ ඹේ 
නිරධහරින් කිඹන්න උත්හව දළරුහ.  ගේ ඳත්තය ගතොගගය්භ ක 

ගළන වන් ගනහ. ආයක්ක අභහතයහංලඹ, ගඳොලිසඳතිතුභහ 

ව ිනඹලුගදනහ එඹ පිළිගගන තිගඵනහ. ක හගේභ ක ගකොටි 

ත්රසතහදිඹහ අත් අඩංගුට අයගගන තිගඵනහ. ගභළනි 

තත්ත්ඹක් ඹටගත්, -භයහගගන භළගයන ඇඳුේ කට්ටර 

ගොඹහගගන ඇති ගරහකදී- යජඹ ගගන ඇති ගේ ළයදි තීයණඹ, 

එනේ  ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහගේ 
ආයක්හට  රඵහ දී ඇති කභහන්ගඩෝ ඵර ඇණියේඹ ඉත් කිරීභට 

ගගන ඇති තීයණඹ වහභ නතන ගරත්, ක තීයණඹ නතහ 

දළනට දී ඇති ආයක්හ තදුයටත් තවවුරු කිරීභට කටයුතු කයන 

ගරත් භභ ගරු අග්රහභහතයතුභහගගන් ඉල්රහ ිනටිනහ. හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහගේ ආයක්හ අු  කිරීභට ගගන ඇති තීයණඹ 

නිළයදි කිරීභට යජඹ කටයුතු කයනහද කිඹරහ දන්න ගරත්,  

ක රලසනඹට අග්රහභහතයතුභහ ගනුගන් පිළිතුයක් රඵහ ගදන 
ගරත් භහ ඉල්රහ ිනටිනහ.  

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඇත්ත ලගඹන්භ හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහගේ ජීවිතඹ ආයක්හ කයන්න අඳටත් වුභනහක් 

තිගඵනහ. එතුභන්රහට විතයක් ගනොගයි ක වහ අඳටත් 
වුභනහක් තිගඵනහ. ගභොකද, එතුභහ යගට් නහඹකගඹක්. වළඵළයි
- [බාධා කිරීම්] 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණහකයරහ එතුභහට කථහ කයන්න  ඉඩ ගදන්න. 

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගේ කථහ කයන අසථහ න විටත් එතුභහගේ ආයක්හ 
ගනුගන් වමුදහගන් 103ගදගනක් දීරහ තිගඵනහ. ක හගේභ 

ගඳොලීිනගඹන් 103ගදගනක්  දීරහ තිගඵනහ. ක අනු 206ගදගනක් 
එතුභහගේ ආයක්හ ගනුගන් දීරහ තිගඵනහ. අපි එතුභහගේ 
ආයක්හ අයින් කයරහ නළවළ ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභනි.  

අගනක් කහයණඹ- [ඵහධහ කිරීේ]  Please let me answer. -
[Interruption.] 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 බහනහඹකතුභහට උත්තයඹ ගදන්න ඉඩ ගදන්න. ඉන් ඳසු 

කථහ කයන්න අසථහ ගදන්නේ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අගනක් එක, හිටපු ජනහධිඳතිතුභහගේ 
ජීවිතඹ අනතුගර් දභන්ගන් ගභතුභන්රහ. ගභතුභන්රහ ගරෝකඹටභ 
කිඹනහ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහගේ ආයක්හ අයින් කයරහ කිඹරහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] ආප්ඳ ගනොගයි. හිටපු ජනහධිඳතිතුභහගේ ආයක්හ 
අනතුයට රක් කයන්ගන් ගේ ගගොල්ගරෝ. භභ ඔඵතුභන්රහට ගේ 
කහයණඹත් භතක් කයන්න කළභළතියි. යත් ගෂොන්ගේකහ භළතිතුභහ 

ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ කගශේ නළද්ද? 2010 ජනහධිඳතියණඹ ඉය 
ගරහ විනහඩි 5ක් ඹන ගකොට එතුභහගේ ිනඹලුභ ආයක්හ අයින් 
ගකරුහ. එතුභහ රභ පුද්ගරගඹක්- 

 

ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කක නිහද, හිටපු ජනහධිඳතිතුභහට ගභගවභ කයන්න 
වදන්ගන්? 

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි එගවභ කයරහ නළවළ. නමුත් එදහ ගභතුභහගේ ආයක්හ 
ඉත් කයරහ ගභතුභහ target එකක් කශහ.  ඔඵතුභහට භතක ඇති, 

උතුරු භළද ඳශහගත් භව ඇභතිකභට තයග කයපු  ජහනක ගඳගර්යහ 
භළතිතුභහගේ ආයක්හ ඉත් කයපු ආකහයඹ. ඳහුදහ ඇවිල්රහ 
ත්රසතහදීන් ඔහු ාහතනඹ කශහ.  භතකද, ජහනක ගඳගර්යහට 

කයපු ගද්? ිනඹලු ආයක්හ අයින් කයරහ එතුභහ target එකක් 
කශහ. ඳහුළනි දහ එතුභහ ත්රසතහදීන් විිනන්  ාහතනඹ කශහ. හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහගේ ජීවිතඹ ආයක්හ කයන්න අඳටත් වුභනහක් 

තිගඵනහ. ක නිහ තභයි අපි වමුදහගන් 106ක් දීරහ තිගඵන්ගන්. 
අඳට ගන නයහඹ ඳත්රඹක් නළවළ කිඹන එක භභ ගේ අසථහගව්දී  
භතක් කයන්න කළභළතියි. 

 

ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

A point of Order is being raised by Hon. Wimal 

Weerawansa. [Interruption.] 
 

ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ 
අවපු රලසනඹට ගභතුභහ පිළිතුරු දුන්ගන් නළවළ. දළනට එතුභහගේ 

ආයක්හට  යුද වමුදහගව් 103ක් හිටිඹට,  ක ේපර්ණ රභහණඹ 
භළයි භහඹ ගන ගකොට ඉත් කයන්න දළනුේ දීරහ තිගඵනහ. 
භළයි 10ළනි දහ ගන ගකොට ඉත් ගන්න කිඹරහ දළනුේ දීරහ 

තිගඵනහ. අපි අවන්ගන්, ක අලුත් තීයණඹ ක්රිඹහත්භක කයනහද, 
නළද්ද කිඹරහයි.  
 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එගවභ තීයණඹක් අය ගගන නළවළයි කිඹරහ භභ ගකීගභන් 

කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බහනහඹකතුභහ ගකීගභන් කිඹනහ, එගවභ තීයණඹක් 
අයගගන නළවළ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ]  ගරු බහනහඹකතුභහ 
ගකීගභන් යුතු ක ඵ වන් කයනහ. 

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ අද උගද් ක පිළිඵ අදහශ අංලලින්  ඇහුහ. එගවභ 
ගදඹක් නළවළ.  යගට් රලසනඹක් නළති නිහ,  ගේගගොල්රන් නළති 

රලසනඹක් භහ ගගන. [ඵහධහ කිරීේ] දළන් රලසන නළවළ.  

 
ෆීල් 0ඩ් ෙර්ෂල් 0 ගු ස  ක ප්ෆ න්ප්සේක ෙහත (රප්ද්ශීය 
සිවර්ධන අෙතයතුෙ) 
(நல்ட் ஶர்ளல் ஶண்நெஷகு சத் தபஶன்டசகஶ - பஷடதச 

அபஷலஷருத்தஷ அமச்சர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 

 

නඟී සිටිප්ේය. 
லந்தஶர். 

rose.\ 

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෆීල්ඩ් භහර්ල් ගරු  යත් ගෂොන්ගේකහ භළතිතුභහ. ගේක 
විහදඹක් කය ගන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහගේ නභ වන් කශ නිහ,  
භභ  ඔඵතුභහට මිනිත්තු ගදකක් කථහ කයන්න ඉඩ ගදනහ. ගේ 

පිළිඵ  විහදඹකට ඹන්න අලය  නළවළ, ගරු ඇභතිතුභනි.  

 
ෆීල් 0ඩ් ෙර්ෂල් 0 ගු ස  ක ප්ෆ න්ප්සේක ෙහත 
(நல்ட் ஶர்ளல் ஶண்நெஷகு சத் தபஶன்டசகஶ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

භහ ඔඵතුභන්රහට භතක් කයන්න ඕනෆ, යුද්ධඹ තිගඵන 
අධිගය්දී හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ ගරේසඨහධිකයණගඹන් නිගඹෝගඹක් 
ගත්තහ, විරහමික ජනහධිඳති ගකනකුට රඵහ ගදන  ආයක්කඹන්ගේ 
ංඛ්යහ 30කට අු  කයන්න  කිඹරහ. ක නගකොට  න්රිකහ 

ඵේඩහයනහඹක භළතිනිඹට ත්රසතහදී රවහයඹකුත් එල්ර ගරහ 
තිබුණහ. ක ගරහගව් ගරේසඨහධිකයණගඹන් නිගඹෝගඹක් ගත්තහ, 
විරහමික ජනහධිඳති ගකගනකුට ගඳොලිස නිරධහරින් 30 

ගදගනකුගේ ආයක්හ ළඳයුහභ ඇති කිඹරහ.  කක ක්රිඹහත්භක 
කයන්න වදන ගකොට එදහ ආයක්ක කවුන්ිනරගය්දී කකට විරුද්ධ 
වුගේ භභයි. භභ කිව්හ,  දළනට ිනටින ආයක්කඹන් 60ගදනහගේ 

ංඛ්යහ  අු  කයන්න එඳහ කිඹරහ. එතුභහ එදහ ක්රිඹහ කගශේ 
එගවභයි. භගේ නභ වන් වුණු නිහයි භභ ගේ කිඹන්ගන්. භහ 
දන්නහ තයභට ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභහටත් ආයක්හට ිනටින්ගන් 

ගඳොලිස නිරධහරින්. ර්තභහන අගභළතිතුභහගේ ආයක්හට 
ිනටින්ගනත් ගඳොලිස නිරධහරින්. භහ යුද වමුදහඳතියඹහ ලගඹන් 
කටයුතු කය තිගඵනහ. ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි, 
ඔඵතුභහ  ක ආයක්හට ඵහධහක් කයමින් ිනටින ආයක්කඹන්ගේ 

ංඛ්යහල් ඔක්ගකොභ  කිව්හ.  ගභොකද, කදහත් රභ ගකනකුගේ 
ආයක්හට ිනටින අඹ පිළිඵ වන් කයන්ගන් නළවළ. 
Commandosරහ ගභච් යයි, පුහුණු බටයින් ගභච් යයි කිඹරහ 

කිඹන්න එඳහ. කගගොල්රන් අයින් කයරහ ජනහධිඳති ආයක්හට 
පුහුණු වුණු අඹ, - [ඵහධහ කිරීේ] භට කථහ කයන්න ඉඩ ගදන්න. 
ජනහධිඳති ආයක්හට පුහුණු වුණු අඹ, රභ ආයක්හට පුහුණු 

වුණු අඹ ක වහ ගඹොදන එගක් කිින යදක් නළවළ.  
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ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ගේ ගළන කිඹපු නිහ භභ 

නළත භතක් කිරීභක් කයන්නේ. 2010 ජනහධිඳතියණගය් 
රතිපර කිඹන්න ඉසගල්රහ භට ඳණියේවුඩඹක් එව්හ, රතිපර කිව් 
ගභන් භගේ ආයක්හට ිනටින අඹ ඔක්ගකෝභ ඹන්න ඕනෆඹ 
කිඹරහ. රතිපර කිඹරහ විනහඩි ඳවකින් භහ ගගදය ඵසරහ ක 

බටගඹෝ ඔක්ගකෝභ ගිඹහ. ඊට ඳසගේ භහ හිගර් දළේභහ. භහ හිගර් 
දභන ගකොට භගේ ආයක්හට එක් ගකගනක්ත් හිටිගය් නළවළ. ක 
අසථහගව් LTTE හභහජිකයිනුත් හිගර් ඇතුගශේ හිටිඹහ. එතගකොට 

යුද වමුදහඳතිට ආයක්හක් ගදන්න ඕනෆ නළද්ද? 
තමුන්නහන්ගේරහගේ වෘදඹ හක්ක ඹට එකඟ කථහ කයන්න. 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි, අපි ගේ ගළන විහදඹකට ඹන්න ඵරහගඳොගයොත්තු 

න්ගන් නළවළ. 
 

ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අගරේල් 10 ගනිදහ නගකොට ක්රිඹහත්භක කයන ගර  දීරහ 

තිගඵන නිගඹෝගඹ පිළිඵ උත්තය දුන්ගන් නළවළ. 
 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එගවභ නිගඹෝගඹක් දීරහ නළවළ. 
 

ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එගවභ නිගඹෝගඹක් දීරහ නළත්නේ, අගරේල් 10 ගනිදහ එගවභ 

කයන්ගන් නළද්ද? 
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, යජඹ එගවභ ග කීගභන් යුතු කිඹනහ 
නේ, අපි කක පිළිගනිමු. 
 

ගු ෙහින්දනන්ද අලු කගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கடக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු ෙහින්දනන්ද අලු කගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கடக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, යනිල් වික්රභිනංව අගභළතිතුභහගේ 
ආයක්හ,  න්රිකහ කුභහයතුංග භළතිනිඹගේ ආයක්හ ව 
භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහගේ ආයක්හ පිළිඵ ගරු 

යත් ගෂොන්ගේකහ ඇභතිතුභහ කිව්හ. ගේක එක විධිඹට 
රකන්න එඳහ, ගරු ඇභතිතුභනි. යනිල් වික්රභිනංව අගභළතිතුභහට 
තිගඵන ආයක්හත්,  න්රිකහ කුභහයතුංග භළතිනිඹට තිගඵන 

ආයක්හත්, භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහට තිගඵන 
ආයක්හත් ගනස. ක නිහ කක ංන්දනඹ කිරීභ ගළන එකඟ 
නළවළ. 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි.  
 

ගු ෙහින්දනන්ද අලු කගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கடக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භට ත තප්ඳයඹක් ගදන්න.  
 

ගු ප්ශ්හන්  ප්සේෙසිිහ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு தசவஶன் டசசஷங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

I rise to a point of Order.  

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගලවහන් ගේභිනංව භළතිතුභහ.  

 
ගු ෙහින්දනන්ද අලු කගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கடக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භට කථහ කයන්න ගදන්න. භට අහධහයණඹක් කයන්න එඳහ.  
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් ඔඵතුභහ කරුණු වන් කශහ ගන්.  
 

ගු ෙහින්දනන්ද අලු කගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கடக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භට අහධහයණඹක් කයන්න එඳහ.  කථහ කයන්න ඉඩ ගදන්න. 
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක ේඵන්ධගඹන්ද ඳළවළදිලි කයන්ගන්?  [ඵහධහ කිරීභක්] 
ගවොයි. ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භන්ත්රීතුභහ, කථහ 

කයන්න. ගේ ගළන විහදඹකට ඹන්න එඳහඹ කිඹරහයි භභ 
කිඹන්ගන්.  

 
ගු ෙහින්දනන්ද අලු කගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கடக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි, හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහගේ ආයක්හට ිනටින වමුදහ බටයින් ඉත් 
කයන්ගන් නළවළ කිඹරහ යජඹ වළටිඹට ඔඵතුභහ ග කීගභන් 
කිව්හ. අගරේල් 10 ගන ගකොට ිනඹලුභ වමුදහ නිරධහරින් ඉත් 

කයරහ  MSD එගකන් 50ක් එතුභහට අනුයුක්ත කයන්න කිඹරහ 
ගේ න විට වමුදහ විිනන් උඳගදස දීරහ අන්ඹ කිඹරහ භභ 
කිඹනහ. ඔඵතුභහ කිඹන්ගන් ගේ නිගඹෝගඹ ගිහිල්රහ නළවළ 

කිඹරහයි. වළඵළයි, ගේ නිගඹෝගඹ ගිහිල්රහ තිබුගණොතින් 
තමුන්නහන්ගේ අභහතය ධුයගඹන් ඉල්රහ අසගන්න ඕනෆ. 
ඔඵතුභහ කක භතක තිඹහ ගන්න. ආේු  ඳක්ඹ නිගඹෝජනඹ 

කයන ඇභතිතුගභක් වළටිඹට ඔඵතුභහ කිඹනහ නේ-[ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ගවොයි. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගු ප්ශ්හන්  ප්සේෙසිිහ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு தசவஶன் டசசஷங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ඊශඟට ගරු ගලවහන් ගේභිනංව භළතිතුභහ කථහ 
කයන්න.  අද අපි ගේ ගළන විහදඹක් තිඹන්ගන් නළවළ. කරුණු 

ඳළවළදිලි කය ගළනීභක් තභයි අලය න්ගන්.  

 

ගු ප්ශ්හන්  ප්සේෙසිිහ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு தசவஶன் டசசஷங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු රුන් විජඹර්ධන යහජය 
අභහතයතුභහ ඊගය් රෘත්ති ළඩටවගන්දී කිව්හ, ගේ 

ආකහයගඹන් තීයණඹක් ගත්තහ කිඹරහ.  ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර 
අභහතයතුභනි,  එළනි තීයණඹක් අයගත්ගත් නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභහ 
රකහල කශහ. භභ හිතනහ, ගරු ඇභතිතුභහ ක පිළිඵ නිළැසදි 

කිරීභක් කයයි කිඹරහ.  

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගලවහන් ගේභිනංව භළතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ කරුණු 
ඉදිරිඳත් කිරීභ අන් කයන්න. 

 
ගු ප්ශ්හන්  ප්සේෙසිිහ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு தசவஶன் டசசஷங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ිනඹලු වමුදහ නිරධහරින් අයින් කයන්න 
ගේ ආකහයගය් තීයණඹක් අයගගන තිගඵනහ කිඹරහ ගරු රුන් 
විජඹර්ධන භළතිතුභහ ඊගය් භහධයඹට - newsරට - කිඹරහ 

තිබුණහ. ක පිළිඵ ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභනි, 
ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයන්න කිඹරහ අපි ඉල්රහ ිනටිනහ. 
ගභොකද, ඔඵතුභහ ගභතළන වතිකඹක් රඵහ දුන්නහ ක ආකහයඹට 

වමුදහ අයින් කයරහ නළවළ කිඹරහ.  

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ කිඹන්ගන් භට අද උගද් රළබුණ 

ගතොයතුරු අනුයි. ඊගය් වළන්දෆගව් කහ ගළන භභ දන්ගන් නළවළ.
[ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු ෙහින්දනන්ද අලු කගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கடக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අඳටත් ගතොයතුරු රළගඵනහ.[ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද තත්ත්ඹ අනු අපි ගේ ගළන කථහ කයමු.[ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට අද උගද්- 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගභඹ ගනස වුගණොත්  ගේ ගළන අපි නළත කථහ කයමු. 
 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට අද උගද් දළනුේ දුන්නහ වමුදහගව් 
106ක් ඉන්නහ; ගඳොලීිනගය් 106ක් ඉන්නහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු ෙහින්දනන්ද අලු කගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கடக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අගරේල් 10 ඹනහගන්. 
 

ගු ප් ෝහිත අප්ේගුණවර්ධන ෙහත  
(ஶண்நெஷகு டஶவஷத அடபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

Sir, I rise to a point of Order. 

  

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ගයෝහිත අගේගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න.  
 

ගු ප් ෝහිත අප්ේගුණවර්ධන ෙහත  
(ஶண்நெஷகு டஶவஷத அடபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, හිටපු ජනහධිඳතිතුභහගේ ආයක්ක 

අංල නිරධහරින් අපි අද උගද් වමු වුණහ; කන්ගද් විවහයඹට ආ 
ගරහගව් වමු වුණහ. ක අඹ අතරින් 30 ගදගනකුට ගේ 10 ගනිදහ 
උගද් ගනගකොට ගේඹට හර්තහ කයන්න කිඹරහ දළනුේ දීරහ 

තිගඵනහ. ඉතිරි අඹ  ඳශමුගනිදහට හර්තහ කයනහ. ක අනු ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, අපි ඔඵතුභහගගන් ඉල්ලීභක් කයනහ. ඔඵතුභහ 
ගේ උත්තරීතය ඳහර්ලිගේන්තුගව් කථහනහඹකතුභහ වළටිඹට  ගභඹ 

අද ඉන් අන් කයනහඹ කිඹරහ ඳළවළදිලිභ කිඹන්න. ක ගළන 
ඔඵතුභහ අඳට තීන්දුක් ගදන්න. අපි ඔඵතුභහගේ ක තීයණඹට හි 
නනහ.  

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ ක ේඵන්ධගඹන්  ගොඹහ ඵරන්න. ක පිළිඵ  
විහදඹක් අලය න්ගන් නළවළ. දළන් ගදඳහර්ලසගඹන්භ කරුණු 
ඳළවළදිලි කශහ.  

 

ගු ෙන්ත්රීව ප්යක් 
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
ඔඵතුභහ අඳට තීන්දුක් ගදන්න. ඔඵතුභහගේ තීන්දු අපි 

පිළිගන්නහ. 
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහනහඹකතුභහ තභයි ගේ ගළන දන්ගන්. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගු ෙහින්දනන්ද අලු කගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கடக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 බහනහඹකතුභහ අතය කිඹන්ගන්.  
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ගු ෙන්ත්රීව ප්යක් 
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
ගරු බහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ග කීභකින් කිඹන්න, ගරු 

කථහනහඹකතුභහට කිඹන්න කිඹරහ. 

 
ෆීල් 0ඩ් ෙර්ෂල් 0 ගු ස  ක ප්ෆ න්ප්සේක ෙහත 
(நல்ட் ஶர்ளல் ஶண்நெஷகு சத் தபஶன்டசகஶ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

රභ ආයක්හ, යගට් තිගඵන ආයක්ක හතහයණඹ අනු 
ගනස නහ. ගිඹ අවුරුද්ගද් වමුදහගව් අඹ 200ගදගනක් ිනටිඹහ 
ගන්න පුළුන්, අද 100ගදගනක් ඉන්නහ ගන්න පුළුන්. 

ආයක්ක තත්ත්ඹ ගනස වුගණොත් ඔඵතුභහ - [ඵහධහ කිරීේ] 
කිඹන එක අවගන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු චන්රිෙ ගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சந்தஷ கடக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට රලසන අවන්න භයික් එක දුන්ගන් 

නළවළ ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ෆීල් 0ඩ් ෙර්ෂල් 0 ගු ස  ක ප්ෆ න්ප්සේක ෙහත 
(நல்ட் ஶர்ளல் ஶண்நெஷகு சத் தபஶன்டசகஶ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

කිඹන එක අවගන්න. යගට් ආයක්ක තත්ත්ඹ අනු තභයි 

ආයක්හ ගදන්ගන්.  

 
ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු යංජිත්  ද ගොයිහ භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 
රලසනඹක් ඇහුහ. ගරු බහනහඹකතුභහ පිළිතුයක් දුන්නහ. වළඵළයි ක 
පිළිතුගයන් අඳට ෆහීභකට ඳත් න්න ඵළවළ. ආයක්ක 

කවුන්රඹ තීයණඹක් ගගන තිගඵනහ, අගරේල් භ 10න දින 
න විට හිටපු ජනහධිඳතිතුභහගේ ආයක්හ වහ ිනටි වමුදහගව් 
අඹ 50ගදනකු ඉත් කයන්න. ඔවුන්ට නළත මරසථහනඹට හර්තහ 

කයන්නඹ කිඹහ තිගඵනහ. භවය විට බහනහඹකතුභහ කරුණු 
ගනොදළන රකහල කශහ ගන්න පුළුන්. ගරු බහනහඹකතුභනි, අපි 
ඉල්රනහ, - 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භට මිනිත්තුක් ගදන්න. හිටපු යහජය නහඹකතුභහගේත්, 

ර්තභහන යහජය නහඹකතුභහගේත්, ිනඹලුභ භන්ත්රීරුන්ගේත් 
ආයක්හ ගනුගන් භට ග කීභක් තිගඵනහ. ක නිහ ඔඵතුභහ 
ග කීභකින් යුතු ගේ කරුණු වන් කශහ නේ භහ කක 

පිළිගන්නහ.  

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භයහගගන භළගයන ඇඳුේ කට්ටරඹක් 
 හහකච්ගච්රිගය්දී ගොඹහ ගළනීභ ගළන අගප් දිගන්ස ගුණර්ධන 
භළතිතුභහ වන් කයරහ තිගඵනහ. වළඵළයි ජී.එල්. පීරිස භළතිතුභහ 

FCID එකට කිව්හ, එතුභහ තභයි ගේ ගළන ගවොටභ දන්ගන් 
කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බහනහඹකතුභනි, ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 
ගේ ගරු බහගව් භතු කශ කරුණ ේඵන්ධ ඔඵතුභහ ගොඹහ 

ඵරහ ග කීගභන් යුතු භට හර්තහ කයන්න. 

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ජී.එල්. පීරිස භළතිතුභහ ගිහිල්රහ ගභතුභහ ඳහහ  දුන්නහ.  

 
ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභතුභහ- 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ගේ ගළන හද කශහ ඇති. අඳට ළඩ කටයුතු යහශිඹක් 

තිගඵනහ.  

 
ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

"ඹන්ගන් ගකොගවේද ඇහුහභ, භල්ගර ගඳොල්" ළනි කථහ ගේ 
බහනහඹකයඹහ කිඹන්ගන්. ජී.එල්. පීරිස ගකගනක් ගභතළන 

නළවළ. බහනහඹකයඹහට කිඹන්න තිගඵන්ගන්, ආයක්හ අයින් 
කයනහද, නළද්ද කිඹරහයි.  

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ක ගළන ගවොඹරහ භට හර්තහ 
කයන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

Order, Please! රධහන කටයුතු ආයේබගය්දී ගඹෝජනහ. ඳනත් 
ගකටුේඳත් ඉදිරිඳත් කිරීභ, ගරු එඩ්ඩ් ගුණගේකය භවතහ. 

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,- 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳනත් ගකටුේඳත් ඉදිරිඳත් කිරීගභන් ඳසු අසථහ 
ගදන්නේ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ප්ඳෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්ප්ප ඳන ක ප්කටුේඳ ක 
தனஷ உரப்பஷனர் சட்டநயங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
 න්ජන්  ෙනයක ඳදනෙ  (සිසථගත කයරීප්ේ) 

ඳන ක ප්කටුේඳත 
ஞ்சன் ஶநஶக்க பவுண்டடளன் (கூட்டிமைத்தல்) 

சட்டநயம் 
RANJAN RAMANAYAKE FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 

 
ගු එඩ්වඩ් ගුණප්සේක  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ட்லட் குைடசக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

I move,  
 

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Ranjan 

Ramanayake Foundation". 

 
ගු එේ.එස. ත ෆික් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.ஸ். ததரநக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 
 

විසින් සථි  ක න ලදී. 
ஆடஶதஷத்தஶர். 

Seconded. 

 
රශ්නය විෙසන ලරින් සභ සේෙත විය. 
ඳන ක ප්කටුේඳත ඊ  අනුකූලව ඳළමුවන ව  කයයවන ලරින්, එය 

මුද්රණය කයරීෙ  නිප්යෝග ක න ලදී.  
වර්ත කයරීෙ සහ 47(5) වන සථව  නිප්යෝගය ය ප් ක ඳන ක 

ප්කටුේඳත සෙජ සවිාල ගන්වීේ හ සුභසධන අෙතයතුෙ ප්වත 
ඳව න ලදී. 

 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டநயம் நைதன்நைமம தஷப்பஷடப்பட்டு, அச்சஷடப்படக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

சட்டநயம் நஷமயக்கட்டமர இய. 47(5) இன்படி  சநக 

லலுவூட்டல் ற்ரம் நயன்நெஶஷ அமச்சருக்கு அமஷக்மக 

தசய்ப்படுதற்கஶகச் சஶட்டப்பட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

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

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

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 
 

කුල් 0ලිේයතුල් 0 ිෙේ ෂෆිඊ අ බි විදයලය 

(සිසථගත කයරීප්ේ) ඳන ක ප්කටුේඳත 
குல்லிய்த்துல் இஶம் சஶபஷஈ அநெக் கல்லூஶஷ 

(கூட்டிமைத்தல்) சட்டநயம் 
KULLIYYATHUL IMAAM SHAFIEE ARABIC COLLEGE 

(INCORPORATION) BILL 

 
 

ගු එේ.එස. ත ෆික් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.ஸ். ததரநக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

I move,  
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College". 

ගු එඩ්වඩ් ගුණප්සේක  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ட்லட் குைடசக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 
 
විසින් සථි  ක න ලදී. 
ஆடஶதஷத்தஶர். 

Seconded. 
 

රශ්නය විෙසන ලරින් සභ සේෙත විය. 
ඳන ක ප්කටුේඳත ඊ  අනුකූලව ඳළමුවන ව  කයයවන ලරින්, එය 

මුද්රණය කයරීෙ  නිප්යෝග ක න ලදී.  
වර්ත කයරීෙ සහ 47(5) වන සථව  නිප්යෝගය ය ප් ක ඳන ක 

ප්කටුේඳත තඳල් 0, තඳල් 0 ප්සේව හ මුසලිේ ආගමික ක යුතු 
අෙතයතුෙ ප්වත ඳව න ලදී. 

 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டநயம் நைதன்நைமம தஷப்பஷடப்பட்டு, 

அச்சஷடப்படக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

சட்டநயம் நஷமயக்கட்டமர இய. 47(5) இன்படி  தபஶல், 

தபஶல் டசமலகள் ற்ரம் நைஸ்லிம் ச அலுலல்கள் 

அமச்சருக்கு அமஷக்மக தசய்ப்படுதற்கஶகச் சஶட்டப்பட்டது. 
  
Question put, and agreed to. 

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

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

Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs for report. 

 

නිඩ ඳදනෙ (සිසථගත කයරීප්ේ) ඳන ක ප්කටුේඳත 
நஷடஶ ன்மம் (கூட்டிமைத்தல்) சட்டநயம் 

NIDA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගු ප්ෙ ප්හ ෙඩ් නවවි ෙහත 
(ஶண்நெஷகு நைவட் நலலஷ) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Nida 

Foundation".  

 
ගු එේ. එච්. එේ. සල් 0ෙන් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.ச்.ம். சல்ஶன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

 
විසින් සථි  ක න ලදී. 
ஆடஶதஷத்தஶர். 

Seconded. 
 

 

රශ්නය විෙසන ලරින් සභ සේෙත විය. 
ඳන ක ප්කටුේඳත ඊ  අනුකූලව ඳළමුවන ව  කයයවන ලරින්, එය 

මුද්රණය කයරීෙ  නිප්යෝග ක න ලදී.  
වර්ත කයරීෙ සහ 47(5) වන සථව  නිප්යෝගය ය ප් ක ඳන ක 

ප්කටුේඳත සෙජ සවිාල ගන්වීේ හ සුභසධන අෙතයතුෙ ප්වත 
ඳව න ලදී. 

 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டநயம் நைதன்நைமம தஷப்பஷடப்பட்டு, 

அச்சஷடப்படக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

சட்டநயம் நஷமயக்கட்டமர இய. 47(5) இன்படி சநக 

லலுவூட்டல் ற்ரம் நயன்நெஶஷ அமச்சருக்கு அமஷக்மக 

தசய்ப்படுதற்கஶகச் சஶட்டப்பட்டது. 
  
Question put, and agreed to. 

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

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

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 
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ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විභල් වීයංල භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට ගේ විනහඩිඹ රඵහ දීභ ගළන 
ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ.  

දවන න ආේු ක්රභ යසථහ ංගලෝධනඹට අනු ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තුගව් ජහතික ආේු ක් ඇති වුණහ ඹළයි කිඹන 
නිගභනඹකට අනු තභයි යසථහගව් දී තිගඵන සීභහ ඉක්භහ 
අභහතය භේඩරඹ ඳත් කිරීගේ අයිතිඹක් ආේු  විිනන් රඵහ 
ගගන තිගඵන්ගන්. කකහඵද්ධ විඳක්ගය් ඉන්න ශ්රී රංකහ නිදවස 

ඳක්ගය් ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ රධහන භන්ත්රීරු ගණනහක් 
අත්න් කයරහ, ගේ ආේු  ගව් ඇභතිරු ගදඳශකට විරුද්ධ 
විලසහ බංග ගඹෝජනහ ගදකක් රඵහ දීරහ තිගඵනහ. කක පිළි 

අයගගන තිගඵනහ. ඔඵතුභන් ඉදිරි කහරඹ තුශදී කහ  විහද 
කයන්න අඳට දින රඵහ ගදනහ.  

ගේ ඳහර්ලිගේන්තු තුශ ගේ කිඹන විධිගය් ජහතික ආේු ක් 
ඇති වී නළති ඵ එභඟින් නහථ ගනහ. කක එක රලසනඹක්. 
ජහතික ආේු ක් ඇති වුණහ ඹළයි කිඹමින් ඇභතිරු දිනඳතහ 

දිවුරුේ ගදනහ.  භහ හිතන වළටිඹට අදත් භන්ත්රීරු තුන් ගදගනක්ද 
ගකොගවේද ඇභතිරු වළටිඹට දිවුරුේ දීරහ තිගඵනහ. ජහතික 
ආේු ක් නළති තත්ත්ඹක් ඹටගත් ආේු ක්රභ යසථහ 

උල්රංානඹ කයමින් දිගටභ ගභගවභ ඇභතිරු ඳත් කයන්ගන් 
ගකොගවොභද කිඹහ භට කිඹන්න. අද ඇභති භේඩරගය් ඉන්න 
ගණන කීඹද කිඹරහ අඳට ඳළවළදිලි කයන්න. දළන් ඇභතිරු 

ගකොච් ය ඉන්නහද කිඹරහ ගේ යගට් ජනතහ දළනගන්න ඕනෆ. 
කළබිනට් ඇභතිරු ගණන කීඹද, යහජය ඇභතිරු ගණන කීඹද, 
නිගඹෝජය ඇභතිරු ගණන කීඹද, භන්ත්රීරු කීඹද කිඹරහ 

ජනතහ දළනගන්න ඕනෆ.  
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇභතිරු ඳත් කිරීභ කථහනහඹකයඹහට අයිති කහර්ඹඹක් 
ගනොගයි, ගරු භන්ත්රීතුභහ.  

 

ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ක කහයණඹ ගකගයහි ගඹොමු කයනහ.  
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ක කහයණඹ ගකගයහි අධහනඹ ගඹොමු කශහ.  
 

ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු බහනහඹකතුභහ දළන් ගභතළන ඉන්නහ.  
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආේු ගව්ත් අධහනඹ ක කහයණඹ ගකගයහි ගඹොමු කයන්න 
ඕනෆ. 

ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු බහනහඹකතුභහ දළන් ගභතළන ඉන්නහ. වළභ දහභ 
ඇභතිරු ඳළටවු ගවනහ. යගට් ජීන විඹදභ ඉවශ ගිහිල්රහ. 
මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකඹ කඩහ ළටිරහ. දිනඳතහ  න්ගතෝේ, ඇභති 

ඳහක්කුඩේ රඵහ ගදනහ.  

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශඟට, ගරු බහ ගව් අධහනඹ භහ ගේ කහයණඹ ගකගයහි 
ගඹොමු කයනහ. විලසහ බංග ගඹෝජනහ ගදකක් ගළන ඔඵතුභහ 

වන් කශහ. ඊගය් ඳක් නහඹක ැසසවීගේදී ඳශමුළනි ගඹෝජනහ 
ේඵන්ධගඹන් හකච්ඡහ කයරහ භළයි භහගය් ක වහ 
අසථහක් රඵහ ගදන ඵට එකඟ වුණහ. ගදළනි ගඹෝජනහ 

ේඵන්ධගඹන් භට නීතිඳති උඳගදස රඵහ ගන්න තිගඵනහ. ඊට 
ඳසු තභයි ක ේඵන්ධ ගඹන් ක්රිඹහ කයන්ගන්.  

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගදළනි ගඹෝජනහ ේඵන්ධගඹන් භහ 
මලික නීති රලසනඹක් භතු කයන්න කළභළතියි. ගභොකද, අධිකයණඹ 

ඉදිරිගය් තිගඵන ිනද්ධිඹක් ේඵන්ධගඹන් විලසහ බංග 
ගඹෝජනහක් ගගන කභ, -  

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ එඹ පිළිගත්ගත් නළවළ. නීතිභඹ තත්ත්ඹ ඵරරහ තභයි භහ 

ක ගළන තීයණඹ කයන්ගන්.  

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කක අධිකයණඹ ඉදිරිගය් තිගඵන්ගන්. It is about an 
accident.   

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඇභතිරු ගණන කීඹද කිඹරහ 

කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කක එතුභහ ගනොගයි ගන්, - [ඵහධහ කිරීේ]  
 

 

ගු එස.එේ. ෙ මක්කර් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.ம். ஶஷக்கஶர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු එස.එේ. භරික්කහර් භන්ත්රීතුභහගේ රීති රලසනඹ ගභොකක්ද? 
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ගු එස.එේ. ෙ මක්කර් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.ம். ஶஷக்கஶர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඇභතිරු ගණන කීඹද? [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 

 
ගු එස.එේ. ෙ මක්කර් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.ம். ஶஷக்கஶர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණහකය ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ හඩිගන්න. - [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඇභතිරුන්ගේ ංඛ්යහ කීඹද කිඹරහ කිව්ගොත් අපි 
හඩිගන්නේ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු එස.එේ. භරික්කහර් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 

 

ගු එස.එේ. ෙ මක්කර් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.ம். ஶஷக்கஶர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ කරුණහකය හඩිගන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 
ඔඵතුභන්රහ ගඳොඩ්ඩක් ගළරරිඹ දිවහ ඵරන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු එස.එේ. ෙ මක්කර් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.ம். ஶஷக்கஶர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ අවන්ගන් ගේ කහයණඹයි. තභන් 
ආේු ගන් ඉත් ගනහ කිඹරහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගව් ඉන්න 
භන්ත්රීරු එක්ගකනහ එක්ගකනහ සහවරන දළනුේ දුන්ගනොත් 

ජහතික ආේු  නළති ගනහද? [ඵහධහ කිරීේ] ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, භභ අවන්ගන් ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගව් ඉන්න 
භන්ත්රීයගඹක් තභන් අයිති ඳක්ගඹන් අයින් ගනහ කිඹරහ 

කිව්ගොත්, ජහතික ආේු  නළති ගනහද? ක හගේභ ඔහු 
සහවරන භන්ත්රීයගඹක් විධිඹට ඔඵතුභහ පිළිගන්නහද? [ඵහධහ 
කිරීේ] 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගභොකක්ද? [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු එස.එේ. ෙ මක්කර් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.ம். ஶஷக்கஶர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ අවන්ගන් ගේකයි. තභන් 
සහවරන කටයුතු කයනහ කිඹරහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ිනටින 
භන්ත්රීයගඹක් කිව්ගොත්, ඔඵතුභහ ඔහු විඳක්ගය් භන්ත්රීයගඹක් 

වළටිඹට පිළිගන්නහද, ක එක්කභ ඔහු ආේු ගන් ඉත් වීභ 
නිහ ජහතික ආේු  නළති වුණහ කිඹන එක ඔඵතුභහ 
පිළිගන්නහද? [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඇභතිරුන්ගේ ංඛ්යහ කීඹද කිඹරහ කිඹන්න. 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අභහතය භේඩරගය් ගණන කීඹද කිඹරහ කිඹන්න භට 
අයිතිඹක් නළවළ. කක ආේු  හකච්ඡහ කයයි. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු 
භන්ත්රීතුභහ, ඳහර්ලිගේන්තු විහිළුක් කයගන්න එඳහ,  -[ඵහධහ 

කිරීේ] අනලය රලසන අවරහ. ළදගත් රලසන යහශිඹක් තිගඵනහ. 
ඔඵතුභන්රහ ළදගත් භන්ත්රීරු; උගත් බුද්ධිභත් භන්ත්රීරු. 
අනලය රලසන අවරහ කහරඹ නහසති කයන්න එඳහ. 

භවජනතහගේ මුදල් අපි ගභතළනට විඹදේ කයන්ගන්. 

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඇභතිරුන්ගේ ව නිගඹෝජය ඇභතිරු ංඛ්යහ කිඹන්න, 
අපි හඩිගන්නේ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණහකය ගරු භන්ත්රීරු නිලසලේද ගන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඉන්න ඇභතිරු කවුද කිඹරහ කිඹන්න. 

       
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භට ගණන කිඹන්න අයිතිඹක් නළවළ. භභ දන්ගන් නළවළ. භභ 
ගනොගයි, ඳත් කයන්ගන්. ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ හඩි ගන්න. 

[ඵහධහ කිරීේ] 

       
ගු නලින් ාණ්ඩ  ජයෙහ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு நலின் பண்டஶ ஜவ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
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ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නලින් ඵේඩහය භන්ත්රීතුභහ, ගභොකක්ද point of Order 
එක? 

       
ගු නලින් ාණ්ඩ  ජයෙහ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு நலின் பண்டஶ ஜவ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගව් ඇභතිරු, 

කළබිනට් ඇභතිරු 95කට අනුභතිඹ දීරහ තිගඵනහ. තභ 95ක් 
නළවළ. එගවභ නේ ත දභන්න පුළුන්. ඕනෆ නේ ආේු  
ඳහර්ලසඹට එන්න. 95කට අනුභළතිඹ දීරහ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභතුභන්රහ ඇභතිරුන්ගේ ංඛ්යහ 

කීඹද කිඹරහ ඇහුහ. භට කිඹන්න තිගඵන්ගන්, "ත ඉඩ 
තිගඵනහ. ක නිහ ගේ ඳළත්තට එන්න" කිඹන එකයි. [ඵහධහ 
කිරීේ] 

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විඳක්ගය් ගරු භන්ත්රීතුභන්රහගගන් භභ ඉල්ලීභක් කයනහ. 
[ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඇභතිරුන් ගණන කීඹද? [ඵහධහ කිරීේ]  
 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භහ ගනොගයි ඳත් කයන්ගන්. [ඵහධහ කිරීේ] කක ඳසගේ 
ගරහක ගොඹහගන්න. ඳහර්ලිගේන්තුගව් ළඩ කටයුතු කිරීභට 
අසථහ දළන් රඵහ ගදන්න. අපි ගභතළන විඹදේ කයන්ගන් භව 

ජන මුදල්. භව ජනතහගේ මුදල් නහසති කයන්න ඵළවළ. [ඵහධහ 
කිරීේ] ළදගත් කහයණහ යහශිඹක් අද අඳට හකච්ඡහ කයන්න 
තිගඵනහ. ගේහ දකින විට භව ජනතහගේ විගයෝධඹත් 
ඔඵතුභන්රහට නළ ගේවි. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගු එස.එේ. ෙ මක්කර් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.ம். ஶஷக்கஶர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු එස.එේ. භරික්කහර් භවතහ. 
 
ගු එස.එේ. ෙ මක්කර් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.ம். ஶஷக்கஶர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කකහඵද්ධ විඳක්ගය් භන්ත්රීරුන් 

දිනන් ද ක ඳළත්ගතන් අු  වුගණොත් ජහතික ආේු  නළති 
නහද කිඹන එක ඔඵතුභහ ගේ ගරු බහට දළනුේ ගදන්න.  

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දින නයහඹ ඳත්රගය්, ගඹෝජනහ පිළිඵ දළනුේ දීභ ව දිනට 
නිඹමිත කටයුතු, විඹඹ අංක 01, කහරහගයෝධ (විගලේ 
විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත - ගදන ය කිඹවීභ. ගරු විජඹදහ 

යහජඳක් අභහතයතුභහ.  

 

කලවප් ෝධ (විප්ශ්ේෂ විධිවිධන) ඳන ක 

ප්කටුේඳත 
ஆட்சஷயுஶஷம (லஷடசட ற்பஶடுகள்) 

சட்டநயம் 
PRESCRIPTION (SPECIAL PROVISIONS) BILL  
 

ප්ද වන ව  කයයවීප්ේ නිප්යෝගය කයයවන ලදී. 
இண்டஶம் தஷப்பஷற்கஶன கட்டமர லஶசஷக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

 
[අ.බහ. 1.40] 

 
ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත (අධික ණ හ  
බුද්ධශ්සන අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ - நஸதஷ 

அமச்சரும் நெத்தசஶசன அமச்சரும்) 

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, "කහරහගයෝධ (විගලේ විධිවිධහන) 

ඳනත් ගකටුේඳත" දළන් ගදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ගඹෝජනහ 
කයනහ.  

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඇභතිරුන් ගණන කීඹද? [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

භභ කිඹන්නේ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ර්තභහනගය් ඇභති 
භේඩරගය් ංඛ්යහ ඵරහගන්න තිගඵන ගල්ිනභ  ක්රඹ තභයි, 
ගඳොදු විඳක්ගඹන් අු  ව ගණන කළබිනට් භේඩරඹට එකතු 

කිරීභ. එගවභ කශහ නේ ගණන එනහ. [ඵහධහ කිරීේ]     

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. [ඵහධහ කිරීේ]  
 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විජඹදහ යහජඳක් අභහතයතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 
ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ කිරීේ] 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Points of Orderලින් ගේ ගරු බහ ගගන ඹන්න ඵළවළ. 
දිනට නිඹමිත ළඩ කටයුතු යහශිඹක් තිගඵනහ. 

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගේක ළදගත් රීති රලසනඹක්.  

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අභහතයතුභහගේ කථහ අන් වුණහට ඳසු අසථහ 

ගදන්නේ. ගරු විජඹදහ යහජඳක් අභහතයතුභහ කථහ කයන්න.    

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගේක වදිින රීති රලසනඹක්. කරුණහකය අසථහ ගදන්න.  

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, අද දින අඳ කහරහගයෝධ (විගලේ 

විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත ඉදිරිඳත් කය තිගඵන්ගන් විගලේ 
ගවේතු ගණනහක් මුල් ක යගගනයි. [ඵහධහ කිරීේ]   

 
ගු විෙල් 0 වී විශ් ෙහත   
(ஶண்நெஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඇභතිරුන් ගණන කීඹද? [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

තමුන්නහන්ගේරහට කහරහගයෝධඹ එඳහද? [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආේු  ඳක්ගය් රධහන ංවිධහඹකතුභහ කථහ කයන්න. 

 
ගු ගයන්ත කුණවරලක ෙහත (ඳර්ලිප්ේන්තු 

රවරසිසක ණ හ ජනෙධය අෙතය සහ ආණ්ඩු ඳක්ෂප්ේ  
රධන සිවිධයකතුෙ)  
(ஶண்நெஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க - பஶஶலன்ம 

ரசஸமப்நெ ற்ரம் தலகுசன ஊடக அமச்சரும் அசஶங்கக் 

கட்சஷஷன் நைதற்டகஶயஶசஶநம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඇභතිරු කී ගදගනක් ිනටිනහද 

කිඹරහ දිගින් දිගටභ ගණන අවනහ. වළඵළයි, ක ගණන 
ගකීභකින් කිඹන්න ඕනෆ. අපිට ගඳොඩි ගළටලුක් තිගඵනහ, 

අගඳන් ඇභතිකේ ඉල්රපු අඹත් විඳක්ගය් හිටගගන ඉන්න නිහ. 

[ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විජඹදහ යහජඳක් භළතිතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කහරහගයෝධ (විගලේ විධිවිධහන) 

ඳනත් ගකටුේඳත ගදළනි ය කිඹළවීගේ  විහදඹ අද දිනට ගඹදී 
තිගඵනහ. අපි ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත ඉදිරිඳත් කය තිගඵන්ගන්, 
ශ්රී රංකහගව් ඳළති ඹේ ටන්කහමී ත්රසතහදී කේඩහඹභක 

ක්රිඹහකහයකේ ගවේතුගකොටගගන අධිකයණගය් දී ඉඩේ ඇතුළු ඹේ 
නිලස ර ගද්ඳශක් ේඵන්ධ, එභ ගද්ඳශ න්තකඹ ආඳසු රඵහ 
ගළනීභ වහ ිනඹ අයිතිහිනකේ ක්රිඹහත්භක කය ගළනීභට 
ගනොවළකි ව තළනළත්තන් ේඵන්ධගඹන් විගලේ නීතිභඹ 

විධිවිධහන ළරළසවීභට වළකිවීභ වහයි.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අපි දන්නහ, දලක තුනකට ආන්න 
කහරඹක් ටන්කහමී ත්රසතහදී යහඳහයඹක් අගප් යගට් ක්රිඹහත්භක 

වී තිබුණු ඵ. කක නිහ මලික ලගඹන් නිලස ර ගද්ඳශර 
හිමිකරුන් න අගප් යගට් උතුරු ඳශහගත්ත්, ගදනු 
නළ ගඟනහිය ඳශහගත්ත්, ක හගේභ අගනකුත් ඳශහත්රත් ජීත් 

ගච්  උදවිඹට තභන්ගේ ඳහරනඹකින් ගතොය ඹේ ඹේ ගවේතන් 
නිහ තභන්ගේ නිලස ර ගද්ඳශර න්තකඹ අහිමි වුණහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] 

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීරුනි, භභ ඔඵතුභන්රහට අහනගය්දී points of 
Order ඉදිරිඳත් කයන්න ගදන්නේ. First, let the Hon. Minister 
finish his speech.  

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
භවය ගව්රහට එභ න්තකඹ අහිමිවීගේ ගවේතු භත 

අධිකයණඹක් භඟින් වන රඵහ ගළනීභ වහ අධිකයණඹට ඹෆභද 

ඔවුන්ට කශ ගනොවළකි තිබුණහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගු චන්ද්රසි ම ගජදී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක point of Order එකට භභ අසථහක් ගදන්නේ. 

 
ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

එගර ඳහරනඹකින් ගතොය එභ නීතිභඹ අයිතිහිනකේ 
ක්රිඹහත්භක කය ගළනීභට ගනොවළකි ව පුද්ගරඹන්ට තභන්ගේ 

ගද්ඳශර හිමිකභ අගප් යගට් ඳතින හභහනය නීතිඹ අනු 
නළත රඵහ ගළනීභට, නිඹමිත කහරඹ තුශ අධිකයණඹට 
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ඳළමිණීභට ගනොවළකි වුණහ. ගභොකද, ගරු කථහනහඹකතුභනි, අගප් 

යගට් ඳතින ගඳොදු නීතිඹ ගයෝභ-රන්ගද්ින නීතිඹ ඵ අපි දන්නහ. 
ක ගයෝභ-රන්ගද්ින නීතිඹ ඹටගත් තභයි අගප් යගට් නිලස ර ගද්ඳශ 
ේඵන්ධ හිමිකහයත්ඹ පිළිඵ තීන්දු තීයණඹ ගන්ගන්. ක 
අනු ඹේකිින තළනළත්ගතක් ගනත් අගඹකුට අඹත් ගද්ඳශක් 

ය 10කට ඩහ ළඩි කහරඹක් තභන්ගේ ඹළයි ිනතමින් ගවෝ 
එගේත් නළත්නේ ගනත් අගඹකුගේ අයිතිහිනකභක් පිළි 
 ගනොගගන අඛ්ේඩ ව නියවුල් භුක්ති විගගන ආගොත්, 

තභන්ට නීතිභඹ අයිතිඹක් නළති ගද්ඳශ ේඵන්ධ වුණත්, 
භුක්තිඹ භඟින් අයිතිඹ රඵහ ගළනීගේ ක්රභඹක් තිගඵනහ. එභ 
කහයණගඹන් පිට,-[ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු චන්ද්රසි ම ගජදී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ද්රිනරි ගජදීය භළතිතුභහ. 

 

ගු චන්ද්රසි ම ගජදී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිගේන්තුගව්  ඉන්න ඇභතිරු 

ංඛ්යහ, යහජය ඇභතිරු ව නි ගඹෝජය ඇභතිරු ංඛ්යහ 

ඳහර්ලිගේන්තු දළන ගත යුතුයි.  ඔඵතුභහට විගලේ ගකීභක් 
තිගඵනහ, ගභගවභ රලසනඹක් භතුවුණහභ. ගේ භවජන මුදල්ලින් 
ළටුප් රඵන අඹ. ගේ ංඛ්යහ ඟන්න ළඩක්  නළවළ ගන්.  
[ඵහධහ කිරීේ] ඟරහ ළඩක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අපි ගණන ගවට උගද්ට කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගු චන්ද්රසි ම ගජදී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගඵොගවොභ ගවොයි. අපි ෆහිභකට ඳත් ගනහ.  [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භවජන  මුදල්ලින් ඳත්හ ගගන ඹන ගේ ගරු  බහගව් ළඩ 
කටයුතු අවුල් කිරීභත් හධහයණ නළවළ.  [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අපි ගණන ගවට රඵහ ගදන්නේ.  
[ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගභභ ගරු බහත් භවජන මුදල්ලින් ඳත්හගගන ඹන නිහ 

ගේ ගරු බහට ඵහධහ කගශොත් කකත් භවහ ඳහඳකර්භඹක් ඵ 
වන් කයන්නට කළභළතියි.[ඵහධහ කිරීේ] 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගේ ඇභති භේඩරඹ පිළිඵත්, ඳත් 

කිරීභ පිළිඵත් අපි කථහ  කශහ. කගක් නීතිගය් කිින ගළටලුක් 
නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභහට භතක ඇති, අපි දවන න 

ආේු ක්රභ යසථහ ංගලෝධනඹ ගගනහපු ගරහගව් ගරු  දිගන්ස 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහත්, ගරු හසුගද් නහනහඹක්කහය 

භන්ත්රීතුභහත් අගඳන් ඉල්ලීභක් කශහ, ජහතික ආේු  නිර් නඹ 

කයන්නඹ කිඹහ. අපි කහයක බහ අසථහගව්දී එඹ නිර් නඹ කය, 

එකඟතහකට ආහ,  ජහතික ආේු ක් පිහිටුන ගරහකදී 30ට 

ඩහ ළඩි ගණනක් භන්ත්රීරු ඳත් කයන්නට ඳහර්ලිගේන්තුගන් 
ඵරඹ රඵහ ගගන වළකිඹහ තිගඵනහඹ කිඹහ. ක අනු ඇභතිරු 

තිගවේ සීභහ ඉක්භවගය් අපි ගත් හිතුක්කහය තීයණඹක් අනු 

ගනො ගයි. ගරු අග්රහභහතයතුභහ ඳහර්ලිගේන්තුට ගඹෝජනහක් 

ගගනළවිත් ඉදිරිඳත් කය, ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහගේද 

කළභළත්ත ඇතියි එගේ  කගශේ. එගවභයි එඹ ිනදු කගශේ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගව් කිිනභ භන්ත්රීයඹකු විරුද්ධ 
ගනොවී, එකඟතහ අයගගන   ගඵොගවොභ රජහතන්ත්රහදී විධිඹට, 

ගඵොගවොභ විනිවිදබහඹකින් යුතු අපි ගේ කටයුත්ත කය 

තිගඵනහ. එභ නිහ ක පිළිඵ ගළටලුක් නළවළ. 

තමුන්නහන්ගේරහ ඉල්රන ක  ංඛ්යහ අපිට අද ගදන්නට පුළුන්. 

නමුත් අපි දන්නහ, අදත් කීඳ ගදගනක් දිවුරුේ දී තිගඵන ඵ. 

වරිඹට ගණන රළබුණහභ අපි තමුන්නහන්ගේරහට ගවට කිඹන්නේ.  

ගේ ගණන වදහ ගන්න තිගඵන ගවොභ ක්රභඹ තභයි, කකහඵද්ධ 

විඳක්ඹ එකතුගරහ ඵළලුහ නේ කී ගදගනක් ක ගගොල්රන්ගගන් 

ඉත් ගරහ ගිහින් තිගඵනහද කිඹහ, ක ගණන කළබිනට් එගක් 

දළන් ඉන්න ගණනට එකතු කශහභ උත්තයඹ එතළන තිගඹනහ. 

කත් අපි ගවට ගණන කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

භභ අගප් ගරු භන්ත්රීතුභන්රහට සතුතින්ත ගනහ. යටට 

ඉතහභ අලය තිගඵන, ළදගත් ව ඳනත් ගකටුේඳතක් 

ේඵන්ධයි අද දින ගේ විහදඹ ඳතින්ගන්. ක නිහ ඔඹ ටිකක් 

ද්ගද දළේභහට එතුභන්රහ අඳට වගඹෝගඹ රඵහ ගදයි. ගභඹ යගට් 

අපි කහටත් අතයලය ගදඹක්. ගේ පිළිඵ ඇත්තටභ විහදඹක් 

නළවළ. නමුත් අපි ගේ ඳනන්නට ඹන නීතිගඹන් ජනතහට 

අත්න රතිරහබ පිළිඵ අපි යගට් ජනතහ දළනුත් කයන්න 

ඕනෆ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අගප් යගට් කහරහගයෝධ නීතිඹ 
ක්රිඹහත්භක වුගේ මීට ගඵොගවෝ කහරඹකට ගඳය ඉරහයි; ගයෝභ-
රන්ගද්ින නීතිඹ අගප් යගට් ගඳොදු නීතිඹ ඵට ඳරිර්තනඹ වුණු 

දසර ඉරහයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, "කහරහගයෝධ" කිඹන 
එක ගකටිගඹන් ගත්ගතොත් එයින් කිඹළගන්ගන්, යගට් ඳතින 
නිලස ර ගද්ඳශක හිමිකහරිත්ඹක් ඹේ කිින පුද්ගරගඹකුට 
තිබුණත්, ක හිමිකහරිත්ඹ ගනොතකහ ගනත් අඳ හරිගඹක් -

ඵරවත්කහයගඹන් ගවෝ භුක්ති විඳින තළනළත්ගතක්- අඛ්ේඩ ව 
නියවුල් ය දවඹකට ඩහ ළඩි කහරඹක් භුක්ති වින්ගදොත්, 
ඔහුට නීතිගඹන් අයිතිඹ රළගඵනහ කිඹන එකයි. අගප් ගගේ 

බහහගන් ළඩිහිටි උදවිඹ ගභඹට කිඹන්ගන්, "භුක්තිඹට වි 
ගනහ" කිඹහයි. එහි කහර සීභහ ය දවඹයි. ක නිහ තභන්ගේ 
ගද්ඳශක් අවුරුදු දවඹකට ළඩි කහරඹක් අඳ හරිගඹක් විිනන් භුක්ති 

විඳිද්දී ක ේඵන්ධ නිවඬ ඵරහ ිනටිගඹොත්, ඔහුට තභන්ගේ 
අයිතිඹ නළතු ඹනහ; භුක්ති විඳින පුද්ගරඹහගේ අයිතිඹ තවවුරු 
ගනහ.  

ගභභ නීති තත්ත්ඹ තවවුරු කය තිගඵනහ, ගයෝභ-රන්ගද්ින 
නීතිගය් මර ධර්භ භත. ගභභ නීතිඹ  ඉතහභ ඳළයණියේයි. ගභඹ, අවුරුදු 

150කට ආන්න ඳළයණියේ නීතිඹක්. 1871 අංක 22 දයන ඳනතින් 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

තභයි, ගභභ නීතිඹ අගප් යගට් නීතිගත කගශේ. 1889 අංක 2 දයන 
ඳනතින් ගභඹ ංගලෝධනඹ ගරහ තිගඵනහ. කිිනදු ඳළකිළීභකින් 
 ගතොය, යහකරතහ අභ ක්රිඹහත්භක වුණු නීතිඹක් තභයි, ගේ 
කහරහගයෝධ නීතිඹ. අපි ගේ නීතිගය් සුවිගලේ අු  ඳහු ක් 

දකින්ගන් නළවළ. වළඵළයි, ර්තභහනගය් ගේ යට මුහුණ දීරහ 
තිගඵන රලසනත් එක්ක ගේ නීතිගය් ක්රිඹහකහරිත්ඹ නිහ අගප් 
යගට් භවය ජන ගකොටසරට, පුද්ගරඹන්ට අගතිඹක්, 

අහධහයණඹක් ිනද්ධ ගරහ තිගඵන ඵ අපි දකිනහ. ගභොකද, 
අවුරුදු දවඹක කහර සීභහ කිඹන එක අගප් යගට් ඳළති 
ගළටුේකහරී තත්ත්ඹත් එක්ක ඵළලුහභ ඉතහ ගකටි කහරඹක්. 

ගළටුේකහරී තත්ත්ඹ යක්, ගදකක් ගවෝ තුනක් හගේ තිබුණහ 
නේ ගේ ය දවඹ කිඹන එක රභහණත්. එගවභ නේ අපිට 
ගේගක් ගනක් කයන්න වුභනහ ගන්ගන් නළවළ. නමුත් ගභභ 

ගළටුගේ කහර සීභහ දලක තුනක් හගේ ඈතට විහිදී ගිඹ නිහ 
කහලීන අලයතහ භත ගේ ද යක කහරඹ කිඹන එක ගකටි 
කහරඹක් ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ක අනු 1983 ගර් භළයි 
භ ඳශමුළනි දහයින් ආයේබ ගරහ, 2009 භළයි 18න දහ අගප් 

යගට් ගළටුේකහරී තත්ත්ඹ අන් වුණු ද දක්හ ව කහර 
ඳරිච්ගේදඹ තුශ ඹේ පුද්ගරගඹකුට තභන්ගේ ගද්ඳගශහි භුක්තිඹ 
දයන්න ගනොවළකි වුගේ යගට් ඳළති ගේ කරඵරකහරී තත්ත්ඹ 

නිහ නේ, ඔහුට අධිකයණඹක ට ගගොස නු ක් ඳයහ තභන්ගේ 
අයිතිඹ තවවුරු කයගගන භුක්තිඹ රඵහ ගළනීභට තිබුණු අසථහ 
අහිමි වුගේ තභන්ගේ ඳහරනගඹන් ඔේඵට ගිඹ, යගට් තිබුණු 

ගළටුේකහරී හතහයණඹ නිහගන් නේ, දළන් ක පුද්ගරඹහට 
නු ක් ඉදිරිඳත් කයරහ තභන්ගේ ගද්ඳගශහි අයිතිඹ රඵහගන්න 
ඵළරිවීභ ඉතහභ අහධහයණ තත්ත්ඹක්. ගේ ගළටලුට මුහුණ ඳහ 

ිනටින්ගන් - ගේ අහධහයණඹට රක්වී ිනටින්ගන්- උතුරු, 
නළ ගඟනහිය ඳශහත්ර ජනතහයි. අනික් ඳශහත්රත් ඉතහ සුළු 
පිරික් ගභළනි රලසනරට මුහුණ දී ිනටිනහ. යුද්ධඹ ගවේතුගන්, 

එගවභත් නළත්නේ ක ඉඩේ ැසක ගන්න ඵළරි ඉත් ගරහ ගිඹහට 
ඳසු තභන්ට ඳයේඳයහ ගණනක් තිසගේ තිබුණු අයිතිඹ ගනත් 
අඹ ඵරවත්කහයගඹන් අල්රහගගන කහගය් භුක්තිඹ රඵහගගන 
තිගඵනහ. ගේ ඳතින නීති ක්රභඹ ඹටගත් ඔවුන්ට ක ඉඩේරට 

හිමිකේ ඳෆගේ වළකිඹහක් තිගඵනහ. අඳ ගේ ඳනත් ගකටුේඳත 
ේභත කිරීගභන් ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් අයිතිඹක් නළති ක 
ඉඩේ එගවභ භුක්ති විඳින අඹට කහරහගයෝධ නීතිගය් දීපු ක හිනඹ 

ඉත් කයරහ, එඹ හිමි අඹට රමුඛ්තහ රඵහගදන්නයි; නිඹමිත 
හිමිකරුහගේ අයිතිහිනකභ තවවුරු කයන්නයි.  

Hon. Speaker, as you are aware, during the last three 
decades, period commencing 1st of  May, 1983 till the 

18th of  May, 2009, there had been so many persons who 

had been affected and whom we have defined as 

―disadvantaged persons‖. They have lost possession of 
their immovable property long before, but still, they could 

have vindicated their rights by filing for vindicatory 

action or through some other remedy in the normal course 

of the law. But, as a result of their inability to go for such 
action, which was beyond their control, or their inability 

to go to court within the limited time period as permitted 

in the Prescription Ordinance - which is within ten years - 

they could not either take over the possession of their 
property or acquire their title. We see this is as a very 

unreasonable situation as the law had been drafted as far 

back in 1871 by adopting the Roman-Dutch Law in 

relation to the subject of prescription, under which they 
have fixed the restrictive time period as ten years to 

acquire the title in respect of immovable property. That is 

a reasonable time period; it is  a lengthy time period. But, 

taking into consideration the time period of the war 

spanning over almost three decades in our country, that 
ten-year period is not sufficient. Therefore, we have 

suggested certain exclusions in the operation of the 

Prescription Ordinance with regard to people who have 

been disadvantaged or with regard to those who have 
been affected as a result of the war or the ethnic conflict, 

that they must be given the right to vindicate their title for 

the lands they have been owning, sometimes, from 

generation to generation. Therefore, Sir, we are making 
this special provision in the law to safeguard the rights of 

the disadvantaged or the affected people as a result of the 

war. I hope the Hon. Members of this House will support 

this Bill, which will give relief to a substantial number of 
people who have lost their properties during that period.  

Thank you very much. 

රශ්නය සභිමමුඛ ක න ලදී. 
லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 
 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker - 
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. M.A. Sumanthiran? 
 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, might I just get a clarification? In Clause 6 of the 

Bill, there is an interpretation which states " 'activities of 

any militant terrorist group' means any act which is 
defined as a 'terrorist act' in the Convention on the 

Suppression of Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005;". 

Now, I have that Act here with me, but that Act has no 

such definition. The Convention on the Suppression of 
Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005 does not define a 

―terrorist act‖.  So, there is a serious flaw in this as the 

Clause throws it back to this Act and that Act does not 

have it. Neither does the Convention. I just looked at the 
Convention itself adopted in December, 1999 in the UN. 

Even that does not have a definition. So, insofar as the 

reference in Clause 6 that the definition of "terrorist act" 
should be as defined in Act, No. 25 of 2005 is erroneous, 

will you look into that before the- 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Certainly. I am thankful to the Hon. Member. This is 

a Bill that had been presented to Parliament initially in 

2014, but we could not have it passed. Subsequently, 

during the 100-day period of the last Government also, 
we were trying to adopt it, but we could not do it because 

we did not have the majority. Now, I am thankful to the 

Hon. Member. If it is so, we can look into the definition 
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at the Committee Stage. We will discuss it with the Hon. 

Member and the other Members also. 

 
ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

In view of this lacuna that seems to be there in the 
definition, if I may raise one other matter, in the Bill, the 

time period that has been specified is from May 1st  1983 

to May 18th 2009. There is obviously a reason why you 

have started it from May, 1983. But, the events that 
happened in 1983 may not be caught up and the persons 

disadvantaged in July, 1983 and the following months 

may not actually get any advantage through this Act, 

although that seems to be the intention, because of the 
restricted interpretation that you find again in Clause 6.  

So, if you can look at these two matters, we can bring 

in appropriate amendments at the Committee Stage. The 

first matter I raised is a serious issue because if there is no 
definition in  the other Act, you cannot enact it in this 

form.  
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Certainly, we will include that interpretation.  We will 

discuss it.  
 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran) 

And also, if you include the persons who were 

disadvantaged in 1983, then the definition will have to be 
slightly broader than this. 

 
ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

That is correct. We can do it, Hon. Member. Thank 

you very much.   
 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. 

 
[1.53 p.m.] 
 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, thank you for the opportunity given to 

speak on this subject. I thank the Hon. Minister for 
clarifying the issues that I raised.  This is a very important 

piece of legislation, I agree, and I am thankful that the 

Hon. Minister of Justice and Buddhasasana has 

introduced it today. As he rightly said, this has been in the 
offing for a long time in a form of a Bill, at least from 

2014 or even before that. But I remember, in the late 

1990s itself - particularly  the ten-year period from 
October, 1990 - that is the time in which several persons 

were forcibly driven out of the Northern Province and 

when they could not get back to their original habitats for 

a  period of ten years,  in 1999 very particularly, this issue 
came up because they were forcibly kept out of the 

Northern Province for almost ten years and all of their  

properties would be prescribed too by others and that 

even if this situation is changed, they would not be able to 
get their properties back. I remember a proposal was 

made and the Law Commission actually drafted  a Bill 

and promoted it. For some reason or another, that was 

never enacted at that stage. October, 2000 came and went 
and that disability continued.   

Now, it is sixteen years after that, and almost 26 years 

after that forced eviction of the Muslims from the 

Northern Province, we have at least this Special 
Provisions Law which would enable not only them, but 

several others. As the Hon. Minister was pleased to point 

out, many people in the North and the East  were forced 

to flee the situation that prevailed during that time and as 
a result their rights in relation to their immovable 

property became extinguished because of the application 

of the  Prescription Ordinance which has a time limitation 

for vindicating the rights in relation to immovable 
property - different periods of time in relation to different 

rights. Ownership right, as the Hon. Minister pointed out,  

goes out in ten years, but there are  other rights,  servitude 

rights et cetera, which have shorter lifespan and all of 
them would have been extinguished due to the protracted 

conflict,  a situation in which - for reasons beyond their 

control - they could not go to court to vindicate their 

rights. 

By this Bill, there is a window being given now - it is 

a (Special Provisions) Bill - a window of one year‘s time, 

which I think is a salutary thing. It does not actually seek 

to amend the Prescription Ordinance for all time, but 
makes a dent in it, opens a window as it were, so that 

those who were disadvantaged and  left without any 

remedy, can, within this period of one year, vindicate 

their right if they are interested. There may be several 
persons who may not be interested, but there are others 

who probably had just one piece of property or only land 

that they could have their livelihood on and so on and so 

forth, and they are enabled now to exercise their right 
within the period of one year; from the date this Bill, if 

enacted into law, becomes operative,  within one year,  to 

go to the appropriate court and vindicate whatever right 

that they may have had.  

I have a few concerns which I just clarified with the 

Hon. Minister. I am also raising the same concerns from a 

slightly different angle as well and I would urge the Hon. 

Minister to please consider those concerns as well and if 

amendments are necessitated at the Committee Stage by 

what I said earlier, then, take in these concerns also.  

1087 1088 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගු කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.   
 

 අනතුුව ගු කථනයකතුෙ මූලසනප්යන් ිව ක වුප්යන්,  
නිප්යෝජය කථනයකතුෙ [ගු වරලිග සුෙවරඳල ෙහත] 
මූලසනරූඪ විය. 

அதன்பஷமகு, ஶண்நெஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ர அகயடல, பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் 

[ஶண்நெஷகு தஷயங்க சுதஷபஶய] தமயம லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 

Chair. 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Sumanthiran, please continue.  
 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Sir.  I was saying there are some other 

concerns associated with this phraseology.  I will read the 

Preamble.  
―Whereas certain persons have been disadvantaged and therefore 

unable to pursue their rights in court for the recovery of any 

immovable property including land.." 

And then it says, 

 "..due to the activities of a militant terrorist group during the period 

……..‖  

It becomes incumbent, then, on any plaintiff or 

petitioner or applicant who goes to any particular court to 

establish that they were unable to pursue their rights in 
court due to the activities of a militant terrorist group. 

Now, I would urge the Hon. Minister to consider the fact 

that that is a very high order.  How does one prove that it 

is not due to any other attending circumstances, but 
almost as though a militant terrorist group came and held 

a gun to your head and chased you out of your land?  

It is not due to a particular condition that prevailed or 

some deaths that occurred in that area. If your neighbours 

were found dead one morning, you may have fled the 

area. You will not be able to prove that those were only 
due to the "activities of a militant terrorist group" and 

how does one define that? That is why I refer to the 

"Interpretation" - Clause 6 of the Prescription (Special 

Provisions) Act - which says ―'activities of any militant 
terrorist group' means any act which is defined as a 

'terrorist act' in the Convention on the Suppression of 

Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005". Lo and behold, 

there is no such definition in that Act! So, it makes worse 
when we do not have a definition for the word, "terrorist 

act", which is supposed to be the same meaning as the 

"activities of any militant terrorist group". Anybody for 

that matter would be able to first pass that threshold. This 
is a (Special Provisions) Act to enable certain 

disadvantaged persons to now have a remedy. This is the 

gateway through which they can enter the court. 
Otherwise, they are out of time; they are woefully out of 

time. Even the longest possible time period prescribed is 

ten years, that maybe 20 to 25 years late. When they have 

to enter through that narrow gate that is provided in this 
section, that narrow gate says, ―You must show that you 

were unable to do this due to the activities of a militant 

terrorist group‖.  Now, what is a "militant group"? What 

is a "terrorist group" and what is a "militant terrorist 
group"? Can there be a terrorist group that is not militant?   

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Hon. Member, can I make a clarification? 
 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Yes, please. 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Hon. Member, when I made my speech, you raised a 
very important point with regard to the definition of 

certain words given in the Act. The Hon. Member said 

that there is no definition for "terrorist act" in the 

Convention on the Suppression of Terrorist Financing 
Act, No. 25 of 2005. But that Act has been subsequently 

amended by  Act, No. 3 of 2013. In that amended Act, 

there is a definition for ―terrorist act.‖ I quote Clause 5 

(2) of the Convention on the Suppression of Terrorist 
Financing (Amendment) Act, No.3 of 2013 for the 

convenience: 
  ― ‗ ―terrorist act‖ means- 

 (a) an act which constitutes an offence within 

  the scope of or within the definition of any 

  one of the Treaties specified in Schedule I to  

  this Act; 

 (b)  any other act intended to cause death or  

  serious bodily injury, to civilians or to any 

  other person not taking an active part in the  

  hostilities, in a situation of armed conflict or 

  otherwise and the purpose of such act, by its  

  nature or context is to intimidate a  

  population, or to compel a government or an 

  international organization, to do or to abstain 

  from doing any act; or  

 (c) the use or threat of action-  

 (i) which is designed to influence the  

  government or to intimidate the public 

   or a section of the public; and 

        (ii)     which is made for the purpose of 

   advancing a political, religious or 

   ideological purpose, 

  and such action, 

       (aa)  involves serious violence against a  

   person; 

(bb) involves serious damage to property; 

                                          (cc)  endangers the life of another person,  

                  other than the person committing the  

   action; 

        (dd)  creates a serious risk to health or  

   safety 
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   of the public or a section of the public; 

   or 

       (ee)  is designed seriously to interfere with 

   or seriously to disrupt an electronic  

   system.‖. ‖ 

This is the definition given. I agree with Hon. Member 

because that definition is not in the Act. No. 25 of 2005. It 
has been brought in to the Act by Convention on the 

Suppression of Terrorist Financing (Amendment) Act, 

No. 3 of 2013. As a matter of clarification, we can insert 

the term that the original Act has been amended by Act 
No. such and such.  

 
ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am thankful to the Hon. Minister for that 

clarification given so immediately and, I must say that the 
definition read out by the Hon. Minster is fairly broad.  

My other concerns as to the narrow gateway are widen a 

little, because it seems to catch-up the activities of any 

militant group.  

Nevertheless, would the Hon. Minister also consider 

not attaching it to the activities of a group, but to the 
general situation that prevailed? Now, this, I say from the 

second concern that I raised at the end of your speech, of 

which, the intention is to take in the disadvantaged 

persons from 1983.  And also, the Hon. Minister would 
remember that at one stage, this draft confined the 

applicability of this legislation to the North and East. 

Then, it was considered "not good legislation" to have a 

law applicable only to some parts of the country, and I 
agree. I think, at the Consultative Committee during the 

last Parliament, we discussed it and we all agreed that a 

law cannot have territorial application within a country.  

But, if the intention, which is very clear, is to catch-up 
1983-situation as well, then this definition of "activities of 

a militant terrorist group" may not suffice to grant relief 

to those persons, because  there was countrywide 

violence. That violence was perpetrated not by a 
particular militant group, but broadly speaking - in 

insurance language it was riot, strike and civil 

commotion. The situation in July, 1983  was not confined 

to one militant group‘s activities.  So, the intention in the 
Preamble, I say, would not be met if we still maintain this 

definition of "a militant terrorist group" because 

disadvantaged persons in 1983, will not be caught up in 

that.  

While thanking the Hon. Minister for acting swiftly on 

my earlier concern, might I ask him again to please 
consider that aspect of the matter also before the end of 

the day, and if possible, since you are anyway going to 

bring in a clarification and say, "as amended by Act, No.3 

of 2013" do some other revision which actually enables 
your intention to be met with regard to the timeframe that 

you have specified in the Preamble.  

With those comments, I will conclude my speech and 

hope that at the Committee Stage, we can agree on an 
appropriate language to this definition.  

Thank you, Sir.  

[අ.බහ. 2.13] 

 

ගු ප්ජෝන් අෙ තුිග ෙහත (සිච ක සිවර්ධන හ 
ක්රිසවරයනි ආගමික ක යුතු අෙතයතුෙ සහ ිඩේ 

අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு டஜஶன் அதுங்க - சுற்ரயஶத்துமம அபஷலஷருத்தஷ 

ற்ரம் கஷமஷஸ்தல ச அலுலல்கள் அமச்சரும் கஶைஷ 

அமச்சரும்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අද දින විහදඹට ගන්නහ 

කහරහගයෝධ (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත පිළිඵ කථහ 
කිරීභට රථභගඹන් භහ  අද දිවුරුේ දුන් නිගඹෝජය අභහතයරුන් 
තුන් ගදනහට සුඵ ඳතන්නටත්, එතුභන්රහට  රලංහ කයන්නටත් 

ගභඹ අසථහක් කය ගන්නහ.  එතුභන්රහ රභහද ගරහ ගවෝ 
ගත්රුේ ගගන තිගඵනහ, කදහත් ගේ ආේු  ඳයදන්නට ඵළරි 
ඵ.  ක නිහ ගේ ආේු  භඟ කක යහය  ගරහ ගේ ගභන ඹහභට 

තීයණඹ කිරීභ පිළිඵ භහ එතුභන්රහට රලංහ කයනහ. 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගදළනි කහයණඹ ගභඹයි.  
ගභභ විගලේ විධිවිධහන ඳනත් ගකටුේඳත පිළිඵ  අඳට ගත්රුේ 

ගන්නට තිගඵන්ගන්,  ගභඹ මුලික අයිතිහිනකේ තවවුරු කිරීගේ  
ඳනත් ගකටුේඳතක් ඵයි. ඳසු ගිඹ කහරගය් ඇති වුණු න්නද්ධ 
අයගශඹ නිහ උතුරු - නළ ගඟනහිය අහිංක ද්රවිඩ ජනතහට තභ 

ඉඩ කඩේ, ගගල් ගදොයල්, ඵු  මුට්ටු අත වළය දභහ  ඹන්නට ිනදු 
වුණහ. භවය අඹ ඉන්දිඹහට ගිඹහ. තත් භවය අඹ ගකොශමට 
ඇවිල්රහ ඔවු න්ගේ ඥහතීන්, හිත මිත්රයින්ගේ ගගල්ර ඳදිංචි 
වුණහ. ක විධිඹට විවිධ සථහනරට විිනය ගිඹ අඹට ගේ ඉඩ 

කඩේරට ආඳසු ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති වුණහ. අද ක 
ඉඩේර අයිතිඹ ගනත් අඹ අල්රහ ගන්න වදන අසථහක 
නළතත් ඔවුන්ගේ අයිතිහිනකේ තවවුරු කය දීභට ගේ ඳනත් 

ගකටුේඳත ගගන කභ පිළිඵ විගලේගඹන්භ  ගරු විජඹදහ 
යහජඳක් භළතිතුභහට භභ  රලංහ කයනහ. එතුභහ මීට කලිනුත් 
ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ගගගනන්න උත්හව කශත්,  විවිධ ගවේතන් 

නිහ එඹ රභහද වුණහ. නමුත් අද ඳහර්ලිගේන්තුට  කහරහගයෝධ 
(විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත ගගනළල්රහ තිගඵනහ.  

ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත ගගන කභ පිළිඵ ළඩිගඹන්භ 

න්ගතෝ න්නට  ඕනෆ ගදභශ ජහතික ංධහනඹ - TNA එක- 
කිඹරහ භභ හිතනහ. ගභොකද, ගභඹ ක අඹ නිගඹෝජනඹ කයන 
ජනතහට ඵරඳහන රලසනඹක් නිහ. අගප් ගරු එේ.ක. සුභන්තියන් 

භන්ත්රීතුභහ ගභභ ඳනත් ගකටුේඳතට  ංගලෝධන කිහිඳඹක් 
ඉදිරිඳත් කශහ.  කහ ිනඹල්රභ නියහකයණඹ ගයි කිඹරහ භභ 
හිතනහ. ඊටත් ඩහ ගභඹ යගට් භහන හිමිකේ සුැසකීගේ භහර්ග 
රකුණක් ගනහ.   

ඳසු ගිඹ කහරගය් ශ්රී රංකහ පිළිඵ ජහතයන්තයගය් විලහර  
කළු ඳළල්රභක් ඇති ගරහ තිබුණහ. ජිනීහ භහන හිමිකේ 
කවුන්රගඹන් වළභ දහභ ගේ අහිංක ද්රවිඩ ජනතහට වුණු 

අහධහයණඹ පිළිඵ වළභ යජඹකටභ සුවිගලේ ග ෝදනහ එල්ර 
වුණහ. ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත ගගන කභ එළනි ග ෝදනහලින් ගේ 
යට නිදවස කය ගළනීභට රළබුණු  ටිනහ අසථහක් විධිඹටයි භභ 

රකන්ගන්. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

න්නද්ධ අයගශඹ නිහ, ද්රවිඩ ජනතහ උතුය, නළ ගඟනහිය 
ඳශහත් අත්වළය ඹනගකොට ඔවුන් ශඟ ටිනහ යත්තයන් ආබයණ 
විලහර රභහණඹක් තිබුණහ.  ත්රසතහදී නහඹකඹන් කහ අත්ඳත් කය 
ගත්තහ කිඹහ භභ හිතනහ. නමුත් යුද්ධඹ අන් වුණහට ඳසු ක 
යත්තයන්රට ගභොනහ වුණහද දන්ගන් නළවළ. කිගරෝ ගණනහක, 
ගටොන් ගණනහක යත්තයන් තිබුණහඹ  කිඹනහ. කහ ගකොශමට 
ගගනහහඹ  කිඹනහ. ක යත්තයන්රට ගභොකක් වුණහද කිඹන 
කහයණඹ විලහර රලසනඹක්. ගේහ ගළන ගොඹන්න ඕනෆ.  ගොඹරහ 
පුළුන් නේ, ක උදවිඹට ආඳසු ක යත්තයන් රඵහ ගදන්න ඕනෆ. 
ඉඩේ රඵහ ගදනහ හගේභ ඔවුන් තු තිබ ටිනහ ගද්ඳශත් 
ආඳසු රඵහ ගදන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ. ගේහ කවුරුන්  ශඟ 
වරි තිගඵනහ.  

භවයක් අඹ කිඹනහ, ගේහ තළන් තළන්රට දීරහ විකුණහ 
ගත්තහ කිඹරහ. තත් භවය අඹ කිඹනහ, ගේහ ගකොශම ඇතළේ 
තළන්ර වංගහගගන ඉන්නහ කිඹරහ. භභ දන්ගන් නළවළ, ගේහ  
 කවුරු වංගහගගන ඉන්නහද කිඹරහ. ගරු යත් ගෂොන්ගේකහ 
අභහතයතුභහ ගේ ගරු බහගව් ිනටිඹහ නේ, ගේ යත්තයන් ගකොගවේද 
තිගඵන්ගන් කිඹරහ එතුභහ කිඹයි.  ගේ  ඳනත් ගකටුේඳත පිළිඵ 
විහද කයන අසථහගව්දී, එභ කහයණඹත් අඳ ළරකිල්රට ගත 
යුතු කහයණඹක් නහ.  

විවිධ ඉඩේ ංර්ධන ආඥහඳනත් ඹටගත්  ඉඩේ රඵහ ගත් 
අඹට ගේ ඳනත් ගකටුේඳගත් විධිවිධහන ඵරඳහන්ගන් නළවළ. 1979 
අංක 43 දයන ඉඩේ රදහන (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත, යජගය් ඉඩේ 
ආඥහඳනත ඹටගත් රදහනඹ කයන රද ඉඩේ වහ ගේ ගන්ති 
අදහශ ගන්ගන් නළවළ. ගභොකද, ක ඉඩේර අයිතිගය් 
නීතයනුකරබහඹක් තිගඵනහ. ක පිළිඵ නළත තර්ක කයන්න 
ගදඹක් නළවළ. ක නිහ භභ හිතනහ, ක ගළන රලසනඹක් ඇති 
ගන්ගන් නළවළ කිඹරහ. ගකගේ ගතත්,  ගභඹ අලය 
ංගලෝධනඹක් ඵ අපි ිනඹලු ගදනහභ අවිහදගඹන් පිළිගන්නහ. 
අහිංක ද්රවිඩ ජනතහ න්නද්ධ අයගශඹ නිහ ඵළට කෆහ. 
ඔවුන්ට ගගල් ගදොයල් ව ගද්ඳශ අත්වළය ගනත් ඳශහත්රට 
ඹන්න ිනද්ධ වුණහ. ක අඹට නළත එන්න කටයුතු රහ දීභ තභයි 
අගප් යජගය් මලික යුතුකභ න්ගන්. අති ගරු ජනහධිඳතිතුභහත්, 
අගප් ගරු අගභළතිතුභහත්  ගේ ආේු  ඵහය ගන්න ගඳය මුලින්භ 
දීපු රතිඥහක් තභයි ගේ අහිංක ජනතහගේ අයිතිහිනකේ 
ආයක්හ කය ගදනහ කිඹන එක. ක අනු  ගගල් 65,000ක් හදහ 
ගදන්න දළන් ගඹෝජනහ කය තිගඵනහ. උතුය වහ නළගගනහිය 
ගගල් අහිමිවුණු ජනතහට, ගගල් 65,000ක් වදරහ ගදන්න 
කිඹන ගඹෝජනහ ඇවිල්රහ, කකට වුභනහ කයන මුදල් පිළිගඹශ 
කයගගන, ණඹ රදහනඹන් එකතු කයගගන එක ගගඹකට රුපිඹල් 
රක් 21ක මුදරක් විඹදේ කයන්න එගවභ නළත්නේ ක 
ටිනහකභට නිහ ඉදි කිරීගේ ළඩ පිළිගශක් දළන් කස 
කයගගන ඹනහ.  

ආදර්ල වළටිඹට ගගල් ගදකක් දළනට වදරහ තිගඵනහ. 
අගභළතිතුභහත්, ජනහධිඳතිතුභහත් භට කිව්හ, ක ගටන්ඩයගය් 
රදහනඹ පිළිඵ ගඳොඩි අු  ඳහු කේ කීඳඹක් තිගඵනහ කිඹරහ. 
කකත් ගොඹහ ඵරහ, ශඟදිභ ඉතිරි ගගල් 63,000 වදන්න කටයුතු 
කයනහ. භහ හිතන වළටිඹට කකට තමුන්නහන්ගේරහ විරුද්ධද භභ 
දන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] එගවනේ කිඹන්න. කභක් නළවළ, 
එඳහ කිඹනහ නේ අපි නතය කයරහ දභන්නේ. 

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එඳහ කිඹන්ගන් නළවළ. -[Interruption.] Yes, Hon. 

Sumanthiran. 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Minister, I am glad that you said that the tender 
procedure is going to be looked into again.  

 

ගු ප්ජෝන් අෙ තුිග ෙහත  
(ஶண்நெஷகு டஜஶன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Yes.  
 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

We raised some concerns. When you raise concerns 

of propriety, that does not mean that we are refusing the 

offer.  That is far from it.  

 

ගු ප්ජෝන් අෙ තුිග ෙහත  
(ஶண்நெஷகு டஜஶன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Then, why are you getting up? 
 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

All what we say is that we are very grateful that the 
Government is doing this -  

 

ගු ප්ජෝන් අෙ තුිග ෙහත  
(ஶண்நெஷகு டஜஶன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Very good.  
 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

But, do it in a manner even without any appearance of 

fraud, so that we can also receive it with a clear 

conscience. So, we are thankful to the Government, but 

we want it done properly.  Under this project a house 
costs Rs. 2.1 million.  We have built houses for Rs. 

700,000; houses that last for three generations have been 

built for Rs. 700,000.  I have visited one of these model 

houses.  I have shaken it and it is shaking.   
 

ගු ප්ජෝන් අෙ තුිග ෙහත  
(ஶண்நெஷகு டஜஶன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Is that so? 
 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

In a year, it will break and fall.  I have tabled in this 

House the pictures where the joints have come apart in 

that model house.  I have already tabled that picture.  If it 

is a temporary shelter, then it should cost much less than 
Rs. 700,000.  Why is it costing three times the value?  

And, it will not last even one-third of the time that the 

other houses will last.  So, we are raising those concerns. 
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When we raise those concerns, do not tell us, ―If you do 

not want, then leave it.‖  I do not think that should be the 
spirit with which the Government should approach this 

subject.  
 

ගු ප්ජෝන් අෙ තුිග ෙහත  
(ஶண்நெஷகு டஜஶன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Do you appreciate the fact that these houses will be 

given to the people? 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. John Amaratunga, you are running short of your 
time.  

 

ගු ප්ජෝන් අෙ තුිග ෙහත  
(ஶண்நெஷகு டஜஶன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
That is all right. This is a valuable discussion. He is 

raising some valid points.  
 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Governor of the Northern Province has written 

raising his concerns. The Northern Provincial Council has 

passed a Resolution and written a letter. We will also 

write, as the Hon. Minister said when I spoke the other 
day - I have already spoken on this.  Take those concerns 

into consideration. That is all that we are saying.  Do not 

rush in and do this. The questions that I am raising are 

valid questions.  How can a house that will not last 10 
years cost three times more than a house that will last 

three generations?  

 
ගු ප්ජෝන් අෙ තුිග ෙහත  
(ஶண்நெஷகு டஜஶன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
There is one factor.  
 

ගු නවින් රිසනයක ෙහත (වවිලි කර්ෙන්ත 
අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு நலஷன் தஷழஶநஶக்க - தபருந்டதஶட்டக் 

மகத்ததஶறஷல் அமச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

 

නඟී සිටිප්ේය. 
லந்தஶர். 

rose. 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Navin Dissanayake.  
 

ගු නවින් රිසනයක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு நவீன் தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

Hon. Member, I agree with everything what you say.  

This was discussed in today‘s Cabinet Meeting also.  I 

have just one point to tell you. That is, the current offer 

comes with a very attractive financial package where Rs. 
2 million is also given for the house. If we go for another 

offer, we may not get that financial package and the 

Government will have to commit the building of the 

house, brick house or whatever. So, given the financial 
constraints, you appreciate that - 

 
ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

It is true that financial constraints are there.  But take 

everything into consideration. 

 
ගු නවින් රිසනයක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு நவீன் தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

That is right. We are fully cognizant of your views, 

Hon. Member.  

 
ගු ප්ජෝන් අෙ තුිග ෙහත  
(ஶண்நெஷகு டஜஶன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
We appreciate the concerns expressed by you.  You 

are on the spot.  We are outside. So, it is your remarks 

and your ideas that the President and the Prime Minister 
will go into and certainly they are concerned to ensure 

that there is quality in whatever we do. Otherwise, we 

have to have money‘s worth. But, you must understand 

that the people of the North and the East are very happy 
that the Government has decided to put up these 65,000 

houses. - [Interruption.] Therefore, as he says, do not 

allow it to get disrupted also. We will do it with 

responsibility.  

That is all. සතුතියි, ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. 

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, ගරු ශ්රිඹහනි විගිවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹ.  

 
[අ.බහ. 2.24] 

 

ගු ශ්රියනි විප්ිවිරෙ ෙහ කමිය 
(ஶண்நெஷகு (தஷருதஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷடஜலஷக்கஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි ජීත්න නළ ගඟනහිය 

ඳශහතත් ගභඹට ඇතුශත්. ගේ රගද්ලර භතු ගරහ තිගඵන 
ගළටලු භඟ භගේ අදවස ගේ ගරු බහට ඉදිරිඳත් කයන්නට 
අසථහක් රඵහ දීභ ගළන භභ විගලේගඹන්භ සතුතින්ත ගනහ. 

ගේ ඳනත් ගකටුේඳත මුලින්භ ගේ ගරු බහට ගගන ආගව් 
අගප් හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහගේ ආේු  
කහරඹ තුශ ඵ විගලේගඹන්භ භතක් කයන්නට ඕනෆ.  එතුභහ   
ගඵොගවොභ ද්බහගඹන්, ඹවඳත් ගච්තනහගන් ගභභ ඳනත් 

ගකටුේඳත එදහ ගේ ගරු බහට ගගන එන්නට නහඹකත්ඹ 
දුන්නහ . ඳසු  ගභඹ ඳහර්ලිගේන්තුට ඉදිරිඳත් කශහ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ද්ගව්ඹකින් ගතොය කථහ කයනහ නේ, ගේ ආේු ත්  
ගඵොගවොභ ඹවඳත් ගච්තනහගන් ගභඹ ගගගනන්නට ඇතළයි කිඹහ 
භහ හිතනහ. එදහ ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ේඵන්ධගඹන් අපි අදවස 

දළක්වහ. භගේ අදවස දළක්වීගභන් ඳසු තභයි එදහ  ගභභ ඳනත් 
ගකටුේඳත ේභත කයන එක නතය කයන්නට කටයුතු කගශේ.  

1871 දී ඳනහ තිගඵන කහරහගයෝධ  ඳනත, එහි ංගලෝධන 

කිහිඳඹක් එක්ක ර්තභහනගය් ක්රිඹහත්භක ගනහ. විගලේගඹන්භ 
අතීතඹට ඵරඳහන නීතිඹක්  ඳනන්ගන් නළවළ. එඹ අගප් 
අධිකයණ ඇභතිතුභහත් දන්නහ කහයණඹක්. ගේ ඳනත් ගකටුේඳත 

භඟින් ගේ යගට් ඇති ගන යහකරතහ කිහිඳඹක් පිළිඵ කරුණු 
දක්න්නට භහ කළභළතියි. 

විගලේගඹන්භ, ඕනෆභ පුද්ගරගඹක් නීතිඹ පිළිඵ ඹභක් 

කයන්ගන් එකට යගට් තිගඵන නීතිඹට අනුගත ගමිනුයි. ගේ 
ඳනත් ගකටුේඳත භඟින් අදට අවුරුදු තිවක් ගනොගයි, 1983 ිනට 
අද න විට අවුරුදු තිසතුනක්, තිසවතයක් අතීතඹට ඵරඳහන 
නීතිඹක් අපි අද ඳනනහ.  

එතගකොට නීතිගය් ගකොතයේ යහකුරතහක් ඇති ගයිද, 
අවිනිලසචිතබහඹක් ඇති ගයිද කිඹන කහයණඹ ඉතහභත් ගළඹුරින් 
රකහ ඵළලිඹ යුතු තිගඵනහ.  

ගේ විගලේ නීතිඹ ඳළගනව්හභ "අහින වගත පුද්ගරඹහ" 
ඹන්න තීයණඹ කයන්න න්ගන් ිනද්ධිභඹ කරුණු භතයි. 
එතගකොට එක් එක් විනිලස ඹකහයරුන්ට එඹ තීයණඹ කයන්න ිනදු 

නහ. ගේ භඟින් විනිලස ඹකහයයඹහට භවහ පුළුල් අභිභතහනුහරි 
ඵරඹක් රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ගභභ නීතිඹ ක්රිඹහත්භක කයද්දී 
අනිහර්ඹගඹන්භ එඹ රළගඵනහ. එතගකොට ක ක ගකනහගේ භතඹ 

අනු ගේ නීතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීගේ වළකිඹහක් තිගඵනහ.  

ඊශඟ කහයණඹ ගේකයි. අේඳහය ව භඩකරපු දිස්රික් භහයිගේ 
තභයි භගේ නි පිහිටහ තිබුගේ. එහි තභයි භභ ජීත් වුගේ. ක 

කහරගය් ිනංවර ව ගදභශ ජනතහ එකට ජීත් වුණහ. භට 
භතකයි, යුද්ධඹ ඳටන් ගන්න කලින් අපි ගඳොඩි කහරගය් ිනංවර 
ව ගදභශ ජනතහ එකට ජීත් වුණ ඵ. නමුත් යුද්ධඹත් එක්ක 
ඹේ කිින ඉඩේ සීභහක හිටපු ගදගගොල්රන්භ නළති වුණහ. නමුත් 

ඹේ ඹේ කුවිතහන්ිනරට, මුදරට ක ඉඩේ මිරදී ගත් අඹ ඉන්නහ. 
ක අඹ ක ඉඩේ මිරදී ගත්ගත් ගඵොගවොභ ද්බහගඹන්. ගේ ඳනත් 
ගකටුේඳත ේභත කිරීගභන් ඳසගේ ක ඉඩේ විකුණරහ ගිඹ අඹට 

ඳහ ං නික විධිඹට නළත ක ඉඩේරට කභට ඉඩ අකහල 
රළගඵනහ.  

2009 භළයි භහගය්දී යුද්ධඹ අන් ගරහ දළන් අවුරුදු 

වතකට ආන්න කහරඹක් ගත ගමින් තිගඵනහ. උතුරු 
නළ ගඟනහියට විතයක් ගනොගයි, ගන ඳශහතකට වුණත් ගේ 
කිඹන කහයණහ ඔප්පු කයන්න පුළුන් නේ, ගේ ඳනත අදහශ කය 

ගළනීගේ වළකිඹහක් තිගඵනහ. 

ගේ කහර සීභහ තුශ ගේ යගට් භවහ දළළන්ත ංර්ධනඹක් ිනදු 
වුණහ, ඉඩේර ටිනහකභ ළඩි වීභක් ිනදු වුණහ. ගේ කරුණුත් 
එක්ක ඉඩේ විකුණරහ ගිඹ අඹට, දවටභ එන්ගන් නළවළ කිඹරහ ක 

ඉඩේ අත් වළයරහ ල්ලි ටික විතයක් අයගගන ගිඹ අඹට නළත ක 
ඉඩේර අලයතහ ඇති ගරහ තිගඵනහ. ගේ ඳනත් ගකටුේඳත 
ගදභශ ජනතහට වන ළරසීගේ ගච්තනහගන් ගන්න ඕනෆ, 

ආේු  ගදකභ -ඳසු ගිඹ ආේු ත්, ගේ ආේු ත්- ගගන ආගව්. 
වළඵළයි, උතුරු ව නළ ගඟනහිය ඳශහත්ර තිගඵන ඉඩේ ගළටලු 
දිවහ ඵරනගකොට, ඉඩේර ිනදු කයරහ තිගඵන ං හන් ගළන 

ඵරනගකොට, යජගය් ඉඩේරට වදරහ තිගඵන කට ඵරඳත්ර -යහජ 

ඵරඳත්ර- දිවහ ඵරනගකොට ගේ ගළන අඳට ඹේ ගදඹක් ගත්රුේ 
ගන්න පුළුන් ගනහ.  

උදහවයණඹක් විධිඹට රහහුගර රහගද්ය ඹ ගල්කේ 
ගකොට්ඨහගය් කයංගගෝ කිඹන රගද්ලඹට ගඳොතුවිල් රහගද්ය ඹ 

ගල්කේ ඵරඳත්ර දීරහ තිගඵනහ. භභ ේඵන්වරකයණ කමිටුගව් 
බහඳතිරිඹ විධිඹට කටයුතු කයද්දී ගේ ගළන ඳරීක්ණඹක් 
කයන්න කිඹරහ අඳයහධ ඳරීක්ණ ගදඳහර්තගේන්තුට ගඹොමු 

කශහ. භභ දන්ගන් නළවළ, ක ේඵන්ධගඹන් ර්තභහනගය් 
ගභොනහද ගරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ.  

තිරුක්ගකෝවිල් රගද්ලඹ කිඹන්ගන් අේඳහය දිස්රික්කගය් 

ේපුර්ණගඹන්භ ගදභශ ජනතහ ජීත් ගන රගද්ලඹක්. ක 
රගද්ලගය් ක අඹගේ හේරදහයික තණ බිේ තිගඵන්ගන්. ට්ටභු  
රගද්ලගය් ඵරඳත්ර වදහ ගත්තු ගකොට්ඨහඹක් තිගඵනහ. භභ 

දළක්කහ, ඵරඳත්ර මිටිඹ එකට තිේඵහභ අඟල් එකවභහයක්, ගදකක් 
උ ගකොශ මිටිඹක්. ගරු අධිකයණ ඇභතිතුභනි, එච් ය විලහර 
කට ගර වදපු ං නික ඵරඳත්ර ගේ රගද්ලර තිගඵනහ. ගේ 
හගේ යහකර තත්ත්ඹන් තිගඵන, ං නික විධිඹට ඉඩේ 

ගනුගදනු කයරහ තිගඵන, ං නික ඵරඳත්ර වදරහ තිගඵන ගේ 
හගේ ඳරියඹකට, ගේ හගේ භහජඹකට ගේ හගේ නිදවක් 
ගේ ඳනත් ගකටුේඳගතන් රළබුගණොත් ගභොකක්ද ිනදු න්ගන්? ගේ 

ඳනත් ගකටුේඳගතන් ගරොකු නිදවක්, ගරොකු අයිතිඹක්, නිදවස 
කිරීභක් රඵහ ගදනහ. එගවභ වුණහභ භභ හිතන විධිඹට භවහ 
යහකර තත්ත්ඹක් ඇති ගරහ වළගභෝභ නු  දභහ ගනීවි. 

නු ලින් ල්ලි තිගඵන මිනිසසු  දිනහවි. දුප්ඳත් ගදභශ මිනිසුන්ට 
නේ ගභොනහත් රළගඵන්ගන් නළවළ. 

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභක් 

කයන්න පුළුන්ද? 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ක වහ ඔඵතුමිඹ අසථහ ගදනහද? 
 

ගු ශ්රියනි විප්ිවිරෙ ෙහ කමිය 
(ஶண்நெஷகு (தஷருதஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷடஜலஷக்கஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ඔව්. 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, අගප් යගට් යජගය් ඉඩේ ේඵන්ධ 
ගනොගඹකුත් ආකහයඹට  ඵරඳත්ර, ඔප්පු, පිඹුරුඳත් කස කය ගගන 

ගඵොගවෝ අසථහරදී  ළයදි උදවිඹ ං නික ගර අයිතිකේ, 
හිමිකේ ඳහන ඵ අපි දන්නහ. නමුත් ගජයසඨ නීතිඥරිඹක් 
විධිඹට ඔඵතුමිඹ දන්නහ, යජගය් ඉඩේ ේඵන්ධ අගප් යගට් 

ක්රිඹහත්භක න පර් නිගභනික නීති තත්ත්ඹ. ක අනු ඹේ කිින 
ගද්ගඳොශක් යජගය් නේ; පිඹුරුඳත් අනු යජගය් ගද්ගඳොශකට 
ඇතුළු  ගනහ නේ; එගවභ නළත්නේ ගළට් ඳත්රඹක් අනු 

යජගය් ගද්ගඳොශකට ඇතුළු ගනහ නේ ක ේඵන්ධ කුභන 
ආකහයඹකින් ඵරඳත්රඹක් වළදුත්, ඔප්පුක් වළදුත් කහට 
නීතිගය් රංගුබහඹක් රළගඵන්ගන් නළවළ. ගේ හගේ නු කදී 
කහ ඉදිරිඳත් වුණත් ආේු ගව් ගද්ගඳොශක් ේඵන්ධ ගභළනි 

නු ක්  ඉදිරිඳත් කිරීභ තුශ යහකරතහ ළඩි ගනහ. ක නිහ 
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තභයි යජගය් ගද්ගඳොශරට අදහශ ගනොන විධිඹට ගේ ඳනත 

ගකටුේඳත් කය තිගඵන්ගන්.  

 

ගු ශ්රියනි විප්ිවිරෙ ෙහ කමිය 
(ஶண்நெஷகு (தஷருதஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷடஜலஷக்கஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ගකොගවොභත් යජගය් ඉඩේ කහර්ඹ ංග්රවඹට, 
යජගය් ඉඩේ ේඵන්ධ කය ගදන ඔප්පුරට -අගප් ඳශහත්ර යජඹ 

භඟින් "සර්ණභමි" "ජඹභමි" "යත්නභමි" කිඹරහ විවිධහකහය ව- 
යජගය් දීභනහ ඳත්ර රඵහ දී තිගඵනහ. අපි දන්නහ, ගේ යගට් 
විනිලසචිත නු  තීන්දු භඟින් යජගය් ඉඩේ කහරහගයෝධඹ කයන්න 

ඵළවළයි කිඹන එක ගරේසඨහධිකයණඹ තීයණඹ කය තිගඵන ඵ. 
එගේ වුත් ගේ න විට යජගඹන්භ ඵරඳත්ර වළද ඉඩේ තිගඵනහ. 
තත් පුද්ගරඹකුට ගඳෞද්ගලික ඵරඳත්රඹක්; තභන්ටභ හිමි 

ිනන්නක්කය ඔප්පු තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, ගේ 
ඳශහත්ර භවය අඹට ිනන්නක්කය ඔප්පු තිගඵනහ. ිනන්නක්කය 
ඔප්පු විධිඹට වදහ ගත්ත අවුරුදු ිනඹඹකට කිට්ටු රකහලන ඔප්පුත් 

තිගඵනහ. 

අපි ගේ ගභොන ගද් කයන්ගනත් ගේ ඳශහත්ර ජීත් වුණු 
ජනතහගේ ඹවඳතටයි. භවය අසථහර ගේ විධිඹට 
කහරහගයෝධඹ කයපු ඉඩේ වහ රකහලන ඔප්පු වදරහ, 
Declaration එකක් කයරහ අවුරුදු 10ක් අනුන්ගේ අයිතිඹක්, 
අනුන්ගේ ඉඩභක් සහවරන ව ඔහුගේ අයිතිඹට ඳටවළනි බුක්ති 
වින්දහභ ගේක අඳට අයිතියි කිඹරහ රකහලනඹක් කයන්නත් 
පුළුන්. එගවභ රකහලන කයරහ ගනත්  අඹට විකුණපු ඉඩේ 
තිගඵනහ. එතගකොට ගේ ඉඩේ ද්බහගඹන් මිරදී ගත් අඹට 
රළගඵන වනඹ කුභක්ද? ගභන්න ගේ හගේ කරුණු කහයණහ 
යහශිඹක් පිළිඵ අධහනඹ ගඹොමු කයන්නට ඕනෆ.  ගඵොගවෝ විට 
දුප්ඳත් මිනිසසුන්ට ගේ ගදොය අත්වළය ඹන්න ඵළරි වුණහ. යුද්ධඹ 
කහරගය් භයණඹට වුණත් මුහුණ ගදන්න ඵරහගගන  ක මිනිසසු ක 
ගේ ඳශහත්ර හිටිඹහ.  අගත් මිගට් ල්ලි තිගඵන අඹ ගන 
ඳශහත්රට ගිඹහ. එල්ටීටීඊ එකට ල්ලි ගවොඹරහ ගදන්න පිට 
යටරට ගිඹ අඹටත් නළත එන්න ගභඹ අකහලඹක් නහ. ක 
ගකොගවොභ වුණත් ඉතිරි ගරහ ඉරහ ගේ ගද්ගඳොශරට ඹේ කිින 
ගකනකු ගිහිල්රහ ඉන්නහ නේ, ක ඉන්ගන් දුප්ඳත් මිනිසසු. 
එතගකොට ගේ දුප්ඳත් භනුයඹකු අධිකයණඹකදී නු ට මුහුණ 
ගදන විධිඹත්, අගත් ල්ලි තිගඵන ගකනකු නු ක් දිනහ ගන්නහ 
විධිඹත්,  නීතිගය් පිහිට ගන්නහ වළටිත් නීතිඹ ගළන ඹේ කිින 
දළනුභක් තිගඵන අඹ දන්නහ.   

ගභන්න ගේ හගේ කරුණු කහයණහ නිහ ගේ ඳනත ගගන කභ 
නුසුදුසුයි කිඹරහ 2014 අවුරුද්ගද් අගගෝසතු භහගය්ත් භහ ගේ ගරු 
බහට කරුණු ඉදිරිඳත් කශහ. අදත් අඳට ක කරුණු කිඹන්න  
ිනද්ධ ගරහ තිගඵනහ.  

විගලේගඹන් ක ඳශහත්ර ආර්ථික ක්රභඹ හගේභ ඉඩේර 
නිලසචිත ඵක් නළති වුණහභ, title report එකක් ගන්න ඵළරි වුණහභ, 
හිමිකේ හර්තහක් ගන්න ඵළරි වුණහභ ංර්ධනඹට විලහර 
ඵරඳෆභක් එනහ.  ක නිහ ගේ ඳනත ගගන කභට ඩහ කමිටුක් 
ඳත් කයරහ, ගකොඳභණ අඹට ගේ න ගකොට  ඉඩේරට ඹන්න 
ඵළරි ගරහ තිගඵනහ ද, ක අඹ කිඹන කථහ ඇත්ත ද, ක අඹට 
තිගඵන්ගන් තය ඵරඳත්රඹක් ද කිඹන ගේහ ගවොඹහ ඵරහ, 
ගතොයතුරු ැසස කයරහ, ක කමිටු භඟින් හර්තහක් කස කයරහ ක 
හර්තහට අනු ගේ ටික දුන්ගනොත් කී ගදනකුට ඉඩේ අහිමි 
නහ ද, ංර්ධනඹ ගකොච් ය අතයභඟ නතය නහද කිඹන ගේ 
කරුණු ගවොඹහ ඵරන්න.  විගලේගඹන්   අගප් යගට් ගඵොගවෝ 
යහඳහය ඵළංකු ක්රභඹත් එක්ක ේඵන්ධ ගරයි තිගඵන්ගන්.  
ඵළංකුලින් ණඹ අයගගන භවහ ංර්ධන කටයුතු කයරහ 
තිගඵනහ. ඵළංකු ක්රභඹත් එක්ක ඵළඳුණු ගේ යහඳහය ඵළංකු කඩහ 
ළටීභට ගකොච් ය ඉවල් නහ ද කිඹන කහයණහත් ගභහිදී 
විගලේගඹන් ගවොඹරහ ඵරන්න.  

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඉඩේ අහිමි වුණු අඹ 
ඉන්නහ. භහ කක පිළිගන්නහ. වළඵළයි, ගේ අඹට විකල්ඳ 
වනඹක් ගදන්න. යජඹ ක ගද් කයන්න. ගේ අඹ ගළන තය 
ගතොයතුරු ගවොඹරහ ඵරන්න.  උතුරු නළ ගඟනහිය ඳශහත්ර 
අඹගේ තය ගවොඹහ ගන්න එක වරි අභහරුයි. ගභොකද, යහජ 
ඵරඳත්ර නිකුත් කයන්න පුළුන් යජගය් නිරධහරින් ඉන්නහ නේ 
ගේ ළගඩත් යහජ විධිඹට කයනහ. ක නිහ පුළුන් තහක් දුයට 
තය ගතොයතුරු ගවොඹරහ  ඉඩේ අහිමි වුණු අඹට හධහයණඹ ඉසට 
කයන්න. යුද්ධඹ නිහ  අයණ ව ක සුදුසුකභ තිගඵන ිනඹලු 
ගදනහටභ ක අයිතිහිනකේ රඵහ ගදන්නට ඕනෆ.  

කකට විකල්ඳ වන ගදන්න කටයුතු කයන්න කිඹන කහයණඹ 
තභයි භභ ගඹෝජනහ කයන්ගන්. යගට් ඳතින මලික නීති 
ිනද්ධහන්තඹක් තභයි, අතීතඹට ඵරඳහන නීති යටට ඳනන්ගන් 
නළවළයි කිඹන එක. අතීතඹට ඵරඳහන නීති ඳළනවීගභන් යටක 
නීතිඹත් අසථහයබහඹට ඳත්නහ. ගේ නගකොට ගේ යගට් 
මුදල් ක්රභඹ අසථහයබහඹට ඳත් ගරහ තිගඵනහ හගේ, මරය 
තත්ත්ඹ අසථහයබහඹට ඳත් ගරහ තිගඵනහ හගේ, නීතිඹත් 
අසථහයබහඹට ඳත් වුගණොත් අගප් ආගඹෝජනරට ගේක 
ඵරඳහනහ. ගේ හගේ කරුණු කහයණහ යහශිඹක් ිනද්ධ නහ.  

මීට අදහශ විනිලසචිත කරුණු ේඵන්ධගඹනුත් භභ කිඹන්න 
ඕනෆ. ගේ නගකොට ඉඩේ නු ක් ේඵන්ධගඹන් ඹේ කිින 
තීයණඹක් ගරු අධිකයණඹකින් දීරහ තිගඵනහ නේ, ක විනිලසචිත 
නු  ේඵන්ධ තත්ත්ඹ වින්ගන් ගකොගවොභද කිඹන 
කහයණඹත් ගේ ඳනත් ගකටුේඳගත් වන් නහ. ගේ තුළින් 
භවහ අභිභතහනුහරි ඵරඹක් විනිලස ඹකහයරුන්ට රඵහ දීභ නිහ 
එඹ ඳශහත් වළටිඹට නුසුදුසු න අසථහනුත් තිගඵනහඹ කිඹරහ 
භභ කිව්ගව් ක නිහයි. ක නිහ ගේ ඳනත් ගකටුේඳතට අදහශ ගේ 
හගේ කරුණු කහයණහ යහශිඹක් අඳට ගේ ගරු බහට ඉදිරිඳත් 
කයන්න තිගඵනහ.  

අපි ගේ ිනඹලු කරුණු ඉදිරිඳත් කයන්ගන් ගඵොගවොභ 
ද්බහගඹන්. ගභයින් ද්රවිඩ ජනතහට ඹවඳතක් නහ නේ, ක 
ගද්ට භභ කළභළතියි. වළඵළයි, ගේ ඳශහත්ර තිගඵන තත්ත්ඹ 
අනු කක එගවභ ිනදු ගයිද කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ.  ගේ 
දුප්ඳත් අහිංක ද්රවිඩ මිනිසසු ඉන්න තත්ත්ඹ ද්රවිඩ නහඹකයින්ට 
ගත්ගයන්ගන් නළත්ගත් ඇයි කිඹන එක භභ දන්ගන් නළවළ. ගේ 
ඳනත් ගකටුේඳත නිහ දුප්ඳත් අහිංක ද්රවිඩ මිනිසසු අභහරුගව් 
ළගටනහ. ක අඹට කක ගත්රුණහ නේ, ගේ ඳනත් ගකටුේඳතට 
ඉඩ ගදන්ගන් නළවළ. ගේකට විකල්ඳ භහර්ගඹක් ගොඹහ ගන්න 
ඕනෆ. ක නිහ ගේ ේඵන්ධගඹන් විකල්ඳ භහර්ගඹකට ඹන්න 
කිඹරහ භහ ඉල්රහ ිනටිනහ. 

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුමිඹ විනහඩි වතක් ළඩිපුය රඵහගගන තිගඵනහ. 

 

ගු ශ්රියනි විප්ිවිරෙ ෙහ කමිය 
(ஶண்நெஷகு (தஷருதஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷடஜலஷக்கஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

2014 අගගෝසතු භ 7 ගනි දහ  ඳහර්ලිගේන්තුගව්දි ගේ ඳනත් 

ගකටුේඳත ේඵන්ධගඹන් භභ කථහ කශහ. ක කථහත් සභගත* 

කයන්නට අය ඉල්රහ ිනටිමින් භභ නිවඬ නහ. ගරු නිගඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි, භට කහර ගව්රහ රඵහ දීභ ේඵන්ධගඹන් 
ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

—————————–———— 
*  පුසතකලප්ේ තා ඇත. 
*  நூல் நஷமயத்தஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විජිත ගවේයත් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි විසක 
කහරඹක් තිගඵනහ. 

 

[අ.බහ. 2.44] 

 

ගු විජිත ප්හේ  ක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷஜஷத டவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඇත්තටභ ගේ ඳනත් 

ගකටුේඳත මීට ඉවත ගගන ආ යුතු තිබුණු එකක්. එඹ රභහදවීභ 

රලසනඹක්. මීට කලින් එභ ඳනත් ගකටුේඳත ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගව් 
ේභත කශ වළකි තිබුණහ. නමුත්, ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ඳසු ගිඹ 
ආේු  විිනන් ඉදිරිඳත් කශහට, එඹ ේභත කයන්න භළදිවත් වුගේ 

නළවළ. ිනවිල් යුදභඹ තත්ත්ඹකින් ඳසු, ගභළනි, නිලස ර ගද්ඳශ 
පිළිඵ අයිතිගය් ගළටලුක් අනිහර්ඹගඹන්භ භතු ගනහ. අගප් 
යගටත්, ගරෝකගය් ගනත් යටරත් ගභළනි අත් දළකීේරට 
මුහුණ දීරහ තිගඵනහ. ක අර්ථගඹන් ළඵෆ හිමිකරුන්ට ක 

ඉඩේර, නිහර අයිතිඹ රඵහ දීභ වහ නීතිඹක් ඳළනවීභ 
අතයලය කටයුත්තක් නහ.  

ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ගගන කගේදී එහි අර්ථ නිරඳණ පිළිඵ 

රලසන භතු වුණහ. ගරු අධිකයණ ඇභතිතුභහ කිව්හ, එඹ 
ංගලෝධනලින් තවවුරු වුණහ කිඹරහ. ක හගේභ ගරු 
ඇභතිතුභනි, ගභහි භළදිවත්වීභ වහ රඵහ දීරහ තිගඵන්ගන් 

යක කහරඹක්  -භහ 12ක කහරඹක්- ඳභණයි. නමුත්, ක කහරඹ 
ගේ වහ කිිනගේත්භ රභහණත් න්ගන් නළවළ. ගභොකද, අපි 
දන්නහ, අවුරුදු 30කට ඩහ ළඩි කහරඹක් ඳළතුණ යුද්ධඹකින් 

තභන්ගේ ගද්ඳශ අහිමි ගච්  පිරික් තභයි ගේ වන 
ඉල්රන්ගන් කිඹන එක. එතගකොට ක අඹට තභන්ගේ හිමිකභ 
ඔප්පු කය ගන්න භහ 12ක් හගේ ගකටි කහරඹක් රභහණත් භදි. 
ඹේකිින වළකිඹහක් තිගඵන පුද්ගරඹන් ට ක කහරඹ තුශදී කය 

ගන්න පුළුන්. එගවත් වළකිඹහක් නළති, දරිද්රතහගන් ඉන්න, ක 
පිළිඵ වරිවළටි කරුණු ගත්රුේ කය ගන්න ඵළරි, අධයහඳනික 
භට්ටගභන් අු  අඹට ගේ පිළිඵ භළදිවත් ගන්න මීට ඩහ 

කහරඹක් අතයලය නහ. ගරු අධිකයණ අභහතයතුභනි, ගේ 
ඳනත් ගකටුේඳගත් තිගඵන,"...භහ ගදොශවක් තුශ ගේ ඳනත 
භඟින් පිරිනභනු රඵන රතිරහබ රඵහ ගළනීභ පිණියේ නු  ඳළරීභට 

හිමිකේ ඇත්ගත් ඹ" කිඹන කරුණ කහයක බහ අසථහගව්දී  
ගනස කයයි කිඹරහ භභ හිතනහ.  

 
ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe ) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, දළනට ගේ ඳනත් 
ගකටුේඳගත් අපි 'එක යක්' තභයි නිඹභ කයරහ තිගඵන්ගන්. 
නමුත්, බහගව් එකඟතහක් තිගඵනහ නේ, ගභභ කහර සීභහ ත 

ළඩි කිරීභට අපි එකඟයි.  

 
ගු විජිත ප්හේ  ක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷஜஷத டவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගඵොගවොභ සතුතියි, ගරු අභහතයතුභනි.  

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ංගලෝධනඹ විඹ යුත්ගත් අවුරුදු කීඹකටද? 

ගු විජිත ප්හේ  ක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷஜஷத டவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු අභහතයතුභනි, අභ ලගඹන් අවුරුදු ගදකක්ත් ඕනෆ 

ගනහ.  

 
ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Hon. Deputy Speaker, we can easily agree for two 

years.  
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

You can take it up at the Committee Stage.  

 
ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Yes, we can do it at the Committee Stage.   
 
ගු විජිත ප්හේ  ක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷஜஷத டவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගවොයි. ගඵොගවොභ සතුතියි, ගරු ඇභතිතුභනි. ගභොකද, එළනි 

වළකිඹහක් ගනොභළති අඹට කක විලහර වනඹක් නහ.  

වළකිඹහ තිගඵන අඹට එඹ අවුරුද්දක කහරඹ තුශදී  කය ගන්න 
පුළුන් ගයි. එගවත් එගවභ කිරීභට වළකිඹහක් නළති අඹට 
අවුරුද්දක කහරඹ රභහණත් න්ගන් නළවළ.  

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  උතුය ව නළ  ගඟනහිය 
ඳශහත් ගදගක් ඉඩේ රලසනඹ කිඹන එක ේඵන්ධගඹන් ඵයඳතශ 
රලසනඹක් ගරහ තිගඵනහ. ගේ රලසනඹ නිහභ  උතුරු ඳශහගත් 
හගේභ නළ  ගඟනහිය ඳශහගතත් ජහතිහදී ගළටුේ ඉතිවහගය්දීත් 

ඇති වුණහ; අදටත් ක රලසනඹ ක විධිඹටභ තිගඵනහ.  

විගලේගඹන්භ උතුගර් ඉඩේ පිළිඵ කථහ කගශොත්, දළන් 
ගන ගන අඹ උතුරු රගද්ලගය් ඉඩේ ගඳෞද්ගලික අල්රහ 

ගගන තිගඵනහ. ගේහ ගගොඩක් ිනද්ධ වුගේ යුද්ධගඹන් ඳසුයි. 
2009 භළයි භහගය් 18න දහට ඳසගේ තභයි ඇත්තටභ ඉඩේ 
අල්රහ ගළනීභ ිනද්ධ වුගේ. භවය අඹ අත් අඩංගුගව් ිනටිඹදී ගන 

ගකගනක් තභන්ගේ ගගදය අල්රහ ගගන තිගඵනහ. එගවභ 
නළත්නේ රගද්ල වළය ගිහින් ති බී තභන්ගේ ගේ බිේරට නළත 
ඹන ගකොට ගනත් අඹ ක ඉඩේර ඳදිංචි ගරහ ඉන්නහ. ක 

ේඵන්ධගඹන් භට ගඳෞද්ගලික අත් දළකීභක් තිගඵනහ.  

2010දී භහ ඇතුළු අගප් ක්රිඹහකහරිකයින් ඹහඳනඹ රගද්ලගය් 
හිටපු තරුණඹකු භඟ කිලිගනොච්චි රගද්ලඹට ගිඹහ. ඔහු අඳ 
කිලිගනොච්චි නගයඹ ආන්නගය්භ තිබුණු ගගදයකට එක්ක ගගන 

ගිගය් තභන්ගේ ගගදයට ඹනහඹ කිඹරහයි. තභන්ගේ ගගදයටඹ 
ඹනහඹ කිඹහ ඉතහ න්ගතෝගඹන් අඳ එක්ක ගගන ගිඹහ. 
නමුත් ක ගගදයට ඹන ගකොට ක ගගදය ගනත් ඳවුරක් ඳදිංචි  

ගරහ ඉන්නහ. ක ඳවුගල් අඹ ක තරුණඹහ අඳුනන්ගන්ත් නළවළ. 
ක තරුණඹහ ඉතහ රිජහට ඳත් වුණහ. ගභොකද, අඳ එක්ක ගගන 
ගිගය් තභන්ගේ ගගදයට ඹනහඹ කිඹරහයි. ක ගගදයට ඹන ගකොට 

ගනත් ඳවුරක් ක ගගදය ඳදිංචි ගරහ ගකගනක් ගයදි නමින් 
ිනටිඹහ. ඔහුට කිඹහ ගන්න ඵළවළ; ඔහුට ඔප්පු කය ගන්න ඵළවළ, 
ගභඹ තභන්ගේ ගගදය කිඹරහ. ක ගරහගව් ඳදිංචි ගරහ හිටපු අඹ 

තවවුරු කගශේ ගභඹ තභන්ගේ ගගඹ කිඹරහයි. ඇත්තටභ එළනි 
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රහ ගඹෝගික, ංගව්දී අත් දළකීේ තිබුණහ. භහ හිතන වළටිඹට උතුගර් 

ජනතහට එළනි අත් දළකීේ ගණනහක් තිගඵනහ. ක නිහ ජහතික 
භඟිඹ ගගොඩ නළඟීගභහි රහ ගේ රලසනඹ වහ විඳිඹ යුතු 
තිගඵනහ.  

ක විතයක් ගනොගයි, ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. යජගය් 
විවිධ කටයුතු වහ ඳයහ ගත් තත් ඉඩේ තිගඵනහ. ඉඩේ 

ඳනගත් 138න ගන්තිඹට අනු නීතයනුකර ඳයහ ගගන ඹේ 
ංර්ධන කටයුත්තක් කයපු ඉඩේරට ගේ ඳනත් ගකටුේඳත 
අදහශ න්ගන් නළවළ. කක නිළැසදියි. නමුත් "අධිආයක්ක කරහඳ" 
ලගඹන් නේ කයපු නළති, ඉඩේ ඳයහ ගළනීගේ ගන්තිරට 

ඹටත් නිඹහභහනුකර ඳයහ ගළනීභකුත් කයන්ගන් නළති, විවිධ 
ගවේතන් භත යජගය් ආඹතන විිනන් අත් ඳත් කය ගනු රළබ 
ගඵොගවෝ ඉඩේ තිගඵනහ.  

උදහවයණඹක් ලගඹන්, ිනරහතුය රගද්ලගය් මුසලිේ 
ජනතහට අයිති වුණු ඳහයේඳරික ඉඩේ, ඉදි කිරීේ කටයුතු වහ 
ආයක්ක අංල විිනන් ඳයහ ගනු රළඵ තිගඵනහ. කහ ගේ ඳනත් 
ගකටුේඳතට අයිති න්ගන්ත් නළවළ. ගේ ඳනත් ගකටුේඳතට අනු 
නු  ඳයන්නත් ඵළවළ. නු  ඳයන්න න්ගන් යජඹත් එක්කයි. 

එළනි ඉඩේ විලහර රභහණඹක් තිගඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට ඉඩේ 
ඳයහ ගළනීගේ නීතිඹ නළති වුණත්, යජඹක් විධිඹට වහභ ක ඉඩේ 
අදහශ පුද්ගරඹන්ට, එනේ මුල් හිමිකරුන්ට නිදවස කය දීභට 

පිඹය ගත යුතු නහ. විගලේගඹන්භ උතුරු ඳශහගත් ගභළනි 
ඉඩේ ගගොඩක් තිගඵනහ.  

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගේ අසථහගව්දී කවුරු ගවෝ ගරු භන්ත්රීයගඹක් ගරු එඩ්ඩ් 

ගුණගේකය භවතහගේ නභ මරහනඹ වහ ගඹෝජනහ කයන්න. 

 
ගු ෙහින්ද අෙ වී  ෙහත (ධීව  හ ජලජ සේඳ ක 

සිවර්ධන අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு  வஷந்த அவீ - கடற்தமஶறஷல் ற்ரம் நஸக 

லரநய அபஷலஷருத்தஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
"ගරු එඩ්ඩ් ගුණගේකය භවතහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි 

භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 
 

රශ්නය විෙසන ලරින්, සභ සේෙත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුව ග  ු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ මූලසනප්යන් ිව ක 
වුප්යන්, ගු එඩ්වඩ් ගුණප්සේක  ෙහත මුලසනරූඪ විය. 

அதன்பஷமகு, ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ர அகயடல, ஶண்நெஷகு ட்லட் குைடசக 

அலர்கள்  தமயம லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  

THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විජිත ගවේයත් භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගු විජිත ප්හේ  ක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷஜஷத டவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, නහක්කුලිඹ, ගඵෝගසළ, 

ගකෝකිරහයි හගේ රගද්ලර තිගඵන රලසනඹක් කක. ඇත්තටභ 

නහක්කුලිඹ රගද්ලගය් ිනංවර ඳවුල් 23ක් ඳදිංචි ගරහ ඉන්නහ. 

ක කිිනගකුට නිලසචිත හිමිකභ තිගඵන ඉඩේ ඔප්පු නළවළ. භෆතකදී 
නහක්කුලිඹ රගද්ලගය් තිගඵන ඳන්ර පිළිඵ රලසනඹක් භතු 
වුණහ. ක ඳන්රට ගඵෞද්ධ කටයුතු අභහතයහංලඹ භඟින් -යජඹ 
භඟින්- ඹේ ආධහයඹක් රඵහ දීරහ තිබුණහ. නමුත්, රහගද්ය ඹ 

ගල්කේරිඹගේ ඳළත්ගතන් කකට රලසනඹක් ආහ. ගභොකද, ක 
ඳන්ර වහ නිලසචිත හිමිකේ ඵරඳත්රඹක් -ඔප්පුක්- නළවළ; ක 
නිහ ආධහයඹ රඵහ ගදන්න ඵළවළ කිඹරහ. අවුරුදු ගණනහක් 

තිසගේ නහක්කුලිඹ රගද්ලගය් ඳදිංචි ගරහ ඉන්න ිනංවර 
ජනතහට, ක විවහයසථහනඹට කහගය්දීත් ඉඩේ හිමිකභ පිළිඵ 
රලසනඹ ඵරඳහනහ.  

ඊශඟට, ගඵෝගසළ රගද්ලගය් තිගඵන ගේභහන 5ක් පිළිඵ 
රලසනඹ. ඳසු ගිඹ යජඹ යුද්ධගඹන් ඳසගේ දකුගේ ව ගඵොගවෝ 
රගද්ලර ජනතහ ගඵෝගසළ ඳදිංචි කශහ. ක අඹට 

ගඳොගයොන්දුක් දුන්නහ, ඉඩේ අක්කය ගදකවභහයක් ගදනහ; 
නිහ වදහ ගන්න ආධහය ගදනහ; කෆභ බීභ වහ භහසඳතහ ration 
එකක් ගදනහ; ඳහල් ඳවසුකේ, ගෞඛ්ය ඳවසුකේ, රහවන 
ඳවසුකේ ගදනහ කිඹරහ. එහි ඳදිංචි ගරහ හිටිගඹොත් ක ිනඹලු 

අයිතිහිනකේ භඟ ඉඩේ ඔප්පුත් නියවුල් කයරහ ගදනහ කිව්හ. 
ඳදිංචි කයරහ දළන් ය ගණනහක් නහ. නමුත්, අද ගනගතක් 
ක ගඳොගයොන්දු ඉටු කයරහ නළවළ. අදත් ක රලසනඹ ගඵෝගසළ, 

නහභල්ගභ රගද්ලර තිගඵනහ. තභන්ගේ නේලින් ගේරට 
නේ ඳහ දභහ ගත්තහ. වළඵළයි, නභ ගව ගවත්තහට ඉඩේර ළඵෆ 
හිමිකහරිත්ඹ දීරහ නළවළ. ක අඹට අද යසහක් නළවළ. ශභයින්ට 

ඹන්න ඉසගකෝරඹක් නළවළ. ගඵෝගසළ ඉසගකෝගල් ගුරුරු 
නළවළ. ඳවසුකේ නළවළ. තභ ඳහය වදරහ නළවළ. ඵස එකක් උගද් 
ව ළඩ කයනහ. ක ඵස එගක් ගිගඹොත් දුඹුරු ඳහට ගරහයි 

එන්ගන්; දවිලි නහරහ එන්ගන්. ඉඩේ නියවුල්  කිරීගේ රලසනඹට 
තභ උත්තයඹක් රඵහ දීරහ නළවළ. ක ඉඩේ නියවුල් කශ යුතු 
නහ. දළන් ක ේඵන්ධගඹන් රලසනඹක් භතු ගරහ තිගඵනහ. 

ගභොකද, ගේ ඳශහත්ර හිටපු ඳවුල් තභයි ඳසු ගිඹ කහරගය් ක 
රගද්ලගය් ගිහින් ඳදිංචි කගශේ. ඳදිංචි කයන ගකොට ඔවුන්ට කිව්හ, 
සථිය ඉඩේ ඔප්පු ගදනහ කිඹරහ. දළන් ය 5ක් ගත ගරහ 
තිගඵනහ. නමුත්, ක ඉඩේරට ඔප්පු රඵහ ගදන්න අද නගතක් 

වළකිඹහ රළබිරහ නළවළ. ත ටික දක් ඹන ගකොට ගේහ 
ජහතිහදී රලසන ඵට ඳත් නහ. ගභොකද, විගලේඹක් තිගඵනහ. 
එතළන ඉන්ගන් ිනංවර ජනතහ. ිනංවර ජනතහ ඳදිංචි කයරහ 

ඳහරකඹන් කයපු ළැසද්ද ගනභ කථහක්. දළන් ඔවුන් ඳදිංචි ගරහ 
ඉයයි. වළඵළයි, ඉඩේ ඔප්පු නියවුල් විඹ යුතු තිගඵනහ. කහ 
කයපු ඳහරකඹන්ට දළන් ඵළණ ඵළණ ඉරහ ළඩක් නළවළ. ගභඹ 

නියවුල් කශ යුතු තිගඵනහ. ක පිළිඵ රලසනඹටත් යජඹ වහභ 
භළදිවත් විඹ යුතු නහ. 

ඊශඟට, නළ ගඟහිය ඳශහගත් තිරුක්ගකෝවිල් රගද්ලගය් ඉඩේ 

පිළිඵ රලසනඹ භතු වුණහ. තිරුක්ගකෝවිල්ර ජීත් වුණු අහිංක, 
දුප්ඳත් ගදභශ ජනතහගේ ඉඩේ ඵරවත්කහයගඹන් ඳළවළයගගන 
තිගඵන්ගන් ගන කවුරුත් ගනොගයි, ඳසු ගිඹ ආේු ගව් යුද 
කටයුතුරට උදවු කයපු, ක රගද්ලඹ තුශ තභන්ගේ යුදභඹ 

ඳහරනඹක් ඳත්හගගන ගිඹ ඉනඹබහයතී කිඹන රිනද්ධ  රිතඹ. 

ළඩේ යුගගය් ඳහරනඹ කශ භව යගජක් හගේ ක 
ඉනඹබහයතී එභ රගද්ලගය් දුප්ඳත් මිනිසුන්ගේ ඉඩේ ඵරගඹන් 
ඳයහගගන තිගඵනහ. ආයුධ න්නද්ධ තභයි එදහ ක රගද්ලගය් 

දුප්ඳත් ජනතහගේ ඉඩේ ඳළවළය ගත්ගත්. අදත් ක භීණඹ 
නළ ගඟනහිය ඳශහගත්, අේඳහය දිස්රික්කගය්, තිරුක්ගකෝවිල් 
රගද්ලගය් තිගඵනහ. එළනි පුද්ගරඹන් තභන්ගේ නීති විගයෝධි 
ආයුධ ඳහවිච්චි කයමින්, ඵරවත්කහයගඹන් ඉඩේ ඳයහගගන 

තිගඵනහ. කහ ඔවුන්ගේ ගගෝර ඵහරඹන් භුක්ති විඳිමින් ිනටිනහ. 
එභ නිහ ක රලසනඹට වහභ භළදිවත් විඹ යුතු ගනහ.  ගභයින් 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

පීඩහට ඳත් වුණු අහිංක ගදභශ ජනතහ විලහර පිරික් ඉන්නහ. 
ඉනඹබහයතීගේ ඵරඹ අද බිඳිරහ තිබුණහට, මුළුභනින්භ බිඳිරහ 
නළවළ. එදහ කරුණහ අේභහන්රහගේ ආයුධ ඵරඹ, යජගඹන් රළබුණු 

ගද්ලඳහරන වයිඹ ඳහවිච්චි කයරහ තභයි අහිංක මිනිසුන්ගේ  ඉඩේ 
ඳයහ ගත්ගත්. ක මිනිසසු කහ ේඵන්ධගඹන් හක්ක  රඵහ 
ගදනහ. ක මිනිසසු විවිධ තළන්රට හක්ක  ඉදිරිඳත් කයරහ 

තිගඵනහ; ගඳොලීිනරට ගිහිල්රහ ක ේඵන්ධගඹන් ඳළමිණියේලි 
කයරහ තිගඵනහ. නමුත් කහට හධහයණත්ඹ ඉසටගරහ නළවළ.  

නළ ගඟනහිය ඳශහගත් භතු වී තිගඵන ගේ රලසනඹ 

විගලේගඹන්භ භහ ගේ ගරු බහගව්දී භතු කයනහ. ක විතයක් 
ගනොගයි, නළ ගඟනහිය ඳශහගත් ඉඩේ පිළිඵ රලසනඹ ගත්තහභ 
කක ටිකක් ංකීර්ණගරහ තිගඵනහ. ගභොකද, භවය තළන්ර 

ගදභශ ජනතහ ව මුසලිේ ජනතහ අතය ඹේ භතගේදකහරී 
තත්ත්ඹකුත් භතුගරහ තිගඵනහ. මුසලිේ ගද්සථහන 
ඉදිකිරීගේදී, හින්දු ජනතහගේ ගකෝවිල් ඉදිකිරීගේදී හගේභ 
ඳහයේඳරික තිබුණු ගදභශ ජනතහගේ භමි භවය මුසලිේ 

ගද්ලඳහරනඥයින් භළදිවත්ගරහ අත් ඳත් කයගත් කහ 
ේඵන්ධගඹන් ක රගද්ලගය් ජනතහ ගඵොගවෝ උදහවයණ 
කිඹනහ. නළ ගඟනහිය ඳශහගත් තිගඵන ඵයඳතශ රලසනඹක් තභයි, 

ගේ ඉඩේ පිළිඵ රලසනඹ. ගභඹ අනහගතගය්  තත් යනඹක් 
ඇති වීභට ඉඩ වළගදන්න පුළුන් රලසනඹක්. තභ එගවභ ගදඹක් 
ගරොකුට භතුගරහ නළවළ. වළඵළයි, බිේ භට්ටමින් ගේ රලසනඹ 

තිගඵනහ. ඳහගයන් දකුණු ඳළත්ගත් ගදභශ ගේභහන තිගඵනහ. 
ඳහගයන් ේ ඳළත්ගත් මුසලිේ ගේභහන තිගඵනහ.  ඉඩේ පිළිඵ 
රලසනඹ ගේ අඹ අතය අළු ඹට ගිනි පුපුරු හගේ තිගඵනහ. ක නිහ 

ජහතික භගිඹ ගගොඩ නළඟීගේදී හගේභ ංහි ඳිඹහ ඇති කිරීගේදී 
විගලේගඹන්භ නළ ගඟනහිය ඳශහගත් තිගඵන ගේ ඉඩේ පිළිඵ 
රලසන නියවුල් කිරීභ යජගය් ගකීභක් ගනහ.  

්රිකුණහභරඹ දිස්රික්කගය් ගේ ඉඩේ රලසනඹ තත් ංකීර්ණ 
තිගඵනහ. ිනංවර, ගදභශ, මුසලිේ කිඹන ජන ගකොටස තුනභ එක 
වහ භහන -  ිනඹඹට 33 ඵළගින්- තභයි ක රගද්ලගය් ජීත් 
ගන්ගන්. ක නිහ විගලේගඹන්භ නගයහශ්රිත රගද්ලර ඉඩේ  
පිළිඵ නියවුල්බහඹක් නළවළ. යුද්ධඹ ඳළති කහරගය් ගඵොගවෝ 
ඉඩේ අත් ඳත් කය ගළනීේ ිනද්ධ වුණහ. භවය අත් ඳත් කය 
ගළනීේරට දළන් ඵරඳත්රත් වදරහ තිගඵනහ. කහට නීතයනුකර 
ඔප්පුත් අයගගන තිගඵනහ. කහට භළදිවත් වුණු භවය මිනුේ 
නිරධහරින් ඉන්නහ. කහට භළදිවත් වුණු රහගද්ය ඹ ගල්කේරු 
ඉන්නහ. ක අඹ භළදිවත්ගරහ ක ඔප්පු ඳහ ගනස කයරහ, 
කහ ගය් ඳත්තිරු ඳහ ගනස  කයරහ ඉඩේ ඳයහගගන තිගඵනහ. 

භඩකශපු රගද්ලගය් ක පිළිඵ උදහවයණ ඕනෆ තයේ 
තිගඵනහ. ඳහර්ලිගේන්තු උඳගද්ලක කහයක බහ භළදිවත් ගරහ ක 
ඹේ ඹේ හුගදකරහ රලසන අපි විරහ තිගඵනහ. හුගදකරහ රලසන 
විඳුහට ගඳොදු රලසනඹට උත්තය රළගඵන්ගන් නළවළ.  භවය 
ඉඩේ ඳයහ ගළනීේරට යජගය් නිරධහරින් ඍජු ේඵන්ධයි. ක 
ඉඩේ හිමිකරුගෝ ඉන්නහ. යුද්ධඹ නිහ ඔවුන්ට තභන්ගේ 
හිමිකේ පිළිඵ කිඹහගන්න ඵළරි වුණහ. වළඵළයි, රහගද්ය ඹ 
ගල්කේරු, ක හගේභ Surveyor-General භළදිවත් ගරහ plan 
ගනස කයරහ, ඔප්පු ගනස කයරහ ක ඉඩේ අත්ඳත් කයගගන 
තිගඵනහ.  

අද ක ඉඩේර ඇත්ත හිමිකහරිත්ඹ තිගඵන අඹ කක ඔප්පු 
කයගන්න උහවිඹ ඉදිරිඹට ගිඹහභ ලිඹකිඹවිලිර අු  ඳහු කේ 
නිහ ඔවුන් ඵයඳතශ රලසනරට මුහුණ ඳහරහ තිගඵනහ. ක අඹට 
ඉඩගේ ඇත්ත හිමිකහරිත්ඹ තිගඵනහ, කකට කිඹන්න හක්ක  
තිගඵනහ, ඉතිවහගය් ඳදිංචි ගරහ ිනටි ඵට ඕනෆ තයේ හක්ක  
තිගඵනහ. වළඵළයි, යජගය් නිරධහරින්ගේ වහගඹන් කහට අදහශ 

ලිඹකිඹවිලි ගනස කයරහ තිගඵනහ. ඉතින්, එළනි තළන්රදී 
ගේ කටයුත්ත ඉතහභ ංකීර්ණ ගනහ. උහවිඹකට ගිඹත්, 
උහවිගය්දී රකහ ඵරන්ගන් අදහශ ලිඹකිඹවිලියි. 
ලිඹකිඹවිලිලින් ක කරුණු ඔප්පු කයගන්න ගිඹහභ ක කටයුත්ත 
ගඵොගවොභ ංකීර්ණයි. ක නිහ යජගය් නිරධහරින්ගගන් භවය අඹ 
- හැමමෝම මනොමලයි - මැදිහත් මලා කරන ද ඒ මලනසක්ම් 
පිළිඵත් යජඹක් විධිඹට ඹේ භළදිවත්වීභක් ක ශ යුතු 
තිගඵනහ. ක කහයණඹත් භහ ඔඵතුභහගේ අධහනඹට රක් 

කයනහ. 

ඊශඟට, නිහ පිළිඵ රලසනඹ භතු වුණහ.  මරහනහරඪ ගරු 
භන්ත්රීතුභනි, උතුරු ව නළ ගඟනහිය ඳශහත්ර යුද්ධඹ නිහ 

විඳතට ඳත් වුණු ජනතහට නිහ රඵහදීභ අතයලය කටයුත්තක්. 
වහභ ක නිහ රලසනඹ වින්න කිඹරහ ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තුගව්දීත්, ඉන් පිටතත් අසථහ ගණනහකදී අපි ඉතහ 

ඳළවළදිලි අගප් අදවස ඉදිරිඳත් කයරහ තිගඵනහ. නිහ 
65,000ක් වදන්න යජඹ දළන් ගඹෝජනහ කයරහ තිගඵනහ. වළඵළයි, 
ක නිහ 65,000 වදන්ගන් ගකොගවොභද? අන්න එතළනයි රලසනඹ 

තිගඵන්ගන්. ඔඵතුභන්රහ ක නිහ 65,000 වදන්න ඹන්ගන් 
විගද්ය ඹ භහගභක භළදිවත්වීගභන්. ක නිහර තත්ත්ඹ 
ගකොගවොභද? ඔඵතුභන්රහ ඹහඳනඹ දිස්රික්කගය් උරුේහයි 
කිඹන ගගේ ක නිහ 65,000ට අදහශ ආදර්ල නිහඹක් වදරහ 

තිගඵනහ. භභ කක ඵළලුහ. "ගේක තභයි  ගභොඩල් එක" කිඹරහ 
ඳශමුළනි නිහඹ වදරහ තිගඵනහ. අතළන්ගරහ ඳදිංචි වුණු 
ඳවුල් 23ක් ක උරුේහයි ගගේ ඉන්නහ. භභ ගඳෞද්ගලික 

ගිහිල්රහ ක නිහ ඳරීක්හ කශහ. එහිදී ගත් ඡහඹහරඳ තිගඵනහ. 
භභ ක නිහගය් ිනඹලුගද්ල් ඳරීක්හ කයරහයි ආගව්. ක නිහ 
වදරහ තිගඵන්ගන් ේපර්ණගඹන්භ ඇලුමීනිඹේ තවු ලින්. 

ඇලුමීනිඹේ තවු  භළදට ඍජුගෂෝේ එකක් දහරහ තභයි බිත්ති 
වදරහ තිගඵන්ගන්.  ජගනල්, ගදොයල් ඔක්ගකෝභ වදරහ 
තිගඵන්ගන් ඇලුමීනිඹේලින්. වරඹට දභරහ තිගඵන්ගන් 

අභහගනෝ ෂීට්. ක නික් වහ ඔඵතුභන්රහ රුපිඹල් රක් 20ක් 
විඹදේ කයනහ කිඹරහ කිඹනහ. ක නිහ 65,000 විගද්ය ඹ 
භහගභක් භඟින් වදරහ ගදනහ. එගේ වදහ දුන්නහට ඳසගේ අපි 

ගඳොලිඹත් එක්ක අදහශ මුදල් ගගන්න ඕනෆ. ගේ ගරහගව් ක 
නිහරට ල්ලි ගගන්න ඕනෆ නළති එක ඇත්ත.   ''යජඹට 
වනඹක් විධිඹට ක ගගල් වදනහ, ගේ ගරහගව් යජඹට ල්ලි 
නළවළ, ක නිහ එභ භහගභ ඇවිල්රහ අඳට ක ගගල් ටික වදරහ 

ගදන එක ගරොකු ගදඹක්'' කිඹන එක තභයි ඔඵතුභන්රහ 
කිඹන්ගන්. කක ඇත්ත ගන්න පුළුන්. වළඵළයි, අපි ගන්ගන් 
ගභොන විධිගය් ගගඹක්ද කිඹන එක ඵරන්න ඕනෆ. නළත්නේ ගේ 

නු  ත අරුදු 5කින් ආඳහු එනහ. දළන් තහකහලික ගගඹක් 
වදරහ තිගඵනහ. කක රසනයි. ගඳනුභ ගවොයි. ගටන් 
ඵළලුහභ ගවොයි. වළඵළයි, ඇතුශට ගිහිල්රහ තට්ටු කයරහ ඵළලුහභ 

තිගඵන්ගන් ඇලුමීනිඹේ තවු . ඹහඳනගය් තිගඵන ක ගිනි කහසටක 
අව්ගව් ක මිනිසසු ගකොගවොභද ඇලුමීනිඹේ තවු  ඇතුගශේ ජීත් 
ගන්ගන්? භභ ක ගභට ගිහිල්රහ ක ඳවුල්ර හභහජිකගඹෝ වේඵ 

වුණහ. ක ඳවුල්ලින්  ිනඹඹට 95ක්භ කිව්හ, "ගේ ගගදයට අපි 
කළභළති නළවළ" කිඹරහ. ිනඹඹට 5ක විතය පිරික් කිව්හ, "අලුත් 
ගගඹක් වේඵ ගනහ, කක ගවොයි" කිඹරහ. වළඵළයි, ිනඹඹට 
95ක්භ කිව්ගව්, "ගේ ගගයි ඉන්න ඵළවළ, යසගනයි, පිච්ග නහ, 

ගේක අවුරුදු ගණනක් ඳතින්ගන් නළවළ" කිඹරහයි.  

දළන් කිඹනහ, භහගභ අවුරුදු 30ක guarantee period එකක් 

ගේ නිකට ගදනහ කිඹරහ. වළඵළයි, අවුරුදු 30ක් ඹනගකොට 

ඔඹ භහගභත් නළති ගයි. ඔඵතුභන්රහගේ ආේු ත් ගනස 

ගරහ යගට් ගද්ලඳහරනඹ ගකොගවේ තිගඹයිද දන්ගන් නළවළ. 

එතගකොට ගේකට ග කිඹන්න ගකගනක් නළවළ. අවුරුදු 30ක් 

ගනොගයි, අවුරුදු 5ක්ත් ක ගගල් ඳතින්ගන් නළවළ. 

අනිහර්ඹගඹන්භ රලසන භතු ගනහ. 
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ක නි වදරහ භහඹක් විතය ගනහ, භභ කක ඳරීක්හ 

කයරහ ඵළලුහ. TV එකක් ගදනහ, laptop එකක් ගදනහ, gas 
cooker එකක් ගදනහ. ක හගේ ගද්ල් තිගඵනහ. අු භ ගණගන් 
දය ටිකක් ඳහවිච්චි කයරහ ක කුසිනගය්  උඹන්න ඵළවළ. ක මිනිසසු 
ගේර ජීත් වුණු මිනිසසු. ක අඹ gas cooker එක, laptop එක 

ගනොගයි ඉල්රන්ගන්. විගලේගඹන්භ ක රගද්ලරට අඹත් වුණු 
ංසකෘතිඹක් තිගඵනහ. ක ංසකෘතිඹට අනු ඔවුන්ගේ නි 
වළගදන්න ඕනෆ. ක වහ ක මිනිසසු හසතු විදයහ ගඹොදහගන්නහ. 

ජගන්රඹ ගකොයි ඳළත්ගත්ද තිගඵන්න  ඕනෆ, ගදොය ගකොයි 
ඳළත්ගත්ද තිගඵන්න  ඕනෆ කිඹරහ ඵරනහ. හභහනයගඹන් උතුගර් 
ජනතහ, නළ ගඟනහිය ජනතහ ගගඹක් වදන ගකොට නිගේ 

උළුසට ගකොගවොම ලීඹක් දහනහ. කක ේරදහඹඹක්. ඳළරක් 
වළදුත් එගවභ ේරදහඹඹක් තිගඵනහ; විලසහඹක් තිගඵනහ. ක 
විලසහඹ වරියි කිඹරහ භභ කිඹන්ගන් නළවළ. වරි වුණත්, ළයදි 

වුණත් කක තභයි ක ංසකෘතිගය් මලික රක්ණඹ. 

ඔවුන් විලසහ කයන ක හසතු විදයහට අනු ගනොගයි ක එක 
ගගඹක්ත් වළගදන්ගන්. කගකන්භ ඔවුන්ගේ ඵරහගඳොගයොත්තු  බි 
ළගටනහ. ක ගගදය ඉන්න ගකොට ඹේකිින අනීඳඹක්, විඳතක් ව 

ගභන් -ක වළභ අසථහකදීභ- ඔවුන් ඳසු තළගනහ, 'ගේ ගගදය 
හසතු විදයහට අනු වළදුගේ නළවළ' කිඹරහ. කක එක රලසනඹක්. 
උතුය නළ ගඟනහිය වදන ගගල් 65,000 ේඵන්ධ රධහන රලසනඹ 
ගභොකක්ද? ඇත්තටභ ගත්ගතොත්, ක ගගල් 65,000 වළගදන්ගන් 

ගකොගවොභද? ක රංල භහගභ එගවේ වදපු frames ටික  ගභගවේට 
ගගගනනහ. ගගනළල්රහ ගභගවේ වි කයනහ. කයන්ගන් එච් යයි. 
දස කීඳඹකින් ගගඹක් වදරහ ඉය කයන්න පුළුන්. ඳර් ස 10ක 

ඉඩේ කළඵළල්ර ටහ -ක ත්ත ටහ- ළට ගවරහ, නළත්නේ තහප්ඳඹ 
ඵළරහ තිගඵනහ. ක කටයුතු දස කීඳඹකින් ඉය කශහට අගප් 
යටට ැසකිඹහ රළගඵන්ගන් නළවළ. උතුගර් ජනතහ ඇත්තටභ මුහුණ 

ගදන රධහන රලසනඹක් තභයි, ආර්ථික රලසනඹ. යජගය් යසහ 
නළවළ, ක ගඵොගවෝ රගද්ලර. කුලී ළඩක් කයන්නත් ගඳෞද්ගලික 
ආඹතන නළවළ; ෂළක්ටරි නළවළ; ගකොේඳළනි නළවළ. අු භ ගණගන් 

ගඳෞද්ගලික අංලගය් යසහල්ත් නළවළ.   කුලී ළඩක් කයරහ, 
එගවභ නළත්නේ මුහුදු ගිහිල්රහ, එගවභත් නළත්නේ ළගව් භහළු 
ටික අල්රහගගන ගඵොගවොභ අභහරුගන් තභයි තභත් ක අඹ 

ජීත් න්ගන්. ක අඹගේ ආර්ථිකඹ ගගොඩ නඟන්න තිබුණහ, අගප් 
ිනගභන්ති, අගප් ළලි ටික, අගප් ගගඩොල් ටික, අගප් ගල් ටික 
ඳහවිච්චි කයරහ ක ගගල් වළදුහ නේ. එගවභ කශහ නේ ආර්ථික 
ලගඹන් අඳට ගරොකු රතිරහබඹක් රළගඵනහ; ැසකිඹහ විලහර 

රභහණඹක් වළගදනහ. ගගල් 65,000ක් වදනහ කිව්හභ, 
ගකොච් ය යසහ රභහණඹක් එනහද; ගකොච් ය ළලි, ගගඩොල් 
රභහණඹක් ගඹොදනහද; ක ළලි, ගගඩොල් ගොඹහගන්න ගකොට 

එඹ ආර්ථිකඹට ගකොයි තයේ දහඹක නහද? තහකහලික 
වනඹක් ගදන්න දළන් ඔඵතුභන්රහ ගේ කයන ළගඩ් නිහ අගප් 
ආර්ථිකඹ ඇත්තටභ ේපර්ණගඹන් අභතක කයරහයි තිගඵන්ගන්. 

ගේක උතුගර් ජනතහගේ රලසනත් ගඵොගවොභ ඳවසුගන් වින්න 
තිබුණ අසථහක්. ැසකිඹහ රලසනඹ, අමු ද්රය ගොඹහගළනීභ පිළිඵ 
රලසනඹ ආදි ක ඔක්ගකෝභ රලසන ගභතළනදී වින්න තිබුණහ.  

අගනක් කහයණඹ ගේකයි. ක ගගල් වදන ළගඩ් ක ගගල් 
හිමිකරුහටභ බහය දුන්නහ නේ වරි. කකට අලය කයන ඳවසුකේ 
ටික යජගඹන් ගදන එක ගවොයි. වළඵළයි, ගේ වදහගන්න ළගඩ් 
අයිතිකරුහටභ ඳළරුහ නේ තභයි ගවො. එවිට ඔහුට ගවෝ ඇඹට 

ඹේ වළඟීභක් එනහ, තභන්ගේ ගගදය තභන්ට ඕනෆ විධිඹට 
වදහගන්න ඕනෆ කිඹරහ. එතගකොට ක අඹටත් ගකීභක් තිගඵනහ.  

ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, දකුගේ සුනහමි ගගල් වළද ඵ. අපිත් 
භළදිවත් ගරහ ගගල් වළදුහ. ගගල් වදරහ ජනතහට දුන්නහ. ක 

සුනහමි ගගල්ර ජනතහ ඳදිංචි වුණහ. වළඵළයි, ඊට ඳසගේ ආපු 
ග ෝදනහ ගභොනහද? "ක ගගල් රමිතිඹට නළවළ. ක ගගල්ර 
ජීත් න්න ඵළවළ. කහ ගතගභනහ" කිඹන ග ෝදනහ ආහ. රලසන 

ගගොඩයි. අදත් නළ ගඟනහ ක භළිනවිල්ර. වළඵළයි, ඔවුන්භ ක ගගදය 

වදහගත්තහ නේ ක ගකීභ ගනත් ගකගනකුට ඳටන්න ඵළවළ. 
යජගඹන් අමු ද්රය ටික ගදනහ. යජගඹන් මරයහධහය ගදනහ. ළලි, 
ගගඩොල් ටික ගොඹහගන්නත් භවන්ින ගරහ, තභන්ගේ ගගදය 
තභන්භ වදහගන්න ගකොට එහි ගකීභ පිට ගකගනකුට ගදන්න 

ඵළවළ. එගවභ කශහ නේ, යජඹට ආර්ථික රලසනඹට උත්තයඹක් 
ගොඹහගන්න තිබුණහ; ැසකිඹහ රලසනඹට උත්තයඹක් ගොඹහගන්න 
තිබුණහ; ක ජනතහගේ ආගමික විලසහරට ගරු කයනහ කිඹන 

වළඟීභ ගදන්නත් තිබුණහ. අගනක් ඳළත්ගතන්, ක ගකීභ ඔවුන්ගේ 
අතට දුන්නහභ ක අඹගේ ගගදය ක අඹට ඕනෆ විධිඹට වදහගළනීගේ 
ඳවසුකභ රළගඵනහ.  

 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහගේ කථහ දළන් අහනඹකට 
ගගගනන්න. ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ අහනයි.  

 
ගු විජිත ප්හේ  ක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷஜஷத டவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භහ   අන් කයන්නේ, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

ඇත්තටභ, උතුගර් තිගඵන, ගගඩොල්ලින් වදපු ගගල්රට 
අවුරුදු තිවක්-වතළිවක් තිසගේ සථහයත්ඹක් තිගඵනහ. ගගල් 

65,000ක් වදන එකට අපි ේපර්ණගඹන් එකඟයි. ක පිළිඵ 
ගළටලුක් නළවළ. වළඵළයි, ක ගගල් වදන ගේ ක්රභඹ කරුණහකය 
ගනස කයරහ ආර්ථිකඹට දහඹක න විධිඹට ක නිහ වදහ  

ගදන්න භළදිවත් වීභක් කයන්න.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, වරය ඇභතිතුභහ ගේ ගරු 
බහගව් ිනටින නිහ භගේ කථහගව් අහන මිනිත්තුගව්දී භභ ගේ 

කහයණඹ කිඹනහ. ඉයණභු  ජරහලඹ රතිංසකයණඹ කයමින් 
ඳතිනහ. එහි තුය ගේ දසර ඉත් කය තිගඵනහ. ගරු 
ඇභතිතුභනි, ඉයණභු  ජරහලගය් යසහගව් ගඹදුණු වරය 

ජනතහ අද ආර්ථික ලගඹන් ගරොකු රලසනඹකට මුහුණ දීරහ 
ඉන්නහ. අද ඔවුන්ට යසහක් නළවළ. ඔවුන්ට කෘක  කර්භහන්තඹ 
කයන්න ඵළවළ. ක නිහ ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ භළදිවත් 
වීගභන් ඹේ වනඹක් රඵහ ගදන්න. එහි වරය මිති ගදකක් 

තිගඵනහ. ක වරය මිති ගදගක් හභහජික ඳවුල් 170ක් විතය 
ඉන්නහ. ඔඵතුභහ භළදිවත් ගරහ අභහතයහංලඹ භඟින් ක අඹට ඹේ 
වනඹක් රඵහ ගදන්න, ක ළගව් රතිංසකයණ කටයුතු අන් 

න ගතක්. ක වහ භළදිවත් න්න කිඹන ඉල්ලීභ කයමින් භගේ 
අදවස දළක්වීභ  නතය කයනහ.  

 
ගු චන්ද්රසි ම ගජදී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට කහයණඹක් දළනගන්න 

ඕනෆ. ගේ ඳනත් ගකටුේඳගත් 4න ගන්තිඹ අනු, භහ 12ක් 
තභයි තිගඵන්ගන්, ගේ අඹට තභන්ගේ හිමිකේ ඉදිරිඳත් කයන්න 
තිගඵන කහර සීභහ ගර. දළන් විජිත ගවේයත්  ගරු භන්ත්රීතුභහ 
කිව්හ හගේ උතුගර් රලසනඹක් තිගඵනහ. ක තභයි, ක ඉඩේර 

ඔප්පු ගනස කයරහ, ළරසුේ ගනස කයරහ තිබීභ. ගේ ඉඩේ හිමි 
භවය අඹ ඉන්නහ විගද්ල යටර. භවහ ඳයේඳයහගව් අඹ 
විගද්ලගත ගනහ; ක ඳයේඳයහගන් ඳසගේ තත් ඳයේඳයහක් 

ඉන්නහ. ක අඹට ඇවිත් තභන්ගේ ජන්භඹ තිගඵන සථහනගය් 
අයිතිඹ රඵහගන්න තිගඵන ක්රභගව්දගය් ගළටලුවගත තත්ත්ඹක් 
තිගඵනහ. ක හගේ තත්ත්ඹක් ඹටගත්, ක ගළටලු විහගන්න 

ගේ භහ 12ක කහරඹ  රභහණත්ද කිඹන එකයි භහ අවන්ගන්.   
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු විජිත ගවේයත් භන්ත්රීතුභහ ගඳන්හ දුන් කරුණු අනු  
අවුරුදු ගදකකට එභ කහරඹ දීර්ා කයන්නට අඳ එකඟ වුණහ. 
ඳයේඳයහගත ිනටින -ගදළනි ඳයේඳයහ, නළතිනේ තුන්ළනි 

ඳයේඳයහගව්- භවය අඹ  මිඹ ගිහිල්රත් තිගඵනහ.  ක කහයණඹ 
ආයණඹ කයන්න තභයි අපි තුන්ළනි ගන්තිගය් වන් 
කයන්ගන්, ''අහින වගත තත්ත්ඹට ඳත් ව තළනළත්තකු මිඹ 

ගිඹගවොත්, ඔහු එගේ අහින වගත තත්ත්ඹට ඳත් ිනටි කහර 
සීභහ ඔහුගේ උරුභකහයඹහගේ ගවෝ උරුභකහයඹන්ගේ 
රතිරහබඹට එකතු විඹ යුතුයි'' කිඹරහ. ක නිහ උරුභකරු  මිඹ 
ගගොස ිනටිඹත්  එභ උරුභකරුන්ට  අහිනඹක් ිනදු න්ගන් නළවළ. 

අපි විලසහ කයනහ ය ගදකක හගේ කහරඹක් ගදන එක  
හධහයණයි  කිඹරහ. 

[අ.බහ. 3.07] 
 

ගු එේ. එච්. එේ. සල් 0ෙන් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.ச்.ம். சல்ஶன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, රථභගඹන්භ ගභභ ඳනත් 

ගකටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ගරු අධිකයණ වහ 
බුද්ධලහන අභහතයතුභහට සතුතින්ත නහ. කහරහගයෝධ 
ආඥහඳනතට 1871 ගර් ිනට දීර්ා  ඉතිවහඹක්  තිගඵනහ.   

එතයේභ ගනොවුණත්, ගභභ කහරහගයෝධ (විගලේ විධිවිධහන) 
ඳනත් ගකටුේඳතත් දීර්ා ඉතිවහඹකට හිමිකේ කිඹන ඵ භහ 
රකහල කයන්න කළභළතියි.  

ගරු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ කිව්හ හගේ, 1990දී  උතුගර් 
මුසලිේ ජනතහ ඳරහ වළරිඹහට ඳසු,  ක අවුරුදු දවඹ අහන 
වීභට රථභ කහරහගයෝධ නීතිඹ ගනස කිරීගේ කථහ -ඵවක් ඇති 

වුණත්, එඹ ිනදු ගනොවුගේ එභ ජනතහ එභ රගද්ලගඹන් දීර්ා 
කහලීන ඉත් වී ිනටි නිහයි.  

ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත ගරු අධිකයණ අභහතයතුභහගේ 

පර්ගහමිඹහ න යවුෂස වකීේ අභහතයතුභහ 2014දී ඉදිරිඳත් කශ ඵ 
භහ කිඹන්න කළභළතියි.  එභ අසථහගව් දී ගේ ගරු බහ තුශ 
ඳළළති  විහදඹ  අහනහන්ත ගර එකයභ  අහන කයරහ, 
එභ ඳනත් ගකටුේඳත ේභතවීභ එදහ ළශළක්වහ.  

ර්තභහනගය් ගරු අධිකයණ අභහතයතුභහ ඉදිරිඳත් කය තිගඵන 
ඳනත් ගකටුේඳගත් ව 2014 ඉදිරිඳත් කශ ඳනත් ගකටුේඳගත්  
රධහන ලගඹන් ගනසකේ ගණනහක් තිගඵනහ. එහි රධහන 

කරුණක් භහ ඉදිරිඳත් කයන්නට කළභළතියි. 2014දී ඉදිරිඳත් කශ  
ඳනත් ගකටුේඳගත් වන් න ආකහයඹට  අහිනදහඹක 
තත්ත්ඹට ඳත් ඇති පුද්ගරගඹකුට නු ක ගදඳළත්ගත් ඉගගන 

ගේ ඳනගත් තිගඵන වනඹ අඹළදින්න පුළුන්කභක් තිබුණහ. 
ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත අනු තිගඵන්ගන් අහින වගත 
තළනළත්ගතක් ඳළමිණියේලිකරුගක් න අසථහක් විතයයි. එඹ 

එතයේ හධහයණ නළවළ කිඹරහයි භහ හිතන්ගන්. භන්ද කිඹනහ 
නේ, තභන්ගේ ඉඩභ ගනත් පුද්ගරඹකු විිනන්  බුක්ති විඳින 
අසථහක එභ තළනළත්තහට විරුද්ධ නු  දභන විට, -එභ 
තළනළත්තහ විත්තිකහයඹකු  න අසථහක- ගභභ ඳනත් 

ගකටුේඳගත් වන් වනඹ ඔහුට රළගඵන තත්ත්ඹක් නළවළ 
කිඹරහයි භහ හිතන්ගන්. ගරු අධිකයණ අභහතයතුභහ ක ගළන 
ඳළවළදිලි කිරීභක් කයනහ නේ භහ තුටු නහ.  

2014දී ඉදිරිඳත් කශ  ඳනත් ගකටුේඳගත්  6ළනි ගන්තිගය්  
''අහින වගත තත්ත්ඹට ඳත් ව තළනළත්තහ'' ඹන්න අර්ථ 

නිරඳණඹ කිරීගේදී ''ඹේ අධිකයණඹකදී තභ අයිතිහිනකේ අනු 

ක්රිඹහත්භක කිරීභට ගවෝ විත්ති හ ක ඉදිරිඳත් කිරීභට නීතිඹ 
භඟින් නිඹභ කය තිබිඹදී'' කිඹරහ වන් ගනහ. නමුත් 
ර්තභහනගය්  ගේ ගරු  බහ ඉදිරිගය් තිගඵන ඳනත් 
ගකටුේඳගත් එභ ''විත්ති හ ක ඉදිරිඳත් කිරීභ'' කිඹන තත්ත්ඹ 

ඉත් කය තිගඵනහ.  ක අනු ගභභ ඳනත් ගකටුේඳතින් වන 
රඵහ දීභට ඵරහගඳොගයොත්තු න ජනතහගගන් විලහර ගකොටකට 
ගභභ යරහදඹ, එගවභ නළත්නේ ගභභ වනඹ ගනොරළබීගේ 

තත්ත්ඹක් තිගඵනහ. 

ගදළනි ගනසකභ තභයි, අද දින  බහ ඉදිරිගය් තිගඵන 
ඳනත් ගකටුේඳගත්   5ළනි ගන්තිඹ ඹටගත්,  ''ඉඩේ ංර්ධන 

ආඥහඳනත, ඉඩේ රදහන (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ගවෝ යජගය් 
ඉඩේ ආඥහඳනත ඹටගත් කයන රද රදහනඹන්ට අදහශ ඉඩේ'' 
ගභභ ඳනත් ගකටුේඳගතන් ඉත් කය තිබීභ. ගභඹ ඵයඳතශ 

රලසනඹක් වළටිඹටයි  අඳ දකින්ගන්. භන්ද, උතුරු නළ ගඟනහිය 
ඳශහත්ර ඉඩේ විලහර ලගඹන් ගේ ඳනත ඹටගත් කයන රද 
රදහනඹන්ට ඹටත් ඉඩේ වළටිඹටයි තිගඵන්ගන් . 

අවුරුදු 20ක, 30ක කහරඹක ිනට ගභොවුන් තභන්ගේ 

ඉඩේලින් ඵරවත්කහයගඹන් ඉත් කයරහ, ඔවුන්ගේ ඉඩේ 
තුන්න ඳහර්ලසඹන් විිනන් භුක්ති විඳින තත්ත්ඹක් ඇති ගරහ 
තිගඵනහ. එභ ඉඩේ ගභභ ඳනත් ගකටුේඳගත් ඵරඳෆගභන් ඉත් 

කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ඹේකිින තීයණඹක් ගළනීභ සුදුසුයි කිඹරහ භහ 
ගඹෝජනහ කයනහ. ගේ පිළිඵ ගරු අභහතයතුභහගේ අධහනඹට 
ගඹොමු කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 2014 ර්ගය්දී අධිකයණ 
අභහතයහංලඹ භඟින් ගභළනි ඳනත් ගකටුේඳතක් ඉදිරිඳත් කිරීභට 

රධහන ගවේතු වුගේ ඉඩේ ේඵන්ධගඹන් ඳභණක් ගනොගයි. 
විගලේගඹන්භ  මුදල් ඉල්ලීේ ේඵන්ධගඹන් ඳහ ගේ 
කහරහගයෝධ නීතිඹට ඹටත් ව කරුණු ඉත් කිරීභට ගඹෝජනහ 

කයරහ තිබුණහ. එභ නිහ භභ හිතනහ, මුදල් ව ගනත් උකස 
ේඵන්ධගඹන් කරුණු ගේ ඳනගත් ඵරඳෆගභන් ඉත් කය 
තිගඵනහ කිඹරහ. එඹත් ඇතුශත් කයන්න පුළුන් නේ, ඩහත් 

ඹවඳත් කිඹරහ භභ හිතනහ.  

ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ඹටගත් ඹේ නීතිඹක් ඳළනව ඳභණියේන් 
ගේ රලසනඹ වි ගයි කිඹරහ අඳට ඵරහගඳොගයොත්තු න්නට ඵළවළ.  
ගභොකද, ගභභ ඳනත් ගකටුේඳතට අනු අවුරුදු 33ක කහරඹක් 
තිසගේ තභන්ගේ ඉඩේ අහිමි ව ගකගනක් නළත ඹනගකොට ඔහු 

තු ඉඩේරට අදහශ ලිඹකිඹවිලි ගනොතිගඵන්න පුළුන්. 
රහගද්ය ඹ ඉඩේ කහර්ඹහරර අදහශ හර්තහ ගනොතිගඵන්න පුළුන්. 
ක හගේභ ඔහු අහිනවගත තත්ත්ඹකට ඳත් ව තළනළත්ගතක් 

කිඹරහ ඔප්පු කයන්න ඔහුට හධක නළති ගන්නත් පුළුන්.  එභ 
නිහ අහිනවගත තත්ත්ඹක් ඹටගත් ිනටින පුද්ගරඹකු ඵට  
තවවුරු කිරීගේ වතිකඹක් අදහශ ග්රහභ නිරධහරිඹහ ව රහගද්ය ඹ 

ගල්කේ වයවහ නිකුත් කිරීභ වහ විධිවිධහනඹක් ගේ ඳනත් 
ගකටුේඳතට ඇතුශත් කයන්න කිඹරහ භහ ගරු අධිකයණ 
අභහතයතුභහගගන් ඉල්ලීභක් කයන්න කළභළතියි.  එගවභ කයන්න 
පුළුන් නේ, ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත ක්රිඹහත්භක කිරීභට එයින් 

ඩහත්  ඳවසුක් ඇති ගයි කිඹහ භහ විලසහ කයනහ.  

භහ ගඹෝජනහ කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න කළභළතියි.  
ඳහර්ලසඹන් කිහිඳඹක් අතය තිගඵන රලසන තභයි ගේ ඉඩේ 

ේඵන්ධගඹන්  තිගඵන්ගන්. ගඵොගවෝ විට ගේ කහරහගයෝධ 
නීතිඹ ඵරඳහන්ගන්  ගඳෞද්ගලික ඉඩේරට නිහ, ගභභ 
රලසනගය්දී හුඟහක් ගව්රහට ිනංවර ජහතිකඹකු ව මුසලිේ 

ජහතිකඹකු අතය ගවෝ ිනංවර ජහතිකඹකු ව ද්රවිඩ  ජහතිකඹකු  
අතය ගළටුභක් තභයි ගේගක්දී ඇති ගරහ තිගඵන්ගන්. ගේක 
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ංහිඳිඹහ කිඹන රලසනඹටත් ඉතහභ මීඳ ඵරඳහනහ. ගේ 

ආකහයගය්  ඉතහ ඳවශ භට්ටගේ ගළටලු තිගඵන නිහ ගේ 
ේඵන්ධගඹන් ගරු අධිකයණ අභහතයතුභහ ඇතුළු ආේු ගන් භහ 
ඉල්ලීභක් කයන්න කළභළතියි. Hon. Minister, I request you to 

introduce alternative dispute resolution mechanisms, because 

most of these disputes happen to be between people at the 

grassroots level. Therefore, in addition to the benefit that is 

sought to be conferred on the people, I urge the Hon. 

Minister to consider introducing additional alternative 

dispute resolution mechanisms to resolve some of the 

problems that are at the grassroots level of our society.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  ගරු ඇභතිතුභහ දළන් කිව්හ, 

අවුරුද්දක කහරඹ අවුරුදු ගදකක කහරඹක් වළටිඹට දීර්ා කයරහ 
තිගඵනහ කිඹරහ. ක හගේභ ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත 
ේභතවීගභන් අනතුරු ගේ ේඵන්ධගඹන් භවජනතහ දළනුත් 

කිරීගේ ළඩ පිළිගශක් පුළුල් ලගඹන් ක්රිඹහත්භක කශ යුතුයි 
කිඹන ඉල්ලීභ කයන්න කළභළතියි. ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත ඹටගත් 
රඵහ ගත වළකි යරහද වහ ගනත් ගද්ල් ේඵන්ධගඹන් 

භවජනතහ ග්රහමීඹ භට්ටමින් දළනුත් කිරීභ  අතයලයයි කිඹරහ 
භහ හිතනහ. එභ නිහ අධිකයණ අභහතයහංලඹ භඟින් ක 
ේඵන්ධගඹන් ළඩ පිළිගශක් ගඹොදයි කිඹරහ භහ විලසහ 

කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ක හගේභ ගේ ේඵන්ධගඹන් 
ඵරඳහන්න පුළුන් ඉතහභ ංකීර්ණ රලසනඹක් තිගඵනහ. ක තභයි 

ගභභ නු  ේඵන්ධගඹන් හර්තහ ආදිඹ ගනොභළතිවීභ 
ගවේතුගකොටගගන ඹේකිින පුද්ගරඹන්ට තභන්ගේ ඳළමිණියේලි 
ඉදිරිඳත් කිරීභත්, විත්ති හචික ඉදිරිඳත් කිරීභ ළනි කහයණහරදී 

ලිපිගල්ඛ්න ගොඹහ ගළනීභත් ඉතහ භ අඳවසු ගන්න පුළුන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  ක හගේභ ගභභ නු  දළනට 

ඳතින දිහ උහවිඹක ගවෝ  ගනත් උහවිඹක  ඳළරුහ නේ  

දළනට තිගඵන නු  ඳභහත් එක්ක අනිහර්ඹගඹන්භ ගභභ නු  

තත් අවුරුදු 20ක්  උහවිගය් තිගඵන්නට  පුළුන්. එභ නිහ භභ 

ගරු අධිකයණ ඇභතිතුභහගගන් ගේ කහයණඹ  කහරුණියේක ඉල්රහ 
ිනටිනහ. අග්රවිනිලස ඹකහයතුභහත් භඟ කථහ කය, විගලේගඹන් 

ගභභ  රලසන තිගඵන දිස්රික්කර  පුළුන් නේ   විගලේ දිස්රික්  

උහවිඹක් ංසථහඳනඹ කයන්න. එගේ නළත්නේ ගභභ නු  

ඳළරුහයින් ඳසගේ ගභභ නු  වළකි ඉක්භනින් විබහග කිරීභ - 

විඳීභ -   වහ  විගලේ දින නිඹභ කිරීභට ළඩ පිළිගශක් කස 

කයන්න පුළුන් නේ එඹ ජනතහට ඉතහභ වනඹක් ඇති න්නට 

පුළුන් තත්ත්ඹක්ඹ  කිඹහ භභ හිතනහ.  

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ක හගේභ ජහතයන්තය 

ලගඹන්  ගළටුේකහරී  අසථහ ගද ඵරන විටත්, "secondary 
occupation" තත්ඹන් ඇති වී තිගඵනහ.  භගේ කහරඹ  ත 

ඉතිරි තිගඵන නිහ  ඉංග්රීින බහහගන් ගේ ේඵන්ධගඹන්  
අදවස දක්න්න භහ කළභතියි.  

Sir, in conflict environments it is common to 

experience secondary occupation of property. In countries 

like Bosnia, Kosovo and Rwanda secondary occupation 
posed a serious threat to reintegration and reconciliation 

in post-conflict situations. This applies to Sri Lanka as 

well.  It has also been found that secondary occupation of 

land and houses raises social tension among members in a 
society as well. 

The subject of secondary occupation of property has 

been subjected to extensive discussion and research in Sri 

Lanka and other parts of the world. Bosnia, Herzegovina, 

Kosovo, Sierra Leone and Guatemala are some of those 
countries.  In some countries like Bosnia and Kosovo, the 

agencies have successfully implemented property 

restitution programmes. Here, they follow strictly the 

guidelines set out in the "Pinheiro Principles," which have 
been adopted as guiding principles on land and housing 

restitution.  

One of the incidental issues arising out of secondary 

occupation of property is the impact of restitution which 
will have on the secondary occupant.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, දළන් ගකගනක්  ගද්ඳශක් 
අත්වළය ගිහින් දීර්ා කහරඹක් ගනත් තළනකට ගරහ  
 ඉන්නගකොට  ත ගකගනකු ඇවිත් එඹ අත්ඳත් කය ගත්තහභ,  
ඳසු ක පුද්ගරඹහ නළත  එභ ඉඩගභන් ගනයපුහභ  ඇති න  
තත්ත්ඹ තභයි   බුක්ති විපු  පුද්ගරඹහගේ තත්ත්ඹ. එඹත්  ගේ 
අසථහගව්දී   ඉතහභත් ළදගත් කරුණක්  වළටිඹට ළරකිඹ යුතුයි. 
Although the occupation of property belonging to others is 
an unlawful act, there are other circumstances that 
necessitate a more flexible approach to the resolution of this 
complex issue.  

එභ නිහ ගේ  ගළන රකහ ඵළලීගේදී  බුක්තිඹ  විඳින 
පුද්ගරඹහගේ ගද්ඳශ  අයිතිඹ ේඵන්ධගඹනුත් අඳට කථහ 
කයන්නට ගනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අහන ලගඹන් ගභභ 
කහයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. භඩකරපු දිස්රික්කගය් දළන් 
රලසනඹක් තිගඵනහ. විගලේගඹන්භ හකගර්, වුනතිව්, කියහන්, 
කයහවුර් ඳත්තු, ගල්රහගලි කිඹන රහගද්ය ඹ ගල්කේ 
කහර්ඹහරර ඉන්න නිරධහරින් ගඵොගවෝවිට ගේ  ආකහයගය් ඉඩේ  
ගළටලුරට මුහුණ දී තිගඵන  ක රගද්ලර භවජනතහගේ රලසන 
පිළිඵ එතයේ ළරකිල්රක් දක්න්ගන් නළවළ කිඹහ ග ෝදනහක් 
තිගඵනහ. විගලේගඹන් රහගද්ය ඹ ගල්කේරු හගේභ ඉඩේ 
නිරධහරින් වහ ගනත් අඹ. ගරු ඉඩේ ඇභතිතුභහත් ගභතළන  
හිටිඹහ.  ක නිහ ගේ ේඵන්ධගඹන් විගලේ අධහනඹ ගඹොමු කය  
ඔවුන්ගේ රලසන ේඵන්ධගඹන්  කටයුතු කිරීභට  පිඹය ගන්නඹ 
කිඹහ භභ ඉල්රහ ිනටිනහ.  

භට භතකයි,  ආේු  ඳක්ගය් ැසසවීගේදීත් කථහ වුණහ, 
නිරධහරින්   දීර්ා කහරඹක් එකභ සථහනගය් ගේඹ කිරීභ තුළින්  
ඹේ කිින රලසන භතු ගනහ කිඹහ. කකත් කල්ඳනහ කය  ගේ අඹ 
ේඵන්ධගඹන් පිඹයක් ගන්නහ ගර ඉල්රහ ිනටිමින් භගේ 
කථහ අන් කයනහ.  

 
ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. මීශඟට, ගරු භහින්ද අභයවීය අභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.21] 
 

ගු ෙහින්ද අෙ වී  ෙහත (ධීව  හ ජලජ සේඳ ක 
සිවර්ධන අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு  வஷந்த அவீ - கடற்தமஶறஷல் ற்ரம் நஸக 

லரநய அபஷலஷருத்தஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඉතහභ ළදගත් ඳනත් 

ගකටුේඳතක් න කහරහගයෝධ (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගකටුේඳත පිළිඵයි අද දින හකච්ඡහ කයන්ගන්. අගප් අදව 
ගන්ගන්, ගභඹ මීට කලින් කයන්න තිබුණු කහර්ඹඹක්ඹ කිඹන 
එකයි. ක හගේභ ගභඹ මීට කලින් ඉටු කශ යුතු ගදඹක්ඹ කිඹහ භහ 

විලසහ කයනහ. විගලේගඹන්භ උතුරු රගද්ලගය් ව යුද්ධඹ 
තිබුණු රගද්ලර ජීත් න ජනතහගේ රලසන විඳීභ වහ අඳ 
අඳගේ ේපර්ණ අධහනඹ ගඹොමු කයන්න ඕනෆ.  

භභ ගිඹ ගනසුයහදහ ින ටිගය් මුරතිව් රගද්ලගය්. ක හගේභ මීට 
භහ ගදකකට ඉසගල්රහත් වරය ජනතහ මුණ ගළසීභ වහ භභ 

උතුරු රගද්ලඹට ගිඹහ. ක අඹගේ රධහන රලසනඹක් ගරහ 
තිගඵන්ගන්, ක අඹගේ ඉඩකඩේ නියවුල් කය ගළනීභයි; ක හගේභ 
සථිය නිහඹක් කස කය ගළනීභයි. අපිට යුතුකභක් තිගඵනහ, 

යුද්ධඹ අහන කිරීගභන් ඳසු ක අඹට අලය ඳරිදි ජීත්වීභට 
අලය ටපිටහක් නිර්භහණඹ කිරීභට. ක අඹට අලය මලිකභ 
අලයතහ ටික ේපර්ණ කිරීභ අගප් ගකීභක් ඵට ඳත් ගනහ. 

65,000ක් විතය ිනටින එභ ජනතහට නිහ රලසනඹක් තිගඵන ඵ 
අඳ ටවහ ගගන තිගඵනහ. ඉදි කිරීභට ඹන නිහ යහඳෘතිඹක් 
පිළිඵ ගරු විජිත ගවේයත් භන්ත්රීතුභහ ගඵොගවෝ කරුණු ඉදිරිඳත් 

කශහ. අපිත් ක පිළිඵ අධහනගඹනුයි ඉන්ගන්. ක 
ේඵන්ධගඹන් අගප් අධහනඹ ගඹොමු ගරහ තිගඵනහ හගේභ 
භභත් විලසහ කයන්ගන්, අඳ නික් රඵහ ගදනහ නේ එභ නි 

රඵහ ගන්නහ තළනළත්තහගේ කළභළත්ත අනු එඹ ඉසට කශ යුතුඹ 
කිඹහයි. ක නිහ එතුභහ කශ ගඹෝජනහ අපි පිළිගන්නහ. ඉදිරිගය්දී 
අලය තීන්දු, තීයණ ගන්නහ සථහනරදී අපි ක පිළිඵ හකච්ඡහ 
කයනහ. එභ ජනතහ කළභළති ආකහයගය් නික් රඵහ දීගේ ළඩ 

පිළිගශට අඳ වගඹෝගඹ රඵහ  ගදන්න ඕනෆ. එගවභ නළතු 
ඵගරන් ඳදිංචි කිරීභ කදහත් හර්ථක ගන්ගන් නළවළ. එගවභ 
අහර්ථක වුණු තළන, එහි ගළටලු භතු වුණු තළන නළත යජඹට ක 

ග ෝදනහ එල්ර ගන නිහ අපි ක පිළිඵ විනිවිදබහගඹන් 
යුතු කටයුතු කිරීගේ අලයතහ පිළිඵ අඳ කළබිනට් 
භේඩරගය්දී හකච්ඡහ කශහ. ක හගේභ මිර ගණන් පිළිඵත් 

හකච්ඡහ කශහ. කළබිනට් භේඩරඹ තුශ ගේ පිළිඵ ගඵොගවෝ 
පුළුල් හකච්ඡහක් ඇති වුණහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ ගඹෝජනහ ගගගනන්ගන්, 
නයක අදවිනන් ගනොගයි කිඹන එක අඳ ගවොටභ දන්නහ. ගභභ 
ගඹෝජනහ ගගගනන්ගන්, ගවො හිතින්. අපිට දළන ගන්න තිගඵන 

විධිඹට ගේ ගඹෝජනහ ගගගනන්ගන්, ගේ රලසනඹ විඳීභ වහයි. 
ගන ඳයභහර්ථඹක් වහ ගනොගයි. 65,000කට නිහ ඉදි කය 
ගළනීභට ඹන කහර ඳයහඹ ව ක වහ ක්ණියේක අලය ගන 

මර දත්තඹන් ළරකිල්රට අයගගන තභයි, ගේ ගඹෝජනහලිඹ 
ක්රිඹහත්භක ගන්ගන්. ගකගේ ගවෝ ගභඹ ගේ ජනතහගේ 
කළභළත්ත අනු ිනදු කශ යුතුයි කිඹන එකයි අගප් භතඹ ගන්ගන්.  

උතුගර් ජනතහට කඩිනමින් ඔවුන්ගේ ඉඩේ නියවුල් කය 
දීගේත්, නිහ තනහ දීගේත් ගකීභ අඳ යජඹක් වළටිඹට බහය 

ගගන කටයුතු කයන්න ඕනෆ. එඹ ඉසට කිරීභ අපි  වළගභෝටභ ඳළරී 
තිගඵනහ. ක හගේභ ක අඹගේ ජීන තත්ත්ඹ උස කිරීභ 
ගනුගන් අඳ ඹේ ඹේ ක්රිඹහ භහර්ග ගන්න ඕනෆ. එගවභ නළතු 

ආගඹත් යුද්ධ ඇති  ගයි කිඹහ ිනතමින්, ගේ අඹ දිවහ ගකොටි 
ත්රසතහදීන් ගද ඵරන විධිඹට ඵරහ කටයුතු කිරීභ හධහයණ 
නළවළ කිඹන එකයි භභ විලසහ කයන්ගන්. ගේ ජනතහ අද 

නවිට විඳින්නට තිගඵන පී ඩහ ිනඹල්රභ වි තිගඵනහ. උතුය වහ 
නළ ගඟනහිය රගද්ලර ජීත් ගන්ගන් යුද්ධඹ නිහ ඇති ගන්න 
ඵළට කහපු ජනතහක්; යුද්ධඹ නිහ විඳින්න තිගඵන ිනඹලු දුක් 
ගළවළට විපු ජනතහක්. එභ ජනතහ කහරගුණඹ නිහත් විවිධ 

පීඩහන්ට ඳත් ගනහ. හින කහරඹට ඔවුන්ට  ඉතහභ දළඩි 
ර්හක් රළගඵනහ. ක හගේභ ඳහඹන කහරඹටත් ඔවුන් ක වහ 

භහන ආකහයගය් පීඩහක් විඳිනහ. එළනි පීඩහන්ට ඳත් ගන 

එභ ජනතහ ැසක ඵරහ ගන්නහ එභ ළඩ පිළිගශට අඳ දහඹක 
ගන්න ඕනෆ.  

උතුගර් වරය ජනතහ ලක්තිභත් කිරීභ වහත්, ක අඹට 
අලය ඳවසුකේ ළරසීභ වහත් අගප් අභහතයහංලඹ භගින් ගත 
වළකි ිනඹලු ක්රිඹහ භහර්ග ගළනීභට අඳ කටයුතු කයනහ. උතුගර් 

ජනතහගේ වරය ක්ගේත්රඹ අයගගන ඵළලුගොත්, දකුණු රගද්ලගය් 
වරය ජනතහ මීට අවුරුදු දවඹකට, ඳවගශොකට කලින් ඳහවිච්චි 
කශ ඹහත්රහ, ඳන්න ක්රභ ව උඳකයණ තභයි අදත් ක අඹ ඳහවිච්චි 
කයන්ගන් කිඹන එක ගඳනී ඹනහ. භභත් ක ගළන දන්නහ. ක 

නිහ කහ ළඩිදියුණු කිරීභ වහත් අඳගේ අධහනඹ ගඹොමු 
ගරහ තිගඵනහ. අපි ක අඹට උදවු කශ යුතුයි කිඹන භතගය් අඳ 
ඉන්නහ. 

ගේ ඉඩේ රලසනඹ පිළිඵ අධිකයණ ඇභතියඹහට විලහර 
කහර්ඹ බහයඹක් ඳළගයනහ. නියන්තයගඹන් ඇති ගන ඉඩේ 
ගළටලුරට අපි විඳුේ රඵහ ගදන්න ඕනෆ. විගලේගඹන්භ අද 
යජගය් ඉඩේ රඵහ දීගේදී එභ ඉඩේ රළබිඹ යුතු අඹට රළගඵන්ගන් 
නළවළ.   

භවළලි ඵර රගද්ල ගය්ත් එගවභයි. අනිකුත් ඵර රගද්ලරත් 
එගවභයි. යජගය් ඉඩේ පිළිඵ ජනතහගේ භතඹ න්ගන්, 
"ඉඩභක් ඉල්ලුගොත් ඳයහදයි. ඇල්ලුගොත් දිනුේ" කිඹන එකයි.  
ක කිඹන්ගන්, ඉල්රරහ කදහත් ඉඩභක් ගන්න රළගඵන්ගන් 

නළවළ කිඹන භතඹ අද ජනතහ තුශ තිගඵනහ. වළඵළයි, ඉඩභක් 
ඵගරන් අල්රහ ගත්තහභ කගක් අයිතිහිනකභ ගකගේ ගවෝ ගන්න 
පුළුන් කිඹන භතඹ ජනතහ අතයට අද ඇතුළු ගරහ වභහයයි. 
එගවභ අල්රහ ගන්න ඉඩේ ගනුගන් අලය ඵරඳත්ර රඵහදීභට, 

ඔප්පු රඵහදීභට ව අයිතිහිනකේ රඵහදීභට අගප් භවය 
නිරධහරිනුත් ගඵොගවොභ උත්සුක ගනහ. එක කේඩහඹභක් 
ඉන්නහ. ක අඹ ගේ ැසකිඹහ යජගය් ඉඩේ ඇල්ලීභ. ක අඹ එක 

ඉඩභක් අල්රනහ. කගක් ළට, භහයිේ රකුණු කය ගන්නහ. ගේ 
ඉඩේ අල්රන්න වයිඹ නළති අහිංක භනුසගඹකුට ක ඉඩභ 
විකුණනහ. ඔවුන් ආගඹත් ගිහින් ත ඉඩභක් අල්රහ ගන්නහ. 

එගවභ තභයි යජගය් ඉඩේ පිළිඵ ක්රිඹහලිඹ ළඩි රභහණඹක් 
ිනද්ධ ගරහ තිගඵන්ගන්. විගලේගඹන්භ භවළලි ඵර රගද්ලර 
විලහර ගළටලු තිගඵනහ. එක ඉඩභට තුන්ගදගනකුට ඔප්පු දීපු 

අසථහ තිගඵනහ. යක්ක තරට, ළව්රට ඔප්පු දීපු අසථහ 
තිගඵනහ. ඉඩේ අල්රහ ගන්න උදවු කයපු අසථහ තිගඵනහ. 
ගේහ නියවුල් කිරීභ ක තයේ ඳවසු න්ගන් නළවළ.  

අද ගඵොගවෝ රගද්ලර ගඳොලීිනර මිනිසසු පිරිරහ ඉන්ගන් 
ගේ ඉඩේ වඵලින් ඇති වුණු ගළටලු නිහයි. තහත්තරහ-පුතහරහ, 

අයිඹරහ-භල්ලිරහ, අේභරහ-දරුන් අතය ඇති වුණු ගේ ඉඩේ 
ගළටලුරට තභයි ගඳොලීින ගණගන් ගිහින් යසතිඹහදු න්ගන්. 
තභන්ගේ ඉඩභට නීතයනුකර අයිතිඹක් රඵහ ගළනීභ වහ අද 

අගප් ජනතහගගන් විලහර ංඛ්යහක් රහගද්ය ඹ ගල්කේ 
කහර්ඹහරර, භවළලි කහර්ඹහරර, ඉඩේ කහර්ඹහරර යසතිඹහදු 
ගනහ. ක අඹ විලහර භවන්ිනඹක් දයනහ. නමුත්, ක අඹට ක 
කටයුතු කයගගන ඹන්න ඵළරි ගනහ. හධහයණ ගොඹහ 

ඵළලීභකින් ඳසු ගේ ිනඹලුගදනහටභ තභන් ඳදිංචිවී ිනටින ඉඩභට 
අයිතිඹ රඵහදීගේ විගලේ ළඩ පිළිගශක් කස කශ යුතුයි කිඹහ 
අඳ විලසහ කයන්ගන් ක නිහයි. ර් දවඹක් ඳදිංචි වී ිනටි අඹට 

ඉඩේ රඵහදීභ -නීතයනුකර අය රඵහදීභ- වහ යජඹ ඉදිරිඳත් 
කශ ගේ ගඹෝජනහ පිළිඵ භහ තුටු ගනහ හගේභ, එඹ 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ කඩිනමින් කශ යුතුඹ කිඹන අදවත් භහ තුශ 

තිගඵනහ.  

අනික් කහයණඹ ගභඹයි. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, නිින 
රගඹෝජනඹකට ගන්ගන් නළති තු භහගේ ආශ්රිත ඉඩේ විලහර 
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රභහණඹක් අගප් යගට් තිගඵනහ. භවය ගඳෞද්ගලික භහගේ 

යජගය් ඉඩේ අයගගන තිගඵනහ. නමුත්, ක ඉඩේලින් නිින 
රගඹෝජන ගන්ගන් නළවළ. කහගය් තිගඵන ගස ටික කඳහ ගළනීභ, 
කහගය් තිගඵන ේඳත් ටික ගන්නහ ඇගයන්න කහ ළඩිදියුණු 
කිරීභක් ිනද්ධ කයන්ගන් නළවළ.  යජඹ තු තු භහගේ යහශිඹක් 

තිගඵනහ. ගේහ දිගින් දිගටභ ඳහු  රඵනහ. ගේ පිළිඵ විකල්ඳ 
ළඩ පිළිගශක් කස කශ යුතු ගනහ. අඳ එභ රගද්ලර ඉන්න 
තරුණඹන් ගතෝයහගගන, නවීන තහක්ණඹ හිත ගහ කයන්න 

ක අඹ පුරුදු කයන්න ඕනෆ. අගප් ගද්ය ඹ ගගශ ගඳොශට විතයක් 
ගනොගයි, විගද්ය ඹ ගගශ ගඳොශට අලය නිසඳහදන ඇති කිරීභ 
වහ ගේ ඉඩේ ඹේ ක්රභගව්දඹකට රඵහදීගේ ළඩ පිළිගශක් 

දිඹත් කගශොත්, අගප් යටට විලහර ආදහඹභක් ගන්න පුළුන්කභ 
රළගඵනහ.  

අද  වි නළති ගහක් පිළිඵ කථහ කයනහ. එඹ  

අතයලය කහර්ඹඹක් ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ගේ 
කහයණගය්දීත් අඳ අලුත් තරුණ පිරිස ගේ වහ ගඹොමු කයන්න 
ඕනෆ; පුහුණු කයන්න ඕනෆ. නවීන තහක්ණඹ කිඹන්ගන් අනලය 
රභහණඹට කෘමිනහලක ගඹදීභත්, අනලය රභහණඹකට 

ගඳොගවොය ගඹදීභත් ගනොගයි කිඹන එක පිළිඵ අඳ ඔවුන්ට 
ළටහීභක් ගදන්න ඕනෆ. එගවභ කගශොත්, අඳට අනිහර්ඹගඹන්භ 
හර්ථක අසළන්නක් රඵහගන්න පුළුන්කභ රළගඵනහ.  

තත් කහයණඹක් පිළිඵ භභ ගේ ගරු බහගව් අධහනඹ 
ගඹොමු කයන්න කළභළතියි. ඉඩේ නු  කඩිනේ කයගළනීභ. උහවි 
තුශ ඉඩේ නු  විලහර ංඛ්යහක් ගගොඩගළහිරහ තිගඵනහ. ගේහ 
අවුරුදු ගණනහක් තිසගේ ඇගදනහ. භවය ගරහට ඉඩභකට 
නු ක් කිඹනගකොට  ක නු  දභපු එක්ගකනහ ජීතුන් අතය 
ඉන්නගකොට ක ඉඩගේ අයිතිඹ රළගඵන්ගන් නළවළ. ක අඹ ගේ 
දරුනුත් නු වඵරට ඳළටගරනහ. ක නිහ ගේ ඉඩේ නු  
කඩිනේ කයගළනීභ වහ න අධිකයණ -දිහ අධිකයණ ගවෝ 
ගනත් අධිකයණ ඳද්ධතිඹක්- නිර්භහණඹ කිරීගේ අලයතහ 
දිගින් දිගටභ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගව්ත්, ජනතහ අතයත් භතු වුණු 
කහයණහක්.  

 

ගු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්  ෙහත (විදුලිාල හ පුනර්ජනනීය 
ාලශ්ක්වර නිප්යෝජය අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு அஜஷத் ந. தபடஶ - ஷன்லலு ற்ரம் 

நெதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ பஷதஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and 
Renewable Energy) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භතු 
කයන කහයණඹ ගභොකක්ද?  

 

ගු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு அஜஷத் ந. தபடஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ගභඹ දීර්ා කහරඹක් තිසගේ ඳතින 
ගළටලුක්. අඳ විඳක්ගය් ිනටින කහරගය්ත් ගේ ගළන කථහ කශහ. 
ගකටුේඳත් ගඵොගවෝදුයට කස ගරහ තිගඵනහ. නමුත්, 

ගකගයන්ගන් නළවළ. ක නිහ ගේ  ඉඩේ නු  පිළිඵ කහර්ඹ 
ඳටිඳහටිඹ ඉක්භන් කයන්න ගරු ජනහධිඳතිතුභහ මලික ගරහ 
ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹක භට්ටභට විගලේ ළඩ 

පිළිගශක් කස කගශොත් ගවොයි කිඹහ භහ හිතනහ. ඳක්, ඳහට 
ගේදඹක් නළති අඳ ගේ කටයුත්තට මුර පිරිඹ යුතුයි.  ගභොකද, 
ය 5ක්, 6ක් තිසගේ ගේ කටයුත්ත ඇදි ඇදී ඹනහ. ඳසු ගිඹ 

ආේ ු ගන් ගේ කටයුත්ත ඳටන් ගත්තහ. නමුත්, එඹ කයගගන 

ඹන්න ඵළරි වුණහ. ක නිහ ගරු ජනහධිඳතිතුභහගේ මලිකත්ගඹන් 

කහර්ඹ හධක ඵරකහඹක් පිහිටුරහ, අධිකයණ ඇභතිතුභහත්, 
නි ගඹෝජය ඇභතිතුභහත් ේඵන්ධ කයගගන, ක නතය කයපු තළන 
ිනට ඉසයවට ඹන්නත්, අලුත් ක්රභගව්ද කස කයගළනීභත් සුදුසුයි 
කිඹහ භහ  ගඹෝජනහ කයනහ. ගේ කහයණඹ ගනුගන් අපි එකතු 

ගරහ ළඩ කයමු. ඊට අඳත් පර්ණ වහඹ රඵහගදන්න කළභළතියි. 
 

ගු ෙහින්ද අෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  வஷந்த அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට 
 ගඵොගවොභ සතුතියි. ඉතහභ ගවො ගඹෝජනහක් ඔඵතුභහ ගගනහගව්. 

ගේ කහර්ඹඹට අගප් ේපර්ණ වගඹෝගඹ රඵහ දීරහ, ක්රිඹහත්භක 
භට්ටභට ගගන කභයි අලය න්ගන්. ගේ පිළිඵ අඳ අවුරුදු 
ගණනහක් කථහ කශහ. 1994දී භභ ඳහර්ලිගේන්තුට ඇවිත් කථහ 

කශ අසථහරත්, ක හගේභ උ ඳගද්ලක කහයක බහරත් ගේ 
පිළිඵ තභයි කථහ කගශේ. 2016 ගර්ත් ගේ ඳහර්ලිගේන්තුට 
ඇවිත් අඳට ගේ ගළටලු ගළනභ කථහ කයන්න ිනද්ධ ගරහ 

තිගඵනහ.  

ගේ ගළටලු නියහකයණඹ කය ගන්න,  ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ  
නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ අඳට වන් කශ ආකහයගය් ළඩ 

පිළිගශකට ඹෆගේ අලයතහ තිගඵනහ. ක ගනුගන් අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහගේ අධහනඹ  ගඹොමු කයරහ, අධිකයණ ඇභතිතුභහ, 
නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ ඇතුළු අපි ිනඹලු ගදනහ එකතු ගරහ  කටයුතු 

කිරීභ අලයයි.  

භභ හිතන්ගන් ආේු  ඳක්ගය්, විරුද්ධ ඳක්ගය් කිඹහ ගේ 
ගළන විරුද්ධ ගන එකක් නළවළ. අපි කවුරුත් එකතුගරහ ගේ 
කටයුත්ත කයන්න ඕනෆ. දළන් අපි  ගදඳක්ඹක් එකතුගරහ 

ජහතික ආේු ක කටයුතු කයනහ. ජහතික රතිඳත්ති වදන්න 
ගේක තභයි ගවොභ කහරඹ න්ගන්. අඳට ජහතික රතිඳත්තිර 
අලයතහක් තිගඵනහ.  අගප් ජහතික රතිඳත්ති ආේු  ගනස 

ගනගකොට ගනස නහ ඳභණක් ගනොගයි. ඇභතියඹහ 
ගනස ගනගකොට ගනසන ජහතික රතිඳත්ති තභයි අඳට 
තිගඵන්ගන්. ක කටයුත්ත ේපර්ණ කයන්න ගේ ගරහගව් අඳට 

අසථහ ඇවිල්රහ තිගඵනහ. අධයහඳනඹට ජහතික රතිඳත්තිඹක් 
වදන්න ඕනෆ. ගභොන ආේු  ආත්, ගභොන ඇභතියඹහ ආත් 
ගනස ගනොන රතිඳත්තිඹක් වදන්න ඕනෆ. කක නිරධහරින්ටත්,  

ඳක්ඹකටත්, ඇභතියඹහටත් කයන්න පුළුන් කහර්ඹඹක් 
ගනොගයි. ිනඹලු ඳහර්ලස ේඵන්ධ කයගගන  ක කටයුත්ත 
කයන්න ඕනෆ. ඉඩේ පිළිඵ ජහතික රතිඳත්තිඹක් කස කයන්න 
ඕනෆ. ඉඩේ පිළිඵ ජහතික රතිඳත්තිඹක් කස කයන්න අඳට 

රළබුණු ගවොභ ගරහ ගභඹයි කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. ක 
වහ  ිනඹලු ගදනහගේ වගඹෝගඹ අයගගන, ජහතික රතිඳත්තිඹක් 
අපි නිර්භහණඹ කයමු.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ක හගේභ කෘක කර්භඹට 
ජහතික රතිඳත්තිඹක් කස කයන්න ඕනෆ. ිනඹලු අංල 
ේඵන්ධගඹන් ජහතික රතිඳත්ති කස කයන්න ඕනෆ. 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ආයේබඹක් විධිඹට  වරය 
අභහතයහංලගය් කටයුතු ගනුගන් ජහතික රතිඳත්තිඹක් කස 

කයන්නට අලය මලික ළරළසභ දළන් අපි කස කයමින් ඹන ඵ 
භභ කිඹන්න කළභළතියි. ක වහ  විලසවිදයහර ආ හර්ඹරු, 
භවහ හර්ඹරු ක හගේභ ගේ පිළිඵ උනන්දුක් දක්න විවිධ 

ඳහර්ලස එකතු කයගගන, ගේ දිනර හකච්ඡහ ඳත්මින් අලය 
මලික කරුණු කස කය ගගන ඹනහ.  

ඊට ඳසු එඹ ඳහර්ලිගේන්තුට ගගගනන්න අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඳහර්ලිගේන්තුගව් ිනඹලු ඳක්, ිනඹලු 
නිගඹෝජිතඹන් එකතු න භට්ටගේ ජහතික ළඩ පිළිගශක් කස 

1115 1116 



ඳහර්ලිගේන්තු 

කිරීභ තභයි අගප් අයමුණ ඵට ඳත් ගන්ගන්. කක වරය 

ඇභතියඹහ විධිඹට භගේ ජහතික රතිඳත්තිඹත්, අභහතයහංලගය් 
ජහතික රතිඳත්තිඹත් ගනොගයි.  යගට් වරය රතිඳත්තිඹ වදන්නයි 
අඳට අලය ගන්ගන්.  ිනඹලු ඳක් නිගඹෝජනඹ ගන ආකහයඹට 
එඹ කස කිරීභ තභයි අගප් ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන්. ඉදිරි 

කහරගය්දී අපි ක වහ කටයුතු කයනහ කිඹන කහයණඹත් 
තමුන්නහන්ගේරහට දළනුේ ගදන්න කළභළතියි. [ඵහධහ කිරීභක්]  

මීට ගඳය විවිධ අසථහර කස කය ඇති හර්තහ පිළිඵ  
ගනභ අධයඹනඹක් කයන්න කිඹරහ භභ කිව්හ. කහගය් තිගඵන 
අු  ඳහු  ේපර්ණ කයගගන,  ආේු  ගනසන විට ගනස 
ගනොන, ඇභතිරු ගනස න විට ගනස ගනොන, කහගේත් 
වුභනහක් භත ගනස කශ ගනොවළකි රතිඳත්ති නිර්භහණඹ කිරීභ 
අලයයි. එභ රතිඳත්තිර ගනක් කශ යුතු ගනහ නේ, 
අනිහර්ඹගඹන්භ ිනඹලු කේඩහඹේ නළත එකතුගරහ තභයි එඹ 
කශ යුත්ගත් කිඹන එකයි  භගේ අදව න්ගන්. ක වහ අපි ළඩ 
පිළිගශක් කස කය තිගඵනහ කිඹන කහයණඹත් වන් 
කයන්න කළභළතියි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ මීට ඩහ ඹභක් කථහ 
කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන් නළවළ. අද ගේ ඳනත් 
ගකටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ භභ ඉතහභ තුටු ගනහ. ක 
අනු ගේ ඳනත  භඟින් උතුගර් ජනතහගේ ඉඩේ රලසනඹ විඳීභට 
රළගේවි කිඹන විලසහඹ ඳශ කයමින් භහ නිවඬ නහ සතුතියි. 

[பஷ.ப. 3.36] 
 

ගු ඩපලස ප්ද්වනන්ද ෙහත 
(ஶண்நெஷகு டக்ரஸ் டதலஶனந்தஶ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகரல தமயமதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கடர, இந்த 

ஆட்சஷயுஶஷம (லஷடசட ற்பஶடுகள்) ன்ம சட்டநயம் 

ங்கலமட நஶட்டுக்குத் டதமலஶனததஶன்மஶகும். அந்த 

லமகஷல் நஶங்கள் இமத லடலற்கஷன்டமஶம். இந்தச் 

சட்டநயம் கடந்த அசஶங்கத்தஶல் தகஶண்டுலப்பட்டடபஶது, 

அதஷல் சஷய குமமபஶடுகள் இருந்தன. தற்டபஶது அந்தக் 

குமமபஶடுகள் ஏரவுக்கு நஸக்கப்பட்டிருக்கஷன்மன. 

உதஶைஶக இதன் சத்து ந்தஷல், "இந்தச் சட்டத்தஷன் 

ற்பஶடுகள் அச கஶைஷகலக்கு ற்நெமடதஶகஶது" ன்ர 

குமஷப்பஷடப்பட்டிருக்கஷன்மது. அச கஶைஷகலக்கு இந்தச் சட்டம் 

ற்நெமடதஶக இருந்தஷருக்குஶக இருந்தஶல் லன்னஷஷல் 5000 - 

6000 குடும்பங்கள் பஶதஷக்கப்பட்டிருக்கும். தனன்மஶல் 1960 - 

70ஆம் ஆண்டுகரஷல் தஷழ் க்கள் பயருக்குக் தகஶடுக்கப்பட்ட 

'டபர்ஷட்' கஶைஷகள் மகலஷடப்பட்ட நஷமயஷல், கஶைஷற்ம 

லர்கள் அந்த நஷயத்தஷல் குடிடமஷ 25 - 35 லருடங்கரஶக அந்த 

நஷயத்மத அபஷலஷருத்தஷ தசய்து லஶழ்ந்துலருகஷன்மனர். 

இந்நஷமயஷல், தற்டபஶது ற்பட்டிருக்கஷன்ம அமதஷஶன 

சூறலில் தலரஷநஶடுகரஷல் அல்யது உள்நஶட்டில் டலமஷடங்கரஷல் 

இருக்கும் உஶஷமஶரர்கள் லந்து உஶஷம டகஶருகஷன்மடபஶது 

அலற்மஷல் குடிஷருந்த 5000 - 6000 குடும்பங்கள் 

பஶதஷக்கப்படுகஷன்ம நஷமயம ற்படும். ஆனபடிஷனஶல், 

அந்தப் 'டபர்ஷட்' கஶைஷம உஶஷம டகஶஶஷ லருகஷன்மலர் 

கலக்கஶன எரு ஶற்ர ற்பஶடு தசய்ப்பட டலண்டுதன்ர 

நஶங்கள் டகட்டிருந்டதஶம். அந்த லமகஷல் அந்த ஶற்மங்கள் 

தசய்ப்பட்டிருக்கஷன்மன. னடல, பஷதர் அலர்கலக்கும் 

அமச்சர் அலர்கலக்கும் நஶன் நன்மஷமத் ததஶஷலஷத்துக் 

தகஶள்கஷன்டமன்.   

அடதடநத்தஷல், இச்சட்டநயத்தஷன் நைன்நமஷல், 

"இயங்மகஷல் உரதஶஷருந்த ஆயுதம் தஶங்கஷ குலதலஶன்மஷன் 

தசற்பஶடுகள் கஶைஶக" ன்ர தசஶல்யப்பட்டிருக்கஷன்மது. 

ன்மனப் தபஶரத்தலமஷல் அவ்லஶர கூமப்பட்டிருக்கும் 

தசஶற்பதங்கள், "யுத்த சூறலில் சட்டம், எலங்கு சஸர்குமயந்ததன் 

கஶைஶக" ன்ர ஶற்மப்படடலண்டும் ன்ம ன்நமட 

கருத்மத நைன்மலக்க லஷரும்நெகஷன்டமன். இந்தச் சட்டம் 

லடக்கு, கஷறக்கஷற்கு ஶத்தஷல்யஶது நஶடு தலலஷ ஶஸதஷஷல் 

அநைல்படுத்தப்பட இருப்பதனஶல், இனக்கயலங்கரஷனஶல் 

பஶதஷக்கப்பட்டலர்கலம் இதன்நயம் பனமடலஶர்கள். 

ஆனபடிஷனஶல், இமத எரு தப்நெக்குஶஷதஶக ட்டும் 

பஶர்க்கக்கூடஶது. "இரு மககலம் தட்டினஶல்தஶன் ஏமச லரும்" 

ன்பதுடபஶய இந்த யுத்தம் ன்பது நஶங்கள் லஷரும்பஷடஶ 

லஷரும்பஶடயஶ, ததஶஷந்டதஶ ததஶஷஶடயஶ ற்பட்டதனஶல் 

அதற்கு இருதப்பஷனரும்தஶன் தபஶரப்டபற்கடலண்டும் ன்ப 

மதயும் நஶன் ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷன்டமன்.   

அத்துடன், இன்ர இஶணுலம் தபஶதுக்கரஷன் பய 

கஶைஷகரஷல் குடிஷருக்கஷன்மது. இஶணுலம் டதமலஷல்மய 

தன்ர நஶன் தசஶல்ய லலஷல்மய. இஶணுலத்தஷநமட 

டதமல, டதசஷப் பஶதுகஶப்நெடன் ததஶடர்நெமடதஶகக் 

கருத்தஷதயடுக்கப்படடலண்டும். ஆனஶல், அரவுக்கதஷகஶகவும் 

க்கலமட குடிஷருப்நெக்கரஷலும் இஶணுலம் அங்கு 

நஷமயதகஶண்டு இருக்கக்கூடஶது ன்பதுதஶன் ன்நமட 

டகஶஶஷக்மக. அதஶலது, அந்தந்த ஶகஶைத்தஷன் சனத்ததஶமக 

ஷன் அரவுக்டகற்ம லமகஷல்தஶன் பமடஷனடஶ 

தபஶலிசஶடஶ இருக்கடலண்டும். அதஶலது, அந்தந்த 

ஶகஶைங்கரஷன் இன லஷகஷதஶசஶத்தஷற்கு ற்மலமகஷலும் 

அந்த இன லஷகஷதஶசஶத்மதப் பஷதஷநஷதஷத்துலப்படுத்தக்கூடி 

லமகஷலும்தஶன் பமடஷனரும் தபஶலிசஶரும் இருக்கடலண்டு 

தன்ம எரு டகஶஶஷக்மகம நஶன் அடிக்கடி நைன்மலத்து 

லருகஷன்டமன்.  அந்த லமகஷல் இஶணுலத்தஷனர் லசநைள்ர 

கஶைஷகமர இந்த அசு லஷமலஶக லஷடுலஷத்துக் 

தகஶடுக்கடலண்டும். இஶணுலம் இருப்பதற்கு டலர தஶஷசு 

நஷயங்கள் இருக்கஷன்மன. ஆனபடிஷனஶல், குடிஷருப்நெ 

நஷயங்கள் அல்யது டதஶட்ட நஷயங்கமரக் மகலஷட்டு அலர்கள் 

தஶஷசு நஷயங்கலக்குப் டபஶகயஶம் ன்பமதயும் ததஶஷலஷத்துக் 

தகஶள்கஷன்டமன்.   

ததஶடர்ந்து இடம்தபற்ம யுத்தம் கஶைஶக லடக்கு, 

கஷறக்கஷல் கஶைஷக் கச்டசஶஷகள் நயஶன கஶைஷப் பங்கஸடுகள்  

நஸண்டகஶயஶக நமடதபமலஷல்மய. அந்த லமகஷல் இந்தப் 

நெதஷ அசஶங்கம் கஶைஷக் கச்டசஶஷகமர நடத்தஷ கஶைஷற்ம 

லர்கலக்குக் கஶைஷகமர லறங்குலதுடன், நஸண்டகஶயஶக 

டகஶலஷல் கஶைஷகரஷல் அல்யது தபஶதுக் கஶைஷகரஷல் 

இருப்பலர்கலமட பஷச்சஷமனகமரயும் ஆஶய்ந்து, அலர் 

கலக்கும் கஶைஷயுஶஷமப் பத்தஷங்கமர லறங்கடலண்டும். 

தனன்மஶல், கஶைஷ உஶஷம் இல்யஶத கஶைத்தஶல் அசு 

லறங்குகஷன்ம நெதஷ வீட்டுத் தஷட்டத்மத அலர்கள் 

தபற்ரக்தகஶள்லதஷல் சஷம் ற்படும். னடல, லஷமலஶகக் 

கஶைஷக் கச்டசஶஷகமர நடத்தஷ கஶைஷ உஶஷப்பத்தஷங்கமர 

அலர்கலக்கு லறங்க டலண்டுதன்ர டகட்டுக்தகஶள்கஷடமன்.  

டலும், இச்சட்டம் நஶடு தலலஷ ஶஸதஷஷல் அநைல்படுத்தப் 

பட இருக்கஷன்மபடிஶல் இதமன  நமடநைமமப்படுத்துலதற்கு 

நைன்னர் இன்நம் பந்தரலஷல் ஆஶய்ந்து, இதஷடய தஷருத்தங் 

கலக்கஶன ற்பஶடுகமரச் தசய்டலண்டுதன்ரம் கூமஷக் 

தகஶண்டு, னக்குச் சந்தர்ப்பம் லறங்கஷமக்கு நன்மஷமத் 

ததஶஷலஷத்து லஷமடதபரகஷன்டமன்.  
 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, ගරු අජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භන්ත්රීතුභහ. 
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ගු අජි ක ෙන්නප්ප්ඳුෙ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 2010 අවුරුද්ද න ගකොට, 

කුරිරු අන්තහදීන් ගේ යගට් උතුරු රගද්ලගය් ගගන ගිඹ යුද්ධඹ 
නිභ කයන්න එදහ ඳළළති යජඹට වළකිඹහ රළබුණහ. යුද්ධඹ නිභ 
කිරීභ කිඹන්ගන් ක අයගශඹට නහඹකත්ඹ දුන් නහඹකඹහ භයහ 

දළමීභ ගවෝ ආයුධ න්නද්ධ හිටපු අඹ විනහල කය දළමීභ ඳභණක් 
ගනොගයි. එගවභ කශහ කිඹරහ යුද්ධඹ නිභ න්ගන් නළවළ. අපි 
ගවොඹන්න ඕනෆ, යුද්ධඹ ඇති න්න ගවේතු ගභොකක්ද කිඹන එක. 

ආයුධ න්නද්ධ පුද්ගරඹකුට ද්රවිඩ බහහ කථහ කයන උතුගර් 
ජනතහ ගභගවඹන්න, ඔවුන්ගේ ිනතුේ ඳළතුේ ගත්රුේ අයගගන 
කකට නහඹකත්ඹ ගදන්න ඳහදක වුණු ගවේතු කගර්ද, උතුගර් 
ජනතහගේ ඉරක්කඹ කගර්ද, ගභොන ඉරක්කඹක් කයහ ක 

න්නද්ධ කේඩහඹේ උතුගර් ජනතහ ගභගවඹන්න උත්හව 
කශහද කිඹන එකයි අපි ගොඹන්න ඕනෆ. ක ගළන ගොඹහ ඵරහ ක 
වහ විඳුේ ගොඹහ දීභ යුද්ධඹ නිභ කිරීභට ළදගත් හධකඹක් 

නහ කිඹරහ භභ හිතනහ.  

ශ්රී රංකහ යජගය් ව අගතිඹට ඳත් වුණු ඳහර්ලසඹන්ගේ අදවස 
විභරහ තභයි යුද්ධගඹන් ඳසු උගත් ඳහඩේ වහ රතින්ධහනඹ 
පිළිඵ ව ජනහධිඳති ගකොමින් බහ හර්තහ නිර්භහණඹ කගශේ. 
ඳසු ගිඹ ආේු  යුද්ධඹ නිභ කයරහ අවුරුදු ඳවක් ගේ යට ඳහරනඹ 

කශහ. නමුත් ක වහ අලය කහයණහ කටයුතු කිරීභට ක අඹ 
අගඳොගවොත් වුණහ. යුද්ධඹ නිභ කශත්, යුද භීතිඹ, භීණඹ 
පුයමින් ඵරඹ ඳත්හ ගගන ඹන්න තභයි ඳසු ගිඹ යජඹ 

කටයුතු කගශේ. ක හතහයණඹ තුශ තභයි ක ගගොල්රන් ඵරඹ 
ඉල්ලුගව්. වළභළදහභ කථහ කගශේ යුද්ධඹ ගළන. යුද්ධගඹන් ගතොය 
ක ගගොල්රන්ට ඵරඹ රඵහ ගන්න ඵළරි නිහ විගලේගඹන්භ ක ගළන 

කිඹන්න උත්හව කශහ. විවිධ හක්ක  ඉදිරිඳත් කයරහ, ජනතහ තුශ 
අවිලසහඹ නිර්භහණඹ කයරහ, ගේ යට තුශ යුද බිඹ ඇති කයරහ 
නළත ඵරඹ රඵහ ගන්න තභයි විගලේගඹන්භ අදත් විඳක්ඹ 

උත්හව කයන්ගන්. කගකන් ගළරගන්න ඵළවළ. නමුත් 
හනහකට ගේ යගට් ජනතහ දන්නහ, ගේක පරක් නළති 
ගදඹක්, ගේ කයන්ගන් ගඵොරුක්, එගවභ රලසනඹක් නළවළ කිඹරහ. 
යුද හතහයණගඹන් මිගදන්න ඕනෆඹ කිඹන එක යගට් ජනතහ 

දන්නහ නිහ ක ටන් ඳහඨ අද ඹල් ඳළන ගිඹ ටන් ඳහඨ ඵට ඳත් 
ගරහ තිගඵනහ.  

ත්භන් යජඹ යුද්ධඹ ඇති වීභට ගවේතු ගොඹහ ඵරහ, තිබුණු 
රලසනඹ ගභොකක්ද, ජනතහ අතය තිබුණු ආකල්ඳ ගභොනහද 

කිඹන කහ වහ උත්තය ගොඹන්න වදහගත් උගත් ඳහඩේ වහ 
රතින්ධහනඹ පිළිඵ ව ජනහධිඳති ගකොමින් බහ හර්තහගව් -
LLRC හර්තහගව්- වන් කරුණු ළරකිල්රට අයගගන, ක වහ 
විවිධ විඳුේ ගොඹහ දීභට කටයුතු කිරීභ තුළින් නළත ගේ යගට් 

ජන හර්ගික අර්බුදඹක් ඇති ගනොනහ කිඹරහ අඳට ළනගන්න 
පුළුන්. එදහ දකුගේ ජනතහ ගේ හගේ ටන් කයද්දී ජනතහ 
විමුක්ති ගඳයමුණ නහඹකත්ඹ දුන්නහ. එතගකොටත් ක වහ ගවේතු 

වුණු ිනද්ධි පිළිඵ ගරු අග්රහභහතයතුභහ රමුඛ් අපි ගොඹහ ඵරහ 
ජහතික තරුණ ගේහ බහ ඇති කශහ; තරුණඹන්ට 
ගද්ලඳහරනඹට කගේ වළකිඹහ ඇති කශහ. ක හගේ විවිධ අයුරින් 

කටයුතු කශහ. එළනි රලසන ආඳසු ඇති ගනොන ආකහයඹට එදත් 
යට ළකසුහ; ර්තභහනගය්දීත් කක කයගගන ඹනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යුද්ධඹක් ජඹ ගළනීගභන් ඳසු 
ඊශඟට කයන්න ඕනෆ යුද්ධගඹන් අගතිඹට ඳත් වුණු අඹ 
ඹහත්කහලීන කිරීභයි; ක ගගොල්රන් හිටපු තළනට ගගගනන්ගන් 

ගකොගවොභද කිඹන කහයණඹ ේඵන්ධගඹන් අධහනඹ ගඹොමු 
කිරීභයි. එගවභ නළත්නේ යුද්ධගඹන් අගතිඹට ඳත් වුණු අඹ 

විතයක් ගනගයි, ක අඹගේ ඳයේඳයහලින් ඳළත එන අඹත් අඳට 

ලහඳ කයන්න ඳටන් ගනීවි. යුද්ධඹ ඉයයි කිඹරහ අපි කිව්හට 
තභත් ක අඹ පීඩහ විඳිනහ. යුද්ධඹ අන් ගරහ දළන් ය 
වඹකට ළඩි කහරඹක් ගත ගරහ තිගඵනහ. නමුත් අද ගනකල් 
ක අඹ ඹහත්කහලීන කයන්න, ක අඹට අහිමි වුණු ගද්ල් නළත 

රඵහ දීභට යජඹකට වළකි ගනොවීභ ගළන විගලේගඹන්භ අපි 
කනගහටු නහ.  

ගේ න යජඹ ඳත් වුණහට ඳසු දින 100 ළඩටවන තුශ ගරු 

විජඹදහ යහජඳක් ඇභතිතුභහ ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ගගනහහ. 
ඳසු ගිඹ ආේු ගනුත් 2014දී ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ගේන්න 
උත්හව කශහ. නමුත් ගේන්න ඵළරි වුගේ ගභොකද? ක අඹගේ 

ගගෝර ඵහරයින් තභයි ගේ ඉඩේ අල්රහගගන තිගඵන්ගන්. ක නිහ 
ගේහ ඇත්ත අයිතිකහයයින්ට නිදවස කයරහ ගදන්න විධිඹක් 
තිබුගේ නළවළ. නමුත් අද ගරු විජඹදහ යහජඳක් ඇභතිතුභහ ගරු  

වභත්රීඳහර ිනරිගේන ජනහධිඳතිතුභහගේත්, ගරු අග්රහභහතය යනිල් 
වික්රභිනංව භළතිතුභහගේත් ආශිර්හදඹ තුශ ගේ ඳනත් ගකටුේඳත 
ඉදිරිඳත් කයරහ තිගඵනහ. එදහ විවිධ ගවේතන් නිහ ගභඹ ගගන 
කභට ගනොවළකි වුණත්, ඳසුඵට ගන්ගන් නළති නළතත් ක ගළන 

කටයුතු කයරහ, විගලේ විධිවිධහන ඳනත් ගකටුේඳතක් ලගඹන් 
ගේ ගරු ඳහර්ලිගේන්තුට ඉදිරිඳත් කයරහ හධහයණඹ ඉසට 
කිරීභට කටයුතු කිරීභ ගළන විගලේගඹන්භ ගරු අභහතයතුභහට අඳ 

සතුතින්ත ගනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ කටයුත්ගතන් ඳසු ගේ 
යගට් රජහතන්ත්රහදඹ, ගේ යගට් හභඹ ව මිනිස අයිතිහිනකේ 

අගඹ කයන ශ්රී රහංකිකඹන් විතයක් ගනොගයි, ගරෝක රජහභ 
අඳට රලංහ කයයි. යුද්ධගඹන් ඳසු, -ඳසු ගිඹ කහරගය්- 
ගඵොගවෝවිට ක අඹගේ ඉඩේ ටික අත් කය ගත්ත ඵරධහරින් තභයි 

හිටිගය්. ක ඉඩේ අයගගන කහගය් තරු ඳගවේ ගවෝටල් ගවපු 
කට්ටිඹ තභයි හිටිගය්. නමුත් අද ක ඉඩේ නිඹභ අයිතිකහයයින්ට 
ගඵදහ ගදන්නට න යජඹ ක්රිඹහ කිරීභ ගළන විගලේගඹන්භ අපි 

ආඩේඵය ගන්නට ඕනෆ.  

එදහ යුද්ධගඹන් පීඩහ විඳි අඹගේ අයිතිඹ ආයක්හ කය ගදන්නට 
ක ආේු  භවන්ින වුගේ නළවළ කිඹරහ අපි දන්නහ. "උතුරු 
න්තඹ" කිඹරහ තමුන්ගේ න්තඹ ඇති කය ගන්න තභයි 

කගගොල්රන් උත්හව කගශේ. උතුගර් ජනතහට න්තඹක් උදහ 
වුගේ නළවළ. අපි දළක්කහ 2015 ජනහරි 08ගනි දහ ඡන්දගය්දී වුණු 
ිනද්ධිඹ. ගභොන න්තඹ කශත් අන්තිභට ක ජනතහ ගඳෝලිගේ 

ගිහිල්රහ ඳළති ආේු ට විරුද්ධ කතියඹ ගළහුහ. ඇයි? ක 
ආේු ගන් ක අඹට ඇති වුණු සුගතිඹක් නළවළ. න ආේු ගන් 
ශ්රී රහංකිකඹන්ගේ අයිතිහිනකේ රඵහ ගදන්නට උත්හව කිරීභ 

රලංනීඹ කරුණක් ඵ ගරු අභහතයතුභහට අඳ රකහල කය 
ිනටිනහ. මුරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද අගප් යගට් 
ංර්ධනඹට තිගඵන ඵහධහ ගේ ඉඩේ අයිතිහිනකේ පිළිඵ 

ගළටලු ගනොවිඳීභ ඵ අපි දන්නහ. වරි අයිතිකහයගඹක් ගොඹහ 
ගන්නට ඵළරි රුපිඹල් බිලිඹන, ට්රිලිඹන ගණන් උහවිර 
තළන්ඳත් කයරහ තිගඵනහ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, "උතුරු න්තඹ" ඇති කයරහ 

අයිතිකහයයින්ට ගේ ඉඩේ ටික දුන්නහද? එගවභ නළත්නේ 
"නළ ගඟනහිය නගෝදඹ" ඇති කයරහ නළ ගඟනහිය ජනතහට ඉඩේ 
ටික දුන්නහද? නළවළ. තරු ඳගවේ ගවෝටල් ගවගගන ගගෝර ඵහරයින් 

ඉඩේ ටික අයිති කය ගත්තු එක තභයි එදහ වුගේ. කකයි එදහ 
2014දී ගේ ඳනත් ගකටුේඳත අනුභත කය ගන්නට ඵළරි වුගේ. 
එදහ දින 100 ආේු ගව්දී අඳට ගේ ඳනත් ගකටුේඳත අනුභත කය 

ගන්න ඵළරි වුගේ ඵහුතයඹක් නළති නිහයි. නමුත් අද අපි 
ලක්තිභත් යජඹක් ලගඹන් යගට් ිනඹලු ජනතහට ගේදඹකින් 
ගතොය ගේ හධහයණඹ ඉසට කයන්නට උත්හව කයනහ.  

1119 1120 



ඳහර්ලිගේන්තු 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ ඉඩේ ගළටලුරට මුහුණ 
දීපු මිනිසුන් දළඩි කනසල්ගරන් ඉන්ගන්. ගභොකක්ද ගවේතු? 
ගේහගය් උත්තය දකින්නට කල් ඹනහ. කලින් කිව්හ හගේ 

භවය ගරහට ක ඳයේඳයහට, ක පුද්ගරඹහට ගනොගයි ත 
ඳයේඳයහ ගදකක් විතය ගිහිල්රහයි ගේහට උත්තය එන්ගන්. 
ර්ඹකට ඉඩේ ගළටලු පිළිඵ ඳළන නඟින රලසන රක්ඹකට 

ඩහ ගඳොලිස හර්තහරට ඇතුශත් ගනහ.  

ගඳොලිස හර්තහ අනු 2012 ර්ගය්දී ඉඩේ ගළටලු පිළිඵ 
ඳළමිණියේලි 106,772ක් තිගඵනහ. 2013දී එඹ 104,692යි. ක හගේභ 
ඵන්ධනහගහයඹට ගිහින් ඵළලුහභ ගප්නහ, මිනී භළරුේ ග ෝදනහ 
රඵරහ භයණීඹ දේඩනඹට නිඹභ වුණු ැසවිඹන්ගගන් ළඩි 

ගකොටක් ඉන්ගන් ඉඩේ ආයහවුල් මුල් කයගගන ඇති වුණු ිනද්වරන් 
නිහ ඵ. උහවිඹකට ගිහින් ඵළලුගොත් එක අවුරුද්දකට 
අලුගතන් 6,000ක් හගේ රභහණඹක් ඉඩේ ගළටලු පිළිඵ නු  

ගගොනු ගනහ. ක හගේභ එක උහවිඹකට ඳයණ නු , -ඳසු ගිඹ 
කහරගය් ිනට ඳළති කහ- ව ගනොවිඳුණු නු  ත 25,000ක් 
ඳභණ එකතු ගනහ. ක හගේ ගරොකු රලසනඹක් ගේ ඉඩේ ගළටලු 

ේඵන්ධගඹන් තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, හභහනයගඹන් අගප් යගට් 
ජනතහ අතය යවහයඹක් තිගඵනහ, විහ ගන්නභ ඵළරි 
කහයණඹක් තිගඵනහ නේ, අවුරුදු ගණනක් ගිඹත් වි ගන්ගන් 
නළති රලසනඹක් තිගඵනහ නේ, "ඕක ඉඩේ නු ක් හගේ" 

කිඹරහ.  

ඉඩේ නු  ගගොඩ ගළසීභ වහ හුඟක්භ ගවේතු ගරහ 
තිගඵන්ගන් ගේ යගට් මිනින්ගදෝරුරුන්ගේ හිඟඹයි. මිනින්ගදෝරු 

බහහ කිඹන එක ගරෝක බහහක් ඵ අපි දන්නහ. ක හගේභ 
මිනින්ගදෝරු ඳත්රඹ කිඹන එක අධිකයණඹ පිළිගන්නහ අධිකයණ 
ලිඹවිල්රක්. ගේක ගරෝකඹභ පිළිගන්නහ ක්රභගව්දඹක්. අපි රක් 

ගණනක්, ගකෝටි ගණනක් විඹදේ කයරහ උඳහධිධහරි 
මිනින්ගදෝරුන් අගප් යගට් බිහි කශත්, ගඵොගවෝ විට ඔවුන් ගේ 
යට වළය ගිහිල්රහ ගනත් යටක ගේඹ කයනහ.  

අගප් යටට ඔවුන්ගේ ගේඹ රළගඵන්ගන් නළවළ. ක නිහ අගප් 

ඉඩභක් භළන ගන්න ගිඹත් යජඹට ගරොකු රලසන තිගඵනහ. අපි ක 
ගළනත් හිතන්න ඕනෆ. ගේ නීති රීති කස කයනහ හගේභ අඳට 
ක රලසනඹටත් උත්තය ගවොඹන්න තිගඵනහ. එගවභ නළත්නේ ගේ 

අඹ විගද්ලගතවීභ නත්හ ගන්න ළඩ පිළිගශක් ඇති කයන්න 
ඕනෆ. ETCA ගනොගයි, ගභොන එකක් වරි ගගනළල්රහ වුණත් 
කභක් නළවළ, අවුරුදු ගදකකටත් මිනින්ගදෝරුගෝ ටිකක් -

ෘත්තිකගඹෝ ටිකක්- රංකහට ගගනළල්රහ ගේ රලසන වින්න 
ඕනෆ. ගේහ කයන්න ඵළරි වුණහභ අහිංක දුප්ඳත් මිනිසුන් තභයි 
පීඩහ විඳින්ගන්. ක නිහ ක ගළනත් හිතන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඊශඟට අඳට තිගඵන 
රලසනඹක් තභයි නීතිඳති ගදඳහර්තගේන්තුගන් අලය උඳගදස 
ගන්න ඵළරි වීභ. කකත් අය ඉඩේ නු ක් හගේ තභයි. යජගය් 
ගේකගඹකුට ඔහුගේ පුටුගව් ඉන්න කල් ඹේ රලසනඹක් 

ගනොවිහ ඉන්න ඕනෆ නේ ඔවුන් කයන්ගන් ගකළින්භ නීතිඳති 
ගදඳහර්තගේන්තුට ක රලසනඹ ගඹොමු කයන එකයි. කකට අවුරුදු 
ගණනකටත් උත්තය එන්ගන් නළවළ කිඹරහ ගරොකු විලසහඹක් 

තිගඵනහ. නමුත් අගප් ගරු ඇභතිතුභහ දළන් ගන ගකොට 
රහගද්ය ඹ භට්ටමින් අතිගර්ක ගොලිිනටර් ජනයහල්රු ඳත් කයරහ 
තිගඵනහ. ක අඹගේ ගේඹ ගඵොගවොභ යර විධිඹට යගට් 

ජනතහට, ය ජගය් කහර්ඹහරරට, රහගද්ය ඹ ගල්කේ 
කහර්ඹහරරට රඵහගත වළකි විධිඹට කටයුතු කයමින් ිනටිනහ. ක 
නිහ ගේ වහ කඩිනේ උත්තයඹක් කයහ ඹන්න අඳට පුළුන් 

ගයි.  

ඊශඟට තිගඵන්ගන් ඉඩේ නු  ේඵන්ධගඹන් තිගඵන 

තදඵදඹ. ක නු ර තදඵදඹ  අපි  නළති කයන්ගන් ගකොගවොභද? 
විගලේගඹන්භ අපි ඉල්ලීේ කයනහ, ඉඩේරට විතයක් ගනභ 
උහවිඹක් තිඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. ගභොකද ගේ ඉඩේ රලසනඹ විලහර 
රලසනඹක් නිහ. ක හගේභ ඉඩේ නු ක් ගගොනු කශහභ 

මිනින්ගදෝරුයඹහ ඉඩභ භළනරහ නළති නිහ නු  කල් ඹනහ. 
ගනොගඹකුත් රලසන එනහ. ලිපි ගල්ඛ්න නළවළ. ගඳය සදහනභක් 
ඇතු නු ක් ගගොනු කිරීගේ ක්රභගව්දඹක් විගලේගඹන්භ ගේ 

ඉඩේ නු රට වදන්න ඕනෆ.  

භභ අහන ලගඹන් ගේ කහයණඹ කිඹනහ. ගේ ඉඩේ ගනු-
ගදනු නිහ ඳශහත් බහ විලහර මුදරක් අඹ  කය ගන්නහ. මුද්දය 

ගහසතු ගත්ගතොත් ිනඹඹට 4ක් අඹ කයනහ. ක හගේ විලහර 
මුදරක් ඳශහත් බහ ඉඩේ විකිණීේ ේඵන්ධගඹන්, ඉඩේ ගනු 
ගදනු ේඵන්ධගඹන් අඹ කය ගන්නහ. එගවභ නේ එයින් ගඳොඩි 

ගකොටක් වරි ඉඩේ ආයවුල් විඳීභට ගඹොදන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, "බිේ විඹ" දළන් ගන ගකොට 
ඉබි ගභනින් ඹන යහඳෘතිඹක්. ආදි කහරගය් ඉන්භ කක වරිඹට 
ක්රිඹහත්භක ගන්ගන් නළවළ. නමුත් බිේ විඹ වරිඹට ක්රිඹහත්භක 

කයන්න පුළුන් නේ ගේ යගට් තිගඵන ඉඩේ ගළටලු ිනඹඹට 
ිනඹඹක් වින්න පුළුන් තත්ත්ඹකට ඳත් ගනහ. ගරු 
අධිකයණ ඇභතිතුභහ, ක හගේභ ඉඩේ පිළිඵ ඇභතිතුභහ ගේ 

පිළිඵ අධහනඹ  ගඹොමු කයරහ ගේ ඉඩේ ගළටලු විඳීභට තත් 
ක්රභගව්ද ගවොඹන්න ඕනෆ. ක හගේභ ගේ අද ගදන ය කිඹළවීභ 
වහ ඉදිරිඳත් කශ  කහරහගයෝධ (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් 

ගකටුේඳත අගප් යගට් විතයක් ගනොගයි, ගරෝකගය් රලංහට 
රක් ගන ක්රිඹහදහභඹක් කිඹමින් භහ නිවඬ ගනහ. 

 
[අ.බහ. 3.54] 

 
ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විෙලවී  රිසනයක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு டீ.ஶஸ.டபஷள்யு. லஷயவீ தஷசஶநஶக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අපි අද කථහ කයන්ගන් ඉඩභ 
පිළිඵ රලසනඹයි. අපි අවුරුදු 26ක් ගේ යගට් ඉඩභ ගඵදහ ගන්න 

ටන් කයපු අඹ. භභ නළ ගඟනහිය ඳශහත් බහගව් අවුරුදු 
වතවභහයක් ඉඩේ ඇභතියඹහ විධිඹට හිටිඹහ. අද ගේ ගරු බහගව් 
කථහ කයන ගේ ඳනත් ගකටුේඳතට අදහශ ගඵොගවෝ රලසන 

වින්න උත්හව කයපු පුද්ගරගඹකු විධිඹට, ක ගළටලුරට 
විඳුේ ගවොඹන්න භභ දයපු උත්හවගය්දී භට රළබුණු අත් දළකීේ 
තිගඵනහ. ගේ යට අවුරුදු 26ක්, රක් ගණනක ජීවිත විනහල කය 

ගත්ගත් ඉඩගේ රලසනඹ නිහයි. ගේ ඉඩභ ගඵදහ ගළනීභ, ඉඩගේ 
අයිතිඹ, උරුභඹ පිළිඵ කහයණඹ ගත්තහභ එල්ටීටීඊ එක ඉඩගේ 
භහයිභ ගන් කයන්න උත්හව කගශේ මිනිස ගරයින්; කඳුගශන්. ක 
ඉඩගේ ළට ක විධිඹට ගවන්න ගනොදුන්ගන් අපි. කකත් භතක 

තිඹහ ගන්න.  

බුදුන් වන්ගේ අේගඤසඤ සත්රගය් මිනිහගේ ආයේබක යුගඹ 
ගළන ගද්ලනහ කයනහ. ක කහරගය් වළභ ගදඹක්භ ඉගේ ඳවශ 

වුණහ; වල් ටික කුඹුගර් ඳළහුණහ, ගන්න විතයයි තිගඵන්ගන්. 
කවුරුත් ගහ කයන්ගන් නළවළ. අේගඤසඤ සත්රගය් තිගඵන්ගන් 
එගවභයි. වළඵළයි එක්තයහ පුද්ගරගඹක් ගේ වී ගළන තෘසණහගන් 

ළටක් ගවරහ ඉඩභ ගන් කය ගන්නහ. ළට භහයිභ වළදුහට 
ඳසගේ අගනක් අඹත් ළටල් වදනහ. ඊට ඳසගේ භහයිභට යේු  
ගනහ; ගව ගන්නහ; ගඵොරු කිඹනහ. ක නිහ නීතිඹ ඕනෆ 

ගනහ. භර්දනඹ ඕනෆ ගනහ. හිය ගගල් ඕනෆ ගනහ. ගේ 
විධිඹට තභයි ගරෝකගය් ගඵොරු කිඹන්ගනෝ, භංඳවයන්ගනෝ, 
මිනීභරුගෝ, ගක්රහේකහයගඹෝ ඔක්ගකෝභ ඇති ගන්ගන්.  
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ගජෝන් ගරොක් කිඹන භහජ ගද්ලඳහරන දහර්ලනිකඹහ කිව්හ, 

"ඉතිවහගය් කදහ ගකොතනකදී ගවෝ 'ගේ භහගේ ඉඩභඹ' කිඹරහ 
ළටක් ගව ගත්තු පුද්ගරඹහ තභයි ගරෝකගය් ආයේබක ිනවිල් 
පුයළිනඹහ" කිඹරහ.  

එදහ ඉරහ තභයි ගරෝකගය් ිනවිල් භහජඹ ආයේබ න්ගන්. 

ගේ ඵයඳතශ ගළටලු, ඉඩගේ ගළටලු මිනිසසු ජීත් න ගතක් 
වි න්න ගන්ගන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ කථහ කශ  ගද්ල් භභ 
අවගගනයි හිටිගය්. වළඵළයි, මිනිහ ජීත්න තහක් කල් ඉඩ ගේ 

ගළටලු වින්න ගන්ගන් නළවළ. තමුන්නහන්ගේරහගේ 
භළතියණ රතිඳත්ති රකහලනර හුඟක් ගද්ල් තිගඵනහ. ඉඩේ 
ඵරඳත්ර ගදන වළටි, ඳදිංචි ගරහ ඉන්න අඹට ගභගවභයි ගදන්ගන්, 

ක අඹගේ රලසනඹ අපි විනහ කිඹරහ තිගඵනහ.  ත අවුරුදු 
ඳවකට ඳසගේ භභ ගේ බහගව් හිටිගඹොත් ''තමුන්නහන්ගේරහ 
විඳුහද?'' කිඹරහ භභ  අවන්නේ. එගවභ ක රලසන වින්න 

ඵළවළ. මිනිසසු අතය ඵයඳතශ ගළටුභක් තිගඵනහ. ගේ ගළටුේ, 
ආයවුල් නියවුල් කයන්න ඵළවළ.   අජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භන්ත්රීතුභහ 
කිව්හ ගේ යට නිදවස කය ගත්ගත් ගවං යිඹන්ට යට ගඵදරහ 
ගදන්න කිඹරහ. වගවනහ, ඔඹ හගේ කථහ කිඹන්න එඳහ. 

වගවනහ, වගවනහ.   
 

ගු අජි ක ෙන්නප්ප්ඳුෙ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

භභ එගවභ කිව්ගව් නළවළ, වළන්හඩ් හර්තහ ඵරන්න. 
 

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විෙලවී  රිසනයක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு டீ.ஶஸ.டபஷள்யு. லஷயவீ தஷசஶநஶக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

වළන්හඩ් හර්තහ ගනොගයි, භට දළන් ඇහුණ එක ගන්  භභ 
කිඹන්ගන්. ගවං යිඹන්ට ගඵදහ ගන්නලු. එගවභ කිව්ගව් නළද්ද? 
කිව්හ. තමුන්නහන්ගේ කිඹපු ගද් තමුන්නහන්ගේ දන්ගන් නළවළ. 

කකයි තිගඵන රලසනඹ. [ඵහධහ කිරීේ] වරිද?  

භභ හිටපු අවුරුදු වතවභහයක කහර සීභහ තුශ නළ ගඟනහිය 
ඳශහගත් ඉඩේ ඵරඳත්ර 24,000ක් දීරහ තිගඵනහ. භභ ඉඩේ ජංගභ 

ගේහ පුල්මුගඩ්ද, තිරික්ගකෝවිල්ද, කල්මුගේද, - [ඵහධහ කිරීේ] 
භවත්තගඹෝ, කරුණහකයරහ භවත්තගඹක් විධිඹට ඉන්න ගකෝ. 
භවත්තගඹක් විධිඹට ඉන්න ගකෝ.  [ඵහධහ කිරීභක්] භවත්තගඹක් 

විධිඹට තභයි කථහ කයන්ගන්.  

හේපර්ද, ගතෝපර්ද, මතර්ද කිඹන ගේ ිනඹලු ගේ බිේර 
ඇවිදගගන ගිඹ මිනිගවක් භභ. ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ නීතිඹ 
ගළන දන්නහ. භභ කිඹන්ගන් භගේ අත් දළකීගභන්. ගභතළන 

තිගඵන්ගන් ඉඩගේ රලසනඹ විතයක් ගනොගයි. ඉඩභත් එක්ක 
ඵළඳුණු හර්ගික ගළටුභක් තිගඵනහ. දළන් ගේ ගරු බහගව් ගදභශ 
ජහතික න්ධහනගය් ගරු භන්ත්රීරු නළවළ. භභ හිතන විධිඹට 

මුසලිේ ගකොංග්රගය් භන්ත්රීරුත් නළවළ. ගේ ළදගත් කහයණඹ 
ඔවුන්ට ඵරඳහන කහයණඹක්. නමුත් ක එක් ගකගනක්ත් ගභතළන 
නළවළ. උදහවයණඹක් විධිඹට ගත්තහභ- [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ 

උඳගදස ගදන්ගන් නළති ඉන්න ගකෝ. ඔඵතුභහ භගේ 
උඳගද්ලකඹහද?  

 

ගු ෙන්ත්රීව ප්යක් 
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 

ඔඵතුභහත් භවත්තගඹක් හගේ කථහ කයන්න. 
 

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විෙලවී  රිසනයක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு டீ.ஶஸ.டபஷள்யு. லஷயவீ தஷசஶநஶக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

භගේ වලලිඹට අභිගඹෝග කයන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  
ඉන්න ගකෝ. ඔඹ ලිච්ඡවි යජ දරුන්ගේ වලලිඹ ගන්.  

අපි කල්මුගේ දකුණ රහගද්ය ඹ ගල්කේ ගකොට්ඨහඹ 

ගත්ගතොත්, එභ ගකොට්ඨහඹට මුසලිේ රහගද්ය ඹ ගල්කේ 
ගකගනක් ඳත් කගශොත් ගදභශ අඹ විරුද්ධයි.  ගේ අසථහගව් 
කගගොල්ගරෝ හිටිඹහ නේ තභයි ගවො. ක හගේභ ගදභශ ගකගනක් 
ඳත් කයනහට මුසලිේ අඹ විරුද්ධයි. ක නිහ කිව්ගව් ිනංවර 

ගකගනක් ඳත් කයන්න කිඹරහයි. අපි භඩකශපු දිස්රික්කඹට 
ගිගඹොත්, භඩකශපු දිස්රික්කගය් මුසලිේ ජනගවනඹ ිනඹඹට 24යි. 
කත් ඔවුන්ගේ ඉඩේ අයිතිඹ?  ගභතළන අමීර් අලි භන්ත්රීතුභහ, 

හිසබුල්රහ යහජය ඇභතිතුභහ ඉන්නහ නේ භභ ගේ කිඹන ගද් 
කිඹයි.   ිනඹඹට 4යි, ඉඩේ අයිතිඹ. ග න්කරහඩිරට ගිගඹොත්, 
කයදිඹනහරුරට ගිගඹොත්, පුල්ලුභගල්ට ගිගඹොත් ගභොකද ගරහ 

තිගඵන්ගන්? ඳසු ගිඹ අවුරුදු 26 තුශ ක ඉඩේර හිටපු මුසලිේ 
මිනිසසු ඳශහ වළයරහ. ඔවුන්ට ක ඉඩේ අයිතිඹ ආඳසු ගන්න ඵළරි 
ගරහයි තිගඵන්ගන්. හකගර්ට ගිගඹොත්, හකගර් ිනටින විලහර 

රභහණඹක මුසලිේ ජනතහගේ ඉඩේ දළන් නළවළ. 
තමුන්නහන්ගේරහ ගේ කහරහගයෝධ (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් 
ගකටුේඳත ගගනළල්රහ  ක ඉඩේ ආඳසු ගන්න ගිගඹොත් අලුත් 
ටනක් ඳටන් ගන්නහ. කක භතක තිඹහ ගන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

අලුත් ටනක් ඳටන් ගන්නහ. කක භතක තිඹහ ගන්න.   

ක විතයක්  ගනොගයි, ගභතළන තත් ගළටලුක් තිගඵනහ. 
දළන් ක අඹ ගගල් වදහ ගගන,  සථිය නිහ වදහ ගගන, ඳදිංචි 
ගරහයි ඉන්ගන්  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ක ගගොල්රන් 

ඉත් කයන්න ගිගඹොත් ගභොකක්ද ගන්ගන්? ත ටනක් ඇති 
ගනහ. ක නිහ ගේක ඉතහ රගව්ගභන්  කශ යුතු කහයණඹක්. 
ද දවස ගණනකට ගේ විධිඹට ඉඩේර රලසන තිගඵනහ.  එදහ -
1990 දලකගය්- ඳළඹ 24න් එශපු ඹහඳනගය් මුසලිේ 

ජනතහගගන් ළඩි ගදගනක් ඉන්ගන් කල්පිටිඹ ඇතුළු පුත්තරේ 
රගද්ලගය්. ක අඹගේ ඉඩේරට ගභොකද වුගේ? ඹහඳනගය් තිබුණු  
 න්ද්රහ ගේකරිඹ ගකෝ?  තාතහංජලී  සලල් ඉංජිනිඹරින් භහගභ 

ගකෝ?  විලහකහ ගේකරිඹ ගකෝ? ක ඉඩේ ගකෝ? කහට අයිතිඹ 
කිඹන්න ඹන්න දළන් කවුරු වරි ඉන්නහද? කහට වරි ක ඉඩේ 
රළගඵනහද? දළන් ක ඉඩේ ගන්න ගිගඹොත් ගභොකක්ද ගන්ගන්? 

ගරු ඇභතිතුභනි, එතගකොට අලුත් රලසනඹක් ඇති ගනහ. ක නිහ 
ගේ රලසනඹ වින්න ඳසු ගිඹ කහරගය් අගප් ආේු  
ක්රභගව්දඹක් වළදුහ.  හුඟක් ගරහට ඳදිංචිඹ නහථ ගකගයන 

ලිඛිත ලිඹවිලි නළති වුගණොත් ගනත් හක්ක ලින් ඳදිංචිඹ වතික 
කයන ක්රභඹක් වළදුහ.  නළ ගඟනහිය ඳශහගත්  ඉඩේ ගළටලු 
වරිඹට වඳුනහ ගන්න භහ කමිටුක් ඳත් කශහ. නමුත් ගභොකද 

වුගේ?  

ගේ ගරහගව්  ගදභශ ජහතික න්ධහනගය් ගරු භන්ත්රීරු 
හිටිඹහ නේ ගවොයි. එදහ ගදභශ  ජහතික න්ධහනඹ 
ගරේසඨහධිකයණඹට ගිහිල්රහ භට විරුද්ධ නිගඹෝගඹක් ගත්තහ.  
කකයි ඇත්ත. ක නිහ ක ඉඩේ රලසනඹ හධහයණ විධිඹට වින්න 

ඵළරි වුණහ.  අධිකයණඹට  ගිහිල්රහ ගේ රලසනඹ වින්න කවුරු 
වරි හිතනහ නේ, ගේ රලසනඹ ංහයඹ හගේ දිග ගයි. ගේ 
රලසනඹ වින්න අධිකයණඹට ගිගඹොත්, ගේ ඉඩේ නු  ටික 
ංහයඹ හගේ දිග ගයි. අවුරුදු 30ක් යුද්ධඹ ඳළතුණහ.  යුද්ධඹ 

ඉය ගරහ තත් අවුරුදු 07ක් ගත ගරහ තිගඵනහ. එගවභ නේ 
විගලේ අධිකයණඹක් පිහිටුන්න  ගයි ගේ රලසනඹ විහ ගන්න.  

ග න්කරහඩිගය්, කයදිඹනහරුගව් අක්කය 08 ගහගන් මුසලිේ 
මිනිසසුන්ට තිබුණහ. වළඵළයි,  ක මිනිසුන්ට ඳසු ගිඹ අවුරුදු 26භ ක 

ඉඩභට ඹන්න ඵළරි වුණහ. දළන්  ගදභශ මිනිසසු ක ඉඩේලින් 
අක්කයඹ, ගදක, තුන අල්රහ ගගන ගගල් වදහ ගගනයි ඉන්ගන්. 
දළන් ක අඹ ගේ කහරහගයෝධ ඳනත ඹටගත් අධිකයණ 
නිගඹෝගඹකින් ඉත් කගශොත් අලුත් රලසනඹක් ඇති නහ ගරු 

ඇභතිතුභනි. ගවො කල්ඳනහගන් තභයි භහ ගේ කරුණු 
කිඹන්ගන්. භට ගේ ඳනතට අභිගඹෝග කයන්න ඕනෆකභක් නළවළ. 
භගේ අත් දළකීභයි භහ ගේ රකහල කයන්ගන්.  භහ ගේ රලසනඹ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

වින්න හුඟක් උත්හව කශහ. ගේ රලසනඹ වින්න පුළුන් 
කිඹරහයි ඵරඳත්ර විිනවතය දවක් දුන්ගන්.   

භවරු කිව්ගව් කහගය් ගවෝටල් වළදුහ කිඹරහ.  අගභළතිතුභහ, 

-ලිච්ඡවි රජ දරුලන්මේ නායකතුමා- කිව්ලා,  මහින්ද රාජපක්ෂට  
උල්ගල්, ිනංවපුය, ආරුගේගේ, ඵකිංවළේ භහළිගහ හගේ භහළිගහ 
වදරහ තිගඵනහ  කිඹරහ. ගකොගවේද තිගඵන්ගන් භහළිගහ? ගකොගවේද 

තිගඵන්ගන්? එගවභ වදරහ තිගඵන්ගන් ගකොගවේද? එක ළයඹක් 
ගනොගයි, ගේ උත්තරීතය බහගව් තුන්ළයඹක් කිව්හ. කහ 
ගකප්ඳ, ගකඵය.  උල්ගල් දන්ගන්ත් නළවළ, ිනංවපුය දන්ගන්ත් 

නළවළ, ආරුගේගේ දන්ගන්ත් නළවළ. කවුරු ගවෝ රණුක් දුන්නහභ  
ඳයභ තය කිඹනහ හගේ, ධේභ ඳදගඹන් කිඹනහ හගේ,  
ඵයිඵර ගඹන් කිඹනහ හගේ  ගභතළනට ඇවිල්රහ ගකප්ඳ, ගකඵය  

කිඹනහ.  
 

ගු තුෂ  ිඳුනිල් 0 අෙ ප්සේන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு துளஶ இந்துனஷல் அடசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ආරුගේගේ නහපු එක ගළනද කිඹන්ගන්? 
 

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විෙලවී  රිසනයක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு டீ.ஶஸ.டபஷள்யு. லஷயவீ தஷசஶநஶக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ඇයි, ආරුගේගේ නහන්න ඵළරිද? නහන්න පුළුන්. සුනහමි 

ගරහගව් නහපු කට්ටිඹ හිටිගය් ගස උඩ. නහන්න පුළුන්. ගභොකද 
නහන්න ඵළරි?  

ගරු ඇභතිතුභහ ගේ කහයණගය්දී අංකයි කිඹරහ භහ හිතනහ. 
එතුභහ ගේ රලසනඹ වින්නයි උත්හව කයන්ගන්.  භහ කිව්ගව් 
එතළනදී භතු න ගළටලු ගළන . ඊශඟට-  [ඵහධහ කිරීේ] නළවළ. භගේ 
කිින විගයෝධතහක් නළවළ. ගේක ංහදඹක් විතයයි. අය 
ගගොල්රන්ටත් භවත්රු හගේ වළිනගයන්න කිඹන්න ගකෝ. 
ලිච්ඡවි යජදරුන් හගේ වළිනගයන්න  කිඹන්න ගකෝ. භහය ලිච්ඡවි 
යජ දරුගෝ ටිකක් ගන්. ලිච්ඡවි යජ දරුගෝ හිටිඹහ නේ  ව 
ගඵොනහ, ගේහ දළකරහ.  

ගඵොගවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ ේඵන්ධගඹන් ගරු 
භන්ත්රීරුන් අදවස දක්ද්දී කිඹළවුණහ, ගේ ඳනත භඟින් 

වනඹක් රළගඵන්ගන් ද්රවිඩ ජනතහට ඳභණයි කිඹන එක. ගරු 
විභරවීය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහගේ කථහගව්දී කක භතු 
වුගේ නළවළ. මීට ගඳය කයපු භවය කථහරදී එගවභ අදවක් 
භතු වුණහ. ගේ ඳනත භඟින් එක ජන ගකොට්ඨහඹකට විතයක්  

වන රඵහ ගළනීභට සීභහ කය නළවළ.  නීතිගය්දී ක වන කුභන 
ජන ගකොට්ඨහඹටද අයිති කිඹන එක ළඩක් නළවළ. ඹේ කිින 
ගකනකුට තභන්ගේ බුක්තිඹ යහ ගන්න ඵළරි වුගේ යුද්ධඹ 

ගවේතුගන් නේ,  නු ක් ඉදිරිඳත් කයරහ තභන්ගේ අයිතිඹ 
තවවුරු කය ගන්න ඵළරි වුගේ යුද්ධඹ ගවේතුගන් නේ, ක ඕනෆභ 
පුද්ගරඹකුට අධිකයණඹට ගිහිල්රහ ගේ වනඹ රඵහ ගළනීගේ 

අයිතිඹ රළගඵනහ. 

එතගකොට ඔඵතුභහ කිව් කහයණඹ පිළිගන්නහ. යගට් කරඵර 
තිබුණු එළනි හතහයණඹක්  උඩ ගේහගය් බුක්තිඹ ගන්න ක 

කහරගය් ගිඹහ නේ විලහර ගළටුේලින්, ගල් ගළලීේලින් තභයි  
අන් න්න තිබුගේ. නමුත්, ගේ නගකොට යගට් හභකහමී 
තත්ත්ඹක් ඇතිවී තිගඵනහ. අධිකයණ නිගඹෝග ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ තුළින් එළනි ගළටුේ ඇති න්නට ඉඩ ගනොතඵහ ගේ ගද්ල් 

කයන්න පුළුන්කභ තිගඵනහ.  

 

ගු ඩී.ටී.ඩේලි . විෙලවී  රිසනයක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு டீ.ஶஸ.டபஷள்யு. லஷயவீ தஷசஶநஶக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගවොයි, ඔඵතුභහට ගවෝ ආේු ට ක රලසනඹ 

කශභනහකයණඹ කය ගන්න පුළුන් නේ භට රලසනඹක් නළවළ. 
වළඵළයි, රහගඹෝගික ගේක න්ගන් නළවළ.  

මීට ඉසගල්රහ කථහ කශ ශ්රිඹහනි විගිවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹ 

ට්ටභු ගව්, කයංගගෝගව් රලසනඹ ගළන කිව්හ. කක ංහයඹට 
ළඩිඹ දිග ගයි කිඹරහ භභ හිතනහ. උසන්න ඵළවළ.  ගඵොගවෝ 
විට එභ රලසනඹ තිගඵන්ගන් ගදභශ - මුසලිේ ජනඹහ අතයයි. ගේ 
ගළටුගේ ළඩිභ ඳහර්ලසකරුන් න්ගන් ගදභශ - මුසලිේ ජනඹහයි. 

ගදභශ ඵහුතයඹක් ිනටින තළනදි මුසලිේ මිනිවහට අහධහයණඹක් 
ිනදු ගරහ තිගඵනහ. භභ විෘතයි ගේ රලසනඹ පිළිඵ කථහ 
කයන්ගන්.  මුසලිේ ඵහුතයඹක් ිනටින  තළනදි ගදභශ මිනිසසුන්ට 

අහධහයණඹක් ිනදු ගරහ තිගඵනහ. එතගකොට ගේක ගේයන්න 
ගිඹගභන් අලුත් ටනක් ඳටන් ගන්නහ, ගේක තභයි තිගඵන 
රලසනඹ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ අදව -අයමුණ- පිළිඵ භට 
කිින විගයෝධඹක් නළවළ. කක ගවොයි.  කක නිහ ගේ රලසනඹට 
ඵළවළරහ,  ග කීගභන් යුතු අඳට ගේක ගත්රුේ ගන්න ගයි.  

ගේගකදි ල්ලි තිගඵන අඹ  අධිකයණ ඵරඹත් ඳහවිච්චි කය ගනීවි. 
භවයවිට  නළතිඵළරි  ගදභශ  භනුයගඹක්  ගඵොගවොභ 
අභහරුගන් තභයි  තභන්ට ගගඹක් වදහ ගන්ගන්. ගදභශ ජනඹහ 
ජීත් න වළටි තමුන්නහන්ගේරහ දන්නහ ගන්?  ඵඩගින්ගන් 

ඉරහ; ගයොටි කෆල්රක් කහරහ ගඵොගවොභ අභහරුගන් ගගඹක් වදහ 
ගත්තහභ,  එංගරන්තගය් ගිහිල්රහ ඉරහ  අවුරුදු විසකට ඳසගේ 
එන භනුයඹහ ගිහිල්රහ  අය මිනිවහගේ ගේ උදුයහ ගන්නහ, ගේ 

කහයණඹ ක්රිඹහත්භක වීභ තුශ.   ක නිහ ගේ පිළිඵත් ගඳොඩ්ඩක් 
කල්ඳනහ කය ඵරන්න නහ කිඹන එකයි භභ කිව්ගව්. 

 උතුරු නළ  ගඟනහිය ඳශහගත් ඉඩේ තිගඵනහ. අහධහයණඹට 
රක් වුණහඹ කිඹන, ඳදිංචි න්න ඉඩභක් නළති අඹට විකල්ඳ 
ඉඩභක් දීරහ, ගේකුත් වදරහ ගදන්න තමුන්නහන්ගේරහට පුළුන් 

නේ අලුත් ආයහවුර ගේයහ ගන්න පුළුන් ගයි කිඹරහයි භභ 
හිතන්ගන්. ක නිහ ඳරිඳහරනභඹ ක්රිඹහලිඹකට ගභවහයින් 
තමුන්නහන්ගේරහට ගේ පිළිඵ හිතන්න පුළුන්ද කිඹරහ 

ඵරන්න.  එ ගවභ නළත්නේ  අධිකයණර ගේ ිනඹල්ර ගගොඩ 
ගළහුණහභ ඇති න තත්ත්ඹ ගභොකක්ද කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ 
ගන්, ගරු ඇභතිතුභනි.   ඉඩේ නු ර තත්ත්ඹ ගභොකක්ද කිඹරහ 

නීතිඥගඹක් විධිඹට ඔඵතුභහ දන්නහ ගන්? ගේ මිනිසසුන්ට 
අවුරුදු කීඹක් නු  කිඹන්න ගයිද? ක මිනිසසුන්ගේ ජීවිතගඹන් 
දළන් අවුරුදු 30ක් යුද්ධඹට ගතගරහ අන්. යුද්ධගඹන් ඳසුත් 

දළන් අවුරුදු 7ක් ගගවී ගිහිල්රහ. තත් අවුරුදු කීඹද ඉතිරි 
තිගඵන්ගන්? ක  අහිංක මිනිසසුන්ගේ  ජීවිතගය් ඉතිරි කහරඹත් 
උහවි ගණගන් ඹන්න ිනද්ධ වුගණොත් ඇති න තත්ත්ඹ 
ගභොකක්ද? ක නිහ ගේක ගවො කල්ඳනහකින් කයන්න කිඹරහ 

භහ ඉල්රහ ිනටිනහ. 

ක එක්කභ භභ ත කරුණක් ගළන කිඹන්න ඕනෆ. දිගටභ ගේ 
වළගභෝභ ඉඟිගඹන් ඳසු ගිඹ ආේු ට ඳවය ගදනහ. ඇත්තටභ 
ගේ කහයණගය්දී  ඉතහභ භළදිවත් විධිඹට තමුන්නහන්ගේරහට 

කරුණු ඳළවළදිලි කයරහ ගදන්නයි අපි උත්හව කගශේ. අයමුණ 
පිළිඵ කිිනභ විගයෝධඹක් අඳට නළවළ. ආේු  ඳළත්ගතන් කක 
ද්බහගඹන් කයනහඹ කිඹරහ තභයි භට කිඹන්න තිගඵන්ගන්. 
නමුත්, ිනදු විඹ වළකි ගද් ගළනයි; අනතුයක් විධිඹට දළකපු ගද් 

ගළනයි  භභ ගේ කථහ ගකරුගව්.  
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[ගරු සල. ටී. ඩේලිව්. විභරවීය දිහනහඹක භවතහ] 
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බිේ ගඵෝේඵ දරක් ගණනක් ඉත් කයරහ  මිනිසසුන්ට 

ජීත් න්න පුළුන් ඳරියඹක් අපි එහි  වළදුහ.   A9 ඳහය වදරහ 
ඹහඳනඹට ඹන්න ඉඩ රසහ දුන්ගන් අපි.  විදුලිඹ දුන්ගන් අපි. 
කශපුගන් කශපු ඹහ ගකරුගව් අපි. ංගුපිටිඹ ඳහරභ වළදුගව් අපි. 
ගකෝච්චි ඳහය දළේගේ අපි. බිඹක් නළති භව රෑ 11ට, 12ට, ඳහන්දය 

2ට ඹහඳනඹට ඹන්න, හකගයයි ඹන්න, හේපර් ඹන්න, ගතොප්පර් 
ඹන්න, මුත්තර් ඹන්න වදරහ දුන්ගන් අගප් ආේු . [ඵහධහ කිරීේ] 
ඔඹ ගවොයකේ කථහ වළභ දහභ කිඹනහ. ඔඹ කථහ ත 

ගකොඳභණ කල් කිඹන්නද? ගේ අත් ගදක ගදවිඹන් වන්ගේ 
ඉසයවහ ඔහ  ගඳන්න්න පුළුන් අත් ගදකක්. අපි ගවොයකේ 
කයපු මිනිසසු ගනොගයි.  අමීර් අලි නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ 

කිඹන්ගන් ගභොකක්ද? ඔඵතුභන්රහගේ ඉඩේ රලසනඹ අපි විඳුහද, 
නළද්ද? ක රලසනගය්දී අපි අංක වුණහද, නළද්ද කිඹරහ ඔඵතුභහ 
නළඟිටරහ කිඹන්න. අපි අංක, අඳක්ඳහත ක කහයණඹ ඉසට 

කයරහ දුන්නහ. 

වළඵළයි, තමුන්නහන්ගේරහ ගභතළන ගල් විදහගන් ගකගනක් 
ඳත් කයරහ තිගඵනහ. ක පුද්ගරඹහ උගද් ිනට රෑ න ගතක් 
ගභතළන ඉන්ගන් ගභොකටද? භහින්ද යහජඳක්ට ඵණියේන්න; 

යහජඳක් ඳවුරට ඵණියේන්න. ඳවුල්හදඹ ගළන කථහ කයන්න. 
 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි,- 
 

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විෙලවී  රිසනයක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு டீ.ஶஸ.டபஷள்யு. லஷயவீ தஷசஶநஶக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට විනහඩිඹක් ගදන්න. භභ 
අන් කයනහ. 

 

ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අගප් ගරහත් එක්ක එතුභහට කහරඹ දීරහ තිගඵනහ. 
 

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විෙලවී  රිසනයක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு டீ.ஶஸ.டபஷள்யு. லஷயவீ தஷசஶநஶக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අගප්  භන්ත්රීරුන්ගේ කහරගඹන් භට විනහඩි 10ක්  දීරහ 

තිගඵනහ. 
 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක ගරහත් එක්ක තභයි. 
 

ගරු සල. ටී. ඩේලිව්. විභරවීය දිහනහඹක භවතහ 
(ஶண்நெஷகு டீ.ஶஸ.டபஷள்யு. லஷயவீ தஷசஶநஶக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

උගද් ිනට රෑ න ගතක් ගභතළන හඩි ගරහ යහජඳක්රහගේ 
ඳවුල්හදඹ ගළන කථහ කයනහ.  ක පුද්ගරඹහ ඳසු ගිඹ 

භළතියණඹට තයග කගශේ ගකොශම දිස්රික්කගඹන්.  තභන්ගේ 
ගනෝනහ ඉදිරිඳත් කශහ, ගේඳව දිස්රික්කගඹන්. දු ජහතික 
රළයිසතුගන්, ඵෆනහ කළුතය දිස්රික්කගඹන්. යත් ගෂොන්ගේකහ 

උන්නළගවේ භළතියණඹට  ඉදිරිඳත් කගශේ  නළත්ගත් තභන්ගේ  
ආච්චි විතයයි. ක ආච්චි හිටපු නළති නිහ. 2010 දී ජනතහ 
තීන්දුක් දුන්නහ. ක තීන්දු වුගේ "ජනහධිඳතිකභ ගනොගයි, 

ගගදය ඳරඹන්" කිඹන එකයි. රිජහ නළති ආඳහු ඡන්දඹ 
ඉල්ලුහ. ගභොකද වුගේ?  මුළු යගටන්භ එභ ඳක්ඹට ජනතහ 
රඵහ දුන්ගන් ඡන්ද 28,000යි. ගල් විදහගන් උන්නළගවේට ජනතහ 

තීන්දුක් දුන්නහ, ගගදය හිටඳන් කිඹරහ. විජඹදහ යහජඳක් 

ඇභතිතුභනි, ගල් විදහගන් උන්නළගවේ  නළත ගභතළනට 
ගගනළල්රහ හඩි කගශේ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹයි. ක ඇයි කිඹරහ 
භභ දන්ගන් නළවළ . 

ජනතහ එතුභහ තිඹන්න ඕනෆ තළන තිඹරයි තිබුගේ. ක 

තභයි ගගදය.  එතුභහට ගගදය ඉන්න කිඹරහයි  ජනතහ කිඹරහ 
තිබුගේ. වළඵළයි, දළන් තමුන්නහන්ගේ කිව්හ,"ගේ ඳළත්ගතන් අු  
ගන ගණනට අනු ගණන් වදහ ගන්න" කිඹරහ. ගේ ඳළත්ගත් 

හිටපු ගදන්ගනක් අද ඇභති ධුයර දිවුරුේ දීරහ තිගඵනහ. වළඵළයි, 
ක ගගොල්රන්  කකුල් ගදගකන් ගභතළන හිටිඹත්,  එවහ ඳළත්ගත් 
ඔළුගන් හිටගගනයි ිනටිගය්.  කගගොල්රන් ගේ ඳළත්ගත් හිටපු 

කට්ටිඹ ගනොගයි. [ඵහධහ කිරීභක්]    අඳට තිගඵන රලසනඹ කක 
ගනොගයි.  භළතියණගඹන් ඳළයදිරහ ගගදය ඉන්න අඹ තත් කී 
ගදගනක්  ඇභතිකේ අයගගන ඇවිල්රහ ගභතළන හඩිගයිද 

දන්ගන් නළවළ කිඹන එකයි. ත කී ගදගනක් හඩි කය ගන්නහද? 
[ඵහධහ කිරීේ] ත කී ගදගනක් හඩි කය ගන්නහද? [ඵහධහ කිරීේ]
ඉතිවහඹ පුයහ - [ඵහධහ කිරීේ] ගේක ඉතිවහඹභ ගනස ගකරුහ. 
[ඵහධහ කිරීේ] ඉතිවහඹභ ගනස ගකරුහ.  

 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, දළන් කථහ අන් කයන්න.  
 

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විෙලවී  රිසනයක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு டீ.ஶஸ.டபஷள்யு. லஷயவீ தஷசஶநஶக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
කළබිනට් ඇභතිකේ ගදන්ගන්,  ඳළයදුගණොත්.   දිනුත් - [ඵහධහ 

කිරීේ] ණඹට කළසහට ඇභතිකේ වේඵගන්ගන් නළවළ.  
 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ,  දළන් කථහ අන් කයන්න. 
 
ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විෙලවී  රිසනයක ෙහත 
(ஶண்நெஷகு டீ.ஶஸ.டபஷள்யு. லஷயவீ தஷசஶநஶக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

භළතියණඹ ඳළයදිරහ ගගදය හිටිගඹොත් තභයි කළබිනට් 
ඇභතිකේ වේඵගන්ගන් කිඹන එකත් ගවොට භතක තඵහ ගන්න.  
 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, දළන් කථහ අන් කයන්න.   ගඵොගවොභ 

සතුතියි.  

මීශඟට, ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ.    
ඔඵතුභහට විනහඩි  13ක කහරඹක් තිගඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.12] 

 

ගු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්  ෙහත (විදුලිාල හ පුනර්ජනනීය 
ාලශ්ක්වර නිප්යෝජය අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு அஜஷத் ந. தபடஶ - மின்வலு மற்றும் 

நெதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ பஷதஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගරු විභරවීය දිහනහඹක  
භන්ත්රීතුභහ ගේ කථහගන්  ඳසු ගේ ගරු බහ ඇභතීභට භට 

අසථහ රළබීභ බහගයඹක් ගර භහ රකනහ. ගරු විභරවීය 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

දිහනහඹක භන්ත්රීතුභනි,  ඔඵතුභහ කථහ කයද්දී  ගභභ ගරු බහගව් 
ඹේ උණුසුේ තත්ත්ඹක් ඇති වුණත්, ඔඵතුභහ කිඹපු කරුණු අඳට 
එතයේ ඳළවළදිලි ඇහුගේ නළවළ.  භහ ඔඵතුභහට ක ගළන ගදොක් 

කිඹන්ගන් නළවළ. ගභොකද, ක ඔඵතුභහට අනනය ව සයඹ නිහ. 
අපි ශඟ හිටිඹහ නේ ඔඵතුභහගේ කථහට න් ගදන්න තිබුණහ. 
ඔඵතුභහ ගඵොගවොභ හයගර්බ ඔඵතුභහගේ අත් දළකීේ ඇසුගයන් 

කථහ කයන ගකගනක්. වළඵළයි,  ඔඵතුභහගේ කථහ විරහඹ නිහද 
ගකොගවේද -ඔඵතුභහට ගදොක් කිඹනහ ගනොගයි- අඳට භවහ 
ගාෝහක් විතයයි ඇහුගේ. ක ගාෝහ නිහ තභයි ගේ හගේ 

රලසනඹක් භතු වුගේ. ඇත්තටභ ඔඵතුභහ ගභොකක්  වරි ළදගත් 
කහයණඹක් ගළන කිව්හඹ කිඹන එක අඳටත් ගත්රුේ ගිඹහ.  

ගභභ ඳනත් ගකටුේඳගත්  වන් තිගඵන, අනහගතගය් භතු 
ගන්න පුළුන් රලසන කිහිඳඹක් ගළන ගරු විභරවීය දිහනහඹක 
භන්ත්රීතුභහ වන් කශහ. ගරු විභරවීය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභනි, 
මීට ය ගදකකට කලිනුත් ගේ ඳනත් ගකටුේඳත පිළිඵ හද 
කශහ. ක අසථහගව්දී ගරු ශ්රිඹහනි විගජවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹත්, භභත්, 
ක හගේභ තත්  ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ කිහිඳ ගදගනකුත් එකට 
ඉදිරිඳත් කයන රද ඳනත් ගකටුේඳගත් තිබුණු ගළටලු වගත 
තත්ත්ඹන් ගළන ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගව්දී ගඳන්හ දීගභන් ඳසු,  
ගදනය කිඹවීගේ ඡන්දඹ ගන්න ඔන්න ගභන්න තිබිඹදී ගේ 
ඳනත් ගකටුේඳත නළත රකහ ඵළලීභ වහ උඳගද්ලක කහයක 
බහට ගඹොමු කයන්න  විඹබහය අභහතයතුභහ එකඟ වුණහ.  එයින් 
ඳසු  ගේ ඳනත් ගකටුේඳගත් ළරකිඹ යුතු තයේ ංගලෝධන ිනදු 
ගරහ, ගඵොගවෝ දුයට එහි අයමුණු ඉසට කය ගළනීභට වළකින 
අන්දගේ උඳරිභ භට්ටභකට දළන් ංගලෝධනඹන්  ිනදු ගරහ 
තිගඵනහඹ කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ.  අනහගතගය්දී ිනදු න 
ගද්ල් ගළන ගණියේතභඹ මීකයණ විනහ හගේ ිනඹඹට 
ිනඹඹක්භ හිතන්න අභහරුයි. නමුත්, යුද්ධඹ නිහ උතුරු 
නළගගනහිය ඳභණක් ගනොගයි, දකුගණත්, ගකොශමත් අගනකුත් 
රගද්ලරත් ගද්ගඳොශ අහිමි වුණ, යුද්ධඹ නිහ තභන්ගේ 
ගද්ගඳොශ අයිතිහිනකේ පිළිඵ නීතිඹ අනු කටයුතු කිරීභට 
ගනොවළකි වුණ අගප් යගට් පුයළිනඹන්ට  තභන්ගේ අහිමි වුණු 
ිනවිල් අයිතිහිනකේ නළත රඵහ ගළනීභට ගේ ඳනත් ගකටුේඳත 
භඟින් අකහලඹක් ළරගනහ.  ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත භඟින් 
රඵහ දී තිගඵන   අකහලඹ පිළිඵ භභ තුටු නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගභභ ඳනත් ගකටුේඳගත් 
තිගඵන සුවිගලේ ඳයභහර්ථඹ තහකහලික එකක්. ගභභ ඳනත් 
ගකටුේඳගත් 4න ගන්තිඹ අනු ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි වන් 
නහ, ගේ ඳනත ඹටගත් රතිරහබ රඵහ ගළනීභට අගප්ක්හ කයන 
ඹේ තළනළත්ගතක් ගගතොත් ක තළනළත්තහ විිනන් භහ 12ක් 
ඇතුශත -කථහනහඹකයඹහ ගේ ඳනතට අත්න් කයරහ භහ 12ක් 
ඇතුශත- ක නු  ඳළරීේ කටයුතු ිනදු කශ යුතුයි කිඹරහ. කක නිහ 
ගභඹ දහකහරඹටභ ඳළතිරී ඹන ඳයහඹක් ඇති එකක් ගනොගයි. 
ඇත්ත ලගඹන්භ ගභඹ තහකහලික විධිවිධහන හිත ඳනත් 
ගකටුේඳතක්. ගරු අධිකයණ ඇභතිතුභනි, ක නිහ ගේ පිළිඵ 
ඔඵතුභහට ගකීභක් තිගඵනහ. ගේ ඳනත් ගකටුේඳත අද ේභත 
ගයි කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. ගරු විභරවීය දිහනහඹක 
භන්ත්රීතුභහ ඇතුළු  ගේ ගරු බහගව්  විඳක්ගය් ිනටින අගනකුත් 
භන්ත්රීතුභන්රහ ගේ ඳනත් ගකටුේඳතට විරුද්ධ ගන එකක් 
නළවළයි කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. ගේ ඳනත් ගකටුේඳගත් 
රතිරහබ ඉතහභ සීමිත කහරඹකට -භහ 12ක කහරඹකට- ඳභණක් 
තිගඵන නිහ අද දින  ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ේභත වීගභන් ඳසු  
භහජඹ ගේ පිළිඵ දළනුත් කිරීභට ඹේ ආකහයඹක කඩිනේ 
පිඹයක් ගත යුතු තිගඵනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,   
ළඵෆ ගරභ ගත්ගතොත්  ගේ ඳනගත් ඵරඹ තිගඵන්ගන් -එහි 
ක්රිඹහකහරීත්ඹ තිගඵන්ගන්- භහ 12යි. ගේ භහ 12ට ඳසගේ 
නීතිභඹ කටයුතු ිනද්ධ ගන්න පුළුන්.  

ගේ ඳනත් ගකටුේඳගත් ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, ගභභ 

ඳනත ක්රිඹහත්භක වීගේ දින ිනට භහ 12ක් තුශ ගේ ඳනගත් 
රතිරහබ රඵහ ගළනීගේ අහින වගත තත්ත්ඹට ඳත් වුණු 
තළනළත්තකුට ක වහ හිමිකේ ඇති ඵ. ක නිහ ගේ ගභභ ඳනත් 
ගකටුේඳගත් අර්ථගඹන් වනඹ රළබීභට අගප්ක්හ කයන අඹ 

භහ 12ක් ඇතුශත දිහ අධිකයණඹකට ගිහින් නු  ඳයන්න 
අලයයි. ගේ ඳනතින් රතිරහබ රඵහ ගළනීභ වහ ගේ ඳණියේවුඩඹ 
ඉක්භනින් භහජගත කිරීභ අලයයි. ක නිහ ක කහර්ඹඹ විගලේ 

එකක්. භහ කිඹනහ, ක ගකීභ තිගඵන්ගන් අධිකයණ 
අභහතයහංලඹටයි කිඹරහ. අධිකයණ අභහතයහංලඹ විිනන් ිනංවර, 
ගදභශ, ඉංග්රීින පුත් ඳත්ර රභහණත් තයේ දළන්වීේ ඳශ කයරහ, 

ක හගේභ යජගය්  ව අනිකුත් භහධයලින් ගේ පිළිඵ 
රභහණත් තයේ භහජඹ දළනුත් කයන්න ඕනෆ.  

ක විතයක් ගනොගයි. ගේ බහගව් ගඵොගවෝ කථහරදී කිඹ 

වුණහ, "උතුය, නළ ගඟනහිය", "උතුය, නළ ගඟනහිය" කිඹරහ.  

අගප් විභරවීය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහට අත් දළකීේ තිගඵන්ගන් 

නළ ගඟනහිය ඳශහත ගළනයි. එතුභහ ක ඳශහගත් ග කි යුතු ඳශහත් 
බහ ඇභතියඹකු ලගඹන් ිනටිඹහ. එතුභහ ක රගද්ලගය් භවජන 
නිගඹෝජිතගඹක්, ක ඳශහගත් ජීත් න ගකගනක්. එතුභහ කිඹන ක 

කරුණුර ඹේ ඳදනභක් තිගඵනහ. ගේ නිහ ඹේ අවුල් වගත 
තත්ත්ඹක් භතු වීගේ අදහනභක් තිගඵනහ. ක අදහනභ නළති 
කය ගළනීභ උගදහ ගේ ඳනගත් අර්ථඹ පිළිඵත්, ගේ ඳනගත් 

ක්රිඹහකහරිත්ඹ පිළිඵත් භහජඹ දළනුත් කශ යුතුයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඊශඟට විගලේ ගද් තභයි, 
ඩේරස ගද්හනන්දහ භන්ත්රීතුභහට කලින් තිබුණු රලසනඹ එතුභහ 
ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි වන් කිරීභ. ගේ ඳනත් ගකටුේඳත යජගය් 

ඉඩේරට අදහශ න්ගන් නළවළ. යජගය් ඉඩේර ඵරඳත්රරහභින් 
ගර ඉරහ, ඹේ   ගවේතුක් නිහ ක ඉඩේලින් ගනයපීභට රක් 
වුණු ක ඵරඳත්රරහභින්ට නළත  ගද්ගඳොශ රඵහ ගළනීභට ගේ ඳනත 

ඳහවිච්චි කයන්න ඵළවළ. ක නිහ ගඵොගවෝ විට උතුය ව  
නළ ගඟනහි ය රගද්ලර තිගඵන ඉඩේ ගඵොගවොභඹක් ගළන ගේ 
ඳනත් ගකටුේඳගත් වන් රතිඳහදන අදහශ කය ගළනීභ අසීරු 

න්න පුළුන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගකොටින්භ කිව්ගොත්, ගේ 
ඳනත් ගකටුේඳත අදහශ න්ගන් ගඳෞද්ගලික අයිතිඹ ඇති ඉඩේ 

පිළිඵ ඳභණයි. ක නිහ ගේගක් සීභහ අපි ගත්රුේ ගන්න ඕනෆ. 
ගභොකද, අනලය තයේ පුළුල් කගශොත්, විභරවීය දිහනහඹක 
භන්ත්රීතුභහ කිව් අනතුයට රක් ගන්න ඉඩ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගභතළන තත් රලසනඹක් 
තිගඵනහ. භගේ ගඳෞද්ගලික අදව අනු නේ, ළඩිගඹන්භ විය 
න්ගන්, ළඩිගඹන්භ ගේ පිළිඵ අධිකයණඹ ඉදිරිඹට ඹන්ගන් 
ගකොශම ගද්ගඳොශ ගළනයි. 1983න් ඳසගේ ඇති වුණු තත්ත්ඹන් 

තුශ ද්රවිඩ ජනතහ තභන්ගේ ගද්ගඳොශ අතවළය දභහ ගිඹහ. ක 
ගරහගව් ඵරවත්කහයගඹන් අයිති කය ගත් ඉඩේර, ගවොය ඔප්පු 
ලිඹහ ගත්ත ඉඩේර ඳදිංචි  නේ එළනි අසථහරදී ගේ ඳනත 

ඳහවිච්චි කයන්න පුළුන්. ක හගේභ අනික් රගද්ලරත්, දකුගේ 
ගන්න පුළුන්, උතුගර් ගන්න පුළුන්, නළ ගඟනහිය ගන්න 
පුළුන්, ඕනෆභ ඳශහතක ගඳෞද්ගලික අයිතිඹ ඇති ඉඩේරරටයි 

ගභඹ අදහශ න්ගන්. ක නිහ ත්රසහදි ක්රිඹහදහභගය් ගවේතු නිහ ඹේ 
අයුතු ක්රභඹකට, අනීතික ක්රභඹකට ගද්ගඳොශක් තු කය ගගන 
තිගඵනහ නේ, ගේ ඳනත ඳහවිච්චි කයන්න පුළුන්කභ 

රළගඵනහ. ක නිහ ගේ ේඵන්ධගඹන් දළනුත් කිරීභ ඉතහ 
ළදගත් නහ.  

ගේ ඳනත් ගකටුේඳත නළත ඉදිරිඳත් කිරීභ ගළන භහ තුටු 
නහ. එදහ ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ගදන ය කිඹවීගේ ඡන්දඹ 
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ළශළක්වීභට භහ කටයුතු කශහ. භගේ හිත ඇතුගශේ වළඟීභක් 

තිබුණහ, භහ ඹේ ආකහයඹකට ඕනෆට ළඩි රති හයඹක් ගඹොමු 
කිරීභ නිහ ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ේපර්ණගඹන්භ ඹටඳත් වුණහද 
කිඹරහ. නමුත් භට තුටුයි, ගේ ඳනත් ගකටුේඳත නළත ඉදිරිඳත් 
කිරීභ ගළන. එදහ උඳගද්ලක කහයක බහගව්දීත් භහ කිව්ගව්, නළත 

ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ඉදිරිඳත් කශ යුතුභයි කිඹරහයි. ගභොකද, 
අහධහයණඹට රක් වුණු ිනංවර, ගදභශ, මුසලිේ ඕනෆභ ගකනකුට 
ක වයවහ ක වනඹ රළගඵනහ.  

ිනංවර ජනතහට අයිති ඉඩේ උතුගර් තිබුණහ නේ ගේ ඳනත් 
ගකටුේඳත භඟින් ක අඹට වන රළගඵනහ. මුසලිේ ජනතහට 
අයිති ඉඩේ උතුගර් තිබුණහ නේ  ක අඹටත් ගේ ඳනත් ගකටුේඳත 

භඟින් වන රළගඵනහ. ක නිහ ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ඹටගත් 
ිනංවර, ගදභශ, මුසලිේ කිඹහ ජහති ගේදඹක් නළතු ිනඹලුගදනහටභ 
වන රළගඵන ඵ ඳභණක් වන් කයන්න ඕනෆ. ක නිහ ගභඹ 

එක ජහතිඹකට, එක ඳශහතකට අයිති ඳනත් ගකටුේඳතක් 
ගනොගයි. ගභඹ ඹේ ආකහයඹකට අගප් යගට් ිනදු වුණු, අපි 
අකළභළති, ක හගේභ අරන්න ව යුදභඹ තත්ත්ඹ නිහ පීඩහට 
ඳත් වුණු මිනිසුන්ගේ ිනවිල් අයිතිහිනකේ නළත සථහඳනඹ 

කිරීභට ගගන එන ඳනත් ගකටුේඳතක්. ක නිහ අපි ගභඹ ිනංවර, 
ගදභශ, මුසලිේ කිඹහ ඳටු විධිඹට දකින්ගන් නළතු ගේ යගට් 
වළභගදනහගේභ රලසනඹකට විඳුභක් ලගඹන් දළක්ගකොත් අඳට 

ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ගත්රුේ ගන්න ඳවසු ගනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ විහදඹ ඇතුශත කහයණහ 

කිහිඳඹක් භතු වුණහ, අධිකයණගය් නු  කටයුතුර රභහදඹ 
පිළිඵ. ක හගේභ අගප් ගරු භහින්ද අභයවීය ඇභතිතුභහ 
ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි වන් කශහ, ගඳොදුගව් රංකහගව් ිනවිල් 

අධිකයණර තිගඵන නු  කටයුතුර රභහදඹ ගළන. 
හභහනයගඹන් ගගේ තිගඵන යවහයඹ තභයි, "නු  ඹන්ගනෝ 
ළනගන්ගනෝ"යි කිඹන එක. කක තයඹක්. අධිකයණභඹ 
කටයුතුර තිගඵන අධික රභහදඹ ළශළක්වීභට කිිනභ ආකහයඹක 

රහගඹෝගික විඳුභක් භෆත කහරගය් ක්රිඹහත්භක කයන්න අඳට ඵළරි 
ගරහ තිගඵනහ. අධිකයණ කිහිඳඹක් ළඩිපුය පිහිටුහ තිගඵන 
ඵත්, විනිලස ඹකහයරුන් ඳත් කිරීගේ ඹේ රගතිඹක් තිගඵන 

ඵත් භහ පිළිගන්නහ.  

කත්, අගප් යගට් නීතිගය් කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ - procedural laws - 

පිළිඵ කිිනභ දියුණුක් භෆත කහරගය්දී ිනද්ධ ගරහ නළවළ. ක 
පිළිඵ වදරහ තිගඵන ගකටුේඳත් අද ඳළත්තකට දහරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යුක්තිඹ ඉටුවීභ කිඹන නීතිගය් 

හධහයණත්ඹ පිළිඵ කහයණඹ යගට් ජනතහගේ මලික 
අයිතිහිනකේ අතගර් තිගඵන රධහන එකක්. ක නිහ ගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ගේ කහයණගය් ළදගත්කභ රකහ අධිකයණ 

කටයුතුර රභහදඹ  - laws' delays - ළශළක්වීභ පිළිඵ ගනභ 
ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹක් ඳත් කය තිගඵනහ. අධිකයණ 
ඇභතිතුභහ, නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ, නීතිඥ භවත්රු ඇතුළු දළන 

උගත් ිනඹලු ගදනහභ ේඵන්ධ කයගගන අධිකයණ අභහතයහංලඹත් 
භඟ ගේ ළගඩ් කයන්න අලයයි. අධිකයණ අභහතයහංලඹට 
විතයක් ක කටයුත්ත කිරීභට අඳවසුයි. ගභොකද, අධිකයණ කටයුතු 

රභහදඹ ළශළක්වීගේ ක්රිඹහලිගඹන්  හර්ථකත්ඹක් රඵන්න ඳසු 
ගිඹ ය ගණනහ පුයහභ එභ අභහතයහංලඹ අභත් ගරහ 
තිගඵනහ. ක කහයණඹ පිළිඵ දිගින් දිගට කථහ කයපු 
පුද්ගරඹකුට වළටිඹටයි භභ ගේ කහයණඹ කිඹන්ගන්. එක් එක් 

පුද්ගරඹන් ගළන කිඹන කථහක් ගනොගයි. අධිකයණ කටයුතුර 
රභහදඹ ළශළක්වීභ අතින් අපි අහර්ථක ගරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ක හගේභ ගේ ගරු බහගව්දී 

භතු වුණහ නීතිඳතිතුභහගේ යහජකහරි ගළන. ගරු අජිත් 
භහන්නප්ගඳරුභ භන්ත්රීතුභහත් ක ගළන විගලේගඹන්භ කිව්හ. අලුත් 

නීතිඳතිතුභහ කහර්ඹක්භ හගේභ, හධහයණ ගකගනක්. නීතිඳති 

ගදඳහර්තගේන්තුගව් ඳතින රභහදඹන්ට එතුභහ ඹටගත් ඹේ 
විඳුභක් එයි කිඹරහ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. හිටපු 
නීතිඳතියගඹකු න ඳහලිත රනහන්දු භවතහ විරහභ ගිඹහට ඳසගේ 
ගඳොතක් එළි දළක්වහ. ක ගඳොගත් නභ තභයි, "නීතිඳති උඳගදස 

ඳතමි." ක කිඹන්ගන්, ඹේ රලසනඹක් තිගඵනහ නේ නීතිඳති 
උඳගදස ඳළතුහභ කක හභහනය මිනිසුන්ගේ බහහගන් කිඹනහ 
නේ "ගල් ගනහ." නළත උඩට එන්ගන් නළවළ. අවුරුදු 2, 3, 4, 5 

ගවෝ 10 කල් ඹනහ. අහධහයණ ගර ග ෝදනහට රක් වුණු 
පුද්ගරගඹෝ දන්නහ කක ගකොච් ය දුකක්ද කිඹරහ. ක හගේභ 
තය අඳයහධකහයගඹෝත් දන්නහ කක ගකොච් ය ගවො ළඩක්ද 

කිඹරහත්. තභන්ගේ යදකහරීත්ඹ පිළිඵ අනහයණඹ න නු  
විබහග ගල් කයන්නට තභයි ගඵොගවෝ ගරහට නීතිඳති උඳගදස 
ඳතන්ගන්. ක නිහ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, නීතිඳති 

ගදඳහර්තගේන්තු රතිංසකයණඹ කයන්න; නීතිඳති 
ගදඳහර්තගේන්තුට අලය පිරිස ඵරඹ රඵහ ගදන්න; නීතිඳති 
ගදඳහර්තගේන්තුට අලය කයන ගගොඩනළඟිලි රඵහ ගදන්න. 
නීතිඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව් කහර්ඹක්භතහ ළඩි කිරීභට අලය 

කයන්නහ ව ිනඹලු ළඳ ඳවසුකේ රඵහ දීරහ නීතිඳති 
ගදඳහර්තගේන්තු ලක්තිභත් කිරීභට අසථහක් අද ගේ යගට් ඇති 
ගරහ තිගඵනහ. කක ගේ අසථහගව් කශ යුතුයි. අපි 

ගනොකගශොත් කයන්න ගකගනකුත් නළවළ. ක නිහ භභ නළත 
නළත ක කහයණඹ භතක් කයනහ.  

ගරු ජනහධිඳතිතුභහට, අගභළතිතුභහට, අධිකයණ විඹ බහය 

ඇභතිතුභහට භහ කිඹන්ගන්, නීතිඳති ගදඳහර්තගේන්තු සහවරනයි 
කිඹරහ අවක ඵරහගගන ඉරහ වරිඹන්ගන් නළවළ. අඳට ග කීභක් 
තිගඵනහ, නීතිඳති ගදඳහර්තගේන්තු කහර්ඹක්භ කයන්න. ක 

ගකීභ ඳළවළය අරින්ගන් නළත්නේ අපි ආේු  ඳක්ගය් හිටිඹත් 
එකයි; විඳක්ගය් හිටිඹත් එකයි. කක ගේ යගට් පුයළිනඹන්ට 
කයන අහධහයණඹක්. නීතිඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව් ඳතින 

ඵයඳතශ රභහදඹ නිහ අහනගය්දී ගේ යගට් විත්තිකහයගඹොත්, 
හක්ක කහයගඹොත්, අඳයහධ වින්දිතගඹොත් කිඹන ිනඹලු ගදනහභ 
අහධහයණඹට රක් නහ. කක ළශළක්වීභට අඳ කටයුතු කශ 
යුතුයි.  

භහ අහන ලගඹන්, නිහ 65,000 යහඳෘතිඹ පිළිඵ 
කිඹන්න කළභළතියි. ගරු අභයවීය අභහතයතුභහත් ක ගළන වන් 
කශහ. නිහ 65,000 යහඳෘතිඹ ඉතහභ සුවිගලේෂී යහඳෘතිඹක්. ක 

ළඩටවන තුළින් නිළකභ එභ පුයළිනඹන්ට අලය ආකහයගය් 
නිහ අපි රඵහ දිඹ යුතුයි. ක හගේභ විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ 
ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ වළටිඹට අපි ගභහිදී රතිඳත්තිභඹ 

තීයණඹක් අයගගන තිගඵනහ. ගරු අග්රහභහතයතුභහ අඳට උඳගදස 
දීරහ තිගඵනහ, ක නිහ 65,000භ කුඩහ විදුලි ඵරහගහය ඵට ඳත් 
කයන්න. ක ෆභ නිකභ වර සර්ඹඹ ගකෝලින් ලක්තිභත් 

කයරහ, එයින් උඳඹන මුදර නිගේ හිමිඹහට භහිනක ආදහඹභක් 
ලගඹන් රඵහ ගන්න පුළුන් ආකහයඹට අපි net accounting 
කිඹන ක්රභඹගව්දඹ වඳුන්හ ගදනහ. ක යහඳෘතිඹ ඹටගත් අපි 
නිහ 65,000 වදනහ විතයක් ගනොගයි. ක භඟභ කුඩහ විදුලි 

ඵරහගහය -සර්ඹඹ විදුලි ඵරහගහය- 65,000කුත් ඉදි නහ කිඹන 
කහයණඹ භහ කිඹන්න අලයයි. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

[பஷ.ப. 4.25] 

 
ගු සිවශ්ක්වර ආනන්දන් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சஷலசக்தஷ ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகரல தமயமதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கடர, 

ஆட்சஷயுஶஷம (லஷடசட ற்பஶடுகள்) சட்டநயம் சம்பந்தஶன 

லஷலஶதத்தஷல் னக்குப் டபசுலதற்குச் சந்தர்ப்பம் அரஷத்தமக்கு 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

நன்மஷமத் ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷன்டமன். இந்தச் 

சட்டநயஶனது, எருலர் தது அமசஶச் தசஶத்துக்கமர 

நஸதஷன்மத்தஷநடஶக ஸட்டுக்தகஶள்லது ததஶடர்பஶனதஶகும். 

பஶதஷக்கப்பட்ட க்கலக்கு நஸதஷ கஷட்ட டலண்டுதன்பதஷல் 

ஶற்ரக் கருத்துக்கு இடஷல்மய. அன்ர தகஶலம்நெ, 

மயகம், அநுஶதநெம் டபஶன்ம பகுதஷகரஷலிருந்து 

ஶரஶன தஷழ் க்கள் பட்டப்பகலில் 

லஷட்டிடிக்கப்பட்டனர். பயர் நடுவீதஷஷல் உஷருடன் 

தகஶலத்தப்பட்டனர்; தலட்டியும் சஶய்க்கப்பட்டனர். 

அலர்கரது உமடமகலம் டசஷப்நெக்கலம் பமஷக்கப்பட்டன; 

கமடகள் சூமமஶடப்பட்டன; அலர்கரது வீடுகலம் 

தசஶத்துக்கலம் அபகஶஷக்கப்பட்டன. சஷமமச்சஶமயகள்கூட 

பஶதுகஶப்பற்மனலஶக ஶமஷன. சஷமமஷலிருந்த தஷறர்கள் 

ஈலஷக்கஷன்மஷக் தகஶமய தசய்ப்பட்டனர். எடதஶரு 

எற்ரம! இமலகள் அமனத்துட அச அநதஷடஶடும் 

அணுசமைடஶடுட நமடதபற்மன. இலற்ரக்தகல்யஶம் 

த்தமக நஷலஶைம் லறங்கப்படும்?  

குடிநஸர் டகட்டுப் டபஶஶடிலர்கலக்கு தஷஶக கடந்த 

அசஶங்கத்தஶல் நடத்தப்பட்ட தஶக்குதல்கலக்கு இந்த 

அசஶங்கம் நஷ்டஈடு லறங்க நைன்லந்துள்ரது. ஆனஶல், 

கஶயங்கஶயஶக தஷழ் க்கள்ஸது டற்தகஶள்ரப்பட்ட 

தஶக்குதல்கலக்கு இதுலம ந்த அசஶங்கநைம் நஸதஷமப் 

தபற்ரக்தகஶடுக்கலஷல்மய. ஶமஶக, நல்லிைக்கம் ன்ம 

தபஶஷல் கஶைஷகமர அபகஶஷப்பதும் நெதஷ குடிடற்மங்கமர 

டற்தகஶள்லதும் ததஶடர்ந்துதகஶண்டட இருக்கஷன்மன. 

ஆனஶல், நெதஷ நல்யஶட்சஷ அசஶங்கம் லடக்கஷலும் கஷறக்கஷலும் 

இன நல்லுமமல அல்யது நல்லிைக்கத்மத ற்படுத்துதன்ர 

ததஶடர்ச்சஷஶக ஜனஶதஷபதஷ அலர்கலம் பஷதர் அலர்கலம் 

கூமஷ லருகஷன்மஶர்கள். அலர்கள் டுக்கஷன்ம நைற்சஷகலக்கு 

நஶங்கலம் உரதுமைஶகச் தசற்பட ஆத்தஶக 

இருந்தஶலும், அசஶங்கத்தஷன் தசற்பஶடுகள் டலரலஷதஶக 

இருக்கஷன்மன. அதன்நயம் ங்கலமட தஷழ் க்கமர இந்த 

அசஶங்கம் தள்ரஷஷருக்க - ட்டிஷருக்க மலத்தஷருக்கஷன்மது.  

குமஷப்பஶக, லடக்கு ஶகஶை சமபஷல் க்கரஶல் 

ததஶஷவுதசய்ப்பட்ட ஶகஶை சமப உரப்பஷனர்கள் 

இருக்கஷன்மஶர்கள். நைதயமச்சர் எருலரும் இருக்கஷன்மஶர். 

லடக்கு, கஷறக்மகச் டசர்ந்த க்கரஶல் ததஶஷவுதசய்ப்பட்ட 

தஷழ்த் டதசஷக் கூட்டமப்பஷன் பஶஶலன்மப் 

பஷதஷநஷதஷகலம் இருக்கஷன்மஶர்கள். அவ்லஶமஷருந்தும், த்தஷ 

அசஶங்கத்தஷனஶல் நைன்தனடுக்கப்படுகஷன்ம அபஷலஷருத்தஷத் 

தஷட்டங்கள் சம்பந்தஶக ஶகஶை சமபயுடடனஶ அல்யது 

பஶஶலன்ம உரப்பஷனர்கலடடனஶ ந்தலஷதஶன 

கயந்தஶடயஶசமனயும் தசய்ப்படுலதஷல்மய. அந்த 

க்கலமட லஷருப்பத்துக்கு ஶமஶக அல்யது க்கள் 

பஷதஷநஷதஷகலமட லஷருப்பத்துக்கு  ஶமஶக தன்னஷச்மசஶக 

அத்தமக அபஷலஷருத்தஷத் தஷட்டங்கள் 

நைன்தனடுக்கப்படுகஷன்மன. இது பல்டலரபட்ட சர்ச்மசகமரக் 

கஷரப்பஷஷருக்கஷன்மது. குமஷப்பஶக, 65,000 வீட்டுத்தஷட்டம் 

ததஶடர்பஶக ங்கலமட ந்த ஆடயஶசமனயும் 

தபமப்படலஷல்மய. ங்கலமட தகரல உரப்பஷனர் 

சுந்தஷன் அலர்கள் இந்த 65,000 வீட்டுத்தஷட்டம் ததஶடர்பஶக 

ஷகத்ததரஷலஶக இந்த சமபஷடய டுத்துக் கூமஷஷருக்கஷமஶர். 

இந்த ண்ைஷக்மக இட்டிப்பஶக்கப்பட டலண்டும். அதஶலது, 

1,30,000 ஆக அதஷகஶஷக்கப்பட டலண்டும். அந்த வீட்டுத்தஷட்டம் 

சூறலுக்டகற்மஶற்டபஶல் நஷந்தஶக அமக்கப்பட டலண்டும். 

அதஶலது, சஸதந்து, கல், ைல் தகஶண்டு கட்டப்பட 

டலண்டும். அங்கு குடிஷருக்கஷன்ம ங்கலமட க்கரஷன் 2 - 3 

தமயநைமமஷனர் லஶறக்கூடிலஶமஶன எரு சூழ்நஷமயம 

அங்கு ற்படுத்த டலண்டுதன்ர ததஶடர்ச்சஷஶக இந்தச் 

சமபக்குள்லம் தலரஷஷலும் பய தடமலகள் நஶங்கள் 

லலியுரத்தஷயும்கூட, அது சர்ச்மசக்குஶஷ லஷடஶக இன்னநைம் 

ததஶடர்ந்துதகஶண்டிருக்கஷன்மது. இருந்தஶலும், இன்மம 

தஷனம் தகரல அமச்சர் டஜஶன் அதுங்க அலர்கள் அமத 

ஸள்பஶஷசஸயமன  தசய்லதஶகக் கூமஷஷருந்தஶர். உண்மஷல் 

இந்த நல்யஶட்சஷம ற்படுத்துலதற்கஶக ஆதவு லறங்கஷ 

ங்கலக்கு, இப்படிஶன  அபஷலஷருத்தஷத் தஷட்டங்கரஷல்கூட 

இந்த அசஶங்கம் குமமந்தபட்சம் தன்நமட 

நல்தயண்ைத்மதக் கஶட்டஶலிருப்பது கலமயரஷக்கஷன்மது. 

இருப்பஷநம், இந்த வீட்டுத்தஷட்டத்தஷன் ண்ைஷக்மகம 

1,30,000 ஆக அதஷகஶஷப்படதஶடு, வீட்டின் அமப்மப ஶற்மஷ 

நஷந்தஶனததஶரு வீட்டுத்தஷட்டஶக அது அமக்கப்பட 

டலண்டுதன்பது  ங்கலமட டகஶஶஷக்மகஶக 

இருக்கஷன்மது.  

ஸள்குடிடற்மத்மத டுத்துக்தகஶண்டஶல், இடம்தபர்ந்த 

தஷழ் க்கலக்குத் தங்கலமட தசஶந்த இடங்கரஷடய ஸரக் 

குடிடம நைடிஶத துர்ப்பஶக்கஷ நஷமயம  

ற்பட்டிருக்கஷன்மது. அது கஷறக்கஷல் குமஷப்பஶக சம்நேஶக 

இருக்கயஶம், அல்யது லடக்கஷல் டகப்பஶப்நெயலஶக, 

ஶழ்ப்பஶைஶக, லன்னஷஶக இருக்கயஶம்! இப்படிஶக 

பல்டலர இடங்கரஷடய தஷழ் க்கலக்குச் தசஶந்தஶன 

கஶைஷகள் ஸரக் மகரஷக்கப்படஶத நஷமயமகள் 

கஶைப்படுகஷன்மன. ஆகடல, தஷழ் க்கலமட தசஶந்தக் 

கஶைஷகரஷடய அலர்கமர ஸள்குடிடற்மம் தசய்லதற்கும் 

வீடுகமரக் கட்டுலதற்கும் அசஶங்கம் உஶஷ 

நடலடிக்மககமர டுக்க டலண்டும்.  

இதற்கு அப்பஶல் பஷடதச ஶஸதஷஶக, ஶலட்ட ஶஸதஷஶக 

நமடதபரகஷன்ம எருங்கஷமைப்நெக் குலக் கூட்டங்கரஷடய 

டுக்கப்படுகஷன்ம ந்தத் தஸர்ஶனங்கமரயும் 

நமடநைமமப்படுத்த நைடிஶத துர்ப்பஶக்கஷ நஷமயஷடய அச 

அதஷகஶஶஷகள் இருக்கஷமஶர்கள். உதஶைஶக, இஶணுலத்தஷன் 

பஷடிஷல் இருக்கஷன்ம கஶைஷகமர லஷடுலஷப்பதற்கு 

எருங்கஷமைப்நெக் குலக் கூட்டத்தஷல் தஸர்ஶனம் டுத்தஶலும் 

அமத லஷடுலஷக்கநைடிஶல் இருக்கஷன்மது. அவ்லஶடம 

உள்லஶட்சஷச் சமபகரஷனஶல்  நஷர்லகஷக்கப்படுகஷன்ம, ஷக 

டஶசஶகப் பஶதஷக்கப்பட்டிருக்கஷன்ம பல்டலர வீதஷகமரக் 

குமமந்தபட்சம் தஷருத்தஷமப்பதற்கு அங்கு கஷலல் டுக்க 

நைடிலஷல்மய; ைல் டுக்க நைடிலஷல்மய. ஆனஶல், 

சட்டலஷடஶதஶக இமல தலரஷ ஶலட்டங்கலக்குக் 

தகஶண்டுதசல்யப்படுகஷன்மன. ஆகடல, அசஶங்கம் 

இமலபற்மஷ கூடி கலனத்மதச் தசலுத்த டலண்டும்.  

அடுத்ததஶக, லஷலசஶஷகள் இந்த லருட கஶயடபஶக 

தநற்தசய்மகஷல்  உற்பத்தஷ தசய்த தநல்மயக்கூட லஷற்க 

நைடிஶத நஷமயம இன்ர ற்பட்டிருக்கஷன்மது. அசஶங்கம் 

எரு லஷலசஶஷஷடஷருந்து 2,000 கஷடயஶகஷஶம் தநல்மயக் 

தகஶள்நைதல் தசய்யும் ன்ர தசஶல்யப்பட்டஶலும் அது 

நமடநைமமப்படுத்தப்படஶத பட்சத்தஷடய அலர்கள் அந்த 

தநல்மய ஷகக் குமமந்த லஷமயஷடய தனஷஶருக்கு லஷற்பமன 

தசய்டலண்டிஷருக்கஷன்மது. ஜனஶதஷபதஷ அலர்கலக்கு இந்த 

நஶட்டிலிருக்கஷன்ம லஷலசஶஷகள் தபருரலஷல் ஆதமல 

லறக்கஷஷருக்கஷமஶர்கள். ஆகடல, அலர்கலமட நயனஷல் இந்த 

அசஶங்கம் கூடுதயஶன கலனத்மதச் தசலுத்த டலண்டுதன்ர 

இந்த டநத்தஷல் டகட்டுக்தகஶள்கஷன்டமன். 

ல்மய நஷர்ைம் சம்பந்தஶன கூட்டங்கள் ஶலட்ட 

ஶஸதஷஶக நமடதபற்ரக்தகஶண்டிருக்கஷன்மன. லடக்கு, 

கஷறக்மகப் தபஶரத்தலமஷடய அங்கு லஷடசடஶன சஷய 

பஷச்சஷமனகள் இருக்கஷன்மன. உதஶைஶக, அங்கு நஷய 

1133 1134 
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அபகஶஷப்நெகள் பய லறஷகரஷல் நமடதபற்மஷருக்கஷன்மன. 

பமடத்தப்பஷனஶல் நஷயங்கள் அபகஶஷக்கப்பட்டிருக்கஷன்மன. 

அடதடபஶல் டலரலஷதஶகவும் அபகஶஷக்கப்படுகஷன்மன.   

உதஶைஶக,  லவுனஷஶ ஶலட்டத்மத டுத்துக்தகஶண்டஶல், 

லவுனஷஶ ததற்கு சஷங்கர பஷடதச தசயகத்துக்தகன 47.3 

சது கஷடயஶஸற்மர் கஶைஷ  சுவீகஶஷக்கப்பட்டிருக்கஷன்மது. 

இதனஶல் ல்மய ஸள்நஷர்ைம் தசய்லதஷடய பஶஶஷ 

தநருக்கடிகள் ற்பட்டிருக்கஷன்மன. ஆகடல, அசஶங்கம் இந்த 

லஷடங்கமரக் கலனத்தஷல் டுக்க டலண்டும்.  

டலும், .நஶ.வுக்கும் சர்லடதச சநகத்தஷற்கும் 

லஶக்குரதஷரஷத்தபடி அசஶங்கம்  பங்கலஶதத் 

தமடச்சட்டத்மத நஸக்கலஷல்மய. அடதடபஶல், கஶைஶல் 

டபஶனலர்கள் ததஶடர்பஶக கடந்த 7 லருட கஶயஶக 

ந்தலஷதஶன பதஷலும் லறங்கநைடிஶத நஷமயம 

ற்பட்டிருக்கஷன்மது. அசஷல் மகதஷகரஷன் லஷடத்தஷல் 

ஜனஶதஷபதஷ அலர்கள் ங்கலமட தமயலர் சம்பந்தன் ஶ 

அலர்கலக்கு லறங்கஷ லஶக்குரதஷகள்கூட இற்மமலம  

நஷமமடலற்மப்படஶல்  இருக்கஷன்மன. இதற்கும் அப்பஶல் சஷய 

தஷனங்கலக்கு நைன் ஶழ்ப்பஶைத்தஷடய சஶலகச்டசஶஷஷல் 

தற்தகஶமயப்பமட அங்கஷதஶன்ர மகப்பற்மப்பட்டமதக் 

கஶைஶக மலத்துக்தகஶண்டு ஸண்டும் லடக்கஷடய 

இஶணுலத்மத நஷந்தஶக மலத்தஷருப்பதற்கும் இந்த 

அசஷல் மகதஷகமரத்  ததஶடர்ந்தும் சஷமமகரஷல் 

மலத்தஷருப்பதற்கும் நைற்சஷகள் டற்தகஶள்ரப்படுகஷன்மன. 

அத்துடன், நல்லிைக்கத்மதப்பற்மஷ ததஶடர்ச்சஷஶக தஷழ் 

க்கள் த்தஷஷலும் லடக்கு, கஷறக்கஷலும் ட்டும் டபசஷனஶல் 

டபஶதஶது. எட்டுதஶத்தஶக ததற்கஷலும் லடக்கஷலும் குமஷப்பஶக 

இீ்ந்த அசஶங்கத் தப்பஷனஶஷமடஷலும் அந்த னஶற்மம் 

ற்படடலண்டும். அதற்கூடஶகத்தஶன் உண்மஶன 

நல்லிைக்கத்மத ற்படுத்த நைடியுதன்ர கூமஷக்தகஶள்ர 

லஷரும்நெகஷன்டமன். நன்மஷ.  

 
[අ.බහ. 4.34] 
 

ගු නෙල් 0  ජඳක්ෂ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு நஶல் ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, කහරහගයෝධ (විගලේ 
විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත ගදළනි ය කිඹළවීගේ විහදඹ 
ඳතින ගේ අසථහගව්දී අඳටත් ක ේඵන්ධගඹන් අදවස කීඳඹක් 

ගේ උත්තරීතය බහට ඉදිරිඳත් කයන්න රළබීභ ේඵන්ධගඹන් 
රථභගඹන්භ අඳ තුටු නහ.  

ගභභ ඳනත් ගකටුේඳගතහි ඇතුශත් නීතිඹ පිළිඵ ව එහි 

ක්රිඹහකහයකේ පිළිඵ අද ද පුයහට ගනොගඹක් 
භන්ත්රීරුන්ගගන් ගඵොගවෝ කරුණු කහයණහ කිඹළවුණහ. ගරු 
විජඹදහ යහජඳක් ඇභතිතුභහ ඇතුළු ගඵො ගවෝ ගදගනක් එහි 

ක්රිඹහකහරිත්ඹ පිළිඵ ගේ උත්තරීතය බහට කරුණු ඳළවළදිලි 
කශහ. ගේ යගට් ය තිවක කහරඹක් තිසගේ කුරිරු ත්රසතහදඹක් 
ඳළතුණු ඵ අඳ දන්නහ. හභහනයගඹන් ගරෝකගය් ඕනෆභ යටක 
යුද්ධඹකට ඳසගේ ඊශඟට ඳළන නඟින රලසන තභයි නළත ඳදිංචි 

කයවීභ, ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කිරීභ ව පුනරුත්ථහඳනඹ 
කිරීභ. ගේ ංකල්ඳඹන් අතගර් ඉඩේර ඇත්ත අයිතිකරුන් 
කවුද කිඹන රලසනඹත් ගරෝකගය් ඕනෆභ යටක රහගඹෝගික ඳළන 

නඟින රලසනඹක්.  

1983 භළයි භහගය් 01ළනිදහ ඉරහ 2009 භළයි භහ ගය් 
18ළනිදහ දක්හ කහර සීභහ තුශ ඹේ ටන්කහමී ත්රසතහදී 
කේඩහඹභක ක්රිඹහකහයකේ ගවේතුගකොටගගන ිනදු වුණු ඹේ අහින 
වගත තත්ත්ඹන් ේඵන්ධගඹන් නීතිඹ කන්න අද ගේ 

ඳනත් ගකටුේඳත තුළින් කටයුතු කයරහ තිගඵනහ. ඊට අදහශ 

නීතිඹ දීර්ා කිරීභ පිළිඵ ගළටලුක් නළවළ. වළඵළයි, රහගඹෝගික 
ගේ නීතිඹ යට තුශ ක්රිඹහත්භක කයන්ගන් ගකොගවොභද කිඹන 
රලසනඹ පිළිඵ ගරු ඇභතිතුභහ ඇතුළු ආේු  මීට ඩහ ළඩි 
අධහනඹක් ගඹොමු කශ යුතු ඹළයි භහ දළඩි ගේ විලසහ කයනහ.  

2009 භළයි 18 ළනිදහයින් ඳසගේ ඳවුල් කකක විතයක් 
2,33,000කට ළඩිඹ එල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹ නිහ අතළන් වන් 
වළටිඹට නළත ඳදිංචි කශ ඵ අඳ දන්නහ.  නළ ගඟනහිය 
රගද්ලගඹන් මුසලිේ ජනතහ 70,000කට ළඩි  ංඛ්යහක්, - ඳවුල් 
ලගඹන් ගත්ගතොත් 15,000කට ළඩි ංඛ්යහක්- ඳළඹ 48ක් 

ඇතුශත එදහ යණහගතයින් විධිඹට එල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹ විිනන් 
එශහ දළේභහ. රහ ගඹෝගික  නගඹන් අඳ කථහ කගශොත් එශහ 
දළේභහ. දශ ලගඹන් ගත්ගතොත් අතළන් වන්ගගන් ිනඹඹට 4ක් 

ඳභණ ිනංවර ජනතහක් උතුරු රගද්ලගඹන් එළිඹට ඇවිල්රහ 
ජීත් ගනහ. එදහ හිටපු ගදභශ න්ධහනගය් භන්ත්රීරු හගේභ 
එක්ත් ජහතික ඳක්ගය් භන්ත්රීරු ජහතයන්තයඹත් එක්ක 

එකතුගරහ නළත ඳදිංචි කිරීේ පිළිඵ භව ගරොකු ද්දඹක් 
ගගොඩ නඟපු ආකහයඹ අඳ දළක්කහ. යණහගතයින් නළත ඳදිංචි 
කිරීභ කඩිනමින්  කයන්න ඕනෆඹ කිඹහ ඔවුන් භතඹක් ගගොඩ 

නළඟුහ. වළඵළයි, එදහ අගප් ආේු  ය වතයක් ඇතුශත 
 මිලිඹනඹකට ළඩිඹ බිේ ගඵෝේඵ ඉත් කයරහ, ඉතහභත් ගකටි 
කහරඹක් තුශ ඳවුල් කකක 2,33,000කට ළඩි ංඛ්යහක් භමිගය් 

ඳදිංචි කශහ. නිහ වළදුහ. දළන් අය නිහ 65,000 ගළන ගඵොගවෝ 
ගදගනක් කථහ කයනහ. කහගය් රමිතිඹ ගළන කථහ කයනහ. එදහ 
ඳළති අගප් ආේු  නිහ රක්ඹකට ළඩි රභහණඹක් 
රහගඹෝගික බිභ ගගොඩ නළඟුහ. වළඵළයි, ඉන්දිඹන් ආේු ගන් 

වදන්න ගඳොගයොන්දු වුණු නිහ 65,000 අවුරුදු වතයක් ගත 
ගරහත් තභ වදනහ. ඔඵතුභන්රහගේ ආේු ත් එක්ක 
එකතුගරහ ගවෝ ක කට්ටිඹ ගේ ගගල් 65,000  වළදුගොත් ගවොයි 

කිඹන එකයි අගප් විලසහඹ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ ඳවුල් 2,33,000 ඳදිංචි 
කගශේ  ඔවුන් විලසහ කයන විධිඹට ඔවුන්ගේ භමිගය්යි. එදහ හිටපු 
නිරධහරින්ට, ග්රහභ ගේකට, රහගද්ය ඹ ගල්කේට, දිහඳතිට "ගේ 
භගේ ඉඩභ" කිඹරහ ඔවුන් වතික කයපු භමිඹ තුශයි ඔවුන් ඳදිංචි 

කගශේ. නමුත් ගේ නීතිඹ ආහට ඳසගේ ගභොකක්ද ගන්ගන්? 
එංගරන්තගය් විතයක් උතුගර් ජනතහ රක් ගදකවභහයක්, තුනක් 
විතය  හඹ කයන ඵ අඳ දන්නහ. එදහ ඳළති ත්රසතහදඹ නිහ 

අතළන් වන් විධිඹට පිට යටට ගිහිල්රහ, ඩඹසගඳෝයහ විධිඹට 
යහඳහය කයගගන, දරුභල්රන් වදහගගන ගකෝටිඳති 
යහඳහරිකයින් විධිඹට ඔවුන් ජීත් ගනහ. කළනඩහ ගත්තත් 

එගවභයි. මුල් අයිතිකරුන් විධිඹට ගේ භමිඹට අයිතිහිනකේ 
කිඹන්න ගේ ිනඹලු ගදනහටභ වළකිඹහ රළගඵනහ. කකත් 
අවුරුද්දක කහර සීභහ ඇතුශත ඉතහභත් ය ඝ්රගඹන් කයන්න ඕනෆ. 

වළඵළයි, ගේගක් අහන රතිපරඹ ගභොකක්ද? එල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹ 
නිහ ය තිවක් යුද්ධගඹන් ඵළට කහපු, යුද්ධඹ නිහ අතළන්  වුණු 
ජනතහ නළත ඳදිංචි කශහ. අවුරුදු තිවකට කලින් ගේ යටින් 
පිටත් වුණු භවත්තගඹක් නළත ගේ යටට ඇවිල්රහ ටයි එකකුයි, 

ගකෝට් එකකුයි ඇගගන ඹහඳනඹට ගිහිල්රහ, ගකගනක් දළන් 
ඳදිංචි ගරහ ඉන්න භමිගය් මුල් අයිතිකරු ඔහුඹ කිඹරහ ක ගගදයට 
අයිතිහිනකේ කිඹනහ. 

දළන් ගභොකක්ද ගන්ගන්? ගේ කහයණඹ උහවිඹට අයගගන 
ගිඹහ කිඹමුගකෝ. එතගකොට කිළිගනොච්චිර, මුරතිව්ර, 
පුනරීන්ර, පුදුකුු ඉරිප්පුර අහිංක අේභහ ගකගනකු, තහත්තහ 
ගකගනකු උහවිඹට ගිහිල්රහ නු  කිඹන්ගන් ගකොගවොභද? 
ගද්ලඳහරන ඵරඳෆේ භත නළත ඳදිංචි කිරීේ කිඹරහ විල්ඳත්තු 

කළගල්ත් ශුද්ධ කයගගන ඹනහ අපි දළක්කහ. ගේ විධිඹට ඹේ ඹේ 
ගද්ලඳහරන ඵරඳෆේ එක්ක ක අඹ ආගොත් ගභොකක්ද ගන්ගන්?  

1135 1136 



ඳහර්ලිගේන්තු 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ය 30ක යුද්ධඹ නිහ 
අතළන් වුණු ජනතහක් තභයි ක රගද්ලර ඉන්ගන්. යුද්ධඹ 
අන් වුණහ, ගගල් ගදොයල් වදහගත්තහ, ශභයි ඉසගකෝගල් 

ඹළව්හ, කුඹුයක් ගකොටහගගන, එගවභ නළත්නේ මුහුදු ගිහිල්රහ 
ජීත් වුණහ. දළන් ක ගගදයට අයිතිහිනකේ කිඹහගගන  ක ගගදය 
ඉන්න අඹ ගගදරින් ගදොට්ට ඇදරහ දහන්න එංගරන්තගය් ඉරහ 

භවත්තගඹක් එනහ. කගකන් ඵළටකන්ගන් කව්ද? උතුගර් ජීත් 
න අහිංක ගදභශ ජනතහ තභයි නළත තහක් ගේ නිහ 
ඵළටකන්ගන්. ගේ නීතිඹ ගගනළල්රහ ජහතයන්තයගය් ඉන්න අඹට 

රංකහට ඇවිල්රහ ඉඩේ මිරදී ගන්න ඳවසුකේ වළදුහට කභක් 
නළවළ. වළඵළයි, ගභගතක් කල් අගප් යගට් ජීත් වුණු ජනතහට 
අහධහයණඹක් ගන්න ගදන්න ඵළවළ. නළ ගඟනහිය ගන්න 

පුළුන්, උතුගර් ගන්න පුළුන් එල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹත් එක්ක 
වළප්පිරහ ගඵොගවොභ අභහරුගන් ජීවිත ගගොඩනඟහ ගත් උදවිඹට 
ගභළනි නීතිඹක් නිහ අහධහයණඹක් ගන්න ඉඩ තිඹන්න ඵළවළ.  

එක් ඳළත්තකින් ගේ ආේු ගව් අලුත් රතිඳත්තිත් එක්ක 

විගද්ශිකඹන්ට රංකහගව් ඉඩේ මිරදී ගන්න පුළුන්. ගදභශ 
ඩඹසගඳෝයහගව් ඉන්න ගඵොගවෝ ගදගනක් විගද්ය ඹ ඳහසගඳෝට් 
තිගඵන අඹ. ක කට්ටිඹ කේඩහඹේ ලගඹන් එකතු ගරහ අක්කය 

දවස ගණන් උතුරු නළ ගඟනහිය ඉඩේ භංගකොල්ර කෆභකට 
සදහනේ ගන්නත් ඵළරි නළවළ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 
එගවභ ගයි කිඹරහ භභ කිඹන්ගන් නළවළ. වළඵළයි, එගවභ 

ගනොගයි කිඹරහ කිඹන්නත් ඵළවළ. ගභොකද, ක කට්ටිඹට භහගේ 
විධිඹට එන්නත් පුළුන්. ක අඹට මුදල් ඵරඹ තිගඵනහ; 
ගද්ලඳහරන ඵරඹ තිගඵනහ. ක අඹ ඇවිල්රහ අහිංක ගදභව්පිඹන් 

ගගල්ලින් එළිඹට ඇදරහ දහරහ නළත තහක් ක ගගල්ර 
අයිතිහිනකභ කිඹහගගන එභ ඉඩේර මුල් අයිතිකරුගෝ ඵට 
ඳරිර්තනඹ ගන්නත් ඵළරි නළවළ. ක නිහ භභ ගරු අධිකයණ 

ඇභතිතුභහගගන් ගේ ේඵන්ධගඹන් ඉල්ලීභක් කයනහ. දළන් 
2,33,000ක් ඳභණ ජනතහක්  නළත ඳදිංචි කයරහ තිගඵනහ. ක 
හගේභ ගදභශ ඩඹසගඳෝයහ විධිඹට මිලිඹන ගණනක් ජීත් 
ගනහ. ක ිනඹලු ගදනහභ ඇවිල්රහ ඉඩේර අයිතිඹ ඉල්රරහ 

උහවිඹට ගිඹහභ ගකොගවොභ තිගය්විද? දළනට දිස්රික් උහවිගය් 
තිගඵන ඉඩේ නු  ටික අවන්න ගරහකුත් නළවළ,  කහගය් 
ඹටිතර ඳවසුකේත් නළවළ. ඉඩේරට අයිතිහිනකේ කිඹහගගන 

අවුරුද්දක් ඇතුශත නු  රක් ගණනක් එන්න ඳටන් ගත්තහභ 
රහගඹෝගික ගේ ඳනත ක්රිඹහත්භක ගන්ගන් ගකොගවොභද කිඹන 
රලසනඹත් අපි අධිකයණ ඇභතිතුභහගගන් අවනහ. ඳනත් 

ගකටුේඳත් ගගනහහට කභක් නළවළ. යුද්ධඹට බගය් දමිශ ජනතහ 
ඳහහ දීරහ උතුය අතවළයරහ එංගරන්තගය් ඳදිංචිඹට ගිඹ කට්ටිඹ 
නළත තහක් ඹහඳනගය් ඳදිංචිඹට ගගනහහට කභක් නළවළ. 

වළඵළයි, එගවභ එන ගකොට ගභගතක් කල් ඹහඳනගය් ජීත් වුණු 
 ජනතහට අහධහයණඹක් ගන්න තිඹන්න එඳහඹ කිඹන ඉල්ලීභ 
තභයි අපි ඔඵ තමුන්නහන්ගේරහගගන් කයන්ගන්. 

 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට රඵහ දුන් කහරඹ දළන් අන්. 
 

ගු නෙල් 0  ජඳක්ෂ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு நஶல் ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

භට ත විනහඩිඹක කහරඹක් රඵහ ගදන්න, මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. 

එළනි රහගඹෝගික ගළටලුරට ඔඵ තමුන්නහන්ගේරහ මුහුණ 
දුන්ගන් නළත්නේ, අද උගද් ගරු විභල් වීයංල භන්ත්රීතුභහ 

කළබිනට් භේරඩගය් ඇභතිරු කීඹක් ඉන්නහද කිඹරහ ඇහුහභ 

උත්තය ගදන්න ඵළරි වුණහ හගේ, ත ටික දකට ඳසගේ කී 
ගදගනක් ඇවිල්රහ ඉඩේ ඉල්ලුහද, ඉඩේ අල්රහ ගත්තහද කිඹරහ 
ඇහුගොත් ඔඵ තමුන්නහන්ගේරහට කකටත් උත්තයඹක් නළති 
ගයි. ක නිහ අපි ඔඵතුභන්රහගගන් ඉල්ලීභක් කයනහ, ගේ 

ඳනත් ගකටුේඳත ක්රිඹහත්භක කශහට කභක් නළවළ. ගේ 
ගකටුේඳතට ංගලෝධන ගේන්න. රහගඹෝගික ංගලෝධන 
කයන්න. යගට් ජනතහට, යගට් කකීඹත්ඹට වහනිඹක් ගන්න 

ගදන්ගන් නළතු, උතුගර් ජීත් න ගදභශ ජනතහට, මුසලිේ 
ජනතහට ව ිනංවර ජනතහට අහධහයණඹක් ගනොගන විධිඹට 
කටයුතු කයන්න කිඹන ඉල්ලීභත් කයමින් භහ නිවඬ ගනහ. 

ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, ගරු විගිඳහර ගවට්ටිආයච්චි භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු විප්ිඳල ප්හට්ටිආ ච්ික ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷடஜபஶய தவட்டிஆச்சஷ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට විනහඩි කීඹක් 

තිගඵනහද? 

 
ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට විනහඩි 8ක කහරඹක් තිගඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.44] 

 
ගු විප්ිඳල ප්හට්ටිආ ච්ික ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷடஜபஶய தவட்டிஆச்சஷ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ගඵොගවොභ සතුතියි. 
ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රී ගරු නහභල් යහජඳක් භළතිතුභහගේ 

කතහගන් ඳසු භට කථහ කයන්න අසථහ රළබීභ පිළිඵත් 
භභ න්ගතෝ ගනහ. 

ඉතහභත් ළදගත් භහතෘකහක් ඹටගත් ව ඳනත් ගකටුේඳතක් 
පිළිඵයි අද භට කථහ කයන්න අසථහ රළබී තිගඵන්ගන්. 

විගලේගඹන්භ ශ්රී රංකහගව් ගරු අග්රහභහතයතුභහගේත්, අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහගේත් උඳගදස ඳරිදි අධිකයණ අභහතයයඹහ 
වළටිඹට ගරු විජඹදහ යහජඳක් භළතිතුභහ විිනන් කහරගයෝධ 

(විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත ංගලෝධන හිත අද 
විහදඹ වහ  ඉදිරිඳත් කය තිගඵනහ. 

 ගේ න විටත් කකහඵද්ධ විඳක්ඹ කෆලිරට කළගඩමින් 

ඳතිනහ. භගේ ඳක්ගය් භන්ත්රීරුන් න ගරු ඳහලිත 
ගතයප්ගඳරුභ භළතිතුභහ නිගඹෝජය අභහතයයගඹකු වළටිඹට ඳත් 
වීභ පිළිඵත්, ක හගේභ විදයහ වහ තහක්ණ -[ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගු එස.සී.  මුතුකුෙ ණ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.சஸ. நைத்துகுஶை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

එතුභහ එක්ත් ජහතික ඳක්ගය් ගන්.  
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[ගරු නහභල් යහජඳක්  භවතහ] 
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ගු විප්ිඳල ප්හට්ටිආ ච්ික ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷடஜபஶய தவட்டிஆச்சஷ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

කක තභයි. කක භභ දන්නහ. කක භට කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. 
භභ දන්නහ. භභ එතුභහ ගළන කිව්ගව් සුබ ඳතන්නයි. ඔඵතුභන්රහ 

ඉන්න, කරඵර නළති. කථහ ඳටන්ගන්නගකොටභ ඵහධහ ගනොකය 
ඉන්න. "පුදපු ගභන් කහපි ඹකහ" -[ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගු එස.සී. මුතුකුෙ ණ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஸ்.சஸ. நைத்துகுஶை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

කකහඵද්ධ විඳක්ගඹන් කවුද ඉන්ගන්?  
 

ගු විප්ිඳල ප්හට්ටිආ ච්ික ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷடஜபஶய தவட்டிஆச்சஷ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

භන නහනහඹක්කහය ගකොගවේද ිනටිගය්? "භ" ඹන්න වදගත් 
ගවගගනයි ිනටිගය්. [ඵහධහ කිරීේ] තමුන්නහන්ගේ දන්ගන් නළවළ 

ගහල්ගල් වුණු ිනද්ධි. ක ගළන භභයි දන්ගන්. "භ" ඹන්න වදගත් 
ගවගගනයි ිනටිගය්, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. අපි එතුභහට 
සුබ ඳතනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, රභහද ගරහ ගවෝ 

එතුභන්රහ අද ජහතික ආේු ට එකතු ගරහ ිනටිනහ. ක නිහ අපි 
ගරු භන නහනහඹක්කහය භළතිතුභහට ගේ අසථහගව්දී සතුතින්ත 
ගනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, නහභල් යහජඳක් භළතිතුභහ අද 

ගඵොගවෝ ගේ ඵඹ ගරහ ඉන්නහ ගේ ඳනත් ගකටුේඳත් ගගගනන 
ගකොට. 2009දී යුද්ධඹ අන් වුණහට ඳසගේ එතුභහගේ පිඹහණන් 
අතිගරු ජනහධිඳතියඹහ වළටිඹට ිනටිද්දී, ගේ ඳනත් ගකටුේඳත් 

ගගගනන්න එතුභන්රහට අසථහ තිබුණහ. ගේ ඳනත් ගකටුේඳත් 
ගගන ආ යුතු තිබුගේ ක අඹයි; අඳ ගනොගයි. ගේ තත්ත්ඹ 
පිළිඵ ඳළවළදිලි අගඵෝධඹක් තිබුණහ නේ, අවුරුදු ගණනහක් 

තිසගේ -අවුරුදු 30ක් තිසගේ- තභන්ගේ ගේ බිේ අත වළය ගිඹ, ගේ 
බිේ අහිමි වුණු මිනිසුන් ගකගර්, ද්රවිඩ ජනතහ ගකගර් වදතින්භ 
උණුවීභක් ඳසු ගිඹ ආේු ට තිබුණහ නේ, ගනොගඹක් විධිගය් 

අඳහදලින් ගළරගන්න ඕනෆ කභක් තිබුණහ නේ, යුද්ධඹ 
ජඹග්රවණඹ කශහ හගේභ ගේ හගේ ඳනත් ගකටුේඳතක් 
ගගගනන්න එතුභන්රහට තිබුණහ, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 
ගේක අලුත් ඳනත් ගකටුේඳතක් ගනොගයි.  

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ නිගඹෝජය අභහතයතුභහ කිව්හ හගේ, 
ගභඹ ඹේ ඹේ ංගලෝධනඹන් කයරහ ගේ ළගඩ් අන් කයන්න 
තහකහලික ඇති කයපු ගදඹක්. ක නිහ ගේහට අමුතුගන් ඵඹ 

ගන්න ඕනෆ නළවළ. අද එතුභන්රහ අවනහ, ටයි ගකෝට් ඇගත් 
පිරික් ගකොගවන් ගවෝ ආගොත් අය ගගල් ගදොයල් වදපු 
අහිංක මිනිසුන්ට ගභොකක්ද ගන්ගන් කිඹරහ. එගවභ ඵඹ 

ගන්න ඕනෆ නළවළ. ගේ යගට් නීතිඹ තිගඵනහ. අද අධිකයණඹට 
ඹන්න ඕනෆ තයේ අසථහ තිගඵනහ. අධිකයණඹ ක පිළිඵ 
විභර්ලනඹක් කයනහ. ක මිනිසුන්ට නීති වන නළත්නේ, ක 

රගද්ලරට ගිහිල්රහ ක මිනිසුන්ට උදවු කයන නීති වන ළඩ 
පිළිගශක් අධිකයණ අභහතයහංලගය් තිගඵනහ. ගේ 
නීතිඥඹන්ටත් -නහභල් යහජඳක් භළතිතුභහටත්- පුළුන් එඹට 

ේඵන්ධ ගන්න. ක නිහ, අද ජනතහ නීතිඹ ගනොදන්නහකභක් 
නළති ඵ භතක තිඹහගන්න.  

අද යගට් ජනතහ නීතිඹ දන්නහ. ක නිහ අපි ඳළවළදිලි 
කිඹනහ, අශුබහදි විධිඹට ිනතන්න එඳහ කිඹරහ. ගේ යගට් අවුරුදු 

30ක් තිසගේ ඳළළති යුද්ධඹ නිහ අයණ වුගේ ද්රවිඩ මිනිසුන් 
විතයක් ගනොගයි. භට භතකයි භගේ රගද්ලගය් ඹහඳනගය් 
මුදරහලිරහ ිනටිඹහ. භවරු ගේකරි කශහ. ඳහන් විකුණපු ක මිනිසසු 

තභ ගේ බිේ අත් වළයරහ ආහ. ක අඹට එගවේ ඉඩ කඩේ තිබුණහ. 

නමුත් ක ිනඹල්ර අහිමි වුණහ. ක මිනිසුන් ඹහඳනඹට ගිහිල්රහ 

නළත තභන්ගේ ගේකරි ආයේබ කයනහ නේ, තභන්ගේ ිනල්රය 
කගඩ් ආයේබ කයනහ නේ, තභන්ගේ ගනත් ගගොවිතළනක් 
ආයේබ කයනහ නේ ක ගළන ගභොකක්ද ගේ තයභට තිගඵන 
අභහරු? ශ්රී රහංකිකඹන් වළටිඹට ගේ ගඳොගශොගව්, ගේ යගට් 

ඉඳදුණු වළභ මිනිගවකුටභ අු  ගණගන් භළගයන්න රිඹන් වතයක් 
ගවෝ තිගඵන්න ඕනෆ. යුද්ධඹ නිහ ජීවිත විනහල වුණහ නේ, යුද්ධඹ 
නිහ අහනහන්ත තත්ත්ඹකට ඳත් වුණහ නේ ගේ යගට් -ගේ 

උඳන් බිගේ- ශ්රී රහංකිකඹන් වළටිඹට බිහිව ක මිනිසුන් ගනුගන් 
ගේ ආේු  ඹව ඳහරන ආේු ක් විධිඹට නිඹභ ළඩ පිළිගශක් 
ක්රිඹහත්භක කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අගප් ගරු ශ්රිඹහනි විගිවික්රභ 
භන්ත්රීතුමිඹ නීතිඥරිඹක වළටිඹට ගනොගඹක් ගද්ල් කිව්හ, 
අතීතඹට ඵරඳහන විධිඹට නීති ගගගනනහඹ කිඹමින්. ගේ යගට් 
ඹේකිින ිනද්ධිඹක් අවුරුදු 30ක් තිසගේ ිනද්ධ ගරහ, ක නිහ 

ජනතහ අතළන් ගරහ, ජීවිත විනහල ගරහ තිගඵද්දී ඹේ ඹේ 
ගද්ල් භඟින් ක මිනිසුන්ට ඹේ ඹේ අයිතිහිනකේ රඵහගන්න ඕනෆ 
නේ අතීතඹට ඵරඳහන විධිඹට ගේ යගට් නීතිඹක් ගගන කගේ 

ළැසද්ද ගභොකක්ද කිඹහ භභ අවනහ. ක ිනද්ධිඹ ගරහ අන්. ක 
මිනිසුන් ගනොරකහ වරින්න කිඹහද අඳට කිඹන්ගන්? ගේඳහර 
කකනහඹක නු  ගළන කිඹනහ. ක නු  ජහතයන්තය ලගඹන් 
ගඵගවවින් ආන්ගදෝරනඹට රක් ව ගදඹක්. එහිදී ගභොකක්ද 

වුගේ? ගේඳහර කකනහඹක නු  ක්රිඹහත්භක කගශේ අතීතඹට 
ඵරඳහන විධිඹටයි. ක නිහ ක හගේ ඉතහභ බිහිසුණු ඹේ ඹේ 
ගද්ල් ගනුගන් ගකගනකුට දඬුේ කයන්න ඕනෆ නේ, 

ගකගනකුට අයිතිහිනකේ දිනහ ගදන්න ඕනෆ නේ අධිකයණ 
ක්රභගය් ඹේ ඹේ ංගලෝධන කිරීභ ඉතහභ ළදගත්.  

අද අධිකයණ ඳද්ධතිඹ ක්රිඹහත්භක වීගේදී තිගඵන රභහදඹන් 
පිළිඵ කිඹන්න ඕනෆ. ගභඹ අවුරුදු ගණනක් තිසගේ ිනද්ධ වුණු 

ගදඹක්. අඳ විගද්ල ං හයඹකට වබහගි ව ගරහගව් 
ඕසගේලිඹහගව් අධිකයණ ඳද්ධතිඹ තුශ කටයුතු ගකරුණු ආකහයඹ 
භට භතකයි. ක අධිකයණගය් භවය නු  විබහග ව ආකහයඹ අපි 

දළක්කහ. කහභයරයි නු  ඇහුගව්. නිඹමිත ගරහන් දීරහයි 
තිබුගේ, ඹේ ඹේ නු රට. ඳළඹ, ඳළඹ එකවභහය, ඳළඹ බහගඹ ආදි 
ලගඹන් ගරහ දීරහ තිබුණහ. නමුත් ගභගවේ තිගඵන අධිකයණ 

ඳද්ධතිගය් නු  ගළන ගරු විජඹදහ යහජඳක් භළතිතුභහට භහ භතක් 
කයන්න කළභළතියි. ක නු  අතය ඳවුල් රලසන තිගඵනහ; දික්කහද 
නු ත් තිගඵනහ; ඉඩේ නු ත් තිගඵනහ; traffic නු ත් 

තිගඵනහ. ක හගේභ ගනොගඹක් විධිගය් භත් ද්රය, භත් කුු , 
ගවොය අයක්කු ළනි ගද්ල්රටත් නු  තිගඵනහ. ක ඔක්ගකෝභ 
අද එක තළනකයි ඉන්ගන්. ක නිහ අද රලසනඹක් තිගඵනහ.  

අධිකයණගය් නු   ඇසීභ පිළිඵ අඳට දහ හයඹක් 
තිගඵන්නට ඕනෆ . අද ගදගනෝදහවක් ඉන්න තළන දික්කහද නු  

විභසීභට ගන්නහ. ක නිහ ගේ අධිකයණ ක්රභඹ ගනස ගන්නට 
ඕනෆ. එදහ බ්රිතහනයගය් අධිකයණඹත් එක්ක ේඵන්ධ වුණු, 
''ගසට්මිනිසටර් ක්රභඹ'' තුළින් රළබුණු දහඹහදඹන් අඳට 

තිගඵනහ. ඇයි, ගේ අධිකයණ ක්රභඹ අඳට ගනස කයන්න ඵළරි? 
ඹේ ළැසද්දක් ේඵන්ධගඹන් ඕනෆභ ගකගනකුට ග ෝදනහ 
කයන්න පුළුන්. නමුත් ඹේ දඬුභක් නිඹභ කයන්නට කලින්, 

අධිකයණ තීන්දුක් ක්රිඹහත්භක කයන්නට කලින්, ෆභ 
ගකගනක්භ නීතිඹ වමුගව් ළයදිකහයගඹක් ගනොගයි කිඹහයි අඳ 
කිඹන්ගන්. නමුත්, භවය ගව්රහට භහජඹ තුශ ඉතහභත් 

අහනහන්ත තත්ත්ඹන් ඇති ගනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද භවරුන් බඹ ගරහ. 
කකහඵද්ධ විඳක්ගය් භවය භන්ත්රීරුන් ඇභතිකේ අයගන්න 
ගකොට කකහඵද්ධ විඳක්ඹ ''රහදුරු ගයෝගඹ'' වළදිරහ හගේයි. අද 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

කකහඵද්ධ විඳක්ඹ කෆලි කෆලිරට වළගරනහ; ගළරගනහ. කක 
නත්හ ගන්න ඵළවළ. අපි ඵරමු ගේ අවුරුද්ද අහන න විට 
ගභොකක්ද ගන්ගන් කිඹරහ. ක නිහ අපි කිඹනහ, දළන්ත් ඔඹ 

තිගඵන පුහු භත ඳළත්තකට දභරහ විඳක්ඹක් වළටිඹට කටයුතු 
කයන්නඹ කිඹහ. ගරෝකගය් ගකොගවේත් නළති එකක් තභයි ගේ 
''කකහඵද්ධ විඳක්ඹ''. අපි ගරෝකගය් කිිනභ ඳහර්ලිගේන්තුක 

දළක්ගක් නළවළ ගභගවභ විඳක්ඹක්. කරුණහකයරහ නිඹභ 
විඳක්ඹකට ඇවිල්රහ, අගප් ආේු  වුණත් කයන ඹේ ඹේ 
අහධහයණකේරට එගයහි නළඟී ිනටින්න එන්න කිඹහ භහ 

කිඹනහ. එගවභ නළති තළන් තළන්ර ගනොගඹක් විධිගය් නරි 
නහටක නළටුහට, ගනොගඹක් නහඩගේ නළටුහට ගේ ආේු  
ගඳයශන්න ඵළවළ. අලය අණ ඳනත් හධහයණ ව යුක්ති වගත 

ගර ඉදිරිඹටත් අපි ගගගනනහ කිඹන එකත්, ගේ ඳනත් 
ගකටුේඳතට අගප් ේපර්ණ වගඹෝගඹ රඵහ ගදන ඵත් භතක් 
කයමින්, ඔඵතුභහට සතුතින්ත ගමින් භගේ කථහ අන් 
කයනහ. 
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ගු ශ්න්වර ශ්රීසකන්ද ස ෙහ කමිය  
(ஶண்நெஷகு (தஷருதஷ) சஶந்தஷ ஸ்ரீஸ்கந்தஶசஶ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகரல தமயமதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கடர, 

ஆட்சஷயுஶஷம (லஷடசட ற்பஶடுகள்) சட்டநயம் ததஶடர்பஶக 

உமஶற்ரலதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தமக்கு உங்கலக்கு 

நன்மஷமத் ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷன்டமன். இயங்மகஷல் 

உரதஶஷருந்த ஆயுதந்தஶங்கஷ பங்கலஶதக் குலதலஶன்மஷன் 

தசற்பஶடுகள் கஶைஶக நஸதஷன்மத்தஷல் தது 

உஶஷமகமரத் ததஶடர்லதற்கு அல்யது தம்மப் 

பஶதுகஶத்துக்தகஶள்லதற்கு இயஶதஷருக்கஷன்ம ஆட்கள் 

ததஶடர்பஷல் டற்தகஶள்ரப்பட டலண்டி லஷடசட சட்ட 

ற்பஶடுகரஷல், கஶைஷ உட்பட அமசஶத ஆதனங்கமர 

ஸரப்தபரலதற்கஶக லறக்குத் ததஶடுப்பதற்கு உஶஷம 

லறங்கும் இந்த ற்பஶடஶனது நல்யஶட்சஷஷன் ஏர் 

அமஷகுமஷஶகடல நஶன் கருதுகஷன்டமன். இரதஷ யுத்த 

கஶயத்தஷடய ம்லர் பயர் தது பஶதுகஶப்நெக்கஶகப் 

நெயம்தபர்ந்து, இன்ரம் தலரஷநஶடுகரஷல் தமயமமலஶக 

லஶழ்ந்து லருகஷன்மனர். து க்கள் தது நேர்வீக நஷயங்கமர 

லஷடுத்து, தஶம் தசன்ம தலரஷநஶட்டிலும் ஏர் உஶஷமமப் 

தபற்ரக்தகஶள்ரஶது இன்ரம் அகதஷ லஶழ்க்மகம 

லஶழ்கஷன்மனர். இந்த நஷமயஷல் அலர்கள் தது தசஶத்துக்கமர 

ற்ரம் தது உஶஷமகமரச் சட்டத்தஷன்நயஶகக் டகட்டுப் 

தபரலதற்கஶன ஏர் ற்பஶட்மட இன்ர ற்படுத்தஷஷருப்பது 

ஷகவும் லடலற்கத்தக்கதஶகும்.  

டலும், அந்த இரதஷ யுத்தத்தஷலிருந்து ஸண்டலள் ன்ம 

லமகஷல் நஶன் து க்கரஷன் தஸர்க்கப்படஶத டலர பய 

பஷச்சஷமனகமரயும் இங்கு நைன்மலக்க லஷமறகஷன்டமன். 

இரதஷ யுத்தத்தஷன்தபஶலது து க்கள் தது நமககமர 

லஷட்டுலந்தது ல்டயஶருக்கும் ததஶஷந்த லஷடம். தஷறஸற 

மலப்பகத்தஷல் மலக்கப்பட்ட நமககள் ன்பதற்கு அப்பஶல் 

இயங்மக லங்கஷ, க்கள் லங்கஷ ன்பலற்மஷலும் து க்கள் 

தது நமககமர அடகு மலத்தஷருக்கஷன்மஶர்கள்; பைத்மத 

மலப்பஷலிட்டிருக்கஷன்மஶர்கள். அதற்குஶஷ ஆலைங்கள் ற்ரம் 

பற்ரச்சஸட்டுக்கமர து க்கள் மலத்தஷருக்கஷன்மதபஶலதும் 

அந்தச் தசஶத்துக்கமர அலர்கள் ஸரப் தபற்ரக்தகஶள்ர 

நைடிஶல் இன்ரம் அமயந்துதஷஶஷகஷன்மஶர்கள். அடதடபஶல் 

தது லஶகனங்கமர லஷட்டுலந்தலர்கள் அந்த 

லஶகனங்கலக்குஶஷ ஆலைங்கமர மலத்தஷருக் 

கஷன்மதபஶலதும் அலற்மமயும் இன்நம் 

தபற்ரக்தகஶள்ரலஷல்மய. ஆகடல, இவ்லஶர அமசயும் 

தசஶத்துக்கலக்குஶஷ ஆலைங்கள்  மலத்தஷருப்பலர்கலக்கு 

அதமன லறங்குலதற்கும் இவ்லசு நடலடிக்மக டுக்க 

டலண்டும் ன்ர ஷகவும் தலஶகக் டகட்டுக்தகஶள்கஷன்டமன்.  

அதுட்டுல்ய, லன்னஷப் பஷடதசத்தஷடய 

லமகததஶமகஷன்மஷ கஶடறஷப்நெ நஷகழ்வு சட்டலஷடஶதஶக  

நமடதபற்ர லருலது ஷகவும் டலதமனக்குஶஷ எரு 

லஷடஶகும். உதஶைஶக நைல்மயத்தஸவு ஶலட்டத்தஷன் 

கமதுமமப்பற்ரப் பஷடதச தசயஶரர் பஷஶஷலஷடய குஶநெம் 

ன்நம் கஷஶத்தஷல் 216 க்கர் கஶடு லமகததஶமகஷன்மஷ 

அறஷக்கப்பட்டுள்ரது. இது அறஷக்கப்பட்டது ட்டுல்ய, 

தனஷதஶருலருக்கு 25 க்கர் நைதல் 30 க்கர் லம 

உஶஷமஶக லறங்கப்பட்டிருப்பதும் இங்கு ஈண்டு 

குமஷப்பஷடத்தக்கததஶரு லஷடஶகும்.  

டலும், ஸள்குடிடமஷ து க்கள் தது தசஶந்த 

வீடுகலக்குச் தசல்ய நைடிஶது இன்ரம் வீதஷகரஷல் 

ஆகஶஷன்மஷ, நஸஶஷன்மஷ நஸதஷ டகட்டு அமயந்து தஷஶஷகஷன்மனர். 

அலர்கமரயும் கருத்தஷற்தகஶண்டு து க்கலக்கு ஏர் 

இல்பஶன லஶழ்க்மகம ற்படுத்தஷக் தகஶடுக்கக்கூடி 

லமகஷடய நடலடிக்மக டுக்கப்பட டலண்டும். நேர்வீகஶக 

லஶழ்ந்துலருகஷன்ம து க்கள் பய அபஷலஷருத்தஷ டலமயகமர  

டற்தகஶண்டிருக்கஷன்ம இந்த டலமரஷடய லன லரத் 

தஷமைக்கரம் அந்த க்கரது கஶைஷகலக்குள் ல்மயக் 

கற்கமர நஶட்டுகஷன்மது. இதனஶல் இந்த யுத்தத்தஷடய 

பஶதஷக்கப்பட்ட து க்கள் ஸண்டும் பய இன்னல்கமர 

அநபலஷத்து லருகஷன்மஶர்கள். இன்ர ஆட்சஷயுஶஷமச் 

சட்டநயம் ஊடஶக அமசஶத தசஶத்துக்கு உஶஷம டகஶரும் 

லசதஷம து க்கலக்கு ற்படுத்தஷத் தந்தஷருக்கஷன்ம 

அடதடலமரஷடய, அலர்கள் லஷட்டுலந்த, ஆலைங்கள் 

மலத்தஷருக்கஷன்ம அமசயும் தசஶத்துக்கமரயும் ஸட்டுக் 

தகஶடுப்பதற்கு நடலடிக்மக டுக்க டலண்டும் ன்ரம் நஶன் 

டகட்டுக்தகஶள்கஷன்டமன்.  

இந்த ண் து தசஶந்த ண். ஆண்ட பம்பம ஸண்டும் 

ஆர நஷமனப்பதஷல் ன்ன தலர? ஆகடல, இந்த 

லஷடங்கமரக் கருத்தஷற்தகஶண்டு இந்த நல்யஶட்சஷ அசு  

து க்கரஷன் இல்பஶன எரு லஶழ்க்மகக்கு லறஷம 

ற்படுத்துலதன்நயம் நல்லிைக்கத்மத ற்படுத்த டலண்டும் 

ன்ர தலஶகக் டகட்டு, ன்நமட உமம 

நஷமமவுதசய்கஷன்டமன்.  
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ගු වසුප්ද්ව නනයක්ක  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஶசுடதல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, කහරහගයෝධ (විගලේ 
විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත ඳසු ගිඹ ආේු  තිගඵන කහරගය්ත් 
ඉදිරිඹට ආහ. නමුත් කක ඳසට තල්ලු කයන්න ගවේතු තිබුණහ. 

කහරඹක් ගත ගන ගකොට ඉඩභක භුක්තිගඹහි සථහය ගන 
පුද්ගරඹහ එගේ සථහය ගන්ගන් ඹේ තත්ත් ඹටගත්, ඳතින 
ටපිටහ නිහයි. එගේ සථහය වුණහට ඳසු, ඔහු නළත 

විසථහඳනඹ කයරහ මුල් අයිතිකරුන්ට ක ඉඩභට හිමිකේ 
කිඹන්නටත්, එහි භුක්තිඹ නළත ඳයහ ගන්නටත් ඉ ඩ ගදනහ 
කිඹන්ගන්, ගදඵයඹකට ගල් ගළසීභක් හගේයි කිඹරහයි භභ නේ 
කල්ඳනහ කයන්ගන්. දුකට ඳත් ව ෆභ ගකගනකුටභ අපි වනඹක් 

ගදන්නට ඕනෆ. ගකෝරහවරඹ නිහ කහගේ වරි ඉඩභක් අහිමි වුණහ 
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නේ ඔහුට ඉඩභක් ගදන්නට ඕනෆ. නමුත්, ක ගකෝරහවර කහරඹ 

තුශ එභ ඉඩගේ භුක්තිඹ භහරුවීභ නිහ, අද ක ඉඩභ භුක්ති විඳින 
භනුසඹහ කකට ඳළිකහයගඹක් ගනොගයි. ගභන්න ගේකයි, භභ 
කිඹන කරුණ.  

ගකෝරහවරඹක් වුණහ. නමුත් ක ගකෝරහවරඹ ක භනුසඹහ 
ඇති කගශේ නළවළ. ක ගකෝරහවරගය් රතිපරඹක් වළටිඹට 
විසථහඳනඹවීේ වුණහ. ක ගනගකොට කවුරු වරි ක ඉඩගේ 
භුක්තිඹකට ඳත් ගන්නට ගඹදුණහ. ක භනුසඹහ ඉඩභකුත් නළති 
මිනිගවක්. කත් ක ඉඩභට මුල් අයිතිකරුගක් ිනටිඹහඹ කිඹන 
එකට ක භනුසඹහ ඳළිද? ගේ ඉඩේර මුල් අයිතිඹ ගොඹහ ගගන 
ගිගඹොත්, අඳට ගඵොගවෝ ඉඩේර මුල් අයිතිකරුන් ගොඹහ ගන්න 
පුළුන්ද? අයිතිකරුන් ගොඹහ ගන්නත් ඵළරි, ඳයේඳයහ 
ගණනහක් ක අතට, ගේ අතට භහරුගච්  ඉඩේ තිගඵන්ගන්.  

රධහන ලගඹන්භ රකන්න ඕනෆ කරුණු ගදකක් ගභතළන 
තිගඵනහ. ජනහර්ගික ලගඹන් ගේ රලසනඹ එක්තයහ විලහර 
ආයවුරකට මුර පුයන ඵ අපි දන්නහ. එගවභ න්ගන් 
ජනහර්ගික රලසනඹ තිගඵන තළන්රයි. තත් තළගනක ල්ලිකහය 
මිනිසසු ඇවිල්රහ නු  ඳයරහ, ල්ලි නළති මිනිසසු ඉඩේලින් 
ගදොට්ට දළමීගේ ක්රිඹහදහභඹක් ගනහ. මුසලිේ ජනතහ ඳරහ වළරි 
රගද්ලර ක ජනතහගේ ඉඩේ රළගඵන්න ඕනෆ. කහ ක මිනිසසු 
හිටපු ඉඩේ.  

ඊශඟට අගප් වමුදහ ක්රිඹහන්විතඹට වුභනහ නිහ ගත්ත ඉ ඩේ ක 
හිමිකරුන්ට ආඳසු රඵහ ගදන්න ඕනෆ. ක අතය ගකෝරහවර 
තත්ත්ඹ ඹටගත් ගේ යටින් පිටවී ගිඹ අඹට ඔවුන්ගේ මුල් 
ඳයේඳයහ අයිතිඹ අනු ඔවුන්ගේ ඉඩේරට තිගඵන අයිතිඹ මුදල් 
ඵරඹත් එක්ක උහවිඹකදී කිඹහඳහන්නට ගේ රඵහ ගදන ඵරඳත්රඹ 
නිහ, ගඵොගවොභ අභහරුගන් දීර්ා කහරඹක් ගේ ඉඩේ ංර්ධනඹ 
කයපු මිනිසසුන්ට ිනදු ගන්ගන් ඵරත් අයුක්තිඹක්, 
අහධහයණඹක්. නීතිඹයි, යුක්තිඹයි කිඹරහ ගදකක් තිගඵන්ගන් 
ඇයි? අපි නීතිඹ ගඹොදහ ගන්ගන් යුක්තිඹ ඉටු කිරීභ වහයි. අඳට 
කිඹරහ දීරහ තිගඵන්ගන් යුක්තිඹ ඹනු නීතිඹ අනු ඉටු න 
යුක්තිඹයි කිඹරහ. දළන් ගේ නීතිඹ අනු ඉටු කයන්න ඹන යුක්තිඹ 
ඇත්තටභ යුක්තිඹක්ද කිඹරහ අපි ඇිනඹ යුතුයි. එක්තයහ කහරඹක, 
එක්තයහ තත්ත්ඹක් ඹටගත් මුසලිේ ජනතහගේ ඉඩේ ගදභශ 
ජනතහ අතට භහරු වුණහ. ක කහරඹ අවුරුදු 10කට ළඩියි. දළන්  ක 
ඉඩේ ආඳසු  මුසලිේ ජනඹහ අතට භහරු කයන්න අපි ගඹෝජනහ 
කගශොත්,   අපි ඉඩේලින් විසථහඳනඹ කයන්ගන් ගදභශ ජනඹහයි. 
එතගකොට එතළන භතු ගන්ගන් ජනහර්ගික රලසනඹක්.   

ඉඩේ කළඵළල්රක අයිතිඹ, ඉඩභක අයිතිඹ ගේ යගට් වළභ 
පුයළිනගඹකුටභ යජඹ වතික කශ යුතුයි. දළන් අගප් ඳශහත්රත් 
ඉඩේ නළති මිනිසසු ඉන්නහ. ගේ ඔක්ගකෝභ භමි පුත්රගඹෝ.    
නමුත්  ගේ භමිගය් ගගඳළරක් වදහගන්න බිේ කඩක අයිතිඹක් 
ඔවුන්ට නළවළ. ගභන්න ගේ රලසනඹයි යජඹ වින්න ඕනෆ. 
ඳයේඳයහරට අයිති ඉඩකඩේ පිළිඵ හිමිකේ කිඹහ ඳහන්නට, 
උහවිර නු  දභන්නට ගේ යගට් තිගඵන නීතිගය් හිමිකභ 
තිබුණහගව්.  

දළන් ක හිමිකභ තත් ඳශල් කයරහ, කහරහගයෝධඹ තදුයටත් 
ඵර ඳත්න්ගන් නළති නීතිඹක් ගේ යටට ගගන එනහඹ 
කිඹන්ගන්, ගේ යගට් විලහර ආයහවුල් ගණනහකට මුර පිරීභක්. ක 
නිහ භහ ඉතහභ ඕනෆකමින් ආේු ගන් ඉල්රන්ගන්,  ගභඹ 
ක්රිඹහත්භක කිරීගේදී  නළතත්  රකහ ඵළලිඹ යුතු ඵයි. ගභඹ 
කයන්නභ ඕනෆ  නේ, අු  ගණගන් ගභගවභ ගදඹක් තිගඵන්නට 
ඕනෆ: Preliminary inquiry - මලික විභසුභක්. හිමිකේ කිඹන්න 
එන පුද්ගරඹහට ඵළල ඵළල්භට එගේ හිමිකේ කීභට ඹේ ඳදනභක් 
තිගඵනහද කිඹන එක ඵරන්න ඕනෆ. එගේ නේ ඳභණයි නු  
දළමීභට අයිතිඹ දිඹ යුත්ගත්.  ඵළල ඵළල්භට හිමිකේ කීභට ඔහුට 
ඳදනභක් නළත්නේ, ඔහුට මුදල් තිබුණු ඳළිඹට නු ක් ඳටරරහ, 
බුක්තිගය් ඉන්න මිනිසසු  පීඩනඹට ඹටත් කයරහ, මුදල්ර 

ඵරගඹන් අය බුක්තිගය් ඉන්න මිනිවහගේ අයිතිඹ උදුයහ ගළනීභට 
ගවෝ ඔහු ඵර කිරීභකට ඹටත් කයන්න ඉඩක් රඵහ දීභ ගේ යගට් 
යුක්තිඹ කනපිට වළයවීභක් කිඹරහයි භහ නේ දකින්ගන්. 

තුන්ළනි කහයණඹ, ඉතහභ  සුවිගලේ තත්ත්ඹක් තිගඵන්නහ ව 
රලසනඹක්. ඹේ තළනක තිගඵන්ගන් එක්තයහ විධිඹක සබහඹක්. 
ඊට ඩහ වහත්ඳිනන්භ ගනස සබහඹක් තත් තළනක 

තිගඵන්ගන්. ක නිහ කශ යුතු ගද් තභයි, ගභළනි රලසනඹක් 
වින්න ගකොමිභකට ඳයන එක. ගකොමිභක උදවිඹකට 
පුළුන් ගභහි නීතිඹට එවහ තිගඵන ගද්ල් ගොඹහ ඵරන්න. 

ගකොමිභක ඵරඹ කිඹන්ගන්, අධිකයණගය් තිගඵන වනතික 
යහමුගව් ඵරඹ ඳභණක් ගනොගයි. ගකොමිභක ඵරඹ ඊට ඩහ 
ඳශල් විහිගදනහ. එඵඳු ඳශල් ඵරතර ඇති ගකොමිභක් ගේහ 
ගළන ගොඹහ ඵරහ,  යුක්තිඹක් ඉටු විඹ යුතු තළන් වඳුනහගත යුතුයි. 

ක හධහයණඹ ඵළලීගේදී ඉඩභක හිමිකභ, නළති ඵළරිකභ, ඉඩභක් 
නළතිකභ කිඹන කරුණුත් ළරකිල්රට ගන්නහ නීතිඹක් අලයයි. 
තමුන්නහන්ගේරහ දන්නහ, ''නීතිඹ'' කිඹන්ගන් ''ගභන්න භගේ 

ඔප්පු'' කිඹනහ හගේ ගදඹක් ඵ. කක නිකේ අය යිගරොක්ගේ  
නීතිඹ හගගයි. "ගභන්න  භගේ  ඔප්පු. දිඹන් භගේ ඳංගු" 
කිඹනහ හගගයි.  

දළන්  යුක්තිඹ කිඹන්ගන් කක නේ,  අපි ක තයේ දුයක් ඇවිත් 
නළවළ න හරී යුගගය් ඉරහ. ධනහදී ක්රභගය් චියසථිතිඹ 
ගනුගන්  ගඳනී ිනටින ගේ ආේු  ගභළනි  නීතිඹක් ගගන 

කභ  භට පුදුභඹක් ගනොගයි. ගේ නීතිඹ ඹටගත් විසථහඳනඹ න, 
වහනිඹට ඳත්න, විඳතට ඳත්න, නළති ඵළරිකේලින් පිරුණු  
ජනඹහ ගළන කුභන ගකීභක් ගේ  ආේු  දයනහද  කිඹරහ 

ඳශමු ගේ ආේු ගන් භභ  රලසන කය ිනටිනහ. එගේ කිඹමින් 
භහ  නිවඬ ගනහ. 

 
ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟට,  ගරු ආනන්ද අලුත්ගභගේ භන්්රිතුභහ 

ගේ අසථහගව්දී  ගරු බහගව් මුරහනඹ වහ ගරු ගව්ලු 

කුභහර් භන්ත්රීතුභහගේ නභ ගඹෝජනහ කයන්න. 
  
ගු කුණ  කන ඳ ණවිතන ෙහත ( ඳර්ලිප්ේන්තු 
රවරසිසක ණ හ ජනෙධය නිප්යෝජය අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு கருைஶத்ன பைலஷதஶன - பஶஶலன்ம 

ரசஸமப்நெ ற்ரம் தலகுசன ஊடக பஷதஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  "ගරු ගව්ලු කුභහර් භන්ත්රීතුභහ 

බහගව්  මරහනඹ  ගත යුතුඹ" යි භභ ගඹෝජනහ කයනහ.  
 

අනතුුව ගු එඩ්වඩ් ගුණප්සේක  ෙහත මූලසනප්යන් ිව ක 
වුප්යන්, ගු ප් ලු කුෙර් ෙහත මූලසනරූඪ විය. 

அதன் பஷமகு, ஶண்நெஷகு ட்லட்  குைடசக அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ர அகயடல, ஶண்நெஷகு டலலு குஶர் அலர்கள்  

தமயம லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and  THE HON. VELU KUMAR   took the Chair. 

 
[අ.බහ. 5.04] 

 

ගු ආනන්ද අලු කගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஆனந்த அலுத்கடக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, තමුන්නහන්ගේත් භහත්  එකභ 
දිස්රික්කඹ නිගඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීරුන්  නිහ තමුන්නහන්ගේ 

මරහනඹට ඳළමිණීභ ගළන ගගෞයඹක් ඇති ගනහ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

කහරහගයෝධ (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත  විහදඹට 
ගන්නහ ගේ අසථහගව්දී භටත්  න කිහිඳඹක්  කථහ කිරීභට ඉඩ 
රඵහ දීභ ගළන තමුන්නහන්ගේට ඳශමුගකොටභ සතුතින්ත ගනහ.  

කරකට ගඳය කශ යුතු ගදඹක් ඳසුගරහ ගවෝ  ගේ උත්තරීතය 
බහට - ඳහර්ලිගේන්තුට- ගගනළවිත්  අනුභත කයගගන 
ජනතහගේ හිතසු පිණියේ කටයුතු කයන්න සදහනේන 

අසථහගව්දී එඹට  ේභහදේවීභට රළබීභ බහගයඹක් වළටිඹට භභ 
දකිනහ.  

මුරහනරඪ ගරු භන්්රිතුභනි, ගේ බහ ඇභත ගරු  

භන්ත්රීරුන්  ගේ ඳනත් ගකටුේඳත පිළිඵ ගනොගඹකුත් අදවස 
රකහල කශ වළටි අඳට දකින්නට රළබුණහ. ගේ යට අතවළය ගිඹ ඹේ 
ඹේ පිරිස  ගභභ  ඳනගත්  ඵරතර අනු නළත ගේ යගට්  

ඳදිංචිඹට  එයි, ඔවුන්ගේ අලයතහ  ඉසට ගයි,  ඔවුන්ගේ 
අයිතිහිනකේ  තවවුරු ගයි කිඹන ග ෝදනහ එල්ර කයනහ අපි 
දළක්කහ. මුරහනහරඪ  ගරු භන්ත්රීතුභනි, ක අඹට  යට අත්වළය 
ඹන්නට ිනද්ධ වුගේ ගේ යට  අබයන්තයගය්  තිබුණු  යුද්ධඹ 

නිහයි.  අවුරුදු තිවක කහරඹක් පුයහ ඳළති  යුද්ධඹ නිහයි.  ගේ 
ඉඩේ රලසනඹ උතුරුකයඹට ඳභණක් සීභහ වුණ  ගදඹක් ගනොගයි. 
ගේක දකුණටත් ඵරඳහන රලසනඹක්.  

1983 ජලි කරඵර ඇති වුණු අසථහගව්දී දකුගේ ිනටි ගදභශ  
ජනතහ, මුසලිේ ජනතහ ඉඩේ අත්වළය ගිඹ අසථහ තිගඵනහ.  
ඔවුන් තභ ක ඉඩේර ඳදිංචිඹට ඇවිත් නළවළ.  ඔවුන් තුශ තභ 
ක භීතිඹ තිගඵනහ. ගේ ගගනහ ඳනත් ගකටුේඳත තුළින් ඔවුන්ගේ 

ආයක්හත් තවවුරු ගනහ.  ගේ ඳනත් ගකටුේඳත  උතුගර් 
ජනතහ ගළන විතයක්  -ඹහඳනඹ  විතයක්-   හිතරහ   ගගනහපු 
එකක් ගනොගයි. ක නිහ  මීට කලිනුයි ගේ ඳනත් ගකටුේඳත 

ගගනළල්රහ ගේ කටයුතු  ිනද්ධ කයන්නට තිබුගේ.  

දළන්  ගරු නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහගේ කථහගව්දී එතුභහ 
ඉතහ ඳළවළදිලි කිව්හ, ගේ නිහ  ඩඹසගඳෝයහ  ලක්තිභත් ගයි, 
ඔවුන් ආඳසු ගේ යගට් ඉඩේ  රඵහ ගනියි කිඹරහ. ඇත්ගතන්භ 

එතුභහගේ පිඹහ ගේ යගට් යහජය නහඹකඹහ වළටිඹට කටයුතු කයපු 
කහරගය් -2014 ර්ගය්- ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ගේ ගරු බහට 
ගගනළල්රහ ආඳසු වකුරහගගන තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, එදහ එක කථහක්. අද ත 
කථහක්. එදහ  ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ගගනහ අසථහගව්දී  වකුරහ 
ගන්ගන් නළති ේභත  කය ගගන හධහයණඹ ඉසට කයන්න 

ගභතුභන්රහට වළකිඹහ  තිබුණහ.  වළඵළයි,  අතිගරු  ජනහධිඳති 
වභත්රීඳහර ිනරිගේන භළතිතුභන්, ක හගේභ අගභළතිතුභන් ගේ 
වජීන ආේු  තුළින් හධහයණඹ ඉසට කයන්න ඹනගකොට 
තභයි දළන් ගේ ඳනත් ගකටුේඳතට විරුද්ධ ගන්න ගේ ගගොල්රන් 

කටයුතු කයන්ගන්.  වරිඹට ගේ ගගොල්ගරෝ ගේ  බහගව් හිටිගය් 
නළති, ආේු ක් කගශේ නළති මිනිසසු  හගේ තභයි කථහ 
කයන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] කෆ ගවනහ. ඵහධහ කයනහ. ගභතළන 

රලසනඹ ගරහ තිගඵන්ගන් යහත්රී නිදහගගන ඉරහ  එළිගනගකොට  
ගඳොදු විඳක්ගය් කට්ටිඹ ආේු  ඳක්ගය් ඇවිත් හඩි ගන එකයි.  

ඊගය් රෑ ගේ ගගොල්රන් නිදහගගන ඉරහ අද ඇවළගයන ගකොට, 
ගදගදගනක් ගේ ඳළත්තට ඇවිල්රහ.  භළයි ඳශමුළනි දහ ගනගකොට 
ගඳොදු විඳක්ඹක් නළති ගනහ. ගේ ගගොල්රන්ට ශ්රී රංකහ නිදවස 

ඳක්ගය් ආන ංවිධහඹකකේ නළති ගනහ; ඳහර්ලිගේන්තුගව් 
ආන නළති ගනහ. දළන් ගේ අඹ ජනහධිඳතිතුභහට කථහ කයනහ; 
අගප් අගභළතිතුභහට ගවොගයන් කථහ කයනහ,  ඇභතිකභක් 

ගදනහ නේ ගේ ඳළත්තට එන්නේ කිඹරහ. ගේ යගට් ගවොයකේ ිනදු 

කයපු, යට-ජහතිඹ විනහල කයපු, ඉඩේ භංගකොල්ර කහපු  මිනිසුන්ට 

ඇභතිකේ දීභ පිළිඵ අඳ විරුද්ධ ගනහ. අපි හධහයණ 
මිනිසුන් අයගගන වභහයයි;  යුක්තිගරුක මිනිසුන් අයගගන 
වභහයයි;  භනුයඹන් අයගගන වභහයයි. ක නිහ ඔඹ කෆ 
ගවන්ගන්, ගනොගන්නහ නිහයි. ගේ ඳළත්ගත් තත් ඇභතිකේ 

ගදන්න ඇත්ගත්ත් නළවළ.  ආගඹත් කහටත් ගදන්ගන්ත් නළවළ. 
ශුද්ධන්තගඹෝ අයගගන අඳ ගේ ආේු  දිගට ගගන ඹනහ.  
ඇත්ත කථහ කකයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, කහරහගයෝධ (විගලේ 
විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත පිළිඵ හකච්ඡහ කයන අද දිනගය්, 
භට කථහ කිරීභට  රළබුණු ගේ අසථහගව්දී  ක ේඵන්ධගඹන් 

භභත් ඹේ කිින  නඹක් එක් කශ යුතු තිගඵනහ. භවනුය 
දිස්රික්කඹ නිගඹෝජනඹ කයන අගප් ගවෝදය භන්ත්රීයගඹකු 
වළටිඹට ඔඵතුභහ මරහනගය් ිනටින අසථහගව්දී භභ ඹේ 

කහයණඹක් වන් කයන්න කළභළතියි. භහ විිනන් ගරු 
අගභළතිතුභහට කයන රද  ගඹෝජනහක් අනු අද නහරපිටිඹ 
ආනගය් ගවක්ටඹහය දවක් කෘක කර්භ ගේභහනඹක් ෆදීභ වහ 
නිදවස කය, එභ ඳසුබිේ හර්තහන් වදමින් අලය කයන කටයුතු 

කයගගන ඹනහ. අපි ඉඩේ ඇභතිතුභහ භඟත්,  ක හගේභ ඉඩේ 
රතිංසකයණ ගකොමින් බහගව් බහඳතිතුභහ භඟත් හකච්ඡහ 
කයමින් ක වහ  ඉඩේ නිදවස කය ගළනීගේ කටයුතු කය ගගන 

ඹනහ. ගරු ගජෝන් අභයතුංග අභහතයතුභහ, ගරු දඹහ ගභගේ 
අභහතයතුභහ හගේභ ගරු අගභළතිතුභහගේත් භඟ ගඳන්වීභ ඹටගත් 
අඳ එභ කටයුතු කයනහ.  එගේ නිදවස කශ ගකොටිනන් අක්කය 

ගදක ගණගන් ඉඩේ කට්ටි දවක් ගදන්න පුළුන් ගයි කිඹහ භහ 
විලසහ කයනහ. ගරු ජිත් ගරේභදහ අභහතයතුභහගේ 
වගඹෝගඹ ඇති ඉදිරිගය්දී ගගල් දවක් ඉදි කිරීභට අඳ 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. විඳක්ගය් අඹට නළත කදහත් කෆ 
ගවන්න  නඹක් ඉතුරු කයන්ගන් නළති ගේ යජඹ ත අවුරුදු 
ගදක, තුනකින් ඳභණ එභ කටයුතු  ිනඹල්ර කය අන් 

කයනහඹ  කිඹන එක භභ ගේ ගරු බහට කිඹන්න කළභළතියි, 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

නිහ ද රක්ගය් ළඩ පිළිගශ ඹටගත් දළනටභත් වළභ 
ආනඹකභ නිහ ඉදිකිරීගේ කටයුතු කය ගගන ඹනහ. ක 

හගේභ ඉඩේ නියවුල්කයණඹ කය ගගන ඹනහ. මරහනහරඪ 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඹේ ගකගනකුට  හිමි වී තිබුණු ගදඹක් කදහ 
ගවෝ අහිමි වී තිගඵනහ නේ ගභොන නු  ළටුණත්, නු  පිට නු  

ළටුණත්-  දළන් විඳක්ගය් භන්ත්රීරුන් කිව්හ, නු  ගගොඩ 
ගළගවයි කිඹරහ. නු  රක්ඹක්, ගදකක් එකය ළගටයි කිඹරහ 
කිව්හ. - තභන්ගේ අයිතිහිනකභ දිනහ ගන්නට අලය  ක 

ගගෞයනීඹ අයිතිඹ, භනුයඹන් වළටිඹට ගේ යගට් මිනිසුන්ට 
තිගඵන ක ඳයභ අයිතිඹ තවවුරු කිරීභ වහ තභයි  ගේ ඳනත් 
ගකටුේඳත ගගනළවිත් තිගඵන්ගන්. 

 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක්  තිගඵනහ 
 

ගු ආනන්ද අලු කගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஆனந்த அலுத்கடக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

රඵහ ගදන ගර භහ කරුණහගන් ඉල්රහ ිනටිනහ.  රජහතන්ත්රහදී 
යටක් වළටිඹට ගේ යගට් ජීත් න පුයළිනඹන් වට එභ 
රජහතන්ත්රහදඹ අනු රළබුණු උරුභඹන් තවවුරු කිරීභ වහ 

තභයි අද ගේ ඳනත් ගකටුේඳත  ඉදිරිඳත් කය තිගඵන්ගන්.  ගරු 
අභහතයතුභහ ඉතහභ ද්බහගඹන් ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ගගනළවිත් 
තිගඵනහ.  

1145 1146 

[ගරු ආනන්ද අලුත්ගභගේ භවතහ] 
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මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  කහරඹක් තිසගේ තභන්ගේ 

අයිතිහිනකේ අහිමි වුණු ක ිනඹලු ගදනහටභ  ඔවුන්ගේ අයිතිඹ 
නළත තවවුරු කය දීභ වහ ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත ේභත කය 
ගළනීභට යජඹ ගත් ගේ තීන්දුට එකඟ අපි කටයුතු කයන ඵ 
ඔඵතුභහ ඉදිරිගය් අඳ දන්හ ිනටිනහ. ක හගේභ ගභභ  ඳනත් 

ගකටුේඳත ේභත කය ගළනීභ වහ අඳගේ වගඹෝගඹ 
නියන්ත යගඹන් රඵහ ගදන ඵත් රකහල කයමින්, භහ වට කහරඹ  
රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට භගේ සතුතිඹ පුද කයමින් භහ නිවඬ 

ගනහ. ිනඹලු ගදනහටභ සතුතියි. 

 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

මීශඟට, ගරු අනුය ිනඩ්නි ජඹයත්න භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.13] 
 

ගු අනු  සිඩ්නි ජය  කන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு அந சஷட்னஷ ஜத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද දින ගදන ය කිඹළවීභ 

වහ ගේ ගරු බහට ඉදිරිඳත් කය තිගඵන කහරහගයෝධ 
(විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත,  ඳසු ගිඹ යුද්ධ කහරගය්දී ක 
රගද්ලර ජීත් වුණු ජනතහගේ -විගලේගඹන්භ සුළු ජහතීන්ගේ- 

අහිමි වී ගිඹ අයිතිඹක් ඹළි රඵහ ගදන්නට ගගනහ ඳනත් 
ගකටුේඳතක් ගර අඳ දකිනහ. ගේ යගට් ඹව ඳහරනඹ 
ක්රිඹහත්භක වීභත් භඟ ඉදිරිගය්දී ගේ යගට් ජහතීන් අතය භගිඹ 
ඇති කයන්නට ගත්  ඉතහ ළදගත් පිඹයක් ගර අඳ ගභඹ 

දකිනහ. ක ගළන අඳ න්ගතෝ ගනහ. අද ගේ ඳනත් ගකටුේඳත 
ගරු බහට ඉදිරිඳත්  කිරීභ තුළින්  ක අඹට අහිමි වී ගිඹ නිහ, 
ඉඩේ ඹළි රඵහ ගළනීභට ඉඩ රසහ දීභ ගේ යගට් ඹව ඳහරනඹ 

ව භගිඹ ඇති කයන පිඹයක් වළටිඹටත් භහ දකිනහ. ක නිහ 
ගේ යට හභකහමී, වජීනඹ ඇති යටක් ගර දකින්න කළභළති 
නේ අද දින ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත ේභත කය ගළනීභට   විරුද්ධ 

ඳක්ගය් අගප් ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ිනඹලු ගදනහගේභ වගඹෝගඹ  
රඵහගදයි කිඹහ අඳ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 

 ඳසු ගිඹ කහරගය් ඳළති යුදභඹ හතහයණඹ නිහ ඉඩකඩේ 
අහිමි වුණු විලහර පිරික් ගේ යගට්  ඉන්නහ. අන්න ක පිරිට ඹේ 
හධහයණඹක් ඉසට කයන්න ගගනහ ඳනත් ගකටුේඳතක් වළටිඹටයි 

භහ ගභඹ දකින්ගන්. ක නිහ ගේ යගට් නළතත් ජහතිහදඹ 
පුයන්ගන් නළති අපි අද ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ේභත කයගගන, 
අලුත් යටක් ගර ගේ යට  ඉදිරිඹට  ගගන ඹමු කිඹහ භහ ගේ 

අසථහගව් ඔඵතුභන්රහ ිනඹලු ගදනහගගන්භ ඉල්රහ ිනටිනහ.  
ගභන් ඳනත් ගකටුේඳතක් ගගන කභ වහ කටයුතු කයපු  ගරු 
අගභළතිතුභහ ඇතුළු ිනඹලුගදනහටභ ගේ අසථහගව් භගේ සතුතිඹ 

පුද කය ිනටිනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට කථහ  කිරීභට  
අසථහ රඵහදීභ පිළිඵ ඔඵතුභහටත් සතුතින්ත ගමින් භගේ 
කථහ අන් කයනහ.   

[අ.බහ. 5.15] 
 

ගු ප්ක්.ප්ක්. ිළයදස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு டக.டக. பஷதஶழ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, කහරහගයෝධ (විගලේ 

විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත ේඵන්ධ  න කීඳඹක් කථහ 
කයන්නට භටත් අසථහක් රඵහ දීභ ගළන ඳශමුගන්භ ඔඵතුභහට 

භගේ ගගෞයනීඹ සතුතිඹ පුද කය ිනටිනහ.  

1983 ර්ගය් ිනට ගේ යගට් ඳළති යුදභඹ හතහයණඹ නිහ 

ගේ යගට් උතුරු,  නළ ගඟනහිය ව ගසු ඳශහත්ර ිනටි සුළු 
ජනතහට රලසන ඇති වුණහ. ඔවුන්ට තභන්ගේ ගද්ඳශ අතවළය දභහ 
ගන ගන රගද්ලරට ඹන්න ිනද්ධ වුණහ. භවය අඹට යට 
අතවළය දභහ ඹන්නත් ිනද්ධ වුණහ. ඹහඳනඹ රගද්ලඹට ගිඹ 

අසථහර අඳ දළක්කහ,  ගේර අවුරුදු ගණනහක් තිසගේ 
එගවභ අතවළය දභහ ගිඹ නිහ තිබුණහ.  තුපිටිර විලහර ගස 
ගකොශන් ඳහ ළවිරහ,  අයිතිකහයගඹක් නළති   කහ කෆරෆ ඵට 

ඳත් ගරහ තිගඵන ආකහයඹ අපි දළක්කහ. කහ හිමි භවය අඹගේ 
ජීවිත නළති ගරහ තිබුණහ. භවය අඹ ක ගද්ඳශ අත වළය දභහ 
ගනත් රගද්ලර ඳදිංචිඹට ගිහින් තිබුණහ. ක නිහ 

අයිතිහිනකභක් කිඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ. දළන් ගනත් අඹ 
කහ අත්ඳත් කයගගන ිනටින අසථහත් තිගඵනහ. ක අඹ තභයි 
දළන්  ගේ නීතිඹට විරුද්ධ කෆ ගවන්ගන්. ගේ ගද්ඳශ ආගඹත් 

ගදන්න ගයි කිඹන තත්ත්ඹ උඩ භවය අඹ එගවභ කෆ ගවනහ 
ඇති කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. තභන්ට හිමි ගද් ඇගයන්නට 
ගනත් අඹගේ ගද්ල් ගභොනභ ආකහයගඹන් ගවෝ රඵහ 
ගත්ගතොත් කහගය් ඳළළත්භක් නළවළ. කදහ ගවෝ ගභොන 

ආකහයගඹන් ගවෝ ක අඹට කහ නළත න්දි ලගඹන් ගගන්නට 
ිනද්ධ න ඵ අඳ විලසහ කයන ගදඹක්. තභන්ගේ හිමිකේ අහිමි 
වුණු  අඹට කහ  නළත රඵහ දීභ වහ අද දින  ඉදිරිඳත් කය 

තිගඵන ගේ ඳනත් ගකටුේඳත ඉතහභ ළදගත් න ඵ භහ ගේ 
අසථහගව්දී විගලේගඹන්භ භතක් කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ යගට් ජීත් න වළභ 

පුයළිනගඹකුටභ තභන්ගේ අයිතිහිනකේ රඵහ ගදන්නට ඕනෆ. 
එගවභ රඵහ ගදනහට විරුද්ධ ඹේකිින ගකගනක් ඉන්නහ නේ ක 
අඹ ගේ යගට් ජීත් න වළභ ජහතිඹකභ ගකනකුට තභන්ගේ 

අයිතිහිනකේ රඵහ ගදනහට විරුද්ධ ගකගනක් ගරයි භහ  
දකින්ගන්. භවය අඹ අවුරුදු 30ක්, 40ක් තිසගේ ගේ ඉඩේර 
ඳදිංචි ගරහ ිනටිනහ. නමුත්, ඔවුන්ට තභන්ගේ අයිතිහිනකභක් 

ගළන කිඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ. භවය අඹ ගදභව්පිඹන්ගගන් 
එන උරුභඹ ගළන දන්ගන් නළවළ.  

අල් තළන ඉඩභ තිබුගේ කිඹහ දන්ගන් නළවළ. ක පිළිඵ ලිපි 
ගල්ඛ්න භවරුන්ට ගොඹහ ගන්න පුළුන්කභක් නළවළ. ක 

හගේභ තභන්ගේ ගදභව්පිඹන් නළත්නේ, තභන්ගේ ඥහතිගඹක් 
නළත්නේ, මිත්රගඹක් නළත්නේ, ඉන්න තළනක් නළත්නේ ක පිළිඵ 
දළන ගන්න ක්රභඹක් නළත්නේ  ගකොගවොභද ගේ ගතොයතුරු රඵහ 

ගන්ගන්. ගේ ඉඩේ භවය කහ නිකේභ තිගඵනහ. කිින 
ගකගනකුට කහට අයිතිහිනකභක් කිඹන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් 
නළවළ. ක නිහ  ගේ ඉඩේරට  උරුභකරුභකේ කිඹන අඹට කහ 

රඵහ ගදන්න පුළුන් විධිඹට අපි නීති ේඳහදනඹ කයරහ, ක ඉඩේ 
ක අඹට රඵහ ගදන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ.  

අද භසත යගට්භ ගත්ගතොත්,  ඉඩේ හිමි  රක් 30ක ඳභණ 

පිරිකට ඔප්පු රඵහ ගදන්න තිගඵනහ කිඹහ අගප් ගරු අග්රහභහතය 
යනිල් වික්රභිනංව භළතිතුභහ  ඳසු ගිඹ දිනක ගේ ගරු බහගව් 
රකහලඹට ඳත් කශහ. අපි කිඹන්ගන් වළභ ගකගනකුටභ තභන්ගේ 
උරුභඹ රඵහ ගදන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ ඵයි. ක හගේභ ඳසු 

ගිඹ කහරඹ තුශ ගේ යගට් විලහර ඉඩේ භංගකොල්රඹක් ිනද්ධ වුණහ.  
ඵරහ ඉඳිද්දී ඉඩේ භං ගකොල්ර කහරහ තිගඵනහ. කහ ගළන අඳට 
ගතොයතුරු රළබී තිගඵනහ; ගතොයතුරු  රළගඵමින් ද ඳතිනහ.   

විගලේගඹන්භ නුයඑළිඹ දිස්රික්කගය් විලහර රභහණගය් 
ඉඩේ ගකොටස භං ගකොල්ර කහරහ තිගඵනහ. කහ පිළිඵ අපි 
ඉදිරිගය්දී කරුණු ඉදිරිඳත් කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ළඩි 

ඈතක ගනොගයි, ගේ ඊගය් ගඳගර්දහ,  තභ තිඹක් නළවළ තත් 
එළනි ිනද්ධිඹක් වුණහ.  අදහශ ඵර රගද්ලගය් භන්ත්රීතුභහභ ඵස 
නළතුේගඳොගශේ තිබුණ ඉඩභ රෑ කේබි ගවරහ ට කයරහ  වදනහ. 

ඇයි රෑ වදන්ගන්? එගවභ ළඩක් නළවළ ගන්.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

භව රෑ ට කයරහ කේබි ගවනහ. ගඳොලීිනගඹන් අවනහ 
"භවත්තඹහ ගේකට ගභොකද කයන්ගන්?" කිඹරහ.  ඵස නළතුගේ 
තිගඵන ඉඩේ කෆල්ර ගකොටු කයනහ, භන්ත්රීය ඹහගේ නමින් 

ඵරඳත්රඹක් අයගගන ගඳන්නහ ගභගවභයි කිඹරහ. අද ගේ යගට් 
ගේ හගේ තත්ත්ඹක් තිගඵන්ගන්. අයිතිහිනකභ තිගඵන 
පුද්ගරඹහගේ ක අයිතිඹ නළති කයරහ ඵරවත්කහයගඹන් කටයුතු 

කයන යුගඹක් තභයි දළනට තිගඵන්ගන්. තභත් කක එනහ. 
තභත් එන්ගන් ඇයි? ඳශහත් බහගව් ඵරඹ අතට අයගගන 
දඟරනහ. ඇයි? ඳශහත් බහගව් රධහනිඹහගේ ගල්කේයඹහ 

විධිඹට කටයුතු කයන්ගන්. ගේ හගේ තත්ත්ඹක් අද භධයභ 
ඳශහත තුශ තිගඵනහ. ඉදිරිගය්දී ගේ හගේ කටයුතුරට ඉඩ 
ගදන්න අලය නළවළ. නීතයනුකර කටයුතු කයරහ, ක අඹට 

ගදන්න ඕනෆ දඬුේ රඵහ ගදන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ කිඹරහ 
භභ විගලේගඹන් ගේ ගරු බහට භතක් කයනහ. එගේ නේ ගේ 
ඳනත  තුළින් ගේ යගට් ජනතහටත්, ක අවනඹට  ඳත් වුණ 
අඹටත් හධහයණඹ, යුක්තිඹ ඉටු කය ගදන්න කටයුතු කයන්න 

ඕනෆ කිඹන තළන අපි ඉන්නහ. ගේ ගගනහහ ව ඳනත් ගකටුේඳත 
ඉතහ ළදගත් ව ඳනත් ගකටුේඳතක්. ක තුළින් ගේ යගට් 
අහධහයණඹට රක් ව අඹට වනඹක් රළගේහ! කිඹහ රහර්ථනහ 

කයමින් භහගේ ගකටි  න සල්ඳඹ අන් කයනහ. 
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ගු වඩිප් ල් 0 සුප්ර්ෂ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  லடிடலல் சுடஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகரல தமயமதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கடர, இன்ர 

இந்த நஶட்டின் ஷக நைக்கஷஶன கஶைஷப் பஷச்சஷமனகலக்குத் 

தஸர்வுகஶணும் லமகஷல் ஆட்சஷயுஶஷம (லஷடசட ற்பஶடுகள்) 

சட்டநயம் தகஶண்டுலப்பட்டு இங்டக 

லஷலஶதஷக்கப்படுலதமனஷட்டு நஶன் சந்டதஶளமடகஷன்டமன். 

லடக்கு, கஷறக்கு ற்ரம் மன பஷடதசங்கரஷல் லஶழ்கஷன்ம 

க்கலமட கஶைஷப் பஷச்சஷமன, அந்தக் கஶைஷக்கு 

சட்டநேர்லஶக அங்கஸகஶம் தபற்ரக்தகஶடுத்தல் சம்பந்தஶன 

லஷடங்கமர இங்கு ங்கலமட நஸதஷமச்சர் அலர்கள் 

சர்ப்பஷத்தஷருப்பது லடலற்கத்தக்கதஶகும். மயக 

க்கலமட பஷதஷநஷதஷ ன்ம லமகஷடய லடக்கு, 

கஷறக்கஷலுள்ர அப்பஶலஷ க்கரஷன் கஶைஷப் பஷச்சஷமனமத் 

தஸர்த்துமலப்பதஷடய ங்கலமட க்கள் நைலமஶக 

தங்கலமட ஆதமலத் ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷமஶர்கள் 

ன்பமதத் ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்ர லஷரும்நெகஷன்டமன். 

அலர்கலக்கும் கஶைஷப் பஷச்சஷமன எரு பஶஶஷ பஷச்சஷமனஶக 

இருக்கஷன்மது ன்பமதயும் இச்சந்தர்ப்பத்தஷல் 

ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்ர லஷரும்நெகஷன்டமன். தகரல 

தமயமதஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கடர, நஸங்கலம் இந்த 

க்கலமட கஶைஷப் பஷச்சஷமன சம்பந்தஶக நஷமமந்த 

அநபலம் தபற்மலர் ன்ம லமகஷல் நஸங்கள் தமயம 

லகஷக்கஷன்ம இச்சந்தர்ப்பத்தஷல் நஶன் டபசுலமதஷட்டும் நஶன் 

சந்டதஶளப்படுகஷன்டமன். 

லடக்கு, கஷறக்கஷடய யுத்தம் நஷயலஷது. அதன் கஶைஶக 

அந்த க்கள் பஶதஷக்கப்பட்டஶர்கள். ஆனஶல், யுத்தஷல்யஶத 

தபருந்டதஶட்டத்துமமஷடய - மயகத்தஷடய உள்ர 

க்கலக்கு  இன்ர  யசயகூடம் அமப்பதற்குக் கஶைஷமப் 

தபற்ரக்தகஶள்லதற்குக்கூடச் சஷங்கள் ற்பட்டிருக்கஷன்மன. 

அடதடலமர, தபருந்டதஶட்டங்கலக்குள்டரட 

துபஶனசஶமயகள் உருலஶக்கப்படுலதற்கஶக கூடுதயஶன 

கஶைஷகள் லறங்கப்பட்டிருக்கஷன்மன.  டதமலடற்பட்டஶல் 

அந்தத் டதஶட்டங்கமரக்கூட தபர் குமஷப்பஷட்டுக் கூமநைடியும்.  

இச்சந்தர்ப்பத்தஷடய நஶன் கஶைஷப் பஷச்சஷமனக்கு அப்பஶல் 

டலதமஶரு லஷடம் சம்பந்தஶக இந்த சமபஷன் கலனத்மதச்  

சற்ரத் தஷருப்ப லஷரும்நெகஷன்டமன். மயகத்தஷடய க்கரஷன் 

லருஶனம் ஷகக் குமமலஶக இருக்கஷன்மது, அங்கு 

தபஶருரஶதஶ வீழ்ச்சஷ கஶைப்படுகஷன்மது ன்பமத நன்கு 

அமஷந்துதகஶண்டும்கூட, இந்த துலஶஷத்  தஷமைக்கரம் ந்த 

அடிப்பமடஷடய அந்தப் பஷடதசங்கமர மஶக மலத்து 

துபஶனச்சஶமயகமரத் தஷமப்பதற்கு அநதஷ 

லறங்கஷஷருக்கஷன்மது? ன்பது எரு டகள்லஷக்குமஷஶக 

இருக்கஷன்மது. தனன்மஶல், லருஶனம் குமமலஶக 

இருக்கஷன்ம மயகத்தஷடய தபஶருரஶதஶத்தஷல் 

பஶதஷக்கப்பட்ட க்கரஶக அலர்கள் இருக்கஷமஶர்கள். ஆனஶல்,  

அங்கு துபஶனச்சஶமயகலக்குக் குமமடல கஷமடஶது. கடந்த 

கஶயங்கரஷடய பதுமர, நுலதலிஶ, கண்டி, ஶத்தமர ஆகஷ 

பஷடதசங்கரஷடய டதஶட்டங்கமர - டதஶட்ட க்கமர 

மப்படுத்தஷ ஆங்கஶங்டக துபஶனச்சஶமயகலக்கஶகக் 

கஶைஷகள் லறங்கப்பட்டு அமல அரவுக்கு அதஷகஶகத் 

தஷமக்கப்பட்டிருக்கஷன்மன. இது வ்லஶர? இந்த துலஶஷ 

ஆமைஶரர் -  Commissioner General of Excise அலர்கள் 

ந்த அடிப்பமடஷடய அந்த துபஶனசஶமயகமரத் 

தஷமப்பதற்கு அங்கு அநதஷப்பத்தஷம் லறங்குகஷன்மஶர்? எரு 

சநகத்மத அறஷப்பதற்கஶகலஶ? அல்யது எரு சநகத்மத 

மப்படுத்தஷஶ? அல்யது தபருந்டதஶட்டத்தஷல் ஶத்தஷம் 

துபஶனசஶமயகமரத் தஷமக்க டலண்டுதன்ம 

ண்ைத்துடனஶ? ன்ம டகள்லஷகமர இந்தச் சமபஷடய 

லப்ப லஷரும்நெகஷன்டமன். இந்த நஶட்டில் துலஶஷ 

லருஶனத்மத அதஷகஶஷக்க டலண்டுதன்மஶல், தகஶலம்நெ, 

கண்டி டபஶன்ம ஶதபரும் நகங்கரஷடய அலர்கள் துபஶன 

டவஶட்டல்கமரத் தஷமக்கயஶம், துபஶனசஶமயகமரத் 

தஷமக்கயஶம். அமதலஷடுத்து, பதுமர ஶலட்டத்தஷடய 

எவ்தலஶரு டதஶட்டம் டதஶட்டஶக, சந்தஷ சந்தஷஶக 

துபஶனசஶமயகமரத் தஷமப்பதற்கு அநதஷ லறங்கஷதன் 

கஶைம் ன்ன? எரு சநகத்மத அறஷப்பதற்கஶகலஶ? அல்யது 

டதஶட்டத் ததஶறஷயஶரர்கமரக் குமஷமலத்து அலர்கமர 

இல்யஶல் எறஷப்பதற்குச் தசய்ப்பட்ட தஷட்டஶ?  ன நஶன் 

டகட்க லஷரும்நெகஷன்டமன்.  

இன்ர தனஷப்பட்ட எரு நபஶஷன் தபஶஷடய பய 

நூற்ரக்கைக்கஶன துபஶனசஶமயகலக்கு 

அநதஷப்பத்தஷங்கள் லறங்கப்பட்டிருக்கஷன்மன. தனஷதஶரு 

கம்பனஷதன்ம தபஶஷடய அதற்கு துபஶனசஶமயகள் 

தஷமப்பதற்கு அநதஷ லறங்கப்பட்டிருக்கஷன்மது. இன்ர து 

மயக க்கள் த்தஷஷல் இந்த துப்பஶலமனஷன் 

கஶைஶகச் சஷரலர் துஷ்பஷடஶகங்கள், பஶடசஶமய 

ஶைலஷகள்ஸதஶன துஷ்பஷடஶகங்கள், குடும்பங்கரஷடய 

பஷச்சஷமனகள், தகஶமயகள், தகஶள்மரகள் னப் பல்டலர 

சம்பலங்கள் நமடதபற்ரக்தகஶண்டிருப்பதமனப் 

பத்தஷஶஷமககள் லஶஷயஶக நஸங்கள் அமனலரும் 

அமஷந்தஷருப்நர்கதரன்ர நஶன் நஷமனக்கஷன்டமன். ஆகடல, 

இவ்லஶர அதஷகப்படிஶன துபஶனசஶமயகமரத் தஷமப்பதற்கு 

அநதஷப்பத்தஷங்கள் லறங்கப்பட்டிருப்பதமன நஶன் 

லன்மஶகக் கண்டிக்கஷன்டமன். தஷர்லரும் கஶயங்கரஷடய, 

இந்த துபஶனசஶமயகலக்கு உஶஷமஶரர்கள் ஶர்? இந்த 

துபஶனசஶமயகமர நடத்துபலர்கள் ஶர்? லருமட 

தபஶஷடய அந்த அநதஷப்பத்தஷங்கள் 

லறங்கப்பட்டிருக்கஷன்மன? ன்பன ததஶடர்பஶன லஷபங்கமர 

இந்தச் சமபஷடய நஶன் தலரஷப்படுத்துடலன். அந்தலமகஷல் 

நஶன் சஷய நைக்கஷ பஷநைகர்கலமட நைகத்தஷமமக் 

கஷறஷப்பதற்கு ஆத்தஶக இருக்கஷன்டமன். மயக 

க்கலமட லஶக்குகமரப் தபற்மலன் ன்ம லமகஷடய 

இந்தக் கஶைஷப் பஷச்சஷமனக்கு அப்பஶற்தசன்ர இதமனப் 

1149 1150 

[ගරු ගක්.ගක්. පිඹදහ භවතහ] 



2016 අගරේල් 06 

டபசடலண்டி எரு கஶயத்தஷன் கட்டஶம் னக்கு 

ற்பட்டிருக்கஷன்மது. லடக்கு, கஷறக்கஷடய இவ்லஶர 

தபருந்ததஶமகஷல் துபஶனசஶமயகள் கஷமடஶது. நைஸ்லிம் 

சநகங்கள் லஶழ்கஷன்ம பஷடதசங்கரஷடய இவ்லஶர 

துபஶனசஶமயகள் கஷமடஶது.  

இன்ர நகங்கரஷடய, கஷஶங்கரஷடய துபஶனச்சஶமயகள் 

தஷமக்கப்படும்டபஶது அங்கு க்கள் ததருவுக்கு லந்து 

டபஶஶட்டம் நடத்தஷ, அந்த துபஶனச்சஶமயகமர 

நடமலக்கஷன்மஶர்கள். ஆனஶல், தபருந்டதஶட்ட க்கமர 

மப்படுத்தஷ ஆங்கஶங்டக சந்தஷ சந்தஷஶக 

துபஶனசஶமயகமரத் தஷமப்பமதப் பஶர்க்கும்டபஶது எரு 

சநகத்மத இல்யஶததஶறஷப்பதற்கஶகச் தசய்கஷன்ம தஷட்டஷட்ட 

தசதயன இதமன நஶன் கருதுகஷன்டமன். ஆகடல, துலஶஷ 

ஆமைஶரர் உடனடிஶக இந்தப் பஶஶலன்மத்துக்குப் 

பதஷல் தசஶல்யடலண்டிலஶக இருக்கஷன்மஶர். அலர் தஷர்லரும் 

கஶயங்கரஷடய இங்கு லடலண்டும். ன்னஶல் 

லப்பப்படுகஷன்ம டகள்லஷகலக்குப் பதஷயரஷக்கடலண்டும். 

பதஷயரஷப்பது ட்டுல்யஶது மயகத்தஷல் இருக்கஷன்ம 

துபஶனசஶமயகரஷன் ண்ைஷக்மகமயும் குமமக்க 

டலண்டும். அவ்லஶர குமமத்து அலற்மம டலர 

பஷடதசங்கலக்கு இடஶற்மம் தசய்டலண்டும். தஷர்லரும் 

கஶயங்கரஷடய, வ்லஶர இந்த துபஶனசஶமயகள் 

இங்குகஷன்மன? லருமட தபஶஷடய இங்குகஷன்மன? 

ன்ம லஷபங்கமரயும் நஶன் இந்தச் சமபஷடய 

தலகுலஷமலஷடய ததஶஷலஷப்டபன் ன்பமத ஸண்டும் குமஷப்பஷட 

லஷரும்நெகஷன்டமன்.  

இன்ர 'கள்லத்தண்ைஸர்' ன்ர என்மம லஷற்பமன 

தசய்கஷன்மஶர்கள். 'கள்' ன்மஶல் ததன்மனக் கள் அல்ய. 

னடநஶய் மலத்தஷசஶமயகரஷடய னடநஶஶரஷக்கு 

நஷத்தஷமக்கஶகக் தகஶடுக்கப்படுகஷன்ம ஶத்தஷமகள் அங்கு 

பன்படுத்தப்படுகஷன்மன. Toddy factory ன்ர 

தசஶல்யப்படும் ததஶறஷற்சஶமயக்குப் பஶஶஷ இடம் 

தகஶடுக்கப்பட்டு அந்தக் கள் தஶஶஷக்கப்படுகஷன்மது. அந்தத் 

ததஶறஷற்சஶமயஷலிருந்து டதஶட்டத் ததஶறஷயஶரர்கலக்கு 

ஶத்தஷம், அதஶலது மயகத்தஷற்கு ஶத்தஷம் லஷடசடஶக 

அந்தக் கள் அநப்பப்படுகஷமது. அந்தக் கள்லத்தண்ைஸம 

அருந்துலதன்நயம் அங்கு எரு சநகம் ம் கண்நைன்டன  

நைற்மஶகடல அறஷந்துதகஶண்டிருப்பமதக் கஶைக்கூடிதஶக 

இருக்கஷன்மது. இது இண்டஶலது உயக கஶ யுத்தத்மதலஷட 

ஷக டஶசஶனது. லடக்கு, கஷறக்கஷடய நமடதபற்ம 

யுத்தத்மதலஷட டஶசஶனது.   

இன்ர நஶம் கஶைஷப் பஷச்சஷமன சம்பந்தஶகப் 

டபசுகஷன்டமஶம். அதற்கஶக இங்கு தகஶண்டுலப்பட்டிருக்கஷன்ம 

சட்டநயத்மத நஶம் லடலற்கஷன்டமஶம். நஸதஷமச்சர் எரு 

தஷமமஶன தசற்பஶட்மட இங்கு தசய்தஷருக்கஷன்மஶர். 

தகரல அமச்சர் லஷஜதஶச ஶஜபக்ச அலர்கள் 

அநபலசஶலி ன்ம லமகஷடய, தஷமமஶனலர் ன்ம 

லமகஷடய இந்த நஶட்டிற்குத் டதமலஶன எரு 

சட்டநயத்மதக் தகஶண்டுலந்தஷருக்கஷன்மஶர். மயக 

க்கரஶகஷ நஶம் அதமன நைலமஶக லடலற்கஷன்டமஶம்.  

இவ்லஶமஶன சட்டநயங்கலக்கு து மயகப் பஷதஷநஷதஷகள் 

ஆதவு தகஶடுக்கஷன்ம சூழ்நஷமயஷடய, ங்கலமட க்கள் 

நைகங்தகஶடுக்கஷன்ம பஷச்சஷமனஶன சம்பர உர்வு பற்மஷயும் 

சட்டநயம் தகஶண்டுலப்பட டலண்டும். டதஶட்டத் 

ததஶறஷயஶரர்கலக்கு ஶதம் 2,500 ரூபஶய் அதஷகப்படிஶகக் 

தகஶடுக்கடலண்டுதன்ர, னது உஷமயும் துச்சஶக தஷத்து 

இந்தப் பஶஶலன்மத்தஷடய டற்தகஶண்ட 

டபஶஶட்டத்தஷற்கம, ததஶறஷயமச்சு நயஶகச் 

சட்டஶக்கப்பட்டுள்ர 2,500 ரூபஶய் சம்பர உர்மல 

இன்னநைம் டதஶட்டக் கம்பனஷகள் லறங்கலஷல்மய. டதஶட்டக் 

கம்பனஷ உஶஷமஶரர்கள் சட்டத்மத தஷக்கஷன்மஶர்கரஶ? 

ஆகடல, இந்த மயக க்கலக்கு சட்டநேர்லஶக்கப்பட்ட 

இந்தச் சம்பர உர்மலக் கம்பனஷகள் லறங்கஶதலஷடத்து, 

அலர்கள் சட்டத்மத ஸமஷலர்கரஶகக் கருதப்படடலண்டும். 

அலர்கலக்தகதஷஶக நஸதஷமச்சர் அலர்கள் சட்டநேர்லஶக 

நடலடிக்மக டுக்கடலண்டும். டதஶட்டக் 

கம்பனஷகலக்தகதஷஶக லறக்குத் ததஶடடலண்டும். இந்தப் 

பஶஶலன்மத்தஷடய சட்டநேர்லஶக்கப்பட்ட டதஶட்டத் 

ததஶறஷயஶரர்கரது 2500 ரூபஶய் சம்பர உர்மல 

தபருந்டதஶட்டக் கம்பனஷ உஶஷமஶரர்கள் உடனடிஶக 

லறங்கஶதலஷடத்து நஸதஷமச்சர் அலர்கள், 

அலர்கலக்தகதஷஶக லறக்குத் ததஶடர்ந்து அலர்கமர 

நஸதஷன்மத்தஷற்கு அமறக்கடலண்டும்.  

டலும், டதஶட்டத் ததஶறஷயஶரர்கள் இன்டனஶன்ன 

பஷச்சஷமனகலக்கு நைகங்தகஶடுக்கஷன்மஶர்கள். அலர்கலக்குச் 

தசஶந்தக் கஶைஷ லறங்கப்படடலண்டும். இங்கு இன்ர 10 

லருடங்கள் அநபலஷத்தஶல் அலர்கலக்கு அந்தக் கஶைஷ 

தசஶந்தம் ன்ரம் 25 லருடங்கள் அநபலஷத்தஶல் 

அலர்கலக்குச் சட்டநேர்லஶக அந்தக் கஶைஷ தசஶந்தம் ன்ரம் 

டபசப்பட்டது. ஆனஶல், 200 லருடங்கரஶக லஶழ்ந்து 

தகஶண்டிருக்கஷன்ம டதஶட்டத் ததஶறஷயஶரர்கலமட கஶைஷ 

அலர்கலக்குஶஷதஶ? னடல, அலர்கலக்குக் கஶைஷ 

லறங்கப்படடலண்டும். அங்குள்ர துபஶனச்சஶமயகமர 

உடனடிஶகக் குமமக்கடலண்டும். இந்த துபஶன 

சஶமயகரஷன் உஶஷமஶரர்கள் ததஶடர்பஶக துலஶஷ 

ஆமைஶரர் ங்கலமட டகள்லஷகலக்குப் 

பதஷயரஷப்பதற்கஶன நடலடிக்மகம டற்தகஶள்ரடலண்டும்.   

அது ட்டுல்யஶது, நஸதஷன்மங்கரஷடய கஶைஷ 

சம்பந்தஶன லறக்குகள் ததஶடப்படுகஷன்மன. ன்மஶலும், பய 

லருட கஶயஶக நஸதஷன்மங்கரஷடய அந்த லறக்குகள் டதங்கஷக் 

கஷடக்கஷன்மன. மயக தபருந்டதஶட்ட க்கள் ட்டுல்யஶது 

தஷழ் க்கள், சஷங்கர க்கள், நைஸ்லிம் க்கள் ன 

அமனலரும் கஶைஷ லறக்குகலக்கஶக நஸதஷன்மங்கலக்குச் 

தசன்ர லருகஷமஶர்கள். அலர்கரஷல் சஷயர் இப்டபஶது உஷடஶடு 

இல்மய. இந்த நவீன யுகத்தஷடய  நஸதஷன்மங்கரஷல் ன், 

இவ்லஶர  லறக்குகள் டதங்கஷக் கஷடக்கஷன்மன? ஶலட்ட 

நஸதஷன்மம், உர் நஸதஷன்மம் ஆகஷ தஶலததஶரு 

நஸதஷன்மத்தஷடய கஶைஷப் பஷச்சஷமன சம்பந்தஶன லறக்குகள் 

லரும்டபஶது ன், சட்டநேர்லஶக உடனடித் தஸர்வுகமரக் கஶை 

நைடிஶது? அங்கு ன் லறக்குகள் இலத்தடிக்கப்படுகஷன்மன? 

அதன் கஶைஶக இன்மமக்கு அமனத்து க்கலம் 

நஸதஷன்மங்கரஷடய தங்கலமட கஶயத்மத வீைஶகச் 

தசயலறஷப்பமதக் கஶைக்கூடிதஶக இருக்கஷன்மது. ஆகடல, 

கஶைஷப் பஷச்சஷமனகள் சம்பந்தஶன லறக்குகள் லஷமலஶகத் 

தஸர்த்து மலக்கப்பட டலண்டும்.  

யுத்தத்தஷனஶல் நைலமஶக பஶதஷக்கப்பட்ட க்கள் ன்ம 

லமகஷடய லடக்கு, கஷறக்கு க்கலமட கஶைஷகலக்கஶன 

உஶஷமகமர லறங்க டலண்டுதன்பதஷடய மயக க்கள் 

ததரஷலஶக இருக்கஷன்மஶர்கள். சஷங்கர க்கரஶக இருக்கயஶம், 

நைஸ்லிம் க்கரஶக இருக்கயஶம்,  அலர்கலக்கும் அந்த 

உஶஷமகமர லறங்குலடதஶடு, இந்த நஶட்டின் 

தபஶருரஶதஶத்தஷன் நைதுதகலும்பஶகச் தசற்பட்டுக் 

தகஶண்டிருக்கஷன்ம மயக க்கலக்கும் அந்த உஶஷமகமர 

லறங்க டலண்டும். அலர்கள் 200 லருட கஶயஶகப் 

தபருந்டதஶட்டங்கரஷடய யன் அமமகரஷடய 

இருக்கஷன்மஶர்கள். அந்த க்கலக்குச் சட்டநேர்லஶக 
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கஶைஷகமர லறங்குலதற்குஶஷ ற்பஶடுகமரச் தசய் 

டலண்டும். ஶண்நெஷகு பஷத ந்தஷஶஷ ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க 

அலர்கள் தபருந்டதஶட்ட க்கலக்கு 7 டபர்ச்சஸ் கஶைஷ 

லறங்குஶர டகஶஶஷஷருப்பதஶக நஶன் நஷமனக்கஷன்டமன். 

அதற்கு அமச்சமல அங்கஸகஶம் லறங்கப்பட்டிருக்கஷன்ம 

டபஶதஷலும்கூட டதஶட்டக் கம்பனஷ உஶஷமஶரர்கள் 

டலண்டுதன்டம அமத இலத்தடிப்நெச் தசய்லமதக் 

கஶைக்கூடிதஶக இருக்கஷன்மது.  

தபருந்டதஶட்டத் ததஶறஷயஶரர்கலக்கும் சம்பர உர்வு 

லறங்க டலண்டுதன்ர பஶஶலன்மத்தஷடயயுள்ர 225 

உரப்பஷனர்கலம் அங்கஸகஶம் லறங்கஷஷருக்கஷமஶர்கள். அது 

சட்டநேர்லஶக்கப்பட்ட லஷடஶக இருக்கஷன்மது. டதஶட்ட 

நைதயஶரஷஶர் சம்டரனம் அமத துச்சஶக தஷத்து சட்டத்மத 

ஸமஷச் தசற்படுலஶர்கடரஶனஶல் நஸதஷ அமச்சர் அலர்கள் 

அலர்கலக்தகதஷஶக சஷய தஸர்ஶனங்கமர டுக்கடலண்டி 

சூழ்நஷமய ற்படும். அமத அலர் டற்தகஶள்லஶதன நஶன் 

நஷமனக்கஷன்டமன்.  

நஶன் தஷர்லரும் கஶயங்கரஷடய இந்தப் பஶஶலன்மத்தஷடய 

மயகத்தஷலிருக்கஷன்ம துபஶனச்சஶமயகள் சம்பந்தஶகத் 

தனஷநபர் பஷடமைதஶன்மம நஶன் சர்ப்பஷக்கலஷருக்கஷடமன். 

லஷடசடஶக, மயகத்தஷற்தகன்ர சஷய இடங்கரஷடய 

கூடுதயஶன spirit லமககமரச் டசர்த்து, க்க ருந்துகமரக் 

கயந்து துபஶனம் உற்பத்தஷ தசய்லமத அமஷக்கூடிதஶக 

இருக்கஷன்மது. இவ்லஶமஶக எரு சநகத்மத மஶக மலத்து 

துபஶன உற்பத்தஷகமரச் தசய்யும் தஷட்டஷட்ட தசற்பஶடு 

அங்கு அங்டகமஷக்தகஶண்டிருப்பமதயும் நஶன் இச்சமபஷடய 

ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்ர லஷரும்நெகஷன்டமன். லருஶனம் 

இருக்கஷன்ம பஷடதசங்கரஷடய உல்யஶசப் பஷஶை 

டவஶட்டல்கமரத் தஷமந்து துபஶனசஶமயக்கஶன 

அநதஷப்பத்தஷம் லறங்கஶது, லருஶனத்தஷற்கஶக ஷகவும் 

கஷ்டப்பட்டுக்தகஶண்டிருக்கஷன்ம, தபஶருரஶதஶத்தஷடய 

பஶதஷக்கப்பட்டிருக்கஷன்ம க்கள் த்தஷஷடய ஆங்கஶங்டக 

துபஶனச்சஶமயகமரத் தஷமப்பதற்கஶன கஶைம் 

ன்னதலன்ம எரு பஶஶஷ டகள்லஷ லகஷன்மது.  

இந்த சமபமத் தமயமதஶங்கஷ நடத்தஷக்தகஶண்டிருகஷன்ம 

மயக க்கரஷன் பஷதஷநஷதஷ அலர்கடர, நஶன் உங்கரஷடம் 

கூரகஷன்டமன். இன்ர மயகத்தஷடய கஶைஷப் பஷச்சஷமன 

சம்பந்தஶக டபசப்படுகஷன்மது. அங்கு னஷத உஶஷம ஸமல் 

நடக்கஷன்மது. பஶடசஶமயக் கட்டிடத்துக்கு கஶைஷமப் தபம 

டலண்டுதன்மஶல் தபருந்டதஶட்டக் கம்பனஷகடரஶடு யுத்தம் 

தசய்டலண்டி சூழ்நஷமய இருக்கஷன்மது. வீடு கட்டுலதற்கு 

கஶைஷகமர எதுக்குலதஶக இருந்தஶலும் பஶஶஷ 

பஷச்சஷமனகலக்கு நைகங்தகஶடுக்கடலண்டிஷருக்கஷமது.  

இயங்மக சனநஶக டசஶளலிசக் குடிசு அசஶங்கத்தஷடய 

இருக்கஷன்ம கஶைஷச் சட்டம் அமனலருக்கும் என்மஶக இருக்க 

டலண்டும். அது லடக்கு, கஷறக்கஶக இருந்தஶதயன்ன ததற்கு, 

டற்கஶக இருந்தஶதயன்ன மயகஶக இருந்தஶதயன்ன 

அமனலருக்கும் சஶனதஶக அந்தச் சட்டம் இருக்க டலண்டும். 

எவ்தலஶருலருக்கும் ற்மலஶர சட்டங்கள் இருக்கஶது அந்த 

சட்டங்கள்  அமனலருக்கும் சஶக இருக்க டலண்டும். 

அமனலரும் ச உஶஷமயும் ச அந்தஸ்தும் தபரம் லமகஷல் 

இந்த பஶஶலன்மத்தஷடய பஷடமை தகஶண்டுலப்பட 

டலண்டுதன்ர டகட்டுக்தகஶள்கஷன்டமன். நல்ய லஷடங்கமர 

இந்த பஶஶலன்மத்தஷடய பஷடமைஶகக் 

தகஶண்டுலரும்டபஶது மயக க்கலமட பஷதஷநஷதஷகள் 

ன்ம லமகஷடய ங்கலமட நைலமஶன ஆதமல 

நஶங்கள் தருடலஶதன்பமதத் ததஶஷலஷத்துக்தகஶண்டு, நஸதஷ 

அமச்சர் அலர்கலக்கு மயக க்கள் சஶர்பஶக நன்மஷமக் 

கூமஷ, லஷமடதபரகஷன்டமன்.  லைக்கம்.  

 
[අ.බහ. 5.34] 
 

ගු (ආචර්ය) ජයේඳවර විරෙ  කන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) ஜம்பதஷ லஷக்த்ன) 

(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ජන හර්ගික ගළටුභ උග්ර වී එඹ 
ර ේඩකහරී ගළටුභක් ඵට ඳත් වී එභ ර ේඩත්ඹ අවුරුදු 

30කට ඳසගේ ඳව ගිඹත් එභ ජන හර්ගික ගළටුභට ඳදනේ ව 
කහයණහ අඳ භහජගය් තභ තිගඵනහ. එභ නිහ ගේ රලසනඹට 
දීර්ා කහලීන විඳුභක් රඵහ ගත වළක්ගක් ගභභ ගළටුභට මලික 

වුණු, ඳහදක වුණු කරුණුරට විඳුේ ගොඹහ ගළනීගභන් ඳභණයි. 
භගේ අදව අනු, ක හගේභ භහ නිගඹෝජනඹ කයන රංකහ 
භභහජ ඳක්ගය් ඵහුතය කේඩහඹගේ අදව අනු ගභභ ගළටුභ 

මලික ලගඹන් යහජය ඵරඹ පිළිඵ රලසනඹක්. විවිධ ජන 
ගකොටසරට යගට් යහජය ඵරඹට ේඵන්ධ වීභට ඵළරි නේ, 
ආේු කයණඹට ේඵන්ධවීභට ඵළරි නේ එයින්භ විවිධ ජන 

ගකොටස යහජය ඵරඹට අභිගඹෝග කයනහ. යහජය ඵරඹ එක 
තළනක ගක්න්ද්රගත ගරහ තිගඵනහ නේ, එභ යහජය ඵරඹට 
ේඵන්ධ වීභට විවිධ ජන ගකොටසරට අසථහ රභහණත් 
ගර රළගඵන්ගන් නළත්නේ ගළටුේ ඇති ගනහ. ගඵොගවෝ යටර 

ගභභ ගළටුභ ඳටන් ගන්ගන් අවිහිංහහදී. එගවත් එභ රලසනඹ 
විහ ගන්නට ඵළරි වුණු වළභ අසථහකදීභ රලසනඹ උග්ර වී ගළටුභ 
ර ේඩ ගළටුභක් ඵට ඳත් වුණහ. ඉතිවහඹ අඳට ගඳන්නුේ 

කයන්ගන් එඹයි.  

රංකහගව් තිගඵන ගභභ ගද්ලඳහරන ගළටුභ 1947 
යසථහගන් ඳසු ව 1948දී නිදව රඵහ ගළනීගභන් ඳසු 

යසථහනුකර විහ ගළනීභට තිබුණු ිනඹලු අසථහ අපි නළති 
කය ගත්තහ. 1949දී කඳුකයගය් ගදභශ ජනතහ රක් ගණනකට 
1947 භළතියණගය්දී ඳහවිච්චි කශ ඡන්ද ඵරඹ එගේ ත දුයටත් 

ඳහවිච්චි කිරීභට තිගඵන අයිතිඹ අහිමි කයමින් පුයළින ඳනතක් 
ගගනහහ. එකට උතුරු ව නළ  ගඟනහිය ඳශහත්ර ගදභශ 
ජනතහ නිගඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීරු ආේු ට ේඵන්ධ ගරහ 
හිටිඹහ, ද්රවිඩ ංගභඹ තුළින්. එගවත් එභ ඳනත ේභතවීභත් 

භඟභ ද්රවිඩ ංගභඹ ගදකට කළසල ගෂඩයල් ඳක්ඹ බිහි වුණහ. ක 
ගෂඩයල් ඳක්ඹ බිහි වුගේ එගේ ඡන්ද ඵරඹ අහිමි කිරීභට 
රතික්රිඹහක් ගරයි. ඉන් ඳසු අසථහ කිහිඳඹකදීභ, එනේ 

1972දී ව 1978දී ගේ රලසනඹ විඳීභට රළබුණු රගව්ලඹ අපි 
ඳහවිච්චි කගශේ නළවළ. ඉන් ඳසු ගළටුභ උග්ර වී ර ේඩත්ඹ කයහ 
ගිඹහ. දළන් අඳට ර ේඩත්ඹ ඳයහජඹ කයන්නට පුළුන් ගරහ 

තිගඵනහ. එගවත් රලසනඹ තභ තිගඵනහ, ගද්ලඳහරන 
රලසනඹක් ගර, යහජය ඵරඹ පිළිඵ රලසනඹක් ගර, 
ආේු කයණඹට වබහගිවීභට විවිධ ජන ගකොටසරට තිගඵන 

අයිතිඹ පිළිඵ ඇති රලසනඹක් ගර.  

දළන් අපි ංහිඳිඹහ ගළන කථහ කයනහ. ංහිඳිඹහ අර්ථත් 
කයන්නට නේ අපි උත්හව කශ යුතුයි, ගභභ ර ේඩකහරී ගළටුභ 

ඇති න්නට කලින් තිබුණු තත්ත්ඹ නළත ඇති කිරීභට. ඉංග්රීින 
බහහගන් කිඹනහ නේ එඹ  “restitution”-  එනේ නළත ඳයණ 
තත්ත්ඹට ඹහභ. එඹට අතයලයභ ගදඹක් තභයි තභ ගද්ගඳොශ 
අහිමි ව ජනතහට එභ ගද්ගඳොශ නළත රඵහ දීභ. 

ගභ හිදී වුගේ ර ේඩකහරි ගළටුභ ගවේතුගකොටගගන විලහර 
ංඛ්යහකට ඉඩේ අහිමි වුණහ. එගේ ඉඩේ අහිමි වුගේ 
ර ේඩත්ඹ නිහයි. රංකහගව් තිගඵන හභහනය ගද්ඳශ නීතිඹ 

අනු අවුරුදු දවඹකට ළඩි කහරඹක් ගකනකුට බුක්තිඹ අහිමි වී, 

1153 1154 

[ගරු ඩිගව්ල් සුගර්ස භවතහ] 
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ගකනකුගේ අයිතිහිනකේරට ඳටවළනි ගනත් ගකගනක් 

අවුරුදු 10කට ළඩි කහරඹක් හභකහමී, ගළටුභකින් ගතොය 
අඛ්ේඩ එභ ඉඩභ බුක්ති විඳිනු රළබුගොත්, ක පුද්ගරඹහට එභ 
ඉඩභට අයිතිඹක් ගනොතිබුණත්- 

 

ගු මූලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ஶண்நெஷகு தமயமதஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගභභ අසථහගව්දී ගරු නිගඹෝජය 
කථහනහඹකතුභහ මරහනඹ ගන්නහ ඇති. 

 
අනතුුව  ගු ප් ලු කුෙර් ෙහත මූලසනප්යන් ිව ක වුප්යන්, 

නිප්යෝජය කථනයකතුෙ මුලසනරූඪ විය. 
அதன்பஷமகு, ஶண்நெஷகு டலலு குஶர் அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ர அகயடல, ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் 

அலர்கள் தமயம லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair and THE 

HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 

 
ගු (ආචර්ය) ජයේඳවර විරෙ  කන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) ஜம்பதஷ லஷக்த்ன) 

(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ මරහනහරඪ වීභට 
රථභ භභ වන් කගශේ රංකහගව් තිගඵන හභහනය කහරහගයෝධ 

නීතිඹ පිළිඵයි. එභ නීතිඹට අනු  ඹේකිින ඉඩභකට අයිතිඹක්, 
title  එකක් නළති ගකගනක් වුත්, ඉඩගේ අයිතිකරුගේ අයිතිඹට 
ඳටවළනි දීර්ා කහරඹක් එනේ අවුරුදු 10කට ළඩි කහරඹක් 

ගනොකඩහ බුක්ති වින්ගදොත් ඔහුට එභ ඉඩභට අයිතිහිනකභක් 
රඵහ ගළනීභට නීතිගඹන් ඉඩක් තිගඵනහ.  ජන හර්ගික අර්බුදඹ 
ගවේතුගන් තභන්ගේ ඉඩේ නළති ව අඹට එභ අවුරුදු 10 නීතිඹ 
ඉතහභත්භ අගතිදහඹක ගර ඵරඳහරහ තිගඵනහ. ක හගේභ 

බුක්තිඹ නළති ව අඹට ඵරඳහ තිගඵනහ. ගභොකද, අවුරුදු 
ගණනහක කහරඹක් තුශ විගලේගඹන් උතුරු - නළ ගඟනහිය 
ඳශහගත් ිනවිල් නීතිඹ, ිනවිල් අධිකයණ වරිවළටි ක්රිඹහත්භක වුගේ 

නළවළ. නු  දභන්නට තඵහ හිතන්නටත් ඉඩේ අහිමි ව 
පුද්ගරඹන්ට පුළුන්කභක්  තිබුගේ නළවළ.  

එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ එභ ඳශහත්ර ඳහරනඹ එක්තයහ විධිඹකට 

තඵහගගන හිටපු කහරගය් ගඵොගවෝ පුයළිනඹන්ට නු  දළමීභ ව 
එගේ නු  දහරහ උහවිඹට ගිහින් තභන්ගේ අයිතිහිනකභ ඉල්රහ 
ිනටීභ ඉතහභ බඹහනක තත්ත්ඹක් උදහ කයන තත්ත්ඹක් වුණහ. 

ගභොකද, භවය ඉඩේර මිනිසුන් ඳදිංචි ගකරුගව් එල්ටීටීඊ 
ංවිධහනඹ විිනනුයි. භවය ඉඩේ ඔවුන්ගේ අනුග්රවඹ ඹටගත් 
තභයි ගනත් අඹට ඵහය දුන්ගන්. එභ නිහ එල්ටීටීඊ ංවිධහනගය් 

තිබ අධිකහරි තත්ත්ඹ භත ඊට විරුද්ධ රතිගයෝධඹක් දක්න්න 
ඉඩේ අහිමි ව අඹ භළළි වුණහ. 

එභ නිහ ක අවුරුදු දවගය් නීතිඹ ඔවුන්ට අගතිගහමී ගර 
ඵරඳෆහ. නමුත් රභහද වී ගවෝ ගභභ කහරහ ගයෝධ (විගලේ 

විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත ඳහර්ලිගේන්තුට ඉදිරිඳත් කිරීභ 
ඉතහභ රලංනීඹයි. ක පිළිඵ අඳ ගේ යජඹටත්, විගලේගඹන්භ 
අධිකයණ ඇභතිතුභහට අඳගේ රලංහ පුද කයන්න ඕනෆ.  

 ගභභ ඳනත් ගකටුේඳත භඟින් ක ඉඩේ අහිමි වුණු අඹට 
ැසකයණඹක් රඵහ දීභට කටයුතු කිරීභ ඉතහභ යුක්ති වගතයි. 
හභහනය නීතිඹට ඹටත් ගනොකය, ඔවුන්ට ඵරඳහන අයුරින් විගලේ 

විධිවිධහන ඉදිරිඳත් කිරීභ භභ හිතන විධිඹට ඉතහභ හධහයණ 

ර්තාකයණඹක්. Special treatment of people who have been 
dispossessed of their lands as a result of terrorist activity is a 
very reasonable classification and giving them this special 
treatment is in accordance with the provisions of the 

Constitution. ිනංවර, ගදභශ ව මුසලිේ ආදී වළභ ජන 
ගකොට්ඨහඹක්භ එයින් දුක් වින්දහ; එයින් අගතිඹට ඳත් වුණහ. එභ 
නිහ කුභන ජන ර්ගඹකට අයිති වුණත් එභ ගළටුගභන් ිනඹ 

ගද්ඳශ අහිමි ව අඹට විගලේ වනඹක් රඵහ දීභ ඉතහභ ගඹෝගය 
කටයුත්තක්; සුදුසු  ගදඹක්.  

දළන් ගභහිදී වන් වුණහ, ඩඹස ගඳෝයහ වළටිඹට වඳුන්න, 
පිට යට ගිහිල්රහ ඉන්න අඹට ආඳසු ගේ ඉඩේ වහ claim 

කයන්න පුළුන්ද කිඹන කහයණඹ ගළන. රලසනඹ තිගඵන්ගන්, ක 
අඹ පිට යට ගිගය් ඇයි කිඹන එක ගළනයි. භවය අඹ එල්ටීටීඊ 
ංවිධහනගය් ර ේඩකහරී තත්ත්ඹ ගවේතු ගකොට ගගන, ඔවුන්ගේ 

ර ේඩකහරී ක්රිඹහ ගවේතු ගකොට ගගන රංකහ දභරහ ගිඹහ. ඉතින් 
ඔවුන් රංකහට ආහට ඳසු එල්ටීටීඊ ංවිධහනගය් ර ේඩකහරී 
ක්රිඹහකහයකේ නිහ ඔවුන්ට අහිමි වුණු ඉඩේ නළත රඵහ ගළනීභට 

ඔවුන්ට අසථහක් රඵහ දීභ අහධහයණ න්ගන් ගකගේද? 
ගභතළන තිගඵන රලසනඹ, පිට යට ඉන්න අඹ ඇවිල්රහ ආඳසු ක 
ඉඩේ ගන්නහද, නළද්ද කිඹන එක  ගනොගයි. පිට යට ඉන්න අඹ 
ආඳසු ඇවිල්රහ තභන්ගේ ඉඩේරට අයිතිහිනකේ කිඹහවි. නමුත් 

රංකහ තුශත් දවස ගණනක් එළනි ජනතහ ජීත් නහ. ගභභ 
ඳනත් ගකටුේඳත ඉදිරිඳත් ගනොකයන්න, දවස ගණනක් ජනතහ 
ඉතහභත් අගතිදහයී තත්ත්ඹකට ඳත් න්න ඉඩ තිබුණහ. එභ නිහ 

ඔවුන්ට ගභගේ විගලේ ඳවසුකේ රඵහ දීභ, විගලේ විධිවිධහන 
ඳළරීභ ඉතහභත් හධහයණ කටයුත්තක්.  

තදුයටත් වන් කශහ,  ගේ නිහ නු  දවස ගණනක් 
ඳළගයයි කිඹරහ. ඔව්, නු  දවස ගණනක් ඳළගයයි. දවස 

ගණනින් අහධහයණකේ ිනදු වුණහභ ක අහධහයණකේලින් ඔවුන් 
මුදහ ගන්නට නු  දවස ගණනක් ඳළගයයි. එගවභ නේ කකට 
තිගඵන විඳුභ තභයි විගලේ අධිකයණ පි හිටුවීභ.  

කහරහගයෝධ (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුේඳත ේභත 
වීභ ගවේතුගන් විලහර ලගඹන් නු  ංඛ්යහක් ඳළගයනහ නේ, 
කකට විඳුභ ලගඹන් කයන්න තිගඵන්ගන් ක ක ඳශහත්ර 
විගලේ අධිකයණ පිහිටුවීභයි. විගලේ අධිකයණ පිහිටුරහ විතයක් 

වරිඹන්ගන්ත් නළවළ. ගභොකද, ක ඉඩේ අහිමි ගරහ තිගඵන්ගන් 
ඉතහභත් දුප්ඳත් ජනතහට. එභ නිහ උහවිඹට ගිහිල්රහ ඔවුන්ට 
ඔවුන්ගේ අයිතිහිනකේ රඵහ ගළනීභට නීති ආධහය රඵහ දිඹ යුතුයි. 

එභ නිහ ක වහ නීති ආධහය ගකොමිභ ේඵන්ධ කය ගගන, 
නීති ආධහය ගකොමිභට අලය රතිඳහදන රඵහ දීරහ, කහරහගයෝධ 
(විගලේ විධිවිධහන) ඳනගත් ඳවසුකේ රළගඵන ජනතහට 
උහවිරදී නීති ආධහය රඵහ දීභට ආේු  කටයුතු කශ යුතුයි. ක 

හගේභ ශ්රී රංකහ නීතීඥ ංගභඹ ේඵන්ධ කය ගගන, ක ක 
ඳශහත්ර තිගඵන නීතීඥ ංගභගය් ලහඛ්හ ේඵන්ධ කය ගගන 
ගභභ ඳනගතන් හිනඹක්, වනඹක් රළගඵන ජනතහට නීති 

ආධහය -legal aid- රඵහ දීභට කටයුතු කිරීභට ආේු  කටයුතු 
කයනු ඇතළයි කිඹහ භහ විලසහ කයනහ.  

අහන ලගඹන්, ත එක කහයණඹක් කිඹන්න තිගඵනහ. 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ර ේඩකහරී තත්ත්ඹ තුශ 

ඳභණක් ගනොගයි, ඳසු ගිඹ කහරගය් තිබුණු අධිකහරිහදී 
තත්ත්ඹ ඹටගත්ත් ඉඩේ අහිමි වුණු විලහර ජනතහක් ඉන්නහ. 
ඔවුන් පිළිඵත් කටයුතු කශ යුතුයි.  

අේඳහය දිස්රික්කගය් ඳහනභ ඳශහගත් ිනංවර, ගදභශ ව 
මුසලිේ ජනතහ විලහර රභහණඹක් යහජය අනුග්රවඹ ඹටගත් 

1155 1156 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ඔවුන්ගේ ඉඩේලින් ගනයඳනු රළබුහ. එභ නිහ එළනි ගද්ල් 
ක ගශේ එල්ටීටීඊ එක විතයක් ගනොගයි. ඳසු ගිඹ කහරගය් තිබුණු 
අධිකහරිහදී ඳහරනඹ -අධිකහරිහදී හතහයණඹ- ඳහවිච්චි කයරහ 

කලින් තිබුණු ඳහරනඹට ේඵන්ධ ව ළදගත් නිරඹන් දයපු අඹගේ 
අනුග්රවඹ ඹටගත් විලහර ඉඩේ ංඛ්යහක් නළති වුණහ. ඳහනභ 
ඳශහගත් ක ඉඩේ අහිමි වුණු ජනතහ පිළිඵ භභ විගලේගඹන්භ 

වනක් කයන්න කළභළතියි.  

ඳසු ගිඹ අවුරුද්ගද් කළබිනට් භේඩරගය් තීන්දු ගනොතකහ 
ඔවුන්ට ඉඩේ ආඳසු රඵහ දුන්ගන් නළවළ. ගිඹ අවුරුද්ගද් -2015- 

ගඳඵයහරි භහගය් කළබිනට් භේඩරඹ තීන්දු ගකරුහ, ඳහනභ 
ඉඩේ අහිමි ව ක ජනතහට ඉඩේ ආඳසු රඵහ ගදන්න. නමුත් අද 
ගන තුරු කක ක්රිඹහත්භක කයරහ නළවළ. ක නිහ ගිඹ තිගය් 

ඳහනභ ජනතහට ිනදු වුණහ, ඳහයට ඵහින්න. ගුන් වමුදහට කිඹරහ 
ඉඩේ කෆල්රක් අල්රහගගන, ඊටත් ඩහ අතිවිලහර රභහණඹක් 
ගනභ තිඹහගගන, ක ඉඩභට අයිතිඹ තිබුණු ජනතහට ඇතු ළු වීභට 
ඉඩ ගනොදී කටයුතු කිරීභ ගවේතුගන් ජනතහ වීදි ඵළසහ; ඳහයට 

ඵළවළරහ ටන් ගකරුහ. අන්තිභට ක නහඹකඹන් උහවිඹට 
කළනු රළබුහ. නමුත් හනහකට හගේ ගඳොතුවිල් භගවේසත්රහත් 
අධිකයණගය්දී තීන්දු වුණහ, ක ඉඩේරට ආඳසු ඹන්නට ඳහනභ ක 

ජනතහට අයිතිඹක් තිගඵනහ කිඹරහ. එභ නිහ කක ඉතහභත්භ 
ළදගත් තීන්දුක්.  

2015 ගඳඵයහරි භහගය් ගත්තු කළබිනට් තීන්දු කල් ඇතු 

ක්රිඹහත්භක වුණහ නේ ගේ රලසන භතු ගන්ගන් නළවළ; උහවිඹට 
ඹන්න ගන්ගන් නළවළ; ජනතහට ඳහයට ඵළවළරහ උද්ගාෝණඹ 
කයන්න ගන්ගන් නළවළ. එභ නිහ භභ විගලේගඹන් යජගඹන් 

ඉල්රනහ, ඳහනභ ජනතහගේ ගේ රලසනඹ ගකගයහි අධහනඹ 
ගඹොමු කයන්න කිඹරහ. ආේු  භළදිවත් ගරහ,  ගිඹ අවුරුද්ගද් 
ගඳඵයහරි භහගය් ගත්තු කළබිනට් තීන්දු අනු කටයුතු කයමින් 

 එභ ජනතහට නළත ක ඉඩේ රඵහ දීභට වහභ කටයුතු කයන 
ගරත්, ඔවුන්ට එභ ඉඩේර ඳදිංචි වීභට වළභ අතින්භ වහඹ 
ගදන ගරත් ආේු ගන් ඉල්රහ ිනටිනහ. ගභතළනදී ක 
ේඵන්ධගඹන් කටයුතු කිරීභට ආේු ට යුතුකභක් තිගඵනහ.  

ඳහනභ විතයක් ගනොගයි, ගකොශම ඳශහගතත් -අගනුය 
ඳශහගතත්- ඳසු ගිඹ අවුරුදු 10 තුශ ක ඳළතුණු අධිකහරිහදී 
තත්ත්ඹ ඳහවිච්චි කයරහ ගඵොගවෝ අඹ ඔවුන්ගේ ඉඩේලින් 

ගනයඳනු රළබුහ. එභ නිහ ඔවුන්ට ද වනඹක් රඵහ දීභ පිළිඵ 
විගලේගඹන් ආේු  ළරකිලිභත් විඹ යුතුයි. ගරු නිගඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි, කහරහගයෝධ (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් 

ගකටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ නළතත් ආේු ට රලංහ 
කයමින්, විවිධ ජන ර්ග අතය තිගඵන වියකඹ දහකල්භ -
දහකහලිකභ- අගවෝින කයන්නට ගභභ ඳනත් ගකටුේඳතද ගවේතු 

ගව්හයි කිඹහ රහර්ථනහ කයමින් භගේ  න සල්ඳඹ  අන් 
කයනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
රශ්නය විෙසන ලරින්, සභ සේෙත විය. 
ඳන ක ප්කටුේඳත ඊ  අනුකූලව ප්ද වන ව  කයයවන ලදී.   
 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

அதன்படி,   சட்டநயம் இண்டஶம் நைமமஶக தஷப்பஷடப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
ෙතු ඳළවන ප්යෝජනව සභ සේෙත විය.  
''ඳන ක ප්කටුේඳත පර්ණ ඳර්ලිප්ේන්තු ක ක සභවක  ඳව මය 
යුතු ය.'' --[ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත] 

தஸர்ஶனஷக்கப்பட்டது. 

"சட்டநயம் நைலப் பஶஶலன்மக் குலவுக்குச் 

சஶட்டப்படுஶக"  [ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ] 
 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon.  (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 

 

ක ක සභප්වහිදී සලක ාලන ලදී. 
[ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ  මූලසනරූඪ විය.] 
குலலஷல் ஆஶப்பட்டது. 

[ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் தமயம லகஷத்தஶர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
1 සි  3 ප්තක් වගන්වර ඳන ක ප්කටුේඳප්තහි ප්ක  සක් හටිය  

වරබිය යුතු යයි නිප්යෝග ක න ලදී. 
1ஆம் லஶசகத்தஷலிருந்து 3ஆம் லஶசகம் லம சட்டநயத்தஷன் 

பகுதஷஶக இருக்கடலண்டுதனக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු බහඳතිතුභනි, වතයළනි ගන්තිඹට ංගලෝධනඹක් 
එකතු කයනහ. 

 

ගු සභඳවරතුෙ  
(ஶண்நெஷகு தலஷசஶரர் அலர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ තභයි කක ඉදිරිඳත් කයන්න 

තිබුගේ. 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අපි ඉදිරිඳත් කයනහ, ගරු බහඳතිතුභනි. 

 

4 වන වගන්වරය.- (ප්ේ ඳනත ක්රිය කෙක වීප්ේ රින 
සි  ෙස ප්ද ළහක් තුළ ප්ේ  

ඳනප් ක රවරලභ ලාගනීෙ ිළණිස අවසිසහගත 
ත ක කවය  ඳ ක ව තන කතකු  හිමිකේ ඇවර ාව.) 
லஶசகம் 4.- (அநகூயம் குமமந்த ஆதரஶருலர் இச்சட்டம் 

நமடநைமமக்கு லரும் டததஷஷன் பஷன்னர் பன்னஷண்டு 

ஶதங்கள் லம இச்சட்டத்தஷலிருந்தஶன நன்மகலக்கு 

உஶஷத்துமடலஶதல்.) 
CLAUSE 4. - (A disadvantaged person to be entitled to  

benefit from this Act within twelve months after the date of 

operation of this Act.) 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 

කයනහ: 
 

"3න පිටුගව්, 7ළනි ගප්ළිගය් 'භහ ගදොශවක්' ඹන  නඹ ඉත් ගකොට 
ක ගනුට ඳවත දළක්ගන ගකොට ආගද්ල කයන්න:- 
 
'ය ගදකක්' " 

 
සිප්ශ්ෝධනය ිළිතගත යුතුය යන රශ්නය විෙසන ලරින්, සභ 

සේෙත විය. 
தஷருத்தம் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

1157 1158 

[ගරු (ආ හර්ඹ) ජඹේඳති වික්රභයත්න  භවතහ] 
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4 වන වගන්වරය, සිප්ශ්ෝධිතක ප්යන්, ඳන ක ප්කටුේඳප්තහි  
ප්ක  සක් හටිය  වරබිය යුතුයයි නිප්යෝග ක න ලදී. 

4ஆம் லஶசகம் தஷருத்தப்பட்டலஶர சட்டநயத்தஷன் பகுதஷஶக 

இருக்கடலண்டுதனக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

5 වන වගන්වරය ඳන ක ප්කටුේඳප්තහි ප්ක  සක් හටිය  වරබිය 
යුතු යයි නිප්යෝග ක න ලදී. 

5ஆம் லஶசகம் சட்டநயத்தஷன் பகுதஷஶக இருக்கடலண்டுதனக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 
 

6වන වගන්වරය.- (අර්ථ නිරූඳණය) 
லஶசகம் 6.- தபஶருள்டகஶடல் 

CLAUSE 6.- (Interpretation)   
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 
කයනහ:  
  

"3න පිටුගව්, 16න න ගප්ළිගය් '2005 අංක 25 ' ඹන  නරට ගඳය 

ඳවත වන්  න එකතු  කයන්න:- 
 

' 2013 අංක 3 දයන ඳනතින් ංගලෝධිත' " 
 

ගු සභඳවරතුෙ  
(ஶண்நெஷகு தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගේ අසථහගව් ගරු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කයන 
ං ගලෝධනඹ. 

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

කකභ තභයි ගරු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කයන 
ංගලෝධනඹන්. ක නිහ තභයි ඳළවළදිලි කිරීභක් ලගඹන් ක 
ංගලෝධනඹ  ඇතුශත් කගශේ.  

 

ගු සභඳවරතුෙ  
(ஶண்நெஷகு தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ක, ගකොටස ගදකක් වළටිඹටද, එකක් වළටිඹටද? 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

එකයි. Hon. Chairman, the relevant Act has already 
been mentioned in that Clause. That Act had subsequently 

been amended. So, just to avoid any confusion and for 

clarity, we added the term "the main Act as amended by 

Act, No. 3 of 2013". Then, there would not be any 
ambiguity.  

 

සිප්ශ්ෝධනය ිළිතගත යුතුය යන රශ්නය විෙසන ලරින්, සභ 
සේෙත විය. 

தஷருத்தம் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

6වන වගන්වරය, සිප්ශ්ෝධිතක ප්යන්, ඳන ක ප්කටුේඳප්තහි  
ප්ක  සක් හටිය  වරබිය යුතුයයි නිප්යෝග ක න ලදී. 

6ஆம் லஶசகம் தஷருத்தப்பட்டலஶர சட்டநயத்தஷன் பகுதஷஶக 

இருக்கடலண்டுதனக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

7වන වගන්වරය ඳන ක ප්කටුේඳප්තහි ප්ක  සක් හටිය  වරබිය 
යුතු යයි නිප්යෝග ක න ලදී. 

7ஆம் லஶசகம் சட்டநயத்தஷன் பகுதஷஶக இருக்கடலண்டுதனக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Clause 7 ordered to stand part of the Bill. 

ගු සභඳවරතුෙ  
(ஶண்நெஷகு தலஷசஶரர் அலர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගඳොදු ංගලෝධන ලගඹන් ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කයන කරුණු. 

 

ප්ඳ දු සිප්ශ්ෝධනය 
தபஶதுத் தஷருத்தம்  
General Amendment 

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු බහඳතිතුභනි, ිනංවර ඳනත් ගකටුේඳත භඟ ගදභශ 

ඳනත්ගකටුේඳත කිඹළවීගේදී ඹේ ඳයසඳය විගයෝවරතහන් 
කිහිඳඹක් තිගඵනහ. කහ  ිනංවර ඳනත් ගකටුේඳතට  හයහනුකර 
ගර ංගලෝධනඹ කිරීභට අය ඉල්රහ ිනටිනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] Hon. Member, there are a few discrepancies in the 
Tamil version also. Therefore, I just sought permission to do 
the corrections in compliance with the Sinhala version. It is 

a General Amendment. 
 

සිප්ශ්ෝධනය ිළිතගත යුතුය යන රශ්නය විෙසන ලරින්, සභ 
සේෙත විය. 

தஷருத்தம் லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

ගු සභඳවරතුෙ  
(ஶண்நெஷகு தலஷசஶரர் அலர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇභතිතුභනි, පර්විකහට ංගලෝධනඹක් ඉදිරිඳත් 
කයනහද? 

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අලය නළවළ, ගරු බහඳතිතුභනි.  
 

ගු සභඳවරතුෙ  
(ஶண்நெஷகு தலஷசஶரர் அலர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභනි, you were suggesting an 
amendment to the Preamble.  

 

ගු එේ.ඒ. සුෙන්වර න් ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, in view of the Amendment that has now been 

brought to Clause 6, I will not raise it.  

 
ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Yes, it does not arise.  
 

ගු සභඳවරතුෙ  
(ஶண்நெஷகு தலஷசஶரர் அலர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

එගවභ නේ පර්විකහගව් ගනක් න්ගන් නළවළ.  
 

පර්විකව  ඳන ක ප්කටුේඳප්තහි ප්ක  සක් හටිය  වරබිය යුතු 
යයි නිප්යෝග ක න ලදී. 

நைன்நம சட்டநயத்தஷன் பகுதஷஶக இருக்கடலண்டுதனக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Preamble ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

දීර්ඝ නෙය ඳන ක ප්කටුේඳප්තහි ප්ක  සක් හටිය  වරබිය යුතු 
යයි නිප්යෝග ක න ලදී. 

லஷஶஷவுப்தபர் சட்டநயத்தஷன் பகுதஷஶக இருக்கடலண்டுதனக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Long Title ordered to stand part of the Bill. 
 

රඥපප්වර වගන්වරය සහ නෙය ඳන ක ප්කටුේඳප්තහි ප්ක  සක් 
හටිය  වරබිය යුතුයයි නිප්යෝග ක න ලදී.  

ඳන ක ප්කටුේඳත, සිප්ශ්ෝධන සහිතව වර්ත ක න ලදී.  
 

சட்டஶகு லஶசகநைம் தமயப்நெம் சட்டநயத்தஷன் பகுதஷஶக இருக்க 

டலண்டுதனக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

சட்டநயம் தஷருத்தங்கலடன் அமஷக்மக தசய்ப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Sir, I move, 

"That the Bill, as amended, be now read the Third time."  
 

රශ්නය විෙසන ලරින්, සභ සේෙත විය. 
ඳන ක ප්කටුේඳත ඊ  අනුකූලව සිප්ශ්ෝධිතක ප්යන්,  තුන් වන 

ව  කයයව සේෙත ක න ලදී.  
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டநயம் தஷருத்தப்பட்டலஶர நன்மஶம்நைமமஶக 

தஷப்பஷடப்பட்டு நஷமமடலற்மப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නයහඹ ඳත්රගය් අංක 2 දයන ගඹෝජනහ. ගරු සුනිල් 
වඳුන්ගනත්ති භන්ත්රීතුභහ. 

 

විගද්ලගත ශ්රී රහංකිකඹන් වට ඉදිරි 
භළතියණරදී ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කිරීභට ඇති 
ඉඩකඩ රහ දීගේ ව ඊට අනුංගික 

කරුණු විභර්ලනඹ කය හර්තහ කිරීභ පිණියේ 
ව විගලේ කහයක බහ 

தலரஷநஶட்டிலுள்ர இயங்மகர்கலக்கு 

தஷர்லரும் டதர்தல்கரஷல் லஶக்கரஷப்பதற்கு 

லஶய்ப்பரஷத்தல் ற்ரம் அலற்மஷன் 

இமடடநர்லஷமரலஶன லஷடங்கமர 

ஆஶய்ந்து அமஷக்மகஷடுலதற்கஶன ததஶஷகுல   
SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND 

REPORT ON THE POSSIBILITY OF ENABLING SRI 

LANKANS EMPLOYED OVERSEAS TO EXERCISE 
THEIR FRANCHISE IN FUTURE ELECTIONS AND 

MATTERS INCIDENTAL THERETO 
 
ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්න කවර ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් 
ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"ගරු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ  

ගරු නිවහල් ගරප්ඳත්ති භවතහ  

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ  

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ  

ගරු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ  

ගරු එඩ්ඩ් ගුණගේකය භවතහ  

ගරු දිලිප් ගදආයච්චි භවතහ  

ගරු අජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ  

ගරු කං න විගිගේකය භවතහ  

ගරු සල. වී.  හනක භවතහ  

ගරු මුජිබුර් යහුභහන් භවතහ  

ගරු (වදය) නලින්ද ජඹතිස භවතහ  

ගරු විභරවීය දිහනහඹක භවතහ  

ගරු ඉේයහන් භවරෂස භවතහ  

ගරු වර්ණ යහජකරුණහ භවතහ  

ගරු  මින්ද වි ගිිනරි භවතහ  

ගරු (වදය) කවින්ද ගවේහන් ජඹර්ධන භවතහ  

ගරු (භවහ හර්ඹ) ආශු භහයිනංව භවතහ  

ගරු කරුණහයත්න ඳයණවිතහන භවතහ  

ගරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ  

ගරු (ආ හර්ඹ) ජඹේඳති වික්රභයත්න භවතහ  

ගරු විජිත ගවේයත් භවතහ  

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 

ෆභ ශ්රී රහංකික පුයළිනගඹකුටභ ඡන්ද අයිතිඹ තිබීභ මලික මිනිස 
අයිතිහිනකභක් ගවයින් ද; 

විගද්ලගත ැසකිඹහන්හි ගඹගදන ශ්රී රහංකීඹ පුයළිනඹන් වට ගභයට 
ඳත්න භළතියණ වහ ඡන්දඹ බහවිතහ කිරීගේ අසථහක් ගභගතක් 
ගනොරළබී ඇති ගවයින් ද; 

විගද්ලගත ැසකිඹහ කයන ශ්රී රහංකිකඹන්, ශ්රී රංකහගව් ත්භන් ආර්ථිකඹ 
ඳත්හගගන ඹහභට විගද්ල විනිභඹ ඉඳයීගභන් භවඟු දහඹකත්ඹක් ඳඹන 
ගවයින් ද; 

විගද්ල ැසකිඹහ නියුක්තිකඹන්ට ගගෞයහන්විත ැසකිඹහ කටයුතු කය 
ගළනීභට අලය ඳසුබිභ කස කිරීභ යජගය් ගකීභක් න ගවයින්;   

භළතියණඹකදී ඡන්දඹ බහවිතහ කිරීභ විගද්ලගත ැසකිඹහ කයන ශ්රී 
රහංකික පුයළිනඹන්ගේ මලික අයිතිහිනකභක් න ගවයින් ද; ව 

විගද්ලගත ැසකිඹහන්හි ගඹගදන ශ්රී රහංකිකයින්ට මුහුණ ඳෆභට ිනදු 
ඇති දුසකයතහඹන් ව ඔවුන්ට භළතියණඹකදී ඡන්දඹ බහවිතහ කිරීභට 
අසථහ රඵහදීභ පිළිඵ කරුණු ගොඹහ ඵරහ ක පිළිඵ නිරීක්ණ වහ 
නිර්ගද්ලඹන් හිත ඳහර්ලිගේන්තුට හර්තහ කිරීභට වළකින ඳරිදි 
ඳහර්ලිගේන්තු විගලේ කහයක බහක් ඳත් කශ යුතු ඹළයි ගභභ ඳහර්ලිගේන්තු 
ගඹෝජනහ ේභත කයයි.  

2. (අ) එභ කහයක බහ ව එහි බහඳතියඹහ කථහනහඹකයඹහ 
විිනන් නේ කශ යුතු ඹ. 

 (ආ)  ඳහර්ලිගේන්තුගව් සථහය නිගඹෝග අංක 95හි විධිවිධහනර 
කුභක් වන් තිබුණද, කහයක බහ හභහජිකඹන් විින 
එක් (21) ගදගනකුට ගනොළඩි ංඛ්යහකින් භන්විත විඹ 
යුතු ඹ.   

 එභ කහයක බහට, 
 (අ)   ිනඹ ගණපයණඹ නිඹභ කය ගළනීභට ද; 

 (ආ)  පුද්ගරඹන්, ලිපි ගල්ඛ්න වහ හර්තහ ගගන්හ ගළනීභටද, 
ඳහර්ලිගේන්තු ගවෝ එඵඳු කහයක බහක් ඉදිරිගය් ගඳනී 
ිනටින ගර ඕනෆභ පුද්ගරගඹකුට නිඹභ කිරීභට ද, එඵඳු 
පුද්ගරඹන්ගේ න්තකගය් ගවෝ ඳහරනඹ ඹටගත් ඳතින 
ඹේ ලිපිඹක්, ගඳොතක්, හර්තහක් ගවෝ ගල්ඛ්නඹක් ඉදිරිඳත් 
කයන ගර නිඹභ කිරීභට ද; 

 (ඇ)  හක්යකරුන් හචික විබහග කිරීගභන් තය අතයතහ 
විභහ ඵළලීභට ගවෝ අනයහකහයගඹන් තවවුරු කය ගළනීභට 
ද, කහයක බහගව් බහඳති ගවෝ එභ කහර්ඹඹ වහ 
විගලේගඹන් ඵරඹ ඳයනු රළබ තළනළත්ගතකු විිනන් රතිඥහ 
ගවෝ දිවුයනු රළබ හක්යකරුන් විබහග කිරීභට ද; 

 (ඈ)  කහයක බහගව් වහඹ පිණියේ අදහශ ක්ගේත්රඹන්හි විගලේඥ 
දළනුභක් ඇති පුද්ගරයින්ගේ ව රවීණඹන්ගේ වහඹ රඵහ 
ගළනීභට; ව 
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 (ඉ) කලින් කර අන්තර්හය හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභට ද, 
ඳහර්ලිගේන්තු කල් තඵන රද්ගද් වුද ැසසවීේ 
ඳත්හගගන ඹහභට ද; 

 ඵරඹ තිබිඹ යුතුඹ.  

 ිනඹ ඳශමුළනි ැසසවීේ දිනගය් ිනට භහ වඹක (06) කහරඹක් තුශ ගවෝ 
ඳහර්ලිගේන්තු විිනන් ළඩිදුයටත් රඵහ ගදන අන් කය කහර සීභහක් 
තුශ ගවෝ කහයක බහ ිනඹ හර්තහ ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ." 

විගලේගඹන්භ විගද්ලගත ශ්රී රහංකිකයින් වට ඉදිරි 
භළතියණරදී ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කිරීභට ඉඩකඩ රහ දීභ වහ 
න විගලේ කහයක බහක් තභයි ගභයින් ඉල්රහ ිනටින්ගන්. භභ 
ගේ ගළන  නඹක් කිඹන්න ඕනෆ.  

ඇත්තටභ භභ සතුතින්ත ගනහ ගභභ විගලේ කහයක බහ 
ඉල්ලීභට ඳහර්ලිගේන්තු නිගඹෝජනඹ කයන ිනඹලුභ ඳක්ර 
භන්ත්රීරුන්ගේ නිගඹෝජනඹ රළබී තිබීභ ගළන. ගභොකද, ගරු 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගේ විගද්ලගත ශ්රී රහංකිකයින් තභයි  
අද අගප් ආර්ථිකගය් ළඩිභ ඳංගුකට විගද්ල විනිභඹ එකතු 
කයන්ගන්. නමුත් ඔවුන්ගේ ගළටලු, රලසන භළතියණ රතිඳත්ති 
රකහලනර එළිදළක්වුණහට ඔවුන්ට ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කිරීගේ 
අසථහක් රළගඵන්ගන් නළවළ. ක නිහ ඔවුන්ට ඡන්දඹ ඳහවිච්චි 
කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ වහ න නිර්ණහඹකඹන්, 
නිර්ගද්ලඹන් කස කිරීභ වහ, කහ ඳහර්ලිගේන්තුට ඉදිරිඳත් 
කිරීභ තභයි ගේ විගලේ කහයක බහගව් කහර්ඹ බහයඹ න්ගන්. ක 
නිහ ක වහ න විගලේ  කහයක බහක් ඳත් කයන ගර ගභභ 
ගඹෝජනහ භභ ඉදිරිඳත් කයනහ.   

 

රශ්නය විෙසන ලරින්, සභ සේෙත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කල් 0තබීෙ 
எத்தஷமலப்நெ 

ADJOURNMENT 
 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිගේන්තු දළන් කල් 
තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 

 

රශ්නය සභිමමුඛ ක න ලදී. 
லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 

අල් 0ලස ප්හෝ දෂණ ප්චෝදන විෙර්ශ්න ප්ක මිෂන් 

සභප්  ක්රියිළිතප්වත  
இயஞ்சம் ற்ரம் ஊறல் பற்மஷ சஶர்த்துதல்கமரப் 

நெயனஶய்வுதசய்யும் ஆமைக்குலலஷன் 

நடத்மதப்டபஶக்கு 
CONDUCT OF COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS 

OF BRIBERY OR CORRUPTION 

 
[අ.බහ. 5.58] 
 

ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, බහ කල් තඵන 
අසථහගව් ඳවත වන් ගඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ඇති කයන රද 

නීතිඹ රකහය ව ඳයභහර්ථ වහ ආේු ක්රභ යසථහ අනු කටයුතු 

කිරීභ වහ ඳළමිණියේලි බහය ගනිමින් ක්රිඹහ කිරීභට ඵළඳී ිනටිඹ ද, එභ 

පිළිගතට වහ හධහයණත්ඹට ඳටවළනි කටයුතු කිරීගේ කනගහටුදහඹක 

තත්ත්ඹක් ඇති වී තිගඵන ඵළවින්. එහි නිරධහරින් අනුගභනඹ කයන 

පිළිගත පිළිඵ අරහදඹ ඳශ කයන අතය, එඹ නිළයදි කිරීභට අලය 

කටයුතු ළරිනඹ යුතු ඹළයි ගභභ ගරු බහට ගඹෝජනහ කය ිනටිමි." 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගේ අසථහගව්දී කහයණහ 
කිහිඳඹක් ඳභණක් ිනහි ගන්නහ. ගේ වහ ගවොභ උදහවයණඹ 
න්ගන්, රංකහගව් භෆත කහරගය් ිනදු කශ විලහරතභ දණඹක් ඵ 
ඳහර්ලිගේන්තුභ පිළිගත්, භධයභ ඵළංකුගව් bond  ං හ පිළිඵ 
එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනගය් ර්තභහන ගල්කේ භහින්ද 
අභයවීය ඇභතිතුභහ ව  ජගත් පුසඳකුභහය භළතිතුභහ විිනන් අල්රස 
ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ගත කයන රද 
ඳළමිණියේලි ේඵන්ධගඹන් කිිනභ පිඹයක් අල්රස ගවෝ දණ 
ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ අද නතුරු අයගගන 
ගනොභළති වීභයි.  භහින්ද අභයවීය භළතිතුභහ වහ ජගත් පුසඳකුභහය 
භළතිතුභහ විිනන් කයන රද ගේ ඳළමිණියේල්ර ේඵන්ධගඹන් කිිනභ 
පිඹයක් අයගගන නළවළ. ගභළනි ඳළමිණියේලි යහශිඹක් නිදසුන් 
වළටිඹට දිඹ වළකියි. ඉතහ  ඵයඳතශභ කහයණඹ ගළන අල්රස ගවෝ 
දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ කටයුතු කගශේ නළවළ.   

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  ගේ ගඹෝජනහ සථිය 
කිරීභට ගරු යංජිත් ද ගොයිහ භන්ත්රීතුභහට ඉඩ ගදමින් භහ 
කළභළතියි, ගභභ ගඹෝජනහ ඉංග්රීින බහහගනුත් ඉදිරිඳත් කයන්න:  

 
"Even though the Commission to Investigate Allegations of Bribery 

or Corruption is bound to receive complaints and act in terms of the 

Constitution and the law in terms of which it was established, we 

express our displeasure on the manner it acts in contravention of the 

said procedure and the fairness expected of it and the procedures 

adopted by its officials and move that necessary steps be taken to 

rectify this situation.‖  

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ 
විභර්ලන ගකොමින් බහ අනුගභනඹ කශ යුතු පිළිගත අනු, 
ඳහර්ලිගේන්තු අය දී තිගඵන පිළිගත අනු, විගද්ල නිරධහරි 
භවත්රු ගවෝ ඔත්තු ගේහ ගගනළවිත් ක කහර්ඹහරගය් තඵහ ගගන 
කටයුතු කිරීභ නීති  විගයෝවර ඵයි අඳට ගත්ගයන්ගන්. ගේ 
ේඵන්ධ ගරු අගභළතිතුභහට කරුණු ඉදිරිඳත් කයන්න 
කළභළතියි. ඇන්ඩෲ ප්ා නේ නේ ඇගභරිකහනු යහජය නිරධහරිඹකු 
ගේ ගකොමිභට  ේඵන්ධ ළඩ කයනහ. ගකොමිභ ක වහ 
ඳහර්ලිගේන්තුගව් අයඹ ගත යුතු තිගඵනහ. ඊට අතිගර්ක 
UNDP ආඹතනගය් නිරධහරින්ට යවය ලිඹළකිඹළවිලි ගඳන්වීගේ 
කටයුත්ත ේපර්ණගඹන්භ ඳහර්ලිගේන්තු අනුගභනඹ කයන 
නීතිඹට ඳටවළනි ඵත්, යවය බහඹ ආයක්හ කිරීගේ ගන්තිඹ 
උල්රංානඹ කිරීභක් ඵත්  ගේ අසථහගව්දී භහ වන් කයන්න 
කළභළතියි.  

ක විතයක් ගනොගයි.  NGO ක්රිඹහකහරී හභහජිකඹන් ගේ 
කටයුත්තට වබහගි කයහ ගළනීභත්, අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ 
විභර්ලන ගකොමින් බහ රධහන ලගඹන් ඉදිරිඳත් කයන 
ග ෝදනහ ගළන කටයුතු ගනොකිරීභත් ිනද්ධ ගනහ. ක හගේභ, 
ගකොමින් බහකින් ඵරහගඳොගයොත්තු න යවයබහඹ ආයක්හ 
කිරීභටත් අගඳොගවොත් වී තිගඵනහ. ක නිහ ගභභ 
ඳහර්ලිගේන්තු ගේ ගකොමින් බහගව් කටයුතු පිළිඵ අරහදඹ 
ඳශ කයන අතය, එඹ නිළයදි කිරීභට අලය කටයුතු රන 
ගර ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ගඹෝජනහ කයයි. 

 
[අ.බහ. 6.02] 
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන 

භළතිතුභහ විිනන් ඉදිරිඳත් කයන රද ගඹෝජනහ සථිය කයමින් ක 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ේඵන්ධ අදවස කිහිඳඹක් රකහල කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු 
නහ. 

ගේ යගට් ගවොයකේ, ං හ, දණ ිනදු නහ නේ, ක ේඵන්ධ  

ඳළමිණියේලි රඵහ ගගන කහ ඉතහ ගවොඳින් විභර්ලනඹ කයමින් භනහ 
මරය කශභනහකයණගඹන් යුක්ත ළඵෆ ගර යට තුශ ඹව 
ඳහරනඹක් ඇති කිරීභ තභයි ගභභ අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ 
විභර්ලන ගකොමින් බහ ඳහර්ලිගේන්තු ඳනතකින් සථහපිත කිරීභ 

තුළින් යජඹ ඵරහගඳොගයොත්තු වුගේ.  

1994දී ගේ   ඳනත් ගකටුේඳත ගගන කභ තුළින් මලික 
ලගඹන් යජඹ ඵරහගඳොගයොත්තු වුගේ එභ කටයුත්තයි. එඹ 
අනිහර්ඹගඹන්භ යටක් තුශ ිනදු විඹ යුතු ගදඹක්. විගලේගඹන්භ 

එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ ආේු  කයපු ඳසු ගිඹ කහර 
සීභහ තුශ, එදහ විඳක්ගය් ිනටි අද ආේු ගව් ිනටින ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහ විිනන් දිගින් දිගටභ කිඹපු කරුණක් තභයි, අල්රස 

ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ඳක්ග්රහහී, 
ළඩකට නළති, කේභළළි -කුසීත- ආඹතනඹක් කිඹන එක. 
ගවොරුන්ට, ඳගහකහයඹන සට, ං හකහයඹන්ට  එගයහි පිඹයක් 

ගන්ගන් නළති ආඹතනඹක් විධිඹට එදහ ගේ ගකොමින් බහ 
වඳුන්හ දීරහ, ිනද්ධ න භවහ ඳරිභහණ ං හ  දණ පිළිඵ භහධය 
භඟින්, ඳහර්ලිගේන්තුගව්දී  වහ ගනත් වළභ තළනකදීභ වඬ 

නළඟුහ. එගේ වඬ නඟරහ, ජනහරි භහගය් අටළනි දහ රළබ   
භළතියණ ජඹග්රවණඹට  රධහන ගවේතු හධකඹක් කය ගගන 
ජනතහ අතයට ගේ කහයණඹ ගගන ගිඹහ. ක ගගන ඹන අතගර් 
ඳළවළදිලි කිව්හ, ඉදිරිගය්දී ඵරඹට ඳත්න ඹව ඳහරන යජඹක් 

ඹටගත් ඉතහභ ගවොඳින් අපි ගේ අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ 
විභර්ලන ගකොමින් බහගව් කටයුතු කයනහ  කිඹරහ. ගේ 
ගකොමින් බහගව් නිරධහරින් ගනස කයරහ, ගන නිරධහරින් 

දභරහ වරි අපි නීතිඹ වරිඹට ක්රිඹහත්භක කයනහඹ  කිව්හ. ගවොරු, 
භං ගකොල්රකහයගඹෝ, ඳගහකහයගඹෝ නීතිඹ ඉසයවට 
ගගගනනහඹ කිඹරහ එදහ ඹව ඳහරනඹ ගනුගන් වඬ නඟපු 

උදවිඹ කිව්හ. ජනතහත් කක විලසහ කශහ. ''ගේ කිඹන්ගන් 
ඇත්ත, කක එගවභභ ිනද්ධ ගයි'' කිඹරහ හිතරහ ක වහ 
ජනතහගේ කළභළත්තත් රළබුණහ.  

නමුත් ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  ඳසු ගිඹ අවුරුද්දකුත් 
භහ ගදකක කහර සීභහ තුශ ව ගද්ල් අනු, ගේ ආඹතනඹ 
සහවරන, ලක්තිභත් ගේ යගට් අල්ර, දණඹ, ං හ 
මුලිනුපුටහ දභන්න කටයුතු කයන ආඹතනඹක්ද කිඹන රලසනඹ අද 

අඳ ඉදිරිගය් තිගඵනහ.  සහවරන, අඳක්ඳහත තීන්දු තීයණ ගත 
යුතු නිරධහරින් ඉන්න ගේ ආඹතනඹ තුළින් ඵරහගඳොගයොත්තු න 
ක ගේඹ අද ඉසට නහද කිඹන එක අඳට ඵයඳතශ රලසනඹක්. 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අද ගේ ආඹතනඹ 

ේපර්ණගඹන්භ ගද්ලඳහරනීකයණඹ වුණු, විරුද්ධහදින් දඩඹේ 
කය ගළනීභ වහ, තභන්ගේ ඳටු ඳයභහර්ථ මුදුන්ඳත් කය ගළනීභ 
වහ ගඹොදහ ගත්, ක වහ ක්රිඹහ කයන ආඹතනඹක් ඵට 

ේපර්ණගඹන් ඳත් කයරහ අහනයි.  

එක ගරහක ගරු අගභළතිතුභහ කශ රකහලඹක් අඳට භතක් 
නහ. "ඔව්, අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් 
බහගව් අධයක් ජනයහල්රිඹ වළටිඹට ඉන්ගන් භගේ භළතිනිඹගේ 

ඉතහභ හිතත් අතිජහත මිත්රගඹක්"ඹ කිඹරහ එතුභහ රකහල කයන්න 
ගඹදුණහ. ගරු වභත්රී වික්රභිනංව භළතිනිඹගේ හිතගතකුට, 
හිතන්තිඹකට, අතිජහත හිතතිඹකට ගභළනි තනතුයක් දීභ 

පිළිඵ අඳට ගළටලුක් නළති වුණත්, අද ගේ ගකොමිභ 
ක්රිඹහත්භක න්ගන් ගභොන ආකහයගඹන් ද කිඹන කහයණඹ 
පිළිඵ අඳට ඵයඳතශ ගළටලුක් තිගඵනහ.  

ඹව ඳහරනඹ ගළන කථහ කයන, නීතිඹ, දහ හයඹ ගළන කථහ 
කයන අගභළතිතුභහ, යගට් ඹව ඳහරනඹ ලක්තිභත් කිරීභ වහ, 
ගවොයකේ, ං හ, දණ භළඬලීභ වහ තභන්ගේ ඳවුගල් 
හිතතිඹක් ගේ ආකහයඹට ඳත් කය ගළනීභ තුළින් අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු න අයමුණ, යගට් ජනතහ ඵරහගඳොගයොත්තු න 
අයමුණ ගේ ආඹතනඹ තුළින් ඉසට ගයිද කිඹරහයි අපි අවන්ගන්. 
එඹ ළක හිතයි.  එඹ ළක හිත වුණත් ගේ ආඹතනඹ ඹේ 
ආකහයඹක ගභනක් ඹයි කිඹරහ භහ කීඳඹක් තිසගේ අපි 
ඵරහගගන හිටිඹහ. වළඵළයි, ක ඹන ගභන අද ගකොගවේටද ඹන්ගන් 
කිඹන කහයණඹ ඉතහභ ගවොඳින් ක් සුදක් ගේ අඳට ගඳගනනහ.  

ඇත්තටභ ගේ කහනු නගකොට, ගේ කහරඹ නගකොට 
අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහගව් අධයක් 
ජනයහල්රිඹ විධිඹට කටයුතු කයන්ගන් කවුද? ක තභයි, 
ඩිල්රුක්ක  ඩඹස වික්රභිනංව භවත්මිඹ. එතුමිඹගේ ර්තභහන 
ක්රිඹහකහරිත්ඹ පිළිඵ, ක්රිඹහ කරහඳඹ පිළිඵ ඵයඳතශ ළක 
ංකහ අද අඳ ඉදිරිගය්, යට ඉදිරිගය් ඉතිරි කයරහ තිගඵනහ. 

භහඹකට, ගදකකට ළයඹක් ඳවුගල් කට්ටිඹ එකට එකතු 
ගරහ  ගවෝටරඹකට ගිහිල්රහ කෆට බිව්හට අඳට කභක් නළවළ. 
කහ ඳවුගල් අන්තර් ේඵන්ධතහ. වළඵළයි, ක  අන්තර් ඳවුල් 
ේඵන්ධතහ භත ගේ යගට් ආර්ථිකඹට රලසන ඇති කශ ඵට අඳ 
කශ ග ෝදනහ ඹට ගවරහ, තභන්ගේ ගද්ලඳහරන විරුද්ධහදීන් 
භර්දනඹ කිරීභට කටයුතු කයන්න දිල්රුක්ක  ඩඹස වික්රභිනංවට 
තිගඵන අයිතිඹ ගභොකක්ද? එගවභ ක්රිඹහ කයන්න පුළුන්ද?  

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගරු භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහ ඇතුළු එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ නිගඹෝජනඹ 
කයමින් ඳසු ගිඹ කහර සීභහගව් තනතුරු දයපු භළති-ඇභතිරුන් 
ව යහජය නිරධහරින්ට එගයහි අද න විට අල්රස ගවෝ දණ 
ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ඳළඹ 24භ ක්රිඹහත්භක නහ. 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ   විලසහ කයන එකක් 
නළවළ, රෑ දවඹටත්  කක අසගේ උඹහගගන කහරහ,  ගේ  අල්රස 
ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ක්රිඹහත්භක 
ගනහ. කක අසගේ උඹනහ,  ත ත ගද්ල් ගකගයනහ.  
එගවභ ඉගගන ගේ  නු  ඔක්ගකොභ  විබහග කයනහ නේ 
ගවොයි.  

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, 2002 ගර්  ඉරහ 2014  
ය න ගතක් අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් 
බහට ඉදිරිඳත් කයපු ඳළමිණියේලි 74ක රළයිසතුක් භහ ශඟ 
තිගඵනහ. භහ ගකීගභන් යුතු ගභභ  ගල්ඛ්නඹ සභගත* 
කයනහ.  

ගේ  ිනඹල්රභ විබහග කශ යුතු තිගඵනහ.  වළඵළයි, 2015 
ජනහරි භහගය් 08 ගනිදහයින් ඳසු කශ ඳළමිණියේලි ඳභණක් 
විබහගඹට ගන්නහ, ගේ ටික ඹට ගවරහ තිගඵනහ. කක එගවභ 
ගනොගයි කිඹරහ කවුරු වරි කිඹනහ නේ, භභ දළන් එකින් එක 
ගේ ගරු බහගව්දී කිඹන්නේ. වළඵළයි, ගේ ගල්ඛ්නඹ අඳට රඵහ 
දුන්ගනත්  ඔඹ ඳළත්ගතන්භයි කිඹන එකත් කිඹන්නට ඕනෆ.  

අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ 
ඉසයවට ගිඹ, ගේ ගවොරු අල්රන්න දඟරන ඇභතිරුන්ගේ 
රගඹෝජනඹ වහ ගේ ගල්ඛ්නගය් පිටඳතක් ගණගන් ගදන්න 
පුළුන්. එභ ගල්ඛ් නඹ අනු මුදල් අභහතය යවි කරුණහනහඹක 
භළතිතුභහට විරුද්ධ ඳළමිණියේල්රක් තිගඵනහ. ගඵොගවොභ 
රසනයි. ඊශඟට ගදළනි ඳළමිණියේල්ර විධිඹට වන් 
තිගඵන්ගන්, අගප් ගරු බහනහඹකතුභහ න රක්සභන් කිරිඇල්ර 
භළතිතුභහට විරුද්ධයි. ගේ ගල්ඛ්නගය් එතුභහට විරුද්ධ 
වන් ඇතළයි කිඹරහ භහ හිතුගව් නළවළ. භහින්ද භයිනංව 

1165 1166 

[ගරු ටී. යංජිත් ද ගොයිහ  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකලප්ේ තා ඇත. 
*  நூனஷமயத்தஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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භළතිතුභහට විරුද්ධත් ග ෝදනහක් තිගඵනහ. ගජෝන් අභයතුංග 
භළතිතුභහට විරුද්ධ ග ෝදනහක් තිගඵනහ. භභ file අංකත් 
එක්ක කිඹන්නනේ. 

කෘක කර්භ අභහතය දුමින්ද දිහනහඹක භළතිතුභහට විරුද්ධත් 
ග ෝදනහක් තිගඵනහ.  ලිපි ගගොනු අංක BC/0696/2005 ඹටගත් 

තිගඵන ග ෝදනහ. කබීර් වහෂීේ භවත්භඹහට විරුද්ධත් 
ග ෝදනහක් තිගඵනහ.  ලිපි ගගොනු අංක BC/1472 /2006 ඹටගත් 
තිගඵන ග ෝදනහ. එතුභහ එක්ත් ජහතික ඳක්ගය් භව 

ගල්කේතුභහ. දණ විගයෝවර ටගන් ඳතහක වීයගඹක්; ගඹෝධගඹක්. 
වළඵළයි, කබීර් වහෂීේ භවත්භඹහට විරුද්ධත් ග ෝදනහක් 
තිගඵනහ.  

 

ගු ෙන්ත්රීව ප්යක් 
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
රිජයි. රිජයි. 
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
( ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

හිටපු අභහතය, ඉේතිඹහස ඵහකීර් භහකර් භළතිතුභහට විරුද්ධත් 

ග ෝදනහක් තිගඵනහ. ගයෝහිත ගඵෝගගොල්රහගභ භළතිතුභහට 
විරුද්ධත් ග ෝදනහක්  තිගඵනහ. කබීර් වහෂීේ භළතිතුභහට 
විරුද්ධ තත් ග ෝදනහක් තිගඵනහ, ලිපි ගගොනු අංක  

BC/2383/2006 ඹටගත්. ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, පුදුභඹ  
කිඹන්ගන් අග්රහභහතය යනිල් වික්රභිනංව භළතිතුභහට විරුද්ධත් 
ග ෝදනහක් තිගඵන එකයි. ලිපි ගගොනු අංක BC/1215/2006 
ඹටගත් ඳළමිණියේල්ර තිගඵන්ගන් අග්රහභහතය යනිල් වික්රභිනංව 

භළතිතුභහට එගයහියි. වළඵළයි, එතගකොට අගභළති ගනොගයි.  ක, 
ඳළමිණියේල්ර ඉදිරිඳත් කය තිගඵන්ගන් එතුභහ විරුද්ධ ඳක්ඹ 
ඳළත්ගත් ිනටිනගකොටයි. ලිපි ගගොනු අංක  BC/3759/2006 ඹටගත්  

ක.එච්.එේ.ෂවුින භවතහට විරුද්ධත් ග ෝදනහක් තිගඵනහ.  ලිපි 
ගගොනු අංක BC/3987/2006 ඹටගත් යංජිත් ිනඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහට විරුද්ධ ග ෝදනහක් තිගඵනහ. ලිපි ගගොනු අංක 

BC/525/2007 ඹටගත් ඩිරහන් ගඳගර්යහ ඇභතිතුභහට විරුද්ධත් 
ග ෝදනහක් තිගඵනහ.  ලිපි ගගොනු අංක  BC/0678/2007 ඹටගත් 
ෂයිර් මුසතහඳහ භළතිතුභහට විරුද්ධ ග ෝදනහක් තිගඵනහ.    

දණ විගයෝවර භර්දන ටගන් ඳතහක නිඹමුකු න ෂයිර් 
මුසතහඳහ භළතිතුභහට විරුද්ධත් ග ෝදනහක් තිගඵනහ. හිටපු 
ඇභති ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භළතිතුභහට විරුද්ධත් ග ෝදනහක් 

තිගඵනහ.  ගභහි  "ගෞඛ්ය ඇභතිතුභහ" ඹනුගන් වන් කයරහ 
තිගඵනහ. භට ගත්ගයන්ගන් නළවළ ගකොයි ගෞඛ්ය ඇභතිතුභහද 
කිඹරහ. ලිපි ගගොනු අංක BC/3204/2007 ඹටගත්  යහජිත 
ගේනහයත්න භළතිතුභහට විරුද්ධත් ග ෝදනහක් තිගඵනහ.  

 

ගු ෙන්ත්රීව ප්යක් 
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
එතුභහ එකගශොස තහක් කළ ගව්හ.  
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
එකගශොස තහක් කළරහත් තභ  එතුභහ අල්රස ගවෝ 

දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ඉදිරිඹට ගිගය් නළවළ.  
 

ගු ෙන්ත්රීව ප්යක් 
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
නිදි, නිදි.  

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගේ තිගඵන්ගන් එක  file අංකඹක් ඳභණයි. තත්  files 
ගගොඩහක් තිගඵනහ. ඊශඟට, ගයජිගනෝල්ඩ් කුගර් භවතහට 

විරුද්ධත් ග ෝදනහක් තිගඵනහ. එතුභහ එදහ අගප් 
ඇභතියගඹක්. අද ආේු කහයතුභහ.  එතුභහට විරුද්ධ Files 6ක් 
තිගඵනහ.  ගේ රළයිසතුගව් එක  file එකක් විතයක්  තිගඵනහ.  

“ලිපි ගගොනු අංක BC/3189/2007, ගයජිගනෝල්ඩ් කුගර්” 
ඹනුගන් වන් ගනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] කක නිහද ආේු කහය 
තනතුය දුන්ගන්? [ඵහධහ කිරීේ]ගේ ග ෝදනහ තිගඵන්ගන් උතුගර් 
ආේු කහයතුභහටයි. නිකේ කුගර්ට ගනොගයි. ගඳොල් කඩන කුගර් 

ගනොගයි. උතුගර් ආේු කහය කුගර්ට තභයි ගේ ග ෝදනහ  
තිගඵන්ගන්. [ඵහධහ කිරීේ]  

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  භට දඬුේ රළබිඹ යුතු 

යදක් ගයිද කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. නමුත් ගේ ගල්ඛ්නඹ 
කිඹහගගන ඹන විට BC/1341/2008 ඹන ලිපි ගගොනු අංකඹ 
ඹටගත් ගරු කර ජඹසරිඹ භළතිතුභහට විරුද්ධත් ග ෝදනහක් 

තිගඵනහ ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  කක ළැසද්දක්ද? වළඵළයි, ගේ 
රළයිසතුගව් තිගඵනහ.  

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ ිනඹලුභ කරුණු ේඵන්ධගඹන් - 
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගභභ ගල්ඛ්නඹ භහ ගකීභක් හිත සභගත* කයනහ.   
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ගකීභ ගන්නහද? 
 
ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ේපර්ණ ගකීභ ගන්නහ.  
 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඹ කිඹන ඳළමිණියේලි 2002දී එක්ත් ජහතික ගඳයමුණු ආේු  

ඳළති කහරගය් කයන රද ඳළමිණියේලියි. එක්ත් ජහතික ගඳයමුණු 
ආේු  කහරගය් යනිල් වික්රභිනංව භළතිතුභහ තභයි අගභළති 
ලගඹන් ිනටිගය්, අපි ඇභතිරු ලගඹන් ිනටිඹහ. 2002 - 2003 

කහරගය්දී තභයි ගේ ඔක්ගකොභ ඳළමිණියේලි ඉදිරිඳත් කගශේ. ඊට 
ඳසගේ අවුරුදු 10ක් භහින්ද යහජඳක්ගේ ආේු  තිබුණහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] අවුරුදු 10ක් තමුන්නහන්ගේරහගේ ආේු  තිබුණහ. 

 

ගු දය ගෙප්ප ෙහත (රථමික කර්ෙන්ත අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு தஶ கடக - ஆம்பக் மகத்ததஶறஷல் அமச்சர்) 

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

ගඳොල් ගෆහද? 

1167 1168 

————————— 
*  පුසතකලප්ේ තා ඇත. 
*  நூனஷமயத்தஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගඳොල් ගෆහද?  [ඵහධහ කිරීේ]  Point of Order -  රීති රලසනඹක් 
තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න.  [ඵහධහ කිරීේ] 2002දී 
එක්ත් ජහතික ඳක් ආේු  තිගඵන කහරගය් ගරු යනිල් 

වික්රභිනංව භළතිතුභහ අගභළතිතුභහ ලගඹන් ිනටිඹහ. කරු ජඹසරිඹ 
භළතිතුභහ, අපි ඇභතිරුන් ලගඹන් ිනටිඹහ. භට භතකයි, files 
උසහ ගගන ගිහින් අල්රස  ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන 

ගකොමින් බහට ඳළමිණියේලි කශ ඵ. ඊට ඳසගේ 2004දී  න්රිකහ 
ඵේඩහයනහඹක කුභහයතුංග භළතිනිඹගේ ආේු  ඵරඹට ඳත් 
වුණහ. 2005දී භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ජනහධිඳති ලගඹන් 
ඳත්වුණහ. අවුරුදු 10ක් තමුන්නහන්ගේරහ ගභොනහද කගශේ? [ඵහධහ 

කිරීේ]  
 

ගු ෙන්ත්රීව ප්යක් 
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
ගඳොල් ගළහුහ විතයද?  
 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අවුරුදු 10ක්. [ඵහධහ කිරීේ]  කිඹන්න ගදඹක් නළතුහට නිකේ  
කිඹන්න එඳහ. අවුරුදු 10ක් - [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 
 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගේක කළරෆ ඳත්රඹක්.  
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට විනහඩි ගදකක කහරඹක් 
තිගඵන්ගන්.  
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, - [ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, රීති රලසනඹක් තිගඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ රීති රලසනඹක් ඉදිරිඳත් 
කයනහ.  

 

ගු නිහල් 0 ගලප්ඳ කවර  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு நஷவஶல் கயப்பத்தஷ) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රිජයි, රිජයි. [ඵහධහ කිරීේ]  

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අගනක් කහයණඹ, ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ bond 

issue එක ගළන කිව්හ. භහ කිඹන්න කළභළතියි, bond issue එක 

ේඵන්ධගඹන් තිබුණු නු ගව්දී ගරේසඨහධිකයණඹ අර්ජුන 
භගවේන්ද්රන් භළතිතුභහ නිගදොස ගකොට නිදවස කශ ඵ. 

 

ගු නිහල් 0 ගලප්ඳ කවර  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு நஷவஶல் கயப்பத்தஷ)  

(The Hon. Nihal Galappaththi)  
රිජයි. [ඵහධහ කිරීේ] රිජයි. [ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(bond The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අර්ජුන භගවේන්ද්රන් නිදවස කශහ. 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු යංජිත් ද ගොයිහ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි 

ගදකක කහරඹක් තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] Order, please! 
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ නභ 
තිගඵන්ගන් භළතිනිඹ දීපු ඉඩේරට. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 

 
ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නඟී සිටිප්ේය. 
லந்தஶர். 

rose. 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහගේ ගරහ ආේු  ඳක්ඹ 
ගරහගන් ගන්න. අගනක් එක, වභත්රීඳහර ිනරිගේන 
ජනහධිඳතිතුභහභ කිහ, "Bond  හර්තහ ඳහර්ලිගේන්තුට එන්න 

ඉඩ දුන්නහ නේ ිනද්ධ න ගද් දන්නහ. ක නිහ භහ ඳහර්ලිගේන්තු 
විසුරුහ වළරිඹහ"යි කිඹරහ.  තමුන්නහන්ගේ කක දන්ගන් නළද්ද? 
[ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගු නිහල් 0 ගලප්ඳ කවර  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு நஷவஶல் கயப்பத்தஷ)  

(The Hon. Nihal Galappaththi)  
රිජයි. [ඵහධහ කිරීේ]  
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ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the House. ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර 
ඇභතිතුභහ. 

 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භගේ ගරහ භට අලයයි.  
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ] Order, 
please!  

 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගේ ඳළමිණියේලි අවුරුදු 10ක් 
තිසගේ ඳරීක්හ කගශේ නළත්ගත් ගේහ අතය ඳළමිණියේලි නිහයි. 
අවුරුදු 10ක් ගතගරහ. For ten years, they have not been 

investigating into these because all the complaints are false 
complaints. ගේහ අතය ඳළමිණියේලි. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු යංජිත් ද ගොයිහ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට විනහඩි ගදකක 
කහරඹක් තිගඵනහ. විනහඩි ගදකකින් ඔඵතුභහගේ කථහ අන් 
කයන්න.  

 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  ගේහ කිඹන ගකොට කුු  
කහපු ගකනහගේ නවඹ දනහ කිඹරහ භහ දන්නහ. කුු  කහපු 

මිනිසසු තභයි නවඹ දළවිල්ර ගගන දළන් කෆ ගවන්ගන්. වළඵළයි 
බහනහඹකතුභනි, ගේ තිගඵන්ගන් වන්තහගන් ඉඩේ ගඵදපු එක 
ගළන ඳළමිණල්රක්.  

 

ගු ෙන්ත්රීව ප්යක් 
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
වන්තහගන් ඉඩේ නු .  
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගනෝනහගේ වන්තහගන් ඉඩේ නු . ගේහ නළවළයි කිඹන්න 
රෆසති ගන්න එඳහ.  
 

ගු ෙන්ත්රීව ප්යක් 
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
වන්තහගන් ඉඩේ නු .  
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගභන්න අගනක් නේ ටික. අවගන්න, අගනක් නේ ටික.  ලිපි 
 ගගොනු අංක BC/0167/2009, යවුෂස වකීේ.  අගනක් ඳළමිණියේල්ර, 
ලිපි ගගොනු අංක BC/0538/2009, ඳහලිත යංගග ඵේඩහය.  ගරු 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  ඊශඟ ඳළමිණියේල්ර ගභන්න. ලිපි 

ගගොනු අංක BC/0885/2009 යනිල් වික්රභිනංව. ඊශඟට, ගජෝලප් 
භයිකල් ගඳගර්යහ.  

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු යංජිත් ද ගොයිහ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහගේ කථහ 

අන් කයන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගභන්න තත් අඹ 

ඉන්නහ. සුගර්ස ගරේභ න්ද්රන්, ගයජිගනෝල්ඩ් කුගර්.  
 

ගු චන්රිෙ ගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சந்தஷ கடக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඳළමිණියේලිර අංක කිඹන 

ගකොට ඳළමිණියේල්ර ගඹොමු කයපු ර්ඹත් එක්කභ කිඹන්න කිඹරහ 
කිඹන්න. ගභොකද, ගේහ ළැසදියි. අතය අර්ථ කථන ගදන්ගන්. 

[ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු යංජිත් ද ගොයිහ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහගේ කථහ 

අන් කයන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගභන්න තත් නේ තිගඵනහ. ලිපි ගගොනු අංක 
BC/2200/2011 මුදල් යහජය අභහතය රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන. 
ලිපි ගගොනු අංක BC/887/2013 නිගඹෝජය නහඹක ජිත් ගරේභදහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] භහ ගභභ නේ රළයිසතු බහගත කය තිගඵනහ.  

ගරු බහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ දළන් කිව්හ, "ගේහ භහින්ද 
යහජඳක්ගේ ආේු  කහරගය්  අභහරුගව්  දභන්න  කයපු ගද්ල්" 

හගේ කථහක්. වළඵළයි, භභ අවනහ ගේ කහයණඹ. ගරු බහගව් 
දළන් ඉන්නහ යන්ජන් යහභනහඹක නිගඹෝජය අභහතයතුභහ. 
ගභතුභහ 2015 අවුරුද්ගද් ඳළමිණියේල්රක් කයනහ. ක කහට 

විරුද්ධද? එකට හිටපු ගෞඛ්ය අභහතය යහජිත ගේනහයත්න 
භවතහට විරුද්ධ. [ඵහධහ කිරීේ] යහජිත ගේනහයත්න අභහතයතුභහට 
විරුද්ධ ඳළමිණියේල්රක් කයනහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඔව්, කශහ. ගකෝ ක 
ඳරීක්ණ? අන්න ක නිහ ඔඵතුභහට තර්ක කයන්න ඵළවළ.  

 

ගු  න්ජන්  ෙනයක ෙහත (සෙජ සවිාල ගන්වීේ හ 
සුාසධන  නිප්යෝජය අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு ஞ்ஜன் ஶநஶக்க - சநக லலுவூட்டல் ற்ரம் 

நயன்நெஶஷ பஷதஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඔඵතුභහට තර්ක කයන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභහට තර්ක 
කයන්න ඵළවළ, ගේහ ගකොගවොභත්- [ඵහධහ කිරීේ] කවුරුත් 
අභහරුගව් දභන්න ද්ගව් වගත කශ කහ කිඹරහ ඳළමිණියේල්රක් 
කයන්න ඵළවළ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගවොයි. ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

එගවභ ඳළමිණියේලි කයන්න ඵළවළ.  

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු යංජිත් ද ගොයිහ භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ 

අහනයි.   

 
ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ක නිහ අපි ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹනහ,- 

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගරු යංජිත් ද ගොයිහ භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහගේ 

කහරඹ අහනයි. ඔඵතුභහ ඔඹ ගල්ඛ්නඹ බහගත කයනහ ගන්. 
ගවොයි.  

මීශඟට ගරු යන්ජන් යහභනහඹක නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ. 

ඔඵතුභහට විනහඩි 15ක කහරඹක් තිගඵනහ. 

 
ගු  න්ජන්  ෙනයක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு ஞ்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භ ගේ කථහට ද, point of Order එකට ද අසථහද? 
 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහගේ කථහට. - [Interruption.]  

 
ගු  න්ජන්  ෙනයක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு ஞ்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අද දින කහලීන ගඹෝජනහක් 
ගගන කභ ගළන අගප් - [ඵහධහ කිරීේ] දණ ග ෝදනහ නළති, භගේ 

හිතමිත්ර දිගන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහට සතුතින්ත නහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] භට අසථහ ගදන්න. 

 
ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a  point of Order.  

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔව්, කිඹන්න ගරු භන්ත්රීතුභහ. දළන් කහ ගළන ද කථහ කයන්න 
ඹන්ගන්?  

ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගේ විහදඹ වහ භටද 

කහරඹ ගන් ගරහ තිගඵනහ. භට ගන් කය තිගඵන කහරඹ ගරු 
යංජිත් ද ගොයිහ භන්ත්රීතුභහට රඵහ ගදන්න. 

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

භභ හිතන වළටිඹට ඔඵතුභහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුට ඳත් ගරහ 
ආගව් ඳශමුළනි තහට. ගරු බහගව් කටයුතු ඳත්හගගන ඹන 
ගකොට කථහක් ඉය කශහට ඳසගේ ඔඵතුභහට ඕනෆ ගරහට - 
[ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔඵතුභහ දන්නහද භභ ඳහර්ලිගේන්තුට ඳත් ගරහ ආගව් 

ඳශමුළනි තහට කිඹරහ? 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කරුණහකයරහ ඇහුේ කන් ගදන්න.  
 

ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔඵතුභහ දන්නහද? ඔඵතුභහට ඉසය ගරහයි භභ ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුට ආගව්.  
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ඕනෆ ඕනෆ ගරහට කථහ ගනස කයරහ, ගව්රහ 
භහරු කයන්න පුළුන්කභක් ගේ ගරු බහගව් නළවළ. හඩි 
ගන්න. ගරු යන්ජන් යහභනහඹක නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි, 

ඔඵතුභහගේ කථහ කයගගන ඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ]  
 
[අ.බහ. 6.18] 
 

ගු  න්ජන්  ෙනයක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு ஞ்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගඵො ගවොභ සතුතියි.  

භහ ගේ අසථහගව්දී අගප් හිතහදය මිත්ර ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන 
භළතිතුභහට මුලින්භ සතුතින්ත නහ,  කහලීන භහතෘකහක් 
කයළිඹට ගගන කභ ගළන. අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන 
ගකොමින් බහට ළඩිපුයභ ඹන භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට, 
නිගඹෝජය ඇභතියගඹක් වළටිඹට භභ ඳසු ගිඹ කහරගය් දිගන්ස 
ගුණර්ධන භළතිතුභහගේ files ගළන ගොඹහ ඵළලුහ. නමුත්, 
ගවොඹහ ගන්න ඵළරි වුණහ. එතුභහගේ  රිතඹ ගවොයි කිඹන 
වතිකඹ භහ ගේ අසථහගව් ගදනහ. ක නිහ ගේ අසථහගව් 
එතුභහට ක credit  එක ගදන්න ඕනෆ. ක ර්ණනහ, ක රලංහ 
ගේ අසථහගව් භභ එතුභහට ගදනහ. එතුභහ එක්ක භගේ කිිනභ 
උයණඹක් නළවළ. නමුත් එතුභහගේ ගඹෝජනහගව් වන් ගරහ 
තිගඵනහ, "අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් 
බහ ඳළමිණියේලි බහය ගළනීගේදී ව විභර්ලනඹ කිරීගේදී නීතිගය් 
යහමු තුශ නිින ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹකට, හධහයණත්ඹට ඳටවළනි 
කටයුතු කයනු රඵන ඵ." කිඹරහ. ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන 
භළතිතුභනි, අපි ඔඵතුභහට ගරු කයනහ. ඔඵතුභහගේ ඉතිවහඹට, 
ඔඵතුභහගේ පිඹතුභහ න පිලිප් ගුණර්ධන භළතිතුභහගේ ක 
භමිකහට අපි ගරු කයනහ. කහ යටට අභතක නළවළ. නමුත්, 
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ඔඵතුභහ ගවොරුන් ආයක්හ කයන්නට ගේ දයන යහඹහභඹ ගළන 
ගඳොඩි දුකක් තිගඵනහ. ක හගේභ යංජිත් ද ගොයිහ භළතිතුභනි, 
ඔඵතුභහට භගේ විගලේ සතුතිඹක් පිරිනභනහ. ඔඵතුභහ 
ගදඳළත්ගත්භ ඉන්න ගවොරු ගළන හර්තහක් දුන්නහ.  කක තභයි 
ගන්න ඕනෆ. කක තභයි ගන්න ඕනෆ. ක තුළින් තභයි 
ගදඳළත්ගත්භ ගවොරු අල්ර ගන්න පුළුන් ගන්ගන්.  

භභ ඳසු ගිඹ දස ටිගක් අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන 
ගකොමින් බහගව් නිරධහරිගඹක් එක්ක හකච්ඡහ කශහ, කකහඵද්ධ 

විඳක්ගඹන් තිගඵන ගේ ග ෝදනහ ගභොකක්ද කිඹරහ. ක අඹ 
කිඹනහ, වළභ ගගල්භ අපි අල්රනහ; ගවොරු අල්රනහ 
කිඹනහ; ඳළි ගන්නහ කිඹරහ. භභ ඇහුහ, "කකහඵද්ධ  

විඳක්ගය් අඹ විතයක් ගගනළල්රහ රලසන කයන්ගන් ඇයි? අගප් 
අඹ ගගනළල්රහ ඔඹගගොල්ගරෝ රලසන කයන්ගන නළත්ගත් ඇයි?" 
කිඹරහ. භභ ක රලසනඹ ක අඹගගන් ඇහුහ. කරුණහකයරහ ක 
අඹගේ උත්තයඹ අවන්න. ක නිරධහරිඹහ භට කිව්ගව්, 

"ඔඵතුභන්රහගේ අඹට ගවොයකේ කයන්න තභ කහරඹක් නළවළ" 
කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] භභ තිත්ත ඇත්ත කථහ කයනහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] භභ තිත්ත ඇත්ත කථහ කයනහ. තමුන්නහන්ගේරහ දළන් 

කිව්හ, භභ අගප් ඇභතියගඹක් න යහජිත ගේනහයත්න 
භළතිතුභහගේ CD  ඳටඹක් ව file එකක් ඳළමිණියේලි කයන්න 
අයගගන ගිඹහ කිඹරහ. ක භගේ වළටි. භභ බඹ නළවළ. භභ ගවොයකේ 

කයරහ නළත්නේ, ගවොරුන් අල්රන්න භභ බඹ නළවළ. 

දළන් එනගකොටත් අගප් ඇභතියගඹක් භට ඵළණරහ ගිඹහ. ක, 
කවුද? ගජෝන් අභයතුංග භවත්භඹහ. භං තීරු කඩපු රලසනඹ 

ේඵන්ධගඹන් භභ ඵළන්නහ කිඹරහ ගජෝන් අභයතුංග භවත්තඹහ 
භට ඵළණරහ ගිඹහ. ඇත්ත කිඹරහ භභ ඳක්  - විඳක් ගදගකන්භ 
ඵළණුේ අවන මිනිගවක්. නමුත් භට රලසනඹක් නළවළ. භභ ගවොයහට 
"ගවොයහ" කිඹරහ කිඹනහ. භං තීරු කළු හ නේ  කවුරු කශත් 

ළැසදියි; කක කවුරු කශත් ළැසදියි. [ඵහධහ කිරීේ] කුභහය ගල්ගභ 
භවත්තඹහ භගේ මිත්රගඹක්. ක හගේභ එතුභහ අගප් ිනනභහ නිළිඹන් 
භඟ ගරේභ ේඵන්ධතහ තිගඵන ගකගනක්. අපි නිතයභ කථහ 

කයන ඹහළු  ගෝ. නමුත් ඵස ං හ ේඵන්ධගඹන් භහ අල්රස ගවෝ 
දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහට ගිහිල්රහ 
ඳළමිණියේල්රක් ඉදිරිඳත් කශහ. ගඩොරර් 30,000ට ගගගනන්න තිබුණු 

ඵස, ගඩොරර් 50,000ක් දීරහ ගගන කභ ේඵන්ධගඹන් භභ අල්රස 
ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහට ගිහිල්රහ ''ෂයිල්'' 
එකක් ඵහය දුන්නහ. එතගකොට ඹහළුකේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 

එතගකොට ඹහළුකේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගු කුෙ  ප්වල් 0ගෙ ෙහත 
(ஶண்நெஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නිළිඹක් භඟ භගේ ගරේභ ේඵන්ධඹක් තිගඵනහඹ කිඹහ 

එතුභහ කිව්හ. කක හභහනයගඹන් භහජඹ දන්නහ ගදඹක්. නමුත් 

භභ එතුභහට කිඹනහ, භභ  
 
[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

එක්ක ඹන්ගන් නළති ඵ. [ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගු  න්ජන්  ෙනයක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு ஞ்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
කක එතුභහගේ රකහලඹ. [ඵහධහ කිරීේ] එතුභහ  ඔඹ කිඹන 

නිළිඹ භඟ භභත් ගරේභ කයරහ තිගඵනහ. ක නිහ ක ග ෝදනහ 
එඹහගගන්භ අව ගන්න. නඹනහ කුභහරිගගන්භ අවගන්න, භභ කවුද 
කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගේ අල්රස  ගවෝ දණ 

ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ගව් කහර්ඹ බහයඹ ගළන 
ගඳොඩ්ඩක් ඵරමු. ගිඹ අවුරුද්ගද් අගරේල් භහගය් 19 ළනිදහ අපි 
ගභොකක්ද දළක්ගක්? කට්ටිඹක්  බීරහ ගේ කහඳට් එගක් රෑ 
බුදිඹගගන ඳහර්ලිගේන්තු  ගව් පිසසුක් නටපු ආකහයඹ අපි දළක්කහ. 

එගවභ ඔවුන් වළිනරුගේ ගභොකද? අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ 
විභර්ලන ගකොමින් බහ  ගව් කහර්ඹ බහයඹ නත්න්න, ඩිල්රුක්ක  
වික්රභිනංව කිඹන ඹකඩ ගළවළනිඹගේ කහර්ඹ බහයඹ නත්න්න 

කිඹරහ තභයි එගවභ කගශේ. ගවොරු අල්රන්න එඳහ කිඹරහ අල්රස 
ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ඉසයව 
උද්ගාෝණඹ කයන ගරෝකගය් එකභ යටයි භහ දළක්ගක්. අඳ 

ජනතහට ග කිඹන්න ඕනෆ. "ගේ යගට් ගද්ලඳහරනගය් 
නියතගරහ ඉන්න අඹ අනිින විධිඹට ගඳොගවොත් වුණහ, අනිින 
විධිඹට හවන ගත්තහ" කිඹරහ ජනතහ කිඹනහ. ගේහ 

ේඵන්ධගඹන් ඳසු ගිඹ කහරගය් ඵහරඳටඵළඳි භවත්තඹහ ගභොකද 
කගශේ?  

අගප් මිත්රඹහ ගේ අසථහගව්දී ගභතළන නළති නිහ භභ 
එතුභහගේ නභ කිඹන්ගන් නළවළ. එතුභහ ගභොනහද කිව්ගව්? 2002 
ඉරහ 2004 න තුරු ත්කේ ඵළයකේ වරිඹට රකහල කගශේ නළවළ 

කිඹරහ එතුභහට විරුද්ධ  නු  දළේගේ කවුද? ඳළමිණියේල්ර දළේගේ 
භහින්ද යහජඳක් යජඹ විිනනුයි. අන්තිභට එතුභහ ගභොනහද 
කිව්ගව්? භට කුණකටුගක් ගළහුහ; භට ගඳොශ ගඟක් ගළහුහ; භට 

නගඹක් ගළහුහඹ කිඹරහ එතුභහ කිව්හ. ඊට ඳසගේ ක ගළන 
විභර්ලනඹ කයපු අධයක් ජනයහල්රිඹ ගභොකද කගශේ? 
එතුමිඹගේ නභ ගභොකක්ද? රක්සමි ජඹවික්රභ. ගේ රක්සමි 
ජඹවික්රභ භහරු කශහ. ගභගවභයි ඵහරඳටඵළඳි භවත්තඹහ ළඩ 

කගශේ.  

සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවත්භඹහරහ ඳසු ගිඹ දක අල්රස 
ගවෝ  දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ට ගිහිල්රහ අල්රස 
ගවෝ  දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ගව් හිටපු බහඳති 
ඵහරඳටඵළඳි භවත්තඹහට විරුද්ධ අල්රස ග ෝදනහක් ඉදිරිඳත් 
කශහ. එතුභහට විරුද්ධ ඉදිරිඳත් කයපු ග ෝදනහ ගභොකක්ද? 
ගටොගඹෝටහ ගකොගයොල්රහ ර්ගගය් හවනඹක් අයගගන ගවොයට 
වික්කහඹ කිඹන ග ෝදනහ තභයි එතුභහට විරුද්ධ ඉදිරිඳත් 
කයරහ තිබුගේ. ගභන්න ගභගවභයි ඳසු ගිඹ ටිගක් ගේ ළඩ ිනදු 
වුගේ. ඡන්ද 215ක් අයගගන දවන න ආේු ක්රභ යසථහ 
ංගලෝධනඹ ේභත කය ගත්තහ. ඊට ඳසගේ  සහවරන ගකොමින් 
බහ පිහිටුරහ, අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් 
බහට බහඳතියගඹක් ව ගකොභහරිසරු තුන් ගදගනක් ඳත් 
කශහ හගේභ  ගකොන්ද ගකළින් තිඹහගගන ගවොරු අල්රන ඹකඩ 
ගළවළනිඹක් න ඩිල්රුක්ක  වික්රභිනංව ඳත් කය ගන්න අඳට 
පුළුන් වුණහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු ෙන්ත්රීවු  
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர்கள்) 

(Hon. Members) 
 

[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ගු විප්ිඳල ප්හට්ටිආ ච්ික ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷடஜபஶய தவட்டிஆச்சஷ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
 

[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

[ඵහධහ කිරීේ] එගවභයි අඳට ඉගළන්නුගව්. එතුමිඹ ඹකඩ 
ගළවළනිඹක්. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගු  න්ජන්  ෙනයක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு ஞ்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඩිල්රුක්ක  වික්රභිනංව භළතිනිඹට භභ කිඹනහ, ඳක් 
ගේදගඹන් ගතොය ගවොරු අල්රන්න කිඹරහ. යන්ජන් යහභනහඹක 

ගවොයකේ කයරහ තිගඵනහ නේ යන්ජන් යහභනහඹකත් ඳළමිණියේලි 
කයන්න එතළනට ගගන්න්න. භහ ඳසු ගිඹ ටිගක් එතළනට 
ගගන්නුහ. භහ එතළනට ගගන්නුගව් ගභොකටද? අගප් යහජිත 

ගේනහයත්න භළතිතුභහගේ සීසල ඳටඹක් ේඵන්ධගඹන් හගේභ 
එතුභහගේ ගල්කේයඹහ න මීය තයිනංව "ඇන්ට් ගහර්ඩ්" 
එගකන් රුපිඹල් රක් 50ක් රඵහ ගත්තහ කිඹන ග ෝදනහ 
ේඵන්ධගඹන් භභ අල්රස ගවෝ  දණ ග ෝදනහ විභර්ලන 

ගකොමින් බහට ගිහිල්රහ ඳළමිණියේල්රක් ඉදිරිඳත් කශහ. ක 
ේඵන්ධගඹන් විභර්ලනඹක් කශහ. භහ ගගන්රහ රලසන - 
question - කශහ. ගභන්න ගේකයි වුගේ.  

කකට ගන්ද, "සහවරනත්ඹ" කිඹරහ කිඹන්ගන්? "ඹව 
ඳහරනඹ" කිඹරහ කිඹන්ගන් කක ගන්ද? අපි - ආේු  ඳක්ගය් - 
ව විඳක්ගය් - ගවොය ගඳොල් විඳක්ගය්, ගඳොදු විඳක්ගය් -  

ගවොයකේ කශ ිනඹලු ගදනහ අල්රස ගවෝ  දණ ග ෝදනහ විභර්ලන 
ගකොමින් බහට ගගන්න එකටයි "ඹව ඳහරනඹ" කිඹහ 
කිඹන්ගන්.  

දිගන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභනි, තමුන්නහන්ගේ වළභ විටභ 
තමුන්නහන්ගේගේ පිඹහගේ භමිකහ ගළන හිතන්න. ඔඵතුභහ 
කදහත් ගවොරු ආයක්හ කයන්න එඳහ. ඳසු ගිඹ කහරගය් ගේ අඹ 
ගකොච් ය කළත විධිඹට රංකහගව් අහිංක ජනතහගේ ල්ලි 

ගවොයහ කෆහද කිඹරහ අඳ දන්නහ. අපි ගඵොරුට ගකගනකුගේ 
නභට භඩ ගවනහ නේ අඳටත් ගවණ දින්න ඕනෆ. ගේ 
ගරෝකගය් "දිට්ඨධේභ ගව්දනීඹ" කර්භඹ කිඹරහ එකක් තිගඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

භභ ඔඹ තයවහ ගිඹ ඇභතියඹහගේ නභ කිඹන්ගන් නළවළ. 
කුභහය ගල්ගභ භවත්භඹහ ගවොයකේ ගනොකය භභ ඔඵතුභහට 

කිව්හ නේ "ගවොගයක්" කිඹරහ, භට ගවණ ගවන්න ඕනෆ. භභ 
ගතොයතුරු දළනගගනයි වළභ විටභ කථහ කයරහ තිගඵන්ගන්. භභ 
facts and figures ිනඹල්රභ අයගගනයි ගිහිල්රහ තිගඵන්ගන්. අපි 

ඹන්ගන් නීතිඹත් එක්කයි. අයමුණක් කයහ ඹද්දී භට පුද්ගරගඹෝ 
ළඩක් නළවළ, ඹහළුගෝ ළඩක් නළවළ, ඳක් ළඩක් නළවළ, ඳහට 
ළඩක් නළවළ, කවුරුත් ළඩක් නළවළ. භට අලය භගේ අයමුණට 

ඹන්නයි. භභ භගේ ඳක්ගය් ඉගගන භගේ ඳක්ගය් ගවොයකේ 
කයන එගකක් ැසක්ගකොත් යන්ජන් යහභනහඹකත් ගවොගයක් 
කිඹන එකයි භගේ භතඹ න්ගන්. භගේ ඳක්ගය් ගවොගයකුට 
"ගවොගයක්" කිඹරහ කිඹන්න භට ගකොන්දක් තිගඵන්න ඕනෆ. 

[ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට රඵහ දුන් කහරඹ දළන් අන්වීගගන ඹනහ. Hon. 
Deputy Minister, you have one more minute. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු  න්ජන්  ෙනයක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு ஞ்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ 

ඉදිරිඹට ගිහිල්රහ ගවොරු අල්රන්න එඳහ කිඹරහ කෆ ගවන එකභ 
යටයි ගරෝකගය් තිගඵන්ගන්. කක හර්තහගත ගනහ. භභ ගේ 
අසථහගව්දී කිඹනහ, "ගේ කටයුතු විනිවිද ගඳගනන එක තත් 
ගවොයි. ගේ ගේ කථිකහ කයන එක තත් ගවොයි. ක ගවොරු 

අල්රපුහභ ඉදිරිගය්දී අගප් ඳක්ගය් ගවෝ ගවොයකේ කයන්න 
ඉන්න අඹ අවධර්ඹඹට ඳත් ගනහ" කිඹහ. [ඵහධහ කිරීේ] නළවළ, 

ඔඵතුභහගේ ළයදිත් අල්රනහ. ඔඵතුභහ ගවොගයන් ළලි කඳපු 

කහ ේඵන්ධ files තිගඵනහ. ඔඵතුභහ ජීවිතඹ ඳටන් ගත් වළටි 
අපි දන්නහ.  

 

[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඔඵතුභහ ජීවිතඹ ඳටන් ගත් වළටි අපි දන්නහ. ක නිහ ගඵොරු 
කයන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු ෙන්ත්රීව ප්යක් 
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
කවුද, කවුද? [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගු විප්ිඳල ප්හට්ටිආ ච්ික ෙහත 
( ஶண்நெஷகு லஷடஜபஶய தவட்டிஆச்சஷ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ළලි ගවොරු. 
 

ගු  න්ජන්  ෙනයක ෙහත  
( ஶண்நெஷகு ஞ்ஜன் ஶநஶக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අපි ශඟ ගේයභ files තිගඵනහ. අපි files නළතු කථහ 
කයන්ගන් නළවළ, ගඵොරු කිඹන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු විප්ිඳල ප්හට්ටිආ ච්ික ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷடஜபஶய தவட்டிஆச்சஷ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ළලි ගවොරු. 
 

ගු  න්ජන්  ෙනයක ෙහත  
( ஶண்நெஷகு ஞ்ஜன் ஶநஶக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අපි ළඩ කයන්ගන් නීතිඹට අනු. භභ ගවොයකේ කයරහ 

තිගඵනහ නේ තමුන්නහන්ගේරහට අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ 
විභර්ලන ගකොමිභට ඹන්න පුළුන්. ක නිහ භභ කිඹන්ගන්, 
අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමිභට කදහත් හිංහ 

පීඩහ කයන්න එඳහ. ක අඹ නිළයදි duty එකක් කයනහ. ක අඹ 
අලුත් ගකොභහරිසයගඹක්, අලුත් බහඳතියගඹක්, අලුත් 
ගජනයහල්යගඹක් ඹටගත් වරි ගද් කයනහ. ක අඹ කදහත් 

කහටත් කගඩ් ඹන්ගන් නළවළ. ගභතළනදී කිව්හ, "එතුමිඹ යනිල් 
වික්රභිනංව භළතිතුභහගේ නෆදෆගඹක්, ඹහළුගක්." කිඹරහ. එතුමිඹ 
ජනහධිඳති නීතිඥරිඹක්. ජනහධිඳති නීතිඥරිඹක් වුණහභ නීති 
ක්ගේත්රගය් ගඵොගවෝ ගදගනක් වඳුනනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

එගවභ නේ ගේ රලසනඹ අනු නීති ක්ගේත්රගය් කහටත් ගේ 
ගජනයහල්රිඹගේ භමිකහ නිරඳණඹ කයන්න ඵළවළ. එතුමිඹ 
විනිලස ඹකහයරිඹක්. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, ගරු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ. 
 

[අ.බහ. 6.30] 
 

ගු වසුප්ද්ව නනයක්ක  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஶசுடதல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගේ කහයණඹ දිවහ 
ඵරනගකොට කි යුතු ගදඹක් තිගඵනහ. අගභළතිතුභහ ගද්ලඳහරන 

නහඹකගඹක්. එතුභහ ඉතහභත් හිතත් ගකගනකුට යහජය ග 
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කීභක් බහය දුන්නහභ ක යහජය ගකීභ අඳක්ඳහතී ඉටු කයන්න 

යහජකහරි කයන එභ නිරධහරිනිඹට ිනදු ගනහ. ගද්ලඳහරන 
නහඹකඹහට ඇති හිතත්කභ එක ඳළත්තකින් තිගඵනහ. අගනක් 
ඳළත්ගතන් තභන් අඳක්ඳහතී යහජකහරි කටයුතු කයන්න ඕනෆ. 
ගේ ගදක අතය ශළදිකගේ ගළටුභක් තිගඵනහ. ගභන්න ගේ 

ශළදිකගේ ගළටුභ ගළන තභයි අපි ගේ රලසන කයන්ගන්. කහට 
අතිගර්ක එතුමිඹට ගනත් ශළදිකේ තිගඵන ඵත් අපි දන්නහ. 

ගේ දණ පිළිඵ හකච්ඡහ කයනගකොට කව්ද ගවොරු කිඹන 
එක භභ ගකටිගඹන් කිඹන්න ඕනෆ. කක ඉතිවහඹ විිනන් 
ගවළිදයව් කයහවි. ඔඹ ගළන දළන් අපි හද කයරහ, විහද කයරහ 

ළඩක් නළවළ. ක නිහ ඉතිවහඹ කිඹන්ගන් අනහගතගය් ඉතිවහඹ. 
ඉතිවහඹට අර්ථ ගදකක් තිගඵනහ. එකක් අතීතඹ, අනිත් එක 
අනහගතඹ. ක නිහ ඕක කදහ ගවෝ ගවළිදයව් ගනහ. ඕක 

වන්න කහටත් පුළුන් ගන්ගන් නළවළ. ක නිහ ඕක ගළන හද 
කයරහ අගප් උගුය භවන්ින කයගන්න අලය නළවළ. 

Lanka Marine Services (Pvt.) Limited කිඹරහ භහගභක් 
තිබුණහ. කගක් ත්කේ අක්රමික ගර, ං නික ගර ඉතහ අු  
මිරට ව එහි භවය ගකොටස මිරක් ගනොගගහ ගජෝන් කීල්ස 

ගකොේඳළනිඹට ඳහහ දීභ අරංගු කයන ගර ඉල්රහ භහ විිනන් 
ගරේසඨහධිකයණගය් ගගොනු කශ අංක SCFR 209/2007 දයන 
නු ට අදහශ තීන්දුගන් ගේ ං නික ගනුගදනු අරංගු ගකොට 

එභ ගනුගදනුට අත්න් තඵන රද එකට ිනටි ජනහධිඳතිරිඹ ව 
 න්රිකහ භළතිනිඹට විරුද්ධ ගඳොලිස අඳයහධ ඳරීක්ණ 
ගදඳහර්තගේන්තු ඳරීක්ණ කශ යුතු ඵට දුන් නිගඹෝගඹට දළනට 

ද යක් ගතවීත් එඹ තභ අන් වී නළවළ. එභ නිහ ගරු විභල් 
වීයංල භන්ත්රීතුභහත් භභත් ගේ නු ගව් පිටඳතකුත් අයගගන 
අඳයහධ ඳරීක්ණ ගදඳහර්තගේන්තුට ගිඹහ. එගවභ ගිහින් අපි 

කිව්හ, "ගරේසඨහධිකයණගය් නු  තීන්දුකින් අඳයහධ ඳරීක්ණ 
ගදඳහර්තගේන්තුට ඳයරහ තිගඵනහ, ගේ ඳරීක්ණඹ කයන්න. 
දළන් නතුරු කය නළවළ. ගභන්න නු  තීන්දුගව් පිටඳත. 

කරුණහකය ගභඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න" කිඹහ. ඉන් ඳසු අපි ආහ.  
 

ගු ශ්රියනි විප්ිවිරෙ ෙහ කමිය 
(ஶண்நெஷகு (தஷருதஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷடஜலஷக்கஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන 
ගකොමින් බහටද ගිගය්; එගවභ නළත්නේ අඳයහධ ඳරීක්ණ 

ගදඳහර්තගේන්තුටද?  
 

ගු වසුප්ද්ව නනයක්ක  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஶசுடதல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අඳයහධ ඳරීක්ණ ගදඳහර්තගේන්තුට. අල්රස ගවෝ දණ 

ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහත්, අඳයහධ ඳරීක්ණ 
ගදඳහර්තගේන්තුත් ගදතළනක ඉගගන කයන ක්රිඹහලිගය් 
එක්තයහ විධිඹක ගඳොදු ඵක් තිගඵනහ. ක කිඹන්ගන් ගභොකක්ද? 

ං නික ගනුගදනු, යහජය ගද්ඳශ අඳවයණඹ කිරීභ පිළිඵ 
ග ෝදනහ ආදිඹ ේඵන්ධයි අඳයහධ ඳරීක්ණ ගදඳහර්තගේන්තු 
කටයුතු කයන්ගන්. ක හගේභ අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ 

විභර්ලන ගකොමින් බහත් ක හගේ කටයුතුභයි කයන්ගන්. ක 
නිහ සථහන ගදකකින් ගකගයන ක්රිඹහ දහභඹක් අල්රස ගවෝ දණ 
ක්ගේත්රඹ ආයණඹ කයනහ. අපි ගිහින් කථහ කශහට ඳසු 

ගභොකද වුගේ? නළවළ, ද්දඹක්! අපි ලියුභකින් අවරහ ඹළව්හ, 
"ඇයි ද්දඹක් නළත්ගත්? අපි ගඳෞද්ගලිකභ ඇවිල්රහ ගභඹ ඵහය 
දීරහ ගිඹහ ගන්ද? දළන් ගේ ගළන ගොඹන්ගන් නළද්ද?" කිඹරහ. ගරු 

අජිත් පී. ගඳගර්යහ නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ කිඹපු කථහ නහථ 
කයමින්, ගභන්න අඳට එන පිළිතුය:   

"01. එහි වන් Lanka Marine Service Ltd (LMSL) භහගගේ ත්කේ 
අක්රමික ගර විකිණීභ ේඵන්ධගඹන් ගරේසඨහධිකයණගය් අංක ..... 

ඹටගත් ගගොනුකය ඇති ගඳත්භට අදහර රඵහ දී ඇති නු  තීන්දුගන් 

භතුකයනු රළබ කරුණු ේඵන්ධගඹන් විභර්ලනඹක් ආයේබ කයන 

ගරට 2007...... අඳයහධ ඳරීක්ණ ගදඳහර්තගේන්තු ගත නිගඹෝග කය 

ඇත."   

එය පිළිගනිමින් ගඳොලිසඳතිතුභහගේ කහර්ඹහරගඹනුයි භට ගේ 
ලිපිඹ එන්ගන්. එභ ලිපිගඹහි තදුයටත් ගභගේ වන් ගනහ: 

"එභ නිගඹෝගඹට අනු විභර්ලන ිනදුකය විභර්ලන උධෘත නීතිඳති උඳගදස 
වහ 2008.12.08 න දින නීතිඳති ගදඳහර්තගේන්තු ගත ගඹොමුකය 

ඇතත් ගභගතක් ඊට අදහශ උඳගදස රළබී ගනොභළත." 

ඳහහණියේ භත ගරහ ! ගේක තභයි අය ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ 
නිගඹෝජය ඇභතිතුභහත් කිව්ගව්. උඳගදස ඉල්රහ නීතිඳතිතුභහට 
ඹන කහ ඳහහණියේ භත නහ. හිටපු ජනහධිඳතිතුමිඹ ගේ 
ගනුගදනුගව්දී අත්න් කශහ, ගේ ගනුගදනු භත ඹේ මුදරක් 

රළබුණු ඵට. යහගය් ඉඩේ අක්කය අටක භමි රභහණඹක් ගේ 
ගනුගදනු තුශ තක්ගේරු ගනොකයපු ඵත්, එභ නිහ එභ භමි 
රභහණඹ ගජෝන් කීල්ස එකට ගනොමිරගය් රඵහ දීභට එතුමිඹ 
අත්න් තළබ ඵත් අපි උහවිගය්දී ඔප්පු කශහ. ක අනු උහවිඹ 

තීන්දු දුන්නහ, ක ගනුගදනු අරංගු කයරහ, එඹ ං නික 
ගනුගදනුක් වළටිඹට රකහ. ං නික ගනුගදනු අරංගු කශහ 
ඳභණක් ගනොගයි. ගරේසඨහධිකයණඹ කිව්හ, "ගභහි ඳංගුකහයඹන් 

න අඹ පිළිඵ අඳයහධ ඳරීක්ණ ගදඳහර්තගේන්තු 
ඳරීක්ණඹක් කශ යුතුයි" කිඹරහ. නමුත් තභ කක ගකගයන්ගන් 
නළවළ. කක ගේ හකච්ඡහට රංගු නිහයි භහ ගේ ගභොගවොගත් ක 

ඵ රකහල කය ිනටින්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අහන ලගඹන් ගේ 
කහයණඹත් භතක් කයන්න ඕනෆ. අඳට ගේ ගරහගව් භතක් 

ගනහ Panama Papers. "Panama Papers" කිඹන එක ගළන 
ඔඵතුභහ දන්නහ. අගප් යගට් ගකොේඳළනි තුනකත්, පුද්ගරඹන් 
ගණනහකගේත් ගනුගදනු තිගඵනහ ලු. කහ අල්රස ගවෝ දණ 

ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහට අදහශ නළද්ද? ක අඹට එක 
ඳහයටභ අදවක් එන්ගන් නළද්ද, Panama Papers පිට ගරහ 
තිගඵනහ කිඹන එක ගළන. ගේ අනු රංකහගව් උදවිඹත් ඹේ ඹේ 
යටරට ගිහිල්රහ ල්ලි වංගරහ තිගඵනහ. ඹේ දක ත ආකහයඹකට 

අඹථහ ඳරිදි රළබුණු මුදල් තභයි ගේ වංගරහ තිගඵන්ගන් කිඹහ ක 
හර්තහලින් -investigative journalistsරහගේ analysis එගකන්- 
කිඹනහ. අගප් යගට් උදවිඹගේ නේ තිගඵනහ නේ, අගප් යගට් 

උදවිඹගේ භහගේ තිගඵනහ නේ, කහගඹන් ළඟව මුදර 
රුපිඹල්, ගඩොරර් රක් ගණන්, ගකෝටි ගණන් නේ එඹ ගේ යගට් 
අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහට 

ගකොච් ය ළදගත්ද, ිනල් ගයදිරට ඩහ? එගේ අමින් භභ නිවඬ 
ගනහ.  

 
[අ.බහ. 6.37] 
 

ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගේ ගකොමින් බහ 

වඳුන්න්ගන් අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් 

බහ කිඹරහයි. ගභඹ, මුළු භවත් යටභ ඵරහ ිනටින ගකොමින් 
බහක්. එහි ගන්නහ තීන්දු, එහි කයන ඳරීක්ණ, එහි කයන 
විභර්ලන සහවරන ගව්වි, ඳයභ ඇත්ත ගව්වි කිඹහ තභයි ක 

ගකොමින් බහ දිවහ මිනිසුන් ඵරහගගන ඉන්ගන්. 
තමුන්නහන්ගේත් එඹ පිළිගන්නහ ඇති, ගරු නිගඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි. එගවභ කටයුතු කශ යුතු ආඹතනඹක රධහන 
ධුයඹ ගවොඵන්න ඕනෆ කිඹහ භහ විලසහ කයන්ගන්, ඳයභ 

සහවරනත්ඹක් තිගඵන, කහටත් ඳක්ඳහති ගනොව ගකගනකුඹ 
කිඹරහයි. මුළු ඳහර්ලිගේන්තුභ ගේ අදව භඟ එකතු ගව්වි. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

වළඵළයි, භට ගඳය කථහ කශ ගරු යංජිත් ද ගොයිහ භන්ත්රීතුභහ 
කිව්හ, ක ආඹතනගය් රධහන ධුයඹ ගවොඵන ආතහවුද ආයච්චිගේ 
ඳළට්රික් ඩිල්රුක්ක  ඩඹස වික්රභිනංව ගනෝනහ භවත්මිඹ, අග්රහභහතය 

යනිල් වික්රභිනංව භළතිතුභහගේ බිරිගේ අතිජහත මිතුරිඹක් කිඹරහ. 
කගකන් ගඳගනනහ, සහවරනත්ගය් අපරුබහඹ. භරු 
සහවරනත්ඹ! ගනොේභය එගක් සහවරනත්ඹ!   

ගදළනි කහයණඹ, 2009 ගවෝ ඉදිරිඳත් කශ ඳළමිණියේලි 72ක් 
තිගඵනහ ගන්, බහනහඹකතුභනි? ගේ ඳළමිණියේලි 72 තභ විබහග 

ගනොකගශේ සහවරනත්ගය් අරුභ පුදුභබහඹ අඳට ගඳන්නුේ 
කයන්නද?  

යහජිත ගේනහයත්න ඇභතිතුභහ ගභභ ගරු බහගව් ගේ 
අසථහගව්දී නළවළ. එතුභහ අනීඳ ගරහ ඉන්න නිහ භභ ගේ ගළන 

කිඹන්න කළභළතිත් නළවළ. නමුත්, ඩිල්රුක්ක  ඩඹස ගනෝනහගේ 
සහවරනත්ඹ ගඳන්න්න ඕනෆ නිහ ගභඹ කිඹන්න ගනහ. 
යහජිත ගේනහයත්න භවත්තඹහ භහගේ නීතිඹ කඩරහ, Blue Ocean 
Fishery Private Limited කිඹරහ ගකොේඳළනිඹක් ගවොයට අටරහ, 

ගේ යගට් ගළඹුරු මුහුගද් භහළු ගවොයට අල්රපු විධිඹ පිළිඵ 
ඩිල්රුක්ක  ඩඹස වික්රභිනංව ගනෝනහ භවත්මිඹට දුයකථනගඹන් 
කථහ කයරහ, ලිඛිත හක්ක ත් එක්ක 2015 භහර්තු 03ළනිදහයි භභ 

ගිහින් ඳළමිණියේල්රක් දළේගේ. දළන්, 2016 භහර්තු 03 ගනිදහත් 
වුණහ. එක දක් යහජිත ගේනහයත්න භවත්තඹහ කළගව්හද? කක 
2009 දභපු  ඳළමිණියේල්රක්ද? [ඵහධහ කිරීේ]යන්ජන් යහභනහඹකගේ 

ඳළමිණියේල්ර කළගව්ගව් නළති වුණහට කභක් නළවළ. අගප්  
ඳළමිණියේල්ර කළගව්හ. ඔන්න සහවරනකගේ භවත!. කක තභයි 
සහවරනකගේ භවත. ඔන්න ගේගක් තිගඵන ඳයභ සහවරනකභ!  

ඊශඟට- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු  න්ජන්  ෙනයක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு ஞ்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, විනහඩි ඳවයි භට රළබී 

තිගඵන්ගන්. ක ගව්රහගන් කහරඹ ගන්න ගදන්න එඳහ.  

ඊශඟට භභ කිඹන්නේ ගේ ඩිල්රුක්ක  ඩඹස වික්රභිනංව 
භළතිනිඹ ගළන. එතුමිඹ ගකොගවේ ඳදිංචිකහරිඹක්ද ගේ ඩිල්රුක්ක  
ඩඹස වික්රභිනංව- 

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ. 
 

ගු  න්ජන්  ෙනයක ෙහත  
(ஶண்நெஷகு ஞ்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගරු ජඹන්ත භයවීය 

භන්ත්රීතුභහට භභ ගරු කයනහ, ක රකහලඹ කිරීභ ගළන. නමුත්, භහ 

එඹ නිළයදි කශ යුතුයි.  

ඩිල්රුක්ක  ඩඹස වික්රභිනංව භළතිනිඹට භභ ගිහිල්රහ යහජිත 
ගේනහයත්න භවත්භඹහගේ ගේ රලසනඹ ගළන ඳළමිණියේලි කශහභ, ගිඹ 

භහගය් 12ළනිදහ භහ විභර්ලනඹට ගගනළල්රහ ඳළඹ ගණනක්  

රලසන කිරීභකට රක් කශහ. [ඵහධහ කිරීේ] ක හින්දහ ක ඳරීක්ණඹ 
ඹට ගළහුගව්ත් නළවළ; වළංගුගව්ත් නළවළ. ඳරීක්ණඹ වරිඹට 
කයගගන ඹනහඹ කිඹන්නට ඕනෆ. 

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගවොයි. ගරු ජඹන්ත භයවීය භළතිතුභහ. 
 

ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගභන්න භභ කිඹනහ, ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, 

ඩිල්රුක්ක  ඩඹස වික්රභිනංව භළතිනිඹගේ තිගඵන නිර්ගදෝෂීබහඹ 
පිළිඵ. ඇඹට ගකොශම දිස්රික්කගය් ගගඹක් නළවළ කිඹරහ  ඇඹ 
දිවුරුේ රකහලඹක් දීරහ තිගඵනහ, ගරු නිගඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි. ක දිවුරුේ රකහලගය් ''ආ'' ගේදගය් 
තිගඵනහ,''භහගේ ගවෝ භහගේ කරත්රඹහගේ ගවෝ භහගේ ඵහර 
ඹසකහය දරුගකුගේ ගවෝ නභට ගකොශම දිස්රික්කගඹන් 
කිගරෝමීටර් 20ක් ඇතුශත ගගඹක් නළවළ'' කිඹරහ. එගවභ 

ඩිල්රුක්ක  ඩඹස භවත්මිඹ දිවුරුේ රකහලඹක් ඉදිරිඳත් කය 
තිගඵනහ. භභ එඹ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ වහ 

සභගත* කයනහ. 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, එගවභ දිවුරුේ රකහලඹක් 
දීරහ ඇඹ ගරොරිස ඳටුභඟ, අංක 33 දයන භවල් නිහඹ අයගගන 
දළන් කක repair කයනහ. ගණකහධිකහරිතුභහ කකට ගගන්ගන් 

නළවළ. කක නීතයනුකුර නළවළ. ගවෝකන්දය රගද්ලඹ තිගඵන්ගන්  
කහර්ඹහරගය් ිනට කිගරෝමීටර් 15ක් ඈතින්. ඇඹ තු තිගඵනහ, 
ගවෝකන්දය ගගඹක්. ගභන්න! ගූගල් ිනතිඹගේ අපි ඵළලුහභ ක ගේ 

ඇඹ තුයි තිගඵන්ගන්.  වරිඹටභ කිගරෝමීටර් 15යි,- [ඵහධහ 
කිරීේ] කිගරෝමීටර් 15යි, අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන 
ගකොමින් බහ කහර්ඹහරඹ ශඟ ඉරහ තිගඵන්ගන්. ගකොගවොභද, 

ගනෝනහ භවත්මිඹගේ ශුද්ධන්තබහඹ?  
 

[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තභයි දභරහ තිගඵන්ගන් අගප් ඳළමිණියේලි ගවොඹන්න.  

ක විතයක් ගනොගයි, ගේ කහර්ඹහරගය් ඉන්නහ, ඇවළට කනට 
ගඳගනන තරුණ ගළවළනු ශභයි ටිකක්. ක ගළවළනු ශභයි ටික දළන් 
කිඹනහ, ගභඹත් එක්ක ඉන්න ඵළවළ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඇයි 

එගවභ කිඹන්ගන්? ගභොකක්ද වළදිච්  ගයෝගඹ? එඹහගේ ගරොකු 
භවත්තඹටත් ක ගයෝගඹ වළදිරහ; මිතුරිඹටත් ක ගයෝගඹ වළදිරහ; 
ගභඹහටත් ක ගයෝගඹ වළදිරහ.  

කහ ගනොගයි, ගවෝකන්දය ගගඹක් තිගඵද්දී, ගරොරිස 
ඳටුභගේ, අංක 33 දයන ගේ ගත්ත එකට ඉල්රහ අස ගන්න 
ඕනෆ. ගේ අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් 

බහගව් ගරොක්කි ඉල්රහ අස කයන්න ඕනෆ. ඉල්රහ  අස 
ගකගයව්ගොත් විතයයි ගේ ඳරීක්ණ ිනද්ධ ගන්ගන් කිඹරහ භභ 
කිඹනහ.  

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි- 
————————— 
* ලියවිල් 0ල ිරි මඳ ක ප්න ක න ලදී. 
   ஆலைம் சர்ப்பஷக்கப்படலஷல்மய. 

   Document not tendered. 
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ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, කථහ අන් කයන්න. 
 
 

 

ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ පිළිඵ අඳට 

ගරොකු ගගෞයඹක් තිබුණහ. වළඵළයි, භභ 2004  භළතියණගය්දී, 
කළුතය දිස්රික්කගඹන් ගදළනිඹහ ගරහ ඳහර්ලිගේන්තුට ආහ 

කිඹහ ඔඵතුභහ දළනගන්න ඕනෆ. කළුතය දිස්රික්කගය් ගදළනිඹහ 
ගරහ ආගව් ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ඵරන්න ගනොගයි. ගදළනිඹහ 
ගරහත් ගේ ඳහර්ලිගේන්තුට භභ ආහ. ගේ තහගව් කළුතය 
දිස්රික්කගය් තුන්ළනිඹහ විධිඹට රක් ගණනක් ඡන්ද අයගගනයි 

භභ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුට ආගව්.  
 

මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ි ව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

භගේ කථහ අන් කයනහ. ගඵොගවෝභ සතුතියි. 
 

 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කයපු රකහලඹට 

ඹභක් කිඹන්න ිනද්ධ ගනහ. ගරු යංජිත් ද ගොයිහ භළතිතුභහටත් 
භභ තුන් තහක් කිව්හ, "ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ අහනයි" 
කිඹරහ. එතුභහට නිඹමිත කහරඹ අන් ගරහ ඊශඟ භන්ත්රීයඹහට 

කථහ කයන්න අසථහ ගදන තුරු තමුන්නහන්ගේරහගේ කිිනභ 
ගකගනක් එතුභහට කහරඹ ගදන්න කිඹරහ කිව්ගව් නළවළ. ක නිහ 
භභ ඊශඟ කථිකඹහගේ නභ කිව්හට ඳසගේ කක ගනස කිරීභට 
ඳහර්ලිගේන්තුට පුළුන්කභක් නළවළ.  

භභ ඵරහගඳොගයොත්තු වුණහ,  කථිකහක් කයගගන ඹන ගකොට 
භන්ත්රීරු වළටිඹට තමුන්නහන්ගේරහ ක ගගෞයඹ යකියි කිඹරහ. 
ඔඵතුභහ ඳහර්ලිගේන්තුගව් හිටිඹ ගකගනක් වළටිඹට,- 

 
 
 

ගු සන ක නිශ්න්ත ප්ඳප්ර්  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சனத் நஷசஶந்த தபடஶ)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

භට ඔඵතුභහට කථහ කයන්න අය ගදන්න ඵළවළ. ඉගන්න. 
[ඵහධහ කිරීේ] කරුණහකයරහ නිවඬ ගන්න. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු 
භන්ත්රීරුන් කරුණහකයරහ ඉ ගන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 
කරුණහකයරහ ිනඹලු ගදනහභ නිලසලේද ගන්න. [ඵහධහ කිරීේ]

කරුණහකයරහ නිලසලේද ගන්න.[ඵහධහ කිරීේ] ගභොකක්ද, දළන් 
ඔඵතුභහගේ රලසනඹ? [ඵහධහ කිරීේ]  

 
[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳහර්ලිගේන්තුට ගරු භන්ත්රීරුන් එන්ගන් නීතයනුකරයි. ක 

නිහ ජඹන්ත භයවීය භවතහ කිඹපු  
 

[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කිඹන කථහ ඉල්රහ අස කය ගන්න කිඹරහ භභ ගඹෝජනහ 

කයනහ. කිිනභ භන්ත්රීයගඹකුට ගේ ඳහර්ලිගේන්තුට නිකේ 
එන්න ඵළවළ;  
 

[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 

එන්න ඵළවළ. ගරු ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ 
කරුණහකයරහ කක ගත්රුේ ගන්න. භභ ඳක්ඹක් නිගඹෝජනඹ 
කයනහ. භභ නිගඹෝජනඹ කයන ඳක්ඹට නහඹකගඹක් ඉන්නහ. 
අගප් ඳක්ගය් නහඹකඹහ ගේ යගට් ජනහධිඳති. එභ නිහ ඳක්ගය් 
බහඳතිතුභහ විිනන් තීන්දුක් අයගගන තිබුණහ. ඳක්ගඹන් 
තීන්දුක් අයගගනයි ක ඳත්වීභ කයරහ තිගඵන්ගන්. එභ නිහ 
ඔඵතුභහට ගේ ගරු බහගව්දී ක කථහ කීභට කිිනභ වළකිඹහක් 
නළවළ. ගරු භන්ත්රීතුභනි, කරුණහකයරහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගව්දී 
කයපු ක රකහලඹ ඉල්රහ අස කය ගන්න කිඹරහ භභ ගඹෝජනහ 
කයනහ.  

 
 

ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ කයපු රකහලඹට 
ඔඵතුභහගේ ිනත රිදුණහ නේ, භභ කනගහටු ගනහ. භභ භගේ 
රකහලඹ ඉල්රහ අස කය ගන්න නිවතභහනී ගනහ. භහ ඳශමුළනි 

තහට ඳහර්ලිගේන්තුට ඳළමිණියේ ගකගනක් වළටිඹට රකහ 
ඔඵතුභහ රකහලඹක් කශහ. ඔඵතුභහ ක රකහලඹ ඉල්රහ අස කය 
ගන්නහ නේ, භභ භගේ රකහලඹත් ඉල්රහ අස කය ගන්නේ.  
 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ඳශමුළනි තහට ඳහර්ලිගේන්තුට ඳළමිණියේ 
ගකගනක් විධිඹට වළිනගයනහ කිඹරහයි භභ කිව්ගව්. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
 

ගු ෙන්ත්රීවු  
(ஶண்நெஷகு உரப்பஷனர்கள்) 

(Hon. Members) 

නළවළ, නළවළ. ඳශමුළනි තහට ආහ කිඹරහයි කිව්ගව්. 
 

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ මීට කලින් 
ඳහර්ලිගේන්තුට ඳළමිණියේ ඵට භට අගඵෝධඹක් තිගඵනහ. 
ඔඵතුභහ වළිනරුණ විධිඹ ව කහරඹ ඳහරනඹ කයගන්න දුන්ගන් 
නළති එක ගළන ඔඵතුභහට කනගහටුක් ිනතුණහ නේ, භභ ක ගළන 
කනගහටු ගනහ. කකත් භභ ඉල්රහ අස කය ගන්නහ.  

අද දිනගය් තත් විනහඩි 13ක ඳභණ කහරඹක් තභයි බහගව් 
කටයුතු ඉදිරිඹට කයගගන ඹහභට ඉතිරි ගරහ තිගඵන්ගන්. ගරු 
 න්දිභ ගභගේ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට විනහඩි තුනක කහරඹක් 
තිගඵනහ කථහ කයන්න. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

[අ.බහ. 6.46] 
 

ගු චන්රිෙ ගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சந்தஷ கடக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ මුලින්භ,-[ඵහධහ කිරීේ]-   
 

[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කෆ ගවනහ. 
 

[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භභ කිඹන්න ඕනෆ, අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන 
ගකොමින් බහ ේඵන්ධගඹන් විගව් න කයන්න ඉදිරිඳත් කයපු 

ගේ ගඹෝජනහ,- [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහගව් ගරු භන්ත්රීරු නිවඬ ගන්න. 
 

ගු චන්රිෙ ගෙප්ප ෙහත 
(ஶண்நெஷகு சந்தஷ கடக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ගජයසඨ භන්ත්රීයගඹක් 

විධිඹට ගේ බහට ඉදිරිඳත් කයපු ගේ ගද භවත්භඹහගේ 

ට්ගටෝරු හගේ ඇති බහ කල් තඵන අසථහගව් ගඹෝජනහ 

වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ වහ සභගත* කයන්න 
කිඹරහ භභ ඉල්ලීභක් කයනහ. 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ 
විභර්ලන ගකොමින් බහ ගළන කථහ කයන්න ඉසගල්රහ ඳසු 
ගිඹ තිගය් පුත් ඳත්ර හර්තහ කයරහ තිබුණු කුරුණෆගර 
රගද්ලගය් තිගඵන ඵහර් ගළන භහ කථහ කයන්නට ඕනෆ. කුරුණෆගර 
රගද්ලගය් ඉන්න භන්ත්රීයගඹකුට තභයි ළඩිපුයභ ඵහර්  
තිගඵන්ගන් කිඹරහ වන් වුණහ. කුරුණෆගර රගද්ලගය් ඉන්න 
භන්ත්රීයගඹකුට ළඩිපුයභ ඵහර් තිගඵනහ කිඹරහ කිඹන ගකොට 
අපිට භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ ගළන ළකඹක් ඇති ගනහ, 
කුරුණෆගර රගද්ලගය් භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹට එතුභහටද 
ළඩිගඹන්භ ඵහර් තිගඵන්ගන් කිඹරහ. භභ ඉසගල්රහභ 
ඔඵතුභන්රහට කිඹනහ, ක ගළන ඳරීක්ණඹක් කයන්න ඉල්ලීභක් 
කයන්නඹ කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ ඉසගල්රහ ක ගළන ඳරීක්ණඹක් 
ඉල්රන්න.  

ඊශඟට කිඹන්න ඕනෆ, අපි ගකොමින් බහ 11ක් පිහිටුරහ 
තිගඵන ඵ. අපි ඳත්ගන ගකොට  අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ 
විභර්ලන ගකොමින් බහ  අක්රිඹ කයරහයි තිබුගේ. අල්රස ගවෝ 
දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ අක්රිඹ කයරහයි 
තමුන්නහන්ගේරහ ගවොයකේ කගශේ.  

දළන් කථහ කයනහ, 2001 ර්ගය් නු  ගළන. 2001 ර්ඹ 
ගළන කථහ කයන්නට ගදඹක් නළවළ. 2004 ිනට 2015 නතුරු 
බුදිඹහගගනද හි ටිගය්? දළන්ද ඇවළ ඇරුගේ? තමුන්නහන්ගේරහට 
ගභොශඹක් නළද්ද? ගභොශඹ ඇතුගශේ ගගොභද තිගඹන්ගන් කිඹහ භභ 
අවනහ. [ඵහධහ කිරීේ] අද කිඹනහ, අද ඳහරක ඳක්ගය් ඉන්න 
භන්ත්රීරුන්ට, ඇභතිරුන්ට විරුද්ධ ග ෝදනහ තිගඵනහ කිඹහ.  
කක වරි. ග ෝදනහ කයන්නට පුළුන්. ඔප්පු කයන්නට පුළුන්ද 

කිඹන එක ගනභ කථහක්. [ඵහධහ කිරීේ] අගප් ආේු ගව්  
ඕනෆභ ගකගනකුට විරුද්ධ -ඇභතියගඹකුට විරුද්ධ වුණත්- 
ග ෝදනහ කයන්නට පුළුන්; ඳළමිණියේලි කයන්නට පුළුන්. [ඵහධහ 
කිරීේ] ගේක ගවොට භතක තඵහ ගන්න. ගේක ඹවඳහරන 
ආේු  මික් ගේක වල්බහගය් ආේු ක් ගනොගයි.  
දළන්ත් වල්බහගඹන් මිගදන්න; ඹවඳහරනඹට එකතු ගන්න.  
ඔඵතුභන්රහ කක ගත්රුේ ගන්න. [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභන්රහ ඳසු 
ගිඹ කහරගය් වල්බහගඹන් යුක්ත කටයුතු කයපු නිහ තභයි  
ගේ යගට් කකහධිඳති ඵරඹ ගගොඩ නළඟුගේ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 
 

ගු විප්ිඳල ප්හට්ටිආ ච්ික ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷடஜபஶய தவட்டிஆச்சஷ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විගිඳහර ගවට්ටිආයච්චි භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහගේ point of 
Order එක ගභොකක්ද? 

 

ගු විප්ිඳල ප්හට්ටිආ ච්ික ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஷடஜபஶய தவட்டிஆச்சஷ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, කකහඵද්ධ විඳක්ඹ ගළන 
භභ අද ඉතහභත් කනගහටු ගනහ.  කකහඵද්ධ විඳක්ගය් ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහ ගළන භගේ ගඵොගවොභ ගගෞයඹක් තිබුණහ.  
වළඵළයි, තභන්ගේ  ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ගඹන් ඉදිරිඳත් කයපු 
නිගඹෝජය බහඳති පිළිඵ වළිනරිච්  ආකහයඹ ගළන අපි කනගහටු 
ගනහ. [ඵහධහ කිරීේ] කනගහටු ගනහ. [ඵහධහ කිරීේ]
දහ හයඹක් නළවළ.[ඵහධහ කිරීේ] දහ හයඹක් නළවළ. ගභොනහද? 
රිජයි.[ඵහධහ කිරීේ] ඳක්ගය් ජනහධිඳතිට -[ඵහධහ කිරීේ] රිජයි. 
රිජයි  ගරු නිගඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි. ගේ අඹ  භව ගරොකුට 
යජගය් නිරධහරින්ට කථහ කයන්න -[ඵහධහ කිරීේ] ගගෝඨහබඹ 
යහජඳක්,  භල් යහජඳක් එක ඳවුගල් අඹ ඉන්දළද්දී අපි ඇහුගව් 
නළවළ. අද නිරධහරින්ට  විරුද්ධ කථහ කයනහ, ගරු නිගඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි. ගේ අඹට පුළුන්,  එදහ භහින්ද යහජඳක් 
ඳහරනඹ ඹටගත් යුද්ධගඹන්  ඳළනරහ ගිඹ ගගෝඨහබඹ යහජඳක් 
ගගනළල්රහ ගල්කේකේ ගදන්න. වළඵළයි ආ හර්ඹ දිල්රුක්ක  
භළතිනිඹ -[ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දළන් කථහ නත්න්න. [ඵහධහ කිරීේ] ගවොයි. [ඵහධහ කිරීේ] 
Order, please!  [ඵහධහ කිරීේ]   භන්ත්රීරුන් කරුණහකය හඩි 
ගන්න. [ඵහධහ කිරීේ] භන්ත්රීරුන් කරුණහකය හඩි ගන්න. 

දළන් ගරු ඇභතිතුභහ පිළිතුරු ගදන අසථහ. ගරු (ආ හර්ඹ) 
විජඹදහ යහජඳක්  අභහතයතුභහ.  [ඵහධහ කිරීේ]  

 
[අ.බහ. 6.50] 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත (අධික ණ හ  

බුද්ධශ්සන අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ - நஸதஷ 

அமச்சரும் நெத்தசஶசன அமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අද දින ගරු දිගන්ස 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කශ බහ කල් තළබීගේ 

1185 1186 

————————— 
*  පුසතකලප්ේ තා ඇත. 
*  நூனஷமயத்தஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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ගඹෝජනහගන් ඉදිරිඳත් කශ කහයණඹ  ගළන කිඹන්නට ඕනෆ. 
අගප් යගට් බ්රිතහනය ඳහරන භගය් ිනට දීර්ා  කහරඹක් තිසගේ  
අල්රස ගදඳහර්තගේන්තුක්  ගඵොගවොභ හර්ථක ක්රිඹහත්භක 
වුණහ.  නමුත් ක අල්රස ගදඳහර්තගේන්තුගව් ක්රිඹහකහරිත්ඹ 
රභහණත් නළවළ කිඹන ඳදනභ භත 1994  ර්ගය්දී ගරු  න්රිකහ 
ඵේඩහයනහඹක භළතිනිඹගේ භළතියණ රකහලනගය්දී  
ගඳොගයොන්දුක් දුන්නහ, අල්රස ගකොභහරිස ගදඳහර්තගේන්තු 
අගවෝින කය, ඊට ඩහ සහවරන කටයුතු කයන්නට පුළුන් 
අල්රස ගකොමින් බහක් ඳත් කයනහඹ කිඹහ. 1994 ර්ගය් 
ඵරඹට  ඳත් ගච්   එභ ආේු   ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගව් ින ඹලු 
ගදනහගේ  එකඟත්ගඹන්  ේභත  කය ගත් ඳශමුන ඳනත තභයි  
අල්රස ගවෝ දුණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ඳනත. එහි 
විගලේ ගත්භහ ඳහඨඹ වුගේ  එකට අවුරුදු 17ක් තිසගේ ඳළළති 
එක්ත් ජහතික ඳක් ආේු ගව් දක තඹන්  එල්රන්න පුළුන් 
විධිඹටයි ගේ නීතිඹ ගේන්ගන් කිඹන එක. ගේ  ඳනත ඉදිරිඳත් 
කගශේ ජී. එල්. පීරිස භළතිතුභහයි. 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඳසු ගිඹ කහනුගව් විලහර 
ග ෝදනහක් ඉදිරිඳත් ගරහ තිබුණහ, ගේ ගකොමින් බහගව් 
ක්රිඹහකහරිත්ඹක් නළවළ කිඹහ. ගරු හසුගද් නහනහඹක්කහය  
භන්ත්රීතුභහ දන්නහ, එතුභහ වන් කශ නු ටත් ේඵන්ධ  
ගච්  COPE  එගක් - 
 
 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ටී. යංජිත් ද ගොයිහ භන්ත්රීතුභහ. 
 
 

 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු නිගඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි, අපි ගරු අභහතයතුභහගේ 
කථහට ඵහධහ කිරීභක් ගනොගයි ගේ කයන්ගන්.  ගරු 
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ කථහ ට අපි  න් ගදනහ. දළන් ගේ 
ගරු බහගව් විහදඹ ඹන අතයතුගර් අපි දළක්කහ, ගභොනතයේ 
ඳක්ග්රහහී ගේ අධයක් ජනයහල්රිඹ වළිනගයනහද කිඹහ. 
ගභොනතයේ ඳක්ග්රහහී වළිනගයනහද කිඹනහ නේ, යන්ජන් 
යහභනහඹක, යංගග ඵේඩහය ළනි නිගඹෝජය ඇභතිරු, යහජය 
ඇභතිරු ශඟට ගගනළල්රහ, ඇඟිල්ර දික් කයරහ තභයි කථහ 
කගශේ. ගභොකක්ද ගේ  රජහතන්ත්රහදඹ?  ගභොකක්ද සහවරනකභ? 
ගභන්න ගේහයි ගරු ඇභතිතුභහ අපිට කිඹන්න  ඕනෆ. යගට් 
අගභළති දිල්රුක්ක  ඩඹසද, යනිල් වික්රභිනංවද? ශඟට ගගන්නරහ 
අවන්ගන්. ගභොකක්ද ගේක? ගේ නිරධහරින් භට්ටු කයන්න 
තමුන්නහන්ගේරහට ඵළරිද? ගේක ඳහර්ලිගේන්තු වෆල්ලුට රක් 
කිරීභක්. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නිරධහරින්ගගන් උඳගදස ගන්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීේ] 

නිරධහරින්ගගන් උඳගදස ගන්න පුළුන්.  [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු වසුප්ද්ව නනයක්ක  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஶசுடதல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

යජගය් නිරධහරින්ගගන් උඳගදස ගන්න -[ඵහධහ කිරීේ] 

ගු ලක්ෂෙන් කය මඇල් 0ල  ෙහත  
(ஶண்நெஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගභොකද ඵළරි? අගන් නිකේ ඉන්නහ.  
 

[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
දන්න ගකගවල් භර. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විජඹදහ යහජඳක් භළතිතුභහට කථහ කයගගන ඹන්න 

ඉඩ ගදන්න. 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ ගේ ගරු බහට 
වන් කගශේ, -[ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගරු විජඹදහ යහජඳක් භළතිතුභහ කථහ 
කයන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, - [ඵහධහ කිරීේ] Would you 
please stop it? ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, -[ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විජඹදහ යහජඳක් භළතිතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඳසු ගිඹ කහනුගව් -
අවුරුදු ඳවක් තිසගේ- අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන 
ගකොමින් බහ ේපර්ණගඹන් අකර්භණය ගරහ තිබුණහඹ 

කිඹන එක අඳ වන් කයන්නට ඕනෆ. යජගය් කිිනභ තනතුයක් 
දයහ තිබුගේ නළති, ඳශපුරුද්දක් නළති කනිසඨ නීතිඥයගඹක් එහි 
අධයක් ජනයහල්යඹහ විධිඹට ඳත් කය තිබුණහ. ක මුළු අවුරුදු 

ඳවටභ නු  ගදකයි ඳළරුගව්. ක නු  ගදක ගභොනහද? හිටපු 
අගවිනිසුරුතුමිඹට ව එතුමිඹගේ සහමි පුරුඹහට විරුද්ධ 
තභයි, ක නු  ගදක ඳළරුගව්. ක විධිඹට ගේ ගකොමින් බහ 

ේපර්ණගඹන් අකර්භණය ගරහ තිබුණහ. ක නිහභ යගට් 
ජනතහ තුශ ගේ පිළිඵ ගරොකු කරකිරීභක් ඇති ගරහ තිබුණහ.  

දවන න ආේු ක්රභ යසථහ ංගලෝධනගඹන් ඳසගේ අපි 
එභ ගකොමින් බහගව් හභහජිකරුන්ගේ කහරඹ අහන කයරහ 
අලුත් ගකොමින් බහක් ඳත් කය තිගඵනහ. ගේ භන්ත්රීරුන්ගේ 
කථහ පිළිඵ භභ කනගහටු ගනහ. ගභොකද, යජගය් නිරධහරින් 
ගේඹ කයන්ගන් තභන්ගේ ගගෞයඹ ැසගකන ආකහයඹටයි. 
විගලේගඹන්භ ගභභ අධයක් ජනයහල්රිඹ අවුරුදු තිවක නීතිඥ 
ඳශපුරුද්දක් තිගඵන -[ඵහධහ කිරීේ] ජනහධිඳති නීතිඥරිඹක් 
හගේභ අතිගර්ක ගොලිිනටර් ජනයහල්රිඹක් විධිඹට කටයුතු 
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කයපු ගකගනක්. [ඵහධහ කිරීේ] ගේ ිනඹලු ගදනහගේභ කථහර ඹේ 
කිින මිථයහක් ගළේ ගරහ තිබුණහ, ගේ ගකොමිගේ ිනඹල්රභ 
කයන්ගන් අධයක් ජනයහල්රිඹයි කිඹහ. එගවභ නේ ගකොමිභ 
ගභොකක්ද කයන්ගන්? 

 

ගු වසුප්ද්ව නනයක්ක  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு லஶசுடதல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 

[මූලසනප්ේ අණ ඳ මරි ිව ක ක න ලදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගකොමිභ තභයි තීයණඹ ගන්ගන්. ගකොමිභ ගන්නහ තීන්දු 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ තභයි, අධයක් ජනයහල්රිඹගේ යහජකහරිඹ 

ගරහ තිගඵන්ගන්. ඹේ ඳළමිණියේල්රක් පිළිඵ විභර්ලනඹක් 
කයනහද, නළද්ද කිඹහ තීන්දු, තීයණ ගන්ගන් ගකොමින් බහයි 
කිඹන එක ඔඵතුභහත් ගවොටභ දන්නහ, ගරු නිගඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි. [ඵහධහ කිරීේ] එහි සහවරන ගකොභහරිසරුන් 
තුන් ගදගනකු ඉන්නහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඔවුන් ගරේසඨහධිකයණගය්, 
අභිඹහ නහධිකයණගය් හිටපු විනිලස ඹකහයරුන්. [ඵහධහ කිරීේ] 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ භව ඵළංකු ඵළඳුේකය ගළන රලසනඹක් භතු කශහ. ක 
පිළිඵ ඳළමිණියේල්රක් - 

 

ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ජඹන්ත භයවීය භළතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ point of Order 

එක ගභොකක්ද? 
 

ගු ජයන්ත සෙ වී  ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஜந்த சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ඇභතිතුභනි, භභ ඵයඳතශ රකහලඹක් කශහ, ගකොශම 

දිස්රික්කගය් ගගඹක් තිබිඹදී එතුමිඹ යහජ දිවුරුේ රකහලඹක් දීරහ 
ගගඹක් අයගගන තිගඵනහඹ කිඹහ. ක පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් ිනදු 
කය ඔඵතුභහ ක ේඵන්ධගඹන් ඹේ ක්රිඹහ භහර්ගඹක් ගන්නහද 
කිඹහ භහ දළනගන්න කළභළතියි. 

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගගල් ගදකක්, තුනක් ගවෝ ඳවක් තඵහ ගන්න කහටත් 
තවනභක් තිගඵනහද? [ඵහධහ කිරීේ] ගභොකක්ද කගක් ගත්රුභ? 

[ඵහධහ කිරීේ] ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගරු දිගන්ස 
ගුණර්ධන භවතහ භව ඵළංකු ඵළඳුේකය ේඵන්ධ වන් කශහ. 
ක පිළිඵ ඳළමිණියේල්රක් රළබී තිගඵනහ. ගේ නවිට අල්රස ගවෝ 

දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ විිනන් ක පිළිඵ 
ඳරීක්ණඹක් ිනදු කයමින් ඳතිනහ.  

ඊශඟට, විගද්ය ඹ විගලේඥයින්ට ගේහගය් ගතොයතුරු රඵහ 

ගළනීගේ වළකිඹහක් තිගඵනහඹ කිඹහ කිව්හ. එගවභ කිිනභ 

වළකිඹහක් නළවළ. ඇන්ඩෲ ගඵොනේ කිඹන විගද්ය ඹ ගජයසඨ 

නීතිඥයඹහ නු  ගභගවඹවීභ පිළිඵ පුහුණු කටයුත්තකට ඳත් 
කය තිගඵනහ. ඔහුට කිිනභ ඳරීක්ණ කටයුත්තකටත්, ලිපි 
ගල්ඛ්නඹකටත් රගව්ලවීභට වළකිඹහක් නළවළ. ඔහුට 
තිගඵන්ගන් ගඳොදුගව් නු  කටයුතු පිළිඵ නීතිඥරුන් පුහුණු 

කිරීගේ කහර්ඹඹක් විතයයි.  

ඊශඟට, UNDP එගක් නිගඹෝජිතරිඹක් ගළන කිව්හ. UNDP 
එගක් නිගඹෝජිතරිඹක් විධිඹට නව්ලි විභරයත්න භවත්මිඹ භහ 
ඳවකට ේඵන්වරකයණ කටයුතුරට ඳත් කය තිගඵනහ. නමුත් 
ගේ ඳරීක්ණ, විභර්ලන කටයුතුරට එතුමිඹගේ කිිනභ 

වබහගිත්ඹක්, දහඹකත්ඹක් නළවළ.  

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, 2015 ගර් ජනහරි භහඹ 
-පසු ගිය ජනාධිපතිලරණ කා සීමාල- ලන විට අල්ස් මහෝ දූෂණ 
ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ ට ඳළමිණියේලි 9,752ක් රළබී 

තිබුණහ. නමුත්, කහ විභර්ලනඹ කය තිබුගේ නළවළ. ගේ ක 
ේපර්ණගඹන්භ අකර්භණය ගරහ තිබුණු ආඹතනඹක්. 2015 
ගර්දී අලුතින් ඳළමිණියේලි 3,913ක් රළබුණහ. අපි ගේ ගකොමින් 
බහගව්  කටයුතු ආයේබ කශ ගභන් ජනතහ ළඩි ළඩිගඹන් 

ඳළමිණියේලි කයන්න ඳටන් ගත්තහ. කලින් ඳළමිණියේළි කගශේ නළවළ. 
ගභොකද, ඳළමිණියේලි කශහට ළඩක් වුගේ නළති නිහ. ක අනු 
ඳළමිණියේලි 13,665ක් එකතු ගරහ තිබුණහ. 2015 ර්ඹ තුශ 

ඳළමිණියේලි 3,021ක -තුගනන් එකක රභහණඹක- විභර්ලන කටයුතු 
අන් කශහ. ක අවුරුදු දවඹක් තුශ ගගොඩ ගළහුණු කහ. ඔඹ 
කිඹන විධිඹට දළන් අගප් ඳළත්ගත් ඉන්න ඇභතිරුන්ට, 

අගභළතියඹහට විරුද්ධ ඳළමිණියේලි, ග ෝදනහ තිබුණහ නේ,  
විධහඹක ජනහධිඳති ඵරඹ ඳහවිච්චි කයරහ යට ගභගවඹන 
කහරගය් අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් 

බහගන් කහ විභර්ලනඹ කයරහ, නු  දභරහ ක අඹ  දඟගගයි 
දභන්න තිබුණහගන්. ඇයි, අවුරුදු 10ක් තිසගේ එගවභ ගනොකගශේ? 
එගවභ ගනොකගශේ, ඕනෆභ ගකගනක් ඳළමිණියේල්රක් කශහභ- [ඵහධහ 

කිරීභක්]  ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ 
ගකගනකුට විරුද්ධ ඳළමිණියේල්රක් කශහට, අගප් ආේු ක්රභ 
යසථහගන් ඔහුට ඹේ ැසකයණඹක් දීරහ තිගඵන ඵ. ඹේ 
පුද්ගරගඹකුට විරුද්ධ ඳළමිණියේල්රක් කශහට ඔහු යදකහයගඹක් 

ගනොගයි. පර් නිගභනඹ කයනහ ඔහු නිළයදිකහයගඹක් කිඹරහ. 
අධිකයණඹ ඉදි රිගය් ඔහු ළයදිකහයගඹක් වුගණොත් විතයයි 
නීතිගඹන් ළයදිකහයඹහ විධිඹට රකන්ගන්.  

2016 යට ගේ න විට ඳළමිණියේලි 1,197ක් රළබී තිගඵනහ. 
ක අනු ගේ න විට විභර්ලන වහ නිඹමිත තිගඵන ඳළමිණියේලි 
රභහණඹ 11,831ක්. ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහත් 
දන්නහ විධිඹට 2007 ර්ගය් අගගෝසතු භහගය්දී ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තු කකභතික ගඹෝජනහක් ේභත කශහ. ක තභයි, 

COPE එගක් නිර්ගද්ල අනු ඵයඳතශ ගණගය් දණ තිගඵන 
ආඹතන 16ක ගනුගදනු පිළිඵ අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ 
විභර්ලන ගකොමින් බහ විිනන් ඳරීක්ණ කයරහ, නීතිඹ 

ක්රිඹහත්භක කයන්න ඕනෆඹ කිඹන එක. 2007 ගර් අගගෝසතු 
24ළනි දහ ිනට ඳසු ගිඹ අවුරුද්ද න තුරුභ ගභතුභන්රහගේ 
ආේු  ඵරගය් ිනටිඹහ. අඳ රින් ය එක ට ිනටි 

කථහනහඹකතුභහගගන් ගේ ගළන ඇහුහ. කථහනහඹකතුභහ ක ගළන 
ිනහි කළවීේ ඹනහ. හිටපු කථහනහඹක ගරු වි.ජ.මු. 
ගරොකුඵේඩහය භළතිතුභහ එභ ගඹෝජනහ ේමුතිඹ ඹන ගරහගව් 

නිගඹෝගඹක් ඹළව්හ, "ෆභ ති ගදකකට යක්භ අල්රස ගවෝ 
දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහගව් ක ඳරීක්ණර 
රගතිඹ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුට හර්තහ කයන්න" කිඹරහ. නමුත්, 
කිිනභ හර්තහක් එවීභ ගවෝ කිිනභ ඳරීක්ණඹක් ගවෝ ිනද්ධ වුගේ 

නළවළ. එදහ COPE එගක් හර්තහ අනු ඳරීක්ණ ඳටන් ගන්න 
ගිඹ ක ගඳොලිස නිරධහරින් ගදගදනහ දස ගදකක් ඇතුශත 

1189 1190 

[ගරු (ආ හර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක් භවතහ] 
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අේඳහයට භහරු කශහ. එගවභ කගශේ ක ඳරීක්ණ කටයුතු නතය 

කයන්නයි.  

එකට ගකොමිගේ ිනටි අධයක් ජනයහල්යඹහ භවහධිකයණ 
විනිලස ඹකහයයගඹක්. එතුභහ ඊට ඳසු නළත තහක් ක 
ඳරීක්ණ ඳටන් ගත්තහ. ක ඳරීක්ණ ඳටන් ගත්ත ගභන්භ -ඊට 

ඳහුගනි දහභ- එතුභහ ජනහධිඳති ගල්කේ කහර්ඹහරඹට භහරු කය 
ඹළව්හ. ඉන් ඳසු අධයක් ජනයහල් තනතුය අවුරුද්දක් හිස 
තිබුණහ. ක තනතුය අවුරුද්දක් හිස තිබුණහට ඳසගේ, යජගය් 

ගේගය් ගනොභළති, කිිනභ ඳශපුරුද්දක් නළති කනිසඨ 
නීතීඥයගඹක් දභරහ ගේ ිනඹලු ලිපිගගොනු හ දළමීභ තභයි ිනදු 
කය තිගඵන්ගන්.  

අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ 
නීතිගඹන් පිට ඳළනරහ,  ක්රභගව්දගඹන් පිට ඳළනරහ, ඹභක් කශහඹ 
කිඹහ  ග ෝදනහ කයනහ නේ, එගවභ කය තිගඵන එකභ අසථහ 

ගභන්න ගේකයි. ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, හිටපු 
ජනහධිඳති ගරු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ අල්රස ගවෝ දණ 
ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහට කළ    ගවුහඹ කිඹරහ අ ගප් 
ගේ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ එක දක් ගේ ඳහර්ලිගේන්තු බහ ගර්බඹ 

ඇතුගශේ ගත කශ වළටි ඔඵතුභහට භතක ඇති. භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහ කිව්හ, "ගේහට උත්තය ගදන්න භභ ඕනෆ තළනකට 
ඹන්න රෆසතියි, නමුත් අගප් භන්ත්රීතුභන්රහ ගභතළන නිදි 

යහගගන ර්ජනඹ කශහ" කිඹරහ. ක ගරහගව් තභයි එකට ිනටි 
ගරු කථහනහඹක   භල් යහජඳක් භළතිතුභහ එක්ක හකච්ඡහ කයරහ 
භභ කිව්ගව්, "අපි ගකීභ ගන්නහ, යගට් හිටපු යහජය නහඹකඹකු 

න එතුභහට ගරු කිරීභක් විධිඹට අපි එතුභහ අල්රස  ගවෝ දණ 
ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමිභට ගගන්න්ගන් නළති එතුභහ ඉන්න 
තළනකට නිරධහරින් ඹරහ එතුභහගගන් රකහලඹක් ගන්නහ" 

කිඹරහ. අපි කක කශහ. ගේ ක්රභගව්දගඹන් පිට ඳළනරහ අපි කගශේ 
අන්න කක ඳභණයි. අපි කක කගශේ තමුන්නහන්ගේරහගේ 
නහඹකතුභහට, ගේ යගට් හිටපු යහජය නහඹකඹහට ගරු කිරීභක් 

විධිඹටයි. ක  වළය අපි නීතිගඹන් පිට ඳළනරහ කයපු ගද් ගභොකක්ද? 
එළනි ගදඹක් ිනද්ධ ගරහ නළවළ.  

 

ගු ටී.  ිජි ක ද ප්ස යිස ෙහත 
(ஶண்நெஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු ඇභතිතුභනි, - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

භට ගරහ භදි, ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අගප් යගට් අල්ර වහ 
දණඹ පිළිඵ මුළු ගරෝකඹභ ඳසු ගිඹ කහරගය් කථහ කශහ. 
2015 ගර්දී අගප් යගට් දණඹ ිනඹඹට 37කින් අු  ගරහ 

තිගඵනහ කිඹරහ ඳසු ගිඹ දිනර අල්රස වහ දණඹ පිළිඵ 
මීක්ණඹක් කශ Marga Institute එගක් 2015 හර්තහ 
මීක්ණ දත්ත ඇති වන් කයරහ තිගඵනහ.  ක ගළන අපි 

ඳරීක්ණ කයන්ගන්ත් නළවළ, නිරීක්ණ කයන්ගන්ත් නළවළ, අඳට 
තීන්දු ගදන්න අයිතිඹකුත් නළවළ.  

අඳට කයන්න පුළුන් ගරොකුභ ගද් තභයි,  ක ආඹතනර 

නිරධහරින්ට - ගඳොලීිනගය් ගන්න පුළුන්, අධිකයණගය් ගන්න 
පුළුන්, අල්රස ගවෝ දණ ග ෝදනහ විභර්ලන ගකොමිගේ 
ගන්න පුළුන්-  ගද්ලඳහරන ඵරඳෆභකින් ගතොය සහවරන 

කටයුතු කයරහ,  තීන්දු තීයණ අයගගන ගේ යගට් නීතිඹ ක්රිඹහත්භක 
කයන්න අසථහ රඵහ දීභ. අපි ක අසථහ උදහ කයරහ දීරහ 

තිගඵනහ.  හිටපු ගරේසඨහධිකයණ ව අභිඹහ නහධිකයණගය් 

විනිලස ඹකහය තුන් කට්ටුකින් භන්විත  තීන්දු තීයණ ගන්නහ 
කමිටුක් තිගඵද්දී, ක උදවිඹ තීයණ ගනිද්දී,   ක ගකොමිභ  
ක්රිඹහත්භක කයන රධහන විධහඹක නිරධහරිනිඹ ව කහන්තහකට -
යජගය් නිරධහරිනිඹකට-  ගේ විධිගය් අඳවහ උඳවහ කිරීභ අපි 

ගවශහ දකිනහ. කක කිිනදු ඳදනභක් නළති කයපු ගදඹක්. 
ඉදිරිගය්දී එගේ ගනොවීභට කටයුතු කයන්න අපි ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගනහ.  ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  ගභොන ආේු  

තිබුණත් යජගය් ගේගය් නියත ක උදවිඹ යජගය් ගේඹ කයන්න 
ඕනෆ.   ගභතුභන්රහගේ ආේු  තිබුණ කහරගඹත් එතුමිඹ යජගය් 
ගේවිකහක්; අදත් යජගය් ගේවිකහක්. ක නිහ උත්තයඹක් 

ගදන්න ඵළරි- [ඵහධහ කිරීභක්]  
 

ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I propose that you adjourn the House because this 

is not fair.  If you are going to have a  lengthy debate, you 

should have given more time to the Opposition. So   I 

propose that we adjourn the House.  
 

ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

We have to adjourn the House at 7.05 p.m. බහගව් 
කටයුතු ඳස රු 7.05 ට නතය කයනහ. 

 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

තමුන්නහන්ගේරහ කෆ ගවරහ භගේ කහරගඹන් බහගඹක් 
ගත්තහ. 
 

ගු රිප්න්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ஶண்நெஷகு  தஷடனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. නළවළ. එගවභ ගකොගවොභද ඳහර්ලිගේන්තු -[ඵහධහ 

කිරීේ] You have to get the consent of the House. -

[Interruption.] Then, get the consent of the House. We 

are not giving our consent.  You have only four Members 

present here. We have twenty Members.  Get the consent 
of the House, otherwise the House has to be adjourned.  
Do not deviate, Sir.  Follow the rule.  Why are you trying 

to deviate? 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ විනහඩිඹකින් භගේ 
කථහ අන් කයනහ.  

 
ගු නිප්යෝජය කථනයකතුෙ 
(ஶண்நெஷகு பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ, ඇභතිතුභහට ත 

විනහඩිඹයි තිගඵන්ගන්.[ඵහධහ කිරීේ] 
 

Order, please!  Hon. Minister, you  have to conclude.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

ගු ආර්.එේ.  ිජි ක ෙද්දුෙ ාණ්ඩ  ෙහත ( ජය 

ඳ මඳලන හ කළෙනක ණ අෙතයතුෙ) 
(ஶண்நெஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ - தபஶது 

நஷர்லஶக ற்ரம் நைகஶமத்துல அமச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු ඇභතිතුභහ, අවපු රලසනරට උත්තය ගදන්න.   [ඵහධහ 

කිරීේ] ඇභතිතුභහ උත්තය ගදනහට කළභළතිත් නළවළ. 
 

ගු (ආචර්ය) විජයදස  ජඳක්ෂ ෙහත  
(ஶண்நெஷகு (கயஶநஷதஷ) லஷஜதஶழ ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

I will conclude, Sir. I do not want to waste my time 

any more.  

 

රශ්නය විෙසන ලරින්, සභ සේෙත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ඳර්ලිප්ේන්තුව ඊ  අනුකූලව අ. භ. 7. 5 , 2 16 ෙර්තු  8 රින 
සභ සේෙවරය අනුව, 2 16 අප්රේල් 0 ෙස  7වන රහසඳවරන්ද               
පු. භ. 1 .3  වන ප්තක් කල් 0 ගිප්ේය. 

 

அதன்படி பஷ.ப. 7.05க்கு பஶஶலன்மம், அதனது 2016 ஶர்ச் 

08ஆந் டததஷ தஸர்ஶனத்தஷற்கஷைங்க, 2016 ப்பஷல் 07, 

லஷஶறக்கஷறம நை.ப. 10.30 ைஷலம எத்தஷமலக்கப்பட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly at 7.05 p.m. until 10.30 a.m. on 

Thursday, 07th April, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 

08th March,2016. 

1193 1194 



 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ශ්රී රංකහ යජගය් මුද්රණ ගදඳහර්තගේන්තුගව් මුද්රණඹ කයන රදී. 



ඳර්ලිමේන්තු විවද 
(හන්සඩ්) 

தரரளுன்ந றரங்கள் 
(யன்சரட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නිල වර්තව 
அறகர அநறக்கக 
OFFICIAL REPORT 

243 වන කණ්ඩය - 9 වන කලඳය  
தரகுற 243 - இன. 9 

Volume 243 -  No. 9 

2016 අමරේල් 0  7 වන රහසඳිනන්ද  
2016 ப்தறல் 07, றரக்கறக 

 Thursday, 07th April, 2016 





නිමේදන 
ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීන්න් වහ න ්ර්ඹහ ධර්භ ති  

ංග්රවම  මටුේඳත 
මඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ හය බහ: ි මර් හභහකයඹන් 
යජම  ගිණුේ ළිබඳඵ හය බහ:  ි මර් හභහකයඹන්  

 

රශ්නවල  විකක ිළිතතුරු 
 

මඳෞද්ගලික භන්ත්රීන්මප ඳන ක මකටුේඳ ක 
ිල් ජමිඹහතුල් මෞශිඹහ (ංසථහත කිතිමේ) – [න් මේ. 
හදර් භසතහන් භවතහ] - ඳශමු න ය කිඹන රදී 

 

අන්තර්ගත රධන කරුු 

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

Draft Code of Conduct for Members of Parliament   
Committee on Public Enterprises: Additional 

Members 
Committee on Public Accounts: Additional Members 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS:  

Al-Jamiathul Ghawsiyyah (Incorporation) - [Hon. K. 
Kader Masthan] – Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்புகள்: 

தரரளுன்ந உபொப்தறணர்களுக்கரண டத்கக் 

ககரக கவு 

அசரங்க ததரபொப்புபற்சறகள் தற்நற குள : கனறக 

உபொப்தறணர்கள் 

அசரங்கக் கக்குகள் தற்நற குள : கனறக 

உபொப்தறணர்கள் 
 

றணரக்களுக்கு ரய்பன றகடகள் 
 

ணற உபொப்தறணர் சட்டபனங்கள்: 

அல் ஜரறரத்துல் கவ்ஸிய்ர (கூட்டிகத்ல்) – 

[ரண்புறகு கக. கரர் ஸ்ரன்] - முதன்முறை 

றப்தறடப்தட்டது 
 

ක්රීඩවල මයමේමේ මේ උ කම ක ක රවය ගනීභ  එමෙහි සේමුින 
ඳනත:  
නිමඹෝ  

 

කල් 0 තබීමේ මයෝ නව: 
 යට පුයහ විදුලි ළඳයුභ බි ළටීභ 

றகபரட்டுக்கபறல் ஈடுதடும்கதரது ஊக்கபைந்து 

தன்தடுத்துற்கு றரண இக்கப்தரட்டுச் 

சட்டம்: 

கட்டகபகள் 
 

எத்றகப்புப் தறகக: 

ரடு பூரவுரண றன்றறகரகத் கட 

CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT ACT:  

   Regulations 
 

ADJOURNMENT MOTION: 

Island-wide Blackout 





2016 ිමරේල් 07 

ඳර්ලිමේන්තුව 
தரரளுன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—- 

 
2016 අමරේල් 0  7 වන රහසඳිනන්ද  
2016 ப்தறல் 07, றரக்கறக 

 Thursday, 07th April, 2016 
_____________________ 

 
ප.බ.1 .3    ඳර්ලිමේන්තුව රැස විය.   

කථනයකතුභ [ගරු කරු  යසරිය භහත] මලසනරඪ විය. 
தரரளுன்நம் ப.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்புறகு கபை ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 
 

නිමේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

ඳර්ලිමේන්තු භන්ත්රීවරුන් සහ වන  

චර්ය ධර්භ රීින සංග්රහම  මකටුේඳත 
தரரளுன்ந உபொப்தறணர்களுக்கரண  

டத்கக்ககரக கவு  
DRAFT CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF PARLIAMENT  

 

ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීන්න් වහ ළිබඳමඹර යන රද 

්ර්ඹහධර්භ ති  ංග්රවම  මටුේඳ්  ළිටඳතේ බහහ්රමඹන්භ 
සිඹලුභ න් ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීන්න්මස බහ මේඹ භත තඵහ 
 මඵන ිතය, ඒ ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභන්රහමස ිදවස ව 

මඹෝජනහ ඉදිරි   මද ඇතුශත ඳහර්ලිමේන්තු භව මල්ේ 
හර්ඹහරඹ මත ලිඛිත බහය දීභට ටයුතු යන මභන් දන්නු 
ළභළ් මතමි. 

ඊම  සිදු වූ භවය සිද්ධි ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීන්න්මස 
න්් ඹට වහනිය ඵද භභ මේ ිසථහමේදී වන් යන්න 
ළභළ යි.  

 

 

මඳ කසේ 
நக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මසමනවිෙ කන භහත (කේකරු හ 
වෘ කතීය සමිින සඵත අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு  டதறள்பெ.டி.கஜ. தசதணறத்ண - தரறல் ற்பொம் 

தரறற்சங்க உநவுகள் அகச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

න් ථහනහඹතුභනි, භභ ඳළල්භඩුල්ර, ඳහතඩ, 

භහවුදළල්ර් ත ඹන සථහනමඹහි ඳදිංචි මේ. රූඳසිංව භවතහමන් 
රළබුණු මඳ් භේ  ළිබඳන්මි. 

ගරු සන්දි ක සභෙසංහ භහත  
(ரண்புறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

න් ථහනහඹතුභනි, භභ මොශම 02, යුනිඹන් මඳමද, 
මොල්වින් ආර්. ද සිල්හ භහත, ිං 440 දයන සථහනමඹහි 
ඳදිංචි එේ.ඩී.එේ.එන්. දිහනහඹ භවතහමන් රළබුණු මඳ් භේ  

ළිබඳන්මි. 
 

ඉදිරිඳ ක කෙන ලද මඳ කසේ භහ න මඳ කසේ ිළිතඵ කෙක 
සබව  ඳවරිය යුතු යයි නිමයෝග කෙන  ලමේ. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்ககபப் ததரதுநக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

 

රශ්නවල  විකක ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்பன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන ිං1 - 58/'15 - (2),  බුද්ධි ඳ යණ භන්ත්රීතුභහ විසින් 
ඇසීභට නිඹමිත රලසනඹේ. එතුභහ ිඳ දළනු්  යරහ  මඵනහ, 
එතුභහ න් බහමේ සිටින ිසථහ එතුභහමස රලසන ඉදිරිඳ්  

කිතිභට ි සථහ රඵහ මදන මර. 
 

රශ්නය භතු දිනකමේ ඉදිරිඳ ක ිරරීභ  නිමයෝග කෙන ලමේ. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப் 

தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
මීමතො මුල් 0ල කුු කන්ද: රිනචක්රීකෙණ  වඩ 

ිළිතමවළ 
லதரட்டபல்கன குப்கத கடு :லள்சுற்சற 

ககனத்றட்டம் 
MEETHOTAMULLA GARBAGE DUMP: RECYCLING 

PROGRAMME 

280/’15 

3. ගරු එස.එේ. භරික්කර් භහත 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන ිභහතයතුභහමන් ඇස 
රලසනඹ- (2): 

(ි) (i) මීමතොටමුල්ර කුණු න්ද ඉ්  කිතිභ වහ 
ළිඹය න්මන්ද; 

 (ii)  නහරි ංර්ධන ිධිහරිඹ භඟින් මටන්ඩර් 
ළන රද, මීමතොටමුල්ර කුණු න්ද 
ර ්්රීයණ ළඩ ළිබඳමශ වහ ිඹදුේය ඇ  
ිඹදුේන්න් ංයහ මොඳභණද; 

 (iii) ඒ වහ රඵහ මදන යහජය භළදිව්  ීමභ මර්ද; 

 (iv)  මභභ ර ්්රීයණ  ළඩ ළිබඳමශ ආයේබ යන 
දිනඹ මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ආ) (i) ර ්්රීයණ ළඩ ළිබඳමමශහි ඳශමු ිදිඹය 
ඹටම්  මොශම නයම  කුණු  ර ්්රීයණඹ 
වහ මඹොමු යන්මන්ද; 
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 (ii)  එමේ නේ, මදන ි දිඹය මර මීමතොටමුල්ර කුණු 
න්මද් ඇ  කුණු  ර ්්රීයණඹ වහ මඹොමු 
යන්මන්ද; 

 (iii) මභභ කුණු න්ද නිහ පීඩහට ඳ්  සිටින කුණු 
න්ද ිට ජී් න හභහනය ජනතහට 
හධහයණඹේ ඉටු කිතිභ වහ මොශම භවනය 
බහ භඟ එේ ළඩ ළිබඳමශේ ස ය 
 මේද;  

 (iv)  එමේ නේ, ඒ ළිබඳඵ විසතයහ් භ හර්තහේ 
ඉදිරිඳ්  යන්මන්ද; 

 ඹන්න්  එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

ரக ற்பொம் கல் ரகர அதறறபைத்ற அகச்சகக் 

ககட்ட றணர: 

(அ) (i) லதரட்டபல்கன குப்கத கட்கட அகற்ந 

டடிக்கக டுப்தரர; 

 (ii) க அதறறபைத்ற அறகரசகதறணரல் ககள்றப் 

தத்றங்கள் ககரப்தட்ட லதரட்டபல்கன 

குப்கத கட்கட லள்சுற்சறப்தடுத்தும் ககனத் 

றட்டத்துக்கு றண்ப்தறத்துள்ப றண்ப் 

தரர்கபறன் ண்றக்கக வ்பவு; 

 (iii) இற்கரக ங்கப்தடும் அச கனபடு ரது; 

 (iv) இந் லள்சுற்சற ககனத்றட்டம் ஆம்தறக்கப் 

தடும் றகற ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) லள்சுற்சற ககனத்றட்டத்றன் பல் 

கட்டத்றன் கலழ் தகரளம்பு க கறவுகள் 

லள்சுற்சறக்கு உட்தடுத்ப்தடுர; 

 (ii) ஆதணறல், இண்டரம் கட்டத்றன் கலழ் 

லதரட்டபல்கன குப்கத கட்டிபள்ப 

கறவுககப லள்சுற்சறக்கு உட்தடுத்ப்தடுர; 

 (iii) கற்தடி குப்கத கட்டின் கரரக தரறப்புக் 

குள்பரகறறபைக்கும் குப்கத கட்டுக்கு தக்கத்றல் 

சறக்கும் ததரது க்களுக்கு றரம் ங்க 

தகரளம்பு ரக சகதபெடன் கசர்ந்து 

ககனத்றட்டதரன்பொ ரரறக்கப்தட்டுள்பர; 

 (iv) ஆதணறல், இது தரடர்தரண றதரண 

அநறக்ககதரன்கந சர்ப்தறப்தரர; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  whether steps will be taken to remove the 

garbage dump at Meethotamulla;  

 (ii) the number of applicants who have applied 

for the recycling programme of 
Meethotamulla garbage dump for which 

tenders were called for by the Urban 

Development Authority; 

 (iii) the Government’s intervention in this 

regard; and 

 (iv) the date on which this recycling programme 

will commence? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i) whether recycling garbage in the Colombo 

City will be taken up  under the first phase 

of the recycling programme; 

 (ii) whether recycling of garbage dump at 

Meethotamulla will be taken up next, under 
the second phase;  

 (iii) whether a programme in collaboration with 
the Colombo Municipal Council has been 

put in place to deliver justice to the general 

public living around this garbage dump and 

are affected by it; and 

 (iv) if so, whether he will present a detailed 

report in that regard?  

(c)  If not, why? 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න භහත (භහනගෙ හ ඵසනහිෙ 

සංවර්ධන නිමයෝ ය අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண - ரக ற்பொம் கல் 

ரகர அதறறபைத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

න් ථහනහඹතුභනි, භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 
ිභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ රලසනඹට ළිබඳතුන් මදනහ. 

(ි) (i) ිඳ ිභහතයහංලඹට ව ස ේඵන්ධ මනොවූ්  
මීමතොටමුල්ර ශ න්ද ශභනහයණඹ 
වහ ිභහතයහංල ඳව එතුමන් 
ළඩළිබඳමශේ තනහ ඇ  ිතය ිඳ ිභහතයහංලඹද 
එහි මොටසන්මකි. 

 (ii) 57කි. 

 (iii) ිභහතයහංල ඳව මල්ේන්න්මන් භන්විත 
මිටුේ භඟින් මභමවඹීමේ යනු රඵයි. 

●    මඳෞද්ලි ිංලඹ වහ යහජය ිංලඹ ඒහඵද්ධ 
යහඳව ඹේ මර රිඹහ් භ කිතිභට 
ළරසුේ   ය ඇත. 

●   ඉඩේ වඳුනහමන යහඳව ඹ වහ ඉඩේ රඵහ 
දී ඇත. 

● විදුලි ඵරඹ උ් ඳහදනඹ වහ ඳවසුේ 
ළඳයීභ. 

 (iv) ඉදිරි ය මද හරඹේ තුශ ආයේබ කිතිභට 
නිඹමිත ඵ යහඳව ම  වන් මේ. 

(ආ) (i) එමර ළරසුේ ය ඇත. 

 (ii) එමර ළරසුේ ය ඇත. 

 (iii) එළනි ළඩටවනේ ස ය ඇත. 

 (iv) ළබඳ ශ ඵළවළය කිතිභ නිහ ඵරඳෆභට රේන 
නිහ වඳුනහමන ඇ  ිතය, එභ නිහ වහ 
මොමශොන්නහ භළ යණ ඵර රමද්ලම  
විල්ඳ නිහ වහ න්දි මුදල් රඵහ දීභ වහ 
මොශම භව නය බහ භඟ ටයුතු යනු 
රළමේ. 

(ඇ) ිදහශ මනොමේ. 
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න් ථහනහඹතුභනි, මීට ිභතය ි න් ජනහධිඳ තුභහ 

මේ ළිබඳඵ ිභහතය භ්ඩඩර ිනුමිටුකු්  භෆතදී ඳ්  ශහ. 
එභ ිනුමිටු භඟිනු්  මභභ ශ රලසනඹ මනුමන් විමලේිතත 
වූ ළඩ ළිබඳමශේ රිඹහ් භ යනහ. 

 
ගරු එස.එේ. භරික්කර් භහත 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

න් ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ්  මේ ළටලු ළන, 

ළටලුමේ  මඵන ංකීර්ණබහඹ ළන දන්නහ. මේ ළටලු 

ිවුන්දු වතයේ  සමේ යඵර් හමස ඇදී මන ඹනහ. න් 

ිග්රහභහතයතුභහ ගිඹ ිවුන්ද්මද් භළයි භහම  19ළනි දහ නහරි 

ංර්ධන ිධිහරිඹට දුන් උඳමදස ඳරිදි තභයි, මේහ රිඹහ් භ 

යන්න මඳෞද්ලි ිංලම  මඹෝජනහ - proposals - මන්හ 

් ම් . ිද න විට ිවුන්ද්දට කිට්ටු මනහ, නහරි 

ංර්ධන ි ධිහරිඹ ඒ ආපු මඹෝජනහරට මභොේද මශේ කිඹරහ 

තභ තීන්දුේ නළවළ. ඒ ිතමර් ිභහතයහංල ඳව ිනු මිටුේ 

දළේභහඹ කිඹනහ; ඒ ිභහතයහංල ිනු මිටුමන් රිඹහ යනහඹ 

කිඹනහ. වළඵළයි මොමරොන්නහමේ ජනතහ මේ කුණු න්ද නිහ 

දිමනන් දිනභ පීඩහට ඳ්  මනහ. මොශම නය බහ 

තහහලි ිනය ඳදිංචින්න්ට න්ළිඹල් රේ 15ේ දීරහ 

එතළනින් ඹරහ මේ කුණු න්ද ත්  පුළුල් කිතිමේ ළඩ 

ටවනේ තභයි ඳසුගිඹ හරම  රිඹහ් භ වුම්ඩ.  

ඒ ිතයහයම  ිඳට ිවන්න  රළමඵනහ, මේ ර ්්රීයණ 

ළඩ ළිබඳමශට මඹෝජනහ ළහ  මඵද්දී නළත තහේ මේ 

කුණු න්ද පු් තරභට මන ඹන්න මඹෝජනහේ  මඵනහ 

කිඹරහ. ඒ නිහ ිළි ඳළවළදිලිභ දළන න්න ළභළ යි, මභහිදී 

රිඹහ් භ යන්න ඵරහමඳොමයෝ තු න්මන් ර ්්රීයණ ළඩ 

ළිබඳමශද, නළ් නේ පු් තරභට මන ඹන ළඩ ළිබඳමශද  

කිඹරහ.   

 
ගරු ිළයංකෙ  යෙ කන භහත (ඳළ ක සබ හ ඳළ ක 

ඳලන ෙ ය අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண - ரகர சகதகள் ற்பொம் 

உள்ளூரட்சற இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

පු් තරභට මසන්න එඳහ.  

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් නිමඹෝජය ි භහතයතුභහ ළිබඳතුන් මදන්න. 

 
ගරු ිළයංකෙ  යෙ කන භහත 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

මොශම කුණු ිඳට එඳහ. [ඵහධහ කිතිභේ] 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ළිබඳතුන් මදන්න ඉඩ මදන්න. [ඵහධහ කිතිභේ] ළිබඳතුන් මදන්න 

ඉඩ මදන්න. 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න භහත 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

න් භන්ත්රීතුභනි, මේ ිවුන්දු වතය රලසනඹේ මනොමයි. 
ඒ නිළයදි යන්න ඕනෆ. මේ දල තුන විතය හරඹේ 
 සමේ ඇදීමන එන රලසනඹේ. නහරි ංර්ධන ිධිහරිඹ 

පු්  ඳ්  දළන්ීමේ ඳශ යරහ මේ වහ මඹෝජනහ ියමන 
 මඵනහ. දින හනු ිනු දළන් ඒ ළඩ ළිබඳමශ රිඹහ් භ 
මමින් ඳ නහ. පු් තරභට කුණු මන ඹහභ ළිබඳඵ 

විමයෝධතහ ඳළන නළඟුණහ. ඒ ළිබඳඵ විල්ඳ මඹෝජනහේ 
මමයහි ිභහතයහංලඹ දළන් ිධහනඹ මඹොමු ය  මඵනහ. ඒ 
ළඩ ළිබඳමශ්  ිළි රිඹහ් භ යමන ඹනහ. පු්  ඳ්  
දළන්ීමේ ඳශ යරහ න ආඹතන මතෝයහ ළනීමේ ළඩ ළිබඳමශේ 

රිඹහ් භ යමන ඹනහ. මේ මදමන් ඉසමල්රහභ එන ළඩ 
ළිබඳමශ ි ළි රිඹහ් භ යමු. 

 
ගරු එස.එේ. භරික්කර් භහත 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

න් නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, මේ මඹෝජනහ ඇවිල්රහ දළනට 

ිවුන්ද්දට කිට්ටු මනහමන්. මේ  මඹෝජනහ evaluate යරහ 
මභොනහ මවෝ තීන්දුේ ළිබඳඵ ිමඵෝධඹේ න්න මේ හරඹ 
රභහණ්  කිඹරහ භහ හිතනහ. ඒ හරඹ තුශ මභොේද වුම්ඩ?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න භහත 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මටන්ඩර් ඳරිඳහටිඹ ිනු, මභළනි රිඹහලිඹේ වහ ිදහශ 

දින හනු දිඹ යුතුයි. මුලින්භ මරය ව ිමනකු්  හර්ඹ 
හධන ඇතුශ්  මඹෝජනහ න්මන් නළවළ. මුලින්භ න්මන් 
මඹෝජනහයි. ඒ මඹෝජනහ ියමන ඉයයි. ඒ මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  

යපු ිඹට දළන් ිසථහ දීරහ  මඵනහ මරය ව හර්ඹ හධන 
ළිබඳඵ මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යන්න. ඒ මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  ශහට 
ඳසමේ ිභහතය භ්ඩඩර හර්මි මිටු ඳ්  යන්න ඕනෆ, මරය 

මිටු ඳ්  යන්න ඕනෆ. මේ රිඹහලිඹ දළන් සිද්ධ මමින් 
ඳ නහ.  

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්න ි තුන් රලසනඹ.  

 
ගරු එස.එේ. භරික්කර් භහත 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

න් ථහනහඹතුභනි, ිඳට දළන න්නට  මඵන විධිඹට 
දීර්ක විසතයඹේ හිත මඹෝජනහ නිද්දී ඇමභරිහනු මඩොරර්  
50,000 bond එේ  ඹන්න කිඹරහ  මඵනහ. ඒමන් 

ඇමභරිහනු මඩොරර් 25,000යි refundable deposit එ 
මන්මන්.  වුන් මවෝ මඹෝජනහ ර ේමේඳ මේවි කිඹරහ බඹ 
නේ refundable deposit එ මඩොරර් 25,000ට දභන්මන් 

නළවළ. එතමොට ඒ එතළනින්භ ඩහප්ඳල් මනහ. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න භහත 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මේ ළිබඳඵ ඳහර්ලිමේන්තුම්  මනභභ හච්ඡහ 
ඳළළ් වූහ. විමලේමඹන් මභඹ මොශම දිසත්රිේම  ළටලුේ 

නිහ න් ඳහඨලී ්ේළි යණ ඇභ තුභහ මොමරොන්නහට 

1199 1200 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ඇවිල්රහ්  උනන්දුමන් ටයුතු යනහ. ඳ න නී  - ති  
ිනු තභයි ිමප් ිභහතයහංලඹ මේ ටයු් ත යන්මන් කිඹන 
එ ඉතහභ්   කීභකින් යුතු භභ රහල යන්න ඕනෆ. 

 

ගරු එස.එේ. භරික්කර් භහත 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

න් ථහනහඹතුභනි, භමස ි හන ි තුන් රලසනඹ. 
 

ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ිතුන් රලසන තුනභ ඇහුහ මන්? 

 
තලසීමිය මෙෝගීන් සහ ෙ ම  මෙෝහල් 0වල 
ඇ මිදුප සම ේ සසල ඵද්ධ ිරරීභ: ගත හිර  

ක්රිය භර්ග 
தனசலறர கரரபர்களுக்கு அச 

கத்றசரகனகபறல் ன்புச்ச ஸ்தடம் கனங்கள் 

ததரபைத்துல்: டுக்கப்தடும் டடிக்கக 
STEM CELL TRANSPLANTS FOR THALASSEMIA PATIENTS IN 

GOVERNMENT HOSPITALS: STEPS TO BE TAKEN 

323/’15 

4. ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මෞය, මඳෝණ වහ මද්ීයඹ ෛදය ිභහතයතුභහමන් ඇස 
රලසනඹ - (2) : 

(ි) (i) මභයට තුශ දළනට වඳුනහ මන ඇ  තළරසීමිඹහ 
මයෝගීන් ංයහ මොඳභණද; 

 (ii) එභ  මයෝගීන් දිසත්රිේ ිනු විසිති ඇ  ආහයඹ 
මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ආ) (i) 2004.07.02 දින එට නිමඹෝජය මෞය 
ිභහතයයඹහමස රධහන් මඹන් මෞය 
ිභහතයහංලම  ඳළ  හච්ඡහදී ඇටමිදුළු 
සමටේ ෛර ඵද්ධ කිතිමේ භධයසථහනඹේ 
කුන්ණෆර ශිේණ මයෝවල් ඳරිශ්රඹ තුශ 
ඉදිකිතිභට එඟ වූ ඵ් ; 

 (ii) ඒ වහ ඹම ඳශහ්  මෞය ිභහතයහංලමඹන් 
න්ළිඹල් රේ 100 ර ඳහදන මන්ය   ූ
ඵ් ; 

 (iii) මභභ ඇටමිදුළු ඵද්ධඹ වහ පුහුණු රළූ  
ෛදයන්න් යජම  මයෝවල්ර සිටින ඵ් ; 

 එතුභහ දන්මනහිද? 

(ඇ) (i) මභයට මඳෞද්ලි මයෝවරේ තුශ ඇටමිදුළු 
සමටේ ෛර ඵද්ධඹ සිදු ය තළරසීමිඹහ  මයෝගීන් 
සුඳ්  ය ඇ  ඵ දන්මන්ද; 

 (ii) එමේ නේ, මභමතේ ඇටමිදුළු සමටේ ෛර ඵද්ධ 
කිතිමේ භධයසථහනඹේ කුන්ණෆර ශිේණ 
මයෝවර මවෝ රිජ්මේ ආර්ඹහ ශභහ මයෝවර මවෝ 
මන්  යජම  මයෝවල් ඳරිශ්රඹේ තුශ සථහළිත 
මනොකිතිභට මවේතු මර්ද; 

 (iii) තළරසීමිඹහ මයෝගීන් වහ දළනට ඳ න රලසත 
ර හය ්රභඹේ න සමටේ ෛර ඵද්ධඹ 
යජම  මයෝවල් තුශ සිදු කිතිභ වහ ඉදිරිම දී නු 
රඵන රිඹහභහර් මර්ද; 

 ඹන්න්  එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඈ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

சுகரரம், கதரசக ற்பொம் சுகச பைத்து 

அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) இந்ரட்டில் ற்சம் இணங்கரப்தட்டுள்ப 

தனசலறர கரரபர்கபறன் ண்றக்கக 

வ்பதன்தகபெம்; 

 (ii)  இந்கரரபர்கள் ரட்ட அடிப்தகடறல் 

தந்து கரப்தடும் றம் ரதன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2004.07.02ஆம் றகற அப்கதரக தறற 

சுகரர அகச்சரறன் கனகறல் சுகரர 

அகச்சறல் கடததற்ந கனந்துகரட 

தனரன்நறல் ன்புச்ச ஸ்தடம் கனங்கள் 

ததரபைத்தும் த்ற றகனதரன்கந 

குபைரகல் கதரணர கத்றசரகனறல் 

றர்ரறப்தற்கு இங்கப்தட்டதன்தகபெம்; 

 (ii)  இற்தகண டகல் ரகர சுகரர 

அகச்சறணரல் பதரய் 100 இனட்சம் 

றறகற்தரடு தசய்ப்தட்டதன்தகபெம்; 

 (iii) கற்தடி ன்புச்ச ஸ்தடம் கனங்கள் 

ததரபைத்துபக்கரக தறற்நப்தட்ட பைத்துர்கள் 

அசரங்க கத்றசரகனகபறல் உள்பணதன் 

தகபெம்; 

 அர் அநறரர? 

(இ) (i) இந்ரட்டில் ணறரர் கத்றரசரகன 

தரன்நறல் ன்புச்ச ஸ்தடம் கனம் 

ததரபைத்துகன கற்தகரண்டு தனசலறர 

கரரபரா்கள் குப்தடுத்ப்தட்டுள்பணர் 

ன்தக அநறரர ன்தகபெம்; 

 (ii) ஆதணறன், இற்கநக ன்புச்ச ஸ்தடம் 

கனங்ககபப் ததரபைத்தும் த்ற றகன 

தரன்கந குபைரகல் கதரணர கத்ற 

சரகனறல் அல்னது ரறஜ்க சலரட்டி சறபொர் 

கத்றசரகனறல் அல்னது தறநறதரபை 

அசரங்க கத்றசரகனறல் றபொரறபைப்தற் 

கரண கரம் ரதன்தகபெம்; 

 (iii) தனசலறர கரரபர்களுக்கு ற்கதரது 

கரப்தடும் றகச்சறநந் சறகறச்கச பகநரண 

ஸ்தடம் கனங்கள் ததரபைத்துகன அசரங்க 

கத்றசரகனகபறல் கற்தகரள்ற்கு 

றர்கரனத்றல் டுக்கப்தடவுள்ப டடிக்கக 

கள் ரக ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine:  

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the number of thalassemia patients 
identified in this country by now; and 
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 (ii)  the spread of the aforesaid patients in terms 

of districts? 

(b)  Is he aware that - 

 (i)  at a meeting chaired by the then Deputy 
Minister of Health, held in the Ministry of 

Health on 02.07.2004, it was agreed to set 

up a Bone Marrow Stem Cell Transplant 

Centre in Kurunegala (Teaching) Hospital 
premises; 

 (ii)  Rs. 100 lakhs had been allocated by North-

Western Provincial Ministry of Health for 

this purpose; and 

 (iii)  there are trained doctors for bone marrow 

transplant surgeries in the government 

hospitals? 

(c)  Will he inform this House - 

 (i)  whether he is aware of the fact that 

thalassemia patients have been restored to 

health by bone marrow stem cell transplant 

surgeries in a Sri Lankan private hospital; 

 (ii)  if so, the reason that led not to establish a 

Bone Marrow Stem Cell Transplant Centre 
in the premises of the Kurunegala 

(Teaching) Hospital, the Lady Ridgeway 

Hospital for Children or at any other 

government hospital yet; and 

 (iii)  the measures that will be taken to perform 

stem cell transplant surgeries, one of the 
proper treatment methodologies for 

thalassemia patients, in government 

hospitals of this country? 

(d)  If not, why?  
 

ගරු ෆයිසල් 0 කසේ භහත (මසෞඛ්ය,  මඳෝණණ හ මද්ීයය 
සවදය නිමයෝ ය අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம் - சுகரரம், கதரசக ற்பொம் 

சுகச பைத்து தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 

න් ථහනහඹතුභනි, මෞය, මඳෝණ වහ මද්ීයඹ ෛදය 

ිභහතයතුභහ මනුමන් භභ එභ රලසනඹට ළිබඳතුය මදනහ. 

(ි)  (i)  2,677කි. 

 (ii)   

 

(ආ)  (i)  එළන්නේ හර්තහ මනොමේ. 

 (ii)  ිදහශ මනොමේ. 

 (iii)  මභභ ර හය වහ පුහුණු ර්  ෛදයන්න් 
සිටි . 

(ඇ)  (i)  ඔේ. 

 (ii)  ඇටමිදුළු සමටේ ෛර ඵද්ධඹ ඉතහභ ංකීර්ණ 
ලරයර්භඹකි. ඒ වහ ඇ  නීමන ඳවසුේ 
හිත මයෝවරේ ව ඊට ිලය උඳයණ ද, 
ිදහශ සිඹලු ිංල වහ ේඵන්ධ විමලේඥ 
ෛදයන්න් ළිරිේ ද ිලය මේ. මභභ ර හය 
්රභඹ ඉතහ ළරසුේවත ිලය ඳවසුේ 
සදහනේ ය ආයේබ ශ යුතු ලරයර්භඹකි. 
එඵළවින් මභභ ර හය ්රභඹ ආයේබ කිතිභ රභහද 
ීම ඇත. එමව්  රංහමේ රධහනතභ ශභහ මයෝවර 
න රිජ්මේ ආර්ඹහ ශභහ මයෝවමරහි ඇටමිදුළු 
සමටේ ෛර ඵද්ධ කිතිමේ භධයසථහනඹේ 
ළිහිටුීමභට මේ න විට සිඹලු ටයුතු සදහනේ 
මමයමින් ඳතී. 

 (iii)  රිජ්මේ ආර්ඹහ ශභහ මයෝවමරහි ර හය 
ඒඹේ සථහඳනඹ කිතිභට ඵරහමඳොමයෝ තු 
මේ. 

(ඈ)  ඳළන මනොනඟී. 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ි තුන් රලසන  මඵනහද? 

 

ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

(ඇ)  (i)  රලසනඹට ළිබඳතුය මභොේද? 
 

ගරු ෆයිසල් 0 කසේ භහත  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ිමප් හිටපු නි  මඹෝජය ිභහතයතුභහමස statement එේ ිමප් 

ිභහතයහංලම  නළවළ.  
 

ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මඳෞද්ලි මයෝවල් තුශ ඇටමිදුළු ෛර ඵද්ධඹ - 
 

ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මදන ිතුන් රලසනඹ. 
 

ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ිතුන් රලසන මනොමයි. උ් තයඹ ිවන්මන්, න් 

ථහනහඹතුභනි.  
 

ගරු ෆයිසල් 0 කසේ භහත  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

තළරසීමිඹහ මයෝගින් ේඵන්ධමඹන් මයෝවරේ තභ වදරහ 
නළවළ. ඒ ේඵන්ධමඹන් ිළි ළඩ ය මන ඹනහ. Lady 
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දිසත්රික්කය මෙෝගීන් ගණන 

කුන්ණෆර 1,040 

ේඳව 390 

ිනුයහධපුය 273 

ඵදුල්ර 150 

ිේඳහය 82 

මභොනයහර 60 

පු් තරභ 79 

භඩරපු 85 

භන්නහයභ 3 

මොශම 120 

භහතය 217 

ය් නපුය 17 

භවනුය 161 

එතු 2,677 



ඳහර්ලිමේන්තු 

Ridgeway Hospital එමේ section එේ ඳටන් න්න ිළි 
ටයුතු රළවළස  ය  මඵනහ. 

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

භමස ඳශමුන ිතුන් රලසනඹ මභඹයි, න් ථහනහඹතුභනි. 

නිමඹෝජය ිභහතයතුභහ කිඹන විධිඹට දළන් තළරසීමිඹහ මයෝගින් 
5,000ේ ඳභණ ඉන්නහ.  

 
ගරු ෆයිසල් 0 කසේ භහත  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ිමප් ිභහතයහංලම  හර්තහ ිනු තළරසීමිඹහ මයෝගින් ඉන්මන් 
2,677යි.  

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මවොයි. භමස හර්තහමේ වළටිඹට 4,000ේ ඳභණ මයෝගින් 
ඉන්නහ. ඒ ිතරින් ළඩි රභහණඹේ දන්න්. මේ නිහභ ඔවුන්මස 
ිධයහඳන ටයුතු ිඩහශ ීමභේ ව  ඒ ඳවුල්ර ආර්ක  ලමඹන් 

ඳරිවහනිඹේ  මඵනහ. ඔඵතුභහ ශඟ විසතය නළවළයි කිඹරහ 
කිේහ. භට ඒ විසතය ඔඵතුභහට මදන්න පුළුන්. රලි්  දිහනහඹ 
භළ තුභහ හිටපු මෞය නිමඹෝජය ඇභ තුභහ ලමඹන් ඉන්න 

මරහමේ එතුභහ භළදිව්  මරහ යපු හච්ඡහර හර්තහ භමස 
ශඟ  මඵනහ. කුන්ණෆර ශිේණ මයෝවර තුශ ඇටමිදුළු 
සමටේ ෛර ඵද්ධ භධයසථහනඹේ ඉදි යන්න ිනුභළ ඹ රළී  

 මඵනහ. ඹම ඳශහ්  බහමේ මෞය ිභහතයහංලමඹන් න්ළිඹල් 
රේ 100ේ මන් යරහ  බුණහ. දළන් මේ  ටයුතු සිද්ධ 
මන්මන් නළ් ම්  ඇයි කිඹරහයි ිවන්මන්. ඒ හච්ඡහමේදී 
රලසනඹේ භතු වුණහ, මේ වහ පුහුණු ෛදයන්න් යජම  

මයෝවල්ර ඉන්නහද කිඹරහ. පුහුණු ෛදයන්න් රිජ්මේ ආර්ඹහ 
ශභහ මයෝවමල් ඉන්නහඹ කිඹහ මොඹහ ් තහ. මභමවභ  බිඹදී 
මේ රිඹහලිඹ රභහද න්මන් ඇයි කිඹරහයි භහ ඇහුමේ. ඔඵතුභහ 

කිඹනහ මේ ේඵන්ධමඹන් හර්තහ නළවළයි කිඹරහ. දළන්, ෂයිල් 
නළ  න එ මෞය ිභහතයහංලම  පුන්ද්දේ මරහ  මඵනහ 
මන්. ජනහධිඳ තුභහ මෞය ඇභ  මරහ හිටපු හරම ්  ෂයිල් 

නළ  වුණ ථහේ කිේහ.  

 
ගරු ෆයිසල් 0 කසේ භහත  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

හර්තහේ නළවළ කිඹරහ තභයි ඒ මොල්රන් උ් තය දීරහ 
 මඵන්මන්.  

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ ඒ ළන මවොඹරහ 

ඵරන්න. 

නලින්ද ජඹ ස භන්ත්රීතුභනි,  මදළනි ිතුන් රලසනඹේ 
 මඵනහද? 

 

ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

භභ මදන්නේ හර්තහ. මේ  මඹන්මන් ඒ හර්තහර ළිටඳ් . 

ගරු ෆයිසල් 0 කසේ භහත  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

භට මදන්න. භභ  ඒ ළන මොඹහ ඵරහ න්ණු  කිඹන්නේ.  

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඒ හර්තහමේ මො ළිඹේ නිමඹෝජය ිභහතයතුභහ භමන් 

ඉල්රන්න තයේ ඔඵතුභහ රජ්ජහ මන්න ඕනෆ. 

 
ගරු ෆයිසල් 0 කසේ භහත  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

භභ මභොනහ යන්නද? 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ  මදළනි ි තුන් රලසනඹ  ිවන්න.  

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රිජ්මේ ආර්ඹහ ශභහ  මයෝවමල් මේ ඒඹ ආයේබ යන්න 
ඔඵතුභන්රහ දළන් මභොනහද යරහ  මඵන්මන්? 

 
ගරු ෆයිසල් 0 කසේ භහත  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ඒ  ළඩ ටයුතු  දළන් ිළි ඳටන් මන  මඵනහ. ිළි  මේ 

ටයුතු රිජ්මේ මයෝවමරන් ඳටන් න්නහ. 

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

න් නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, මේ මයෝඹ ළරඳුණු දන්මෝ 
භයණඹට ඳ්  නහ. මඳෞද්ලි ිංලම  මයෝවල්ර මේ ලරය 

ර්භඹ දළනටභ්  සිද්ධ යනහ. ඒට විලහර විඹදභේ ඹනහ. ඒ 
නිහ තභයි තළලිසීමිඹහ ංභමඹන් හච්ඡහ යරහ මේ  
මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යරහ  මඵන්මන්. මේ ටයු් ත යන්න 

පුළුන් ත් ් ම   මඵන එේ. ඔඵතුභන්රහ ඒ යන්මන්්  
නළවළ. මභොනහ යනහද භන්දහ.  

 
ගරු ෆයිසල් 0 කසේ භහත  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ිළි මේ ේඵන්ධමඹන් ළඩ ළිබඳමශේ ියමන  මඵනහ. 

මේ ළඩ ටි ිළි ඉේභනටභ- 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ කිඹන්මන් ළඩ ටයුතු ආයේබ ශහ කිඹන එමන්?  

 
ගරු ෆයිසල් 0 කසේ භහත  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ඔේ න් ථහනහඹතුභනි. මේ ේඵන්ධමඹන් ිළි ළඩ 
ටයුතු ය මන ඹනහ. ිළි  ඉේභනට ඉය යනහ.  

1205 1206 

[න් ෂයිහල් හසිේ භවතහ] 
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ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

න් නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභන්රහ මේ ෂයිල් මවොඹහ 
මන මයෝවල්ර මේ ඒඹ වදනමතේ, මේ දන්මෝ ටි 

සිංප්පුන්මේ මයෝවරට ඹරහ වරි සුඳ්  යන්න ඵළරිද? 
 

ගරු ෆයිසල් 0 කසේ භහත  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ෂයිල් වේඵ වුණ්   නළත්  ිළි මේ ේඵන්ධමඹන් දළන් 
ටයුතු යමන ඹනහ.  
 

ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන ිං 8 - 77/'15 - (2),  බුද්ධි ඳ යණ භන්ත්රීතුභහ 
විසින් ඇසීභට නිඹමිත රලසනඹේ. එතුභහ ිඳ දළනු්  යරහ 

 මඵනහ, එතුභහ න් බහමේ සිටින ිසථහ එතුභහමස රලසන 
ඉදිරිඳ්  කිතිභට ිසථහ රඵහ මදන මර. 

 

රශ්නය භතු දිනකමේ ඉදිරිඳ ක ිරරීභ  නිමයෝග කෙන ලමේ. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

"SAITM"  ආයතනම  සසුන් : විසතෙ 
"SAITM" றபொண ரர்கள் : றதம் 

STUDENTS OF "SAITM" :  DETAILS 
324/’15 

9.   ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
    (ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

       (The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

    උස ිධයහඳන වහ භවහභහර් ිභහතයතුභහමන් ඇස 
රලසනඹ - (2): 

(ි) (i) භහරමේ, SAITM මඳෞද්ලි ෛදය උඳහධි 
රදහනඹ යන ආඹතනඹ ආයේබ යනු රළූ  දිනඹ 
මර්ද; 

 (ii) මේ නවිට එහි ඉමනුභ රඵන ශිය ්ඩඩහඹේ 
ංයහ මොඳභණද; 

 (iii) එේ එේ ශිය ්ඩඩහඹේර සිටින ශියඹන් 
ණන මන් මන් ලමඹන් මොඳභණද; 

 (iv) එභ ශියඹන් ඉවත කී ආඹතනඹට සුදුසුේ රළී භ 
වහ ි.මඳො.. (උස මඳශ) මවෝ ඊට භහන්තය 
විබහඹේ භ්  වූ ර්ඹ, විඹ ධහයහ, එභ 
විබහම  ර පර, "Z" ිඹ ව විබහ ි ංඹ එේ 
එේ ශියඹහ ි නු මන් මන් ලමඹන් මර්ද; 

 (v) එභ ආඹතනම  දළනට සිටින සක ය ආ්හර්ඹ 
භ්ඩඩර හභහකයඹන්මස නේ, ඔවුන්මස 
ිධයහඳන සුදුසුේ, ඔවුන් ඉළන්ීමේ ටයුතු 
යනු රඵන මදඳහර්තමේන්තු මන් මන් 
ලමඹන් මර්ද; 

  ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ආ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்பொம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

ககட்ட றணர: 

(அ) (i) ரனகத SAITM ணறரர் பைத்து தட்டம் 

ங்கும் றபொணம் ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற 

ரது  ன்தகபெம்; 

 (ii) ற்கதரது அங்கு கல்ற தறபம் ரர் 

குளக்கபறன் ண்றக்கக ரது ன்தகபெம்; 

 (iii) எவ்தரபை ரர் குளறபம் உள்ப ரர் 

கபறன் ண்றக்கக ணறத்ணறக ரது 

ன்தகபெம்; 

 (iv) கற்தடி ரர்கள் குநறத் றபொணத்துக்கு 

குற ததபொற்கரக க.ததர.. (உர்) 

அல்னது அற்குச் சரண தரலட்கசதரன்நறல் 

சறத்றகடந் ஆண்டு, தரடத்துகந, கற்தடி 

தரலட்கசறன் ததபொகதபொ, 'Z'  புள்பறததபொற 

ற்பொம் தரலட்கச இனக்கம் எவ்தரபை ரர் 

தரடர்தறபம் ணறத்ணறக ரது ன்தகபெம்; 

 (v) கற்தடி றபொணத்றல் ற்கதரது உள்ப 

றந் றரறவுகரபர் குள அங்கத்ர் 

கபறன் ததர்கள், அர்கபறன் கல்றத் 

ககககள், அர்கள் கற்தறத்ல் டடிக் 

ககககப கற்தகரள்ளும் றகக்கபங்கள் 

ணறத்ணறக ரக ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)    the date on which SAITM private institute 

in Malabe which offers medical degrees 

was established;   

 (ii)    the number of batches of students studying 

at the aforesaid institute at present; 

 (iii)   separately the number of students in each 

of the aforesaid batches; 

 (iv)   separately the year in which each of the 

aforesaid students passed the GCE (A/L) 
Examination or any equivalent examination 

in order to qualify for admission to the 

aforesaid institute, the subject streams they 

had studied in, their results in such 
examination, their Z-scores, and their index 

numbers; and      

 (v)   separately the names of each of the 

members of the permanent teaching staff of 

that institute at present, their educational 

qualifications, and the departments to 
which they are attached to for teaching?   

(b)  If not, why? 
 

ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත (උසස අධයඳන හ 
භහභර්ග අභතයතුභ සහ ඳර්ලිමේන්තුමේ 

සබනයකතුභ) 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்பொம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சபைம் தரரளுன்நச்சகத 

பல்பைம்) 

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

න් ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට ළිබඳතුය මභමේයි. 
(ි) (i) 2008 ජූලි 07 දින. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 (ii) ශිය ්ඩඩහඹේ ංයහ 12කි. 

 (iii) මඳෞද්ලි ිධයහඳන ආඹතනඹේ මවයින් ිදහශ 
මතොයතුන් රඵහ  ත මනොවළකිඹ. 

 (iv) ශියඹන් ළිබඳඵ මඳෞද්ලි මතොයතුන් රඵහ ත 
මනොවළකිඹ. 

 (v) මඳෞද්ලි ආඹතනඹ හර්ඹ භ්ඩඩර 
මතොයතුන් රඵහ ත මනොවළකිඹ. 

(ආ) මඳෞද්ලි ආඹතනඹේ ඵළවින් එභ මතොයතුන් ඉදිරිඳ්  
කිතිභට එභ ආඹතනඹ ඵළඳී නළත. 

න් භන්ත්රීතුභනි, එභ මතොයතුන් රඵහ න්න ිභහන්යි. 

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

භහ ිවන්මන් භහරමේ SAITM මඳෞද්ලි ෛදය ආඹතනඹ 
ළිබඳඵයි. මේ ආඹතනඹට ශිය ්ඩඩහඹේ ඵහ ළනීමේදී 

විලසවිදයහර ර ඳහදන මොමින් බහ්  එේ මභොේ මවෝ 
ේඵන්ධඹේ නළද්ද? 

 

ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දළන්   මඵනහ.  

ලින් යජඹ ඳළළ  හරම  ඳශමුළනි ්ඩඩහඹභ ව 

මදළනි ්ඩඩහඹභ ඵහ  ළනීමේදී රලසන  බුණහ. භභ ඒ නළවළ 
කිඹරහ කිඹන්මන් නළවළ. නමු්  දළන් UGC එ ඵහ ළනීේරට 
භළදිව් මරහ සිටිනහ.  

 

ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

UGC එ මේ ඵහ ළනීේරට භළදිව්  මනහ නේ,  UGC 
එ  මඵන්මන් උස ිධයහඳන ිභහතයහංලඹ ඹටම්  නේ,  
ඔඵතුභහ කිඹන්මන් මොමවොභද මඳෞද්ලි ආඹතනඹේ නිහ මේ 

ශිය ්ඩඩහඹේර සිටින ශියඹන් ණන, ඒ ිඹමස සුදුසුේ,  
Z-score එ, ආ්හර්ඹ භ්ඩඩරඹ ළිබඳඵ මභොකු්  මතොයතුන් 
රහල යන්න ඵළවළ කිඹරහ?  

 

ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මභොන ර්රට ිදහශ ිඹද කිඹරහ භන්ත්රීතුභහ කිේමෝ  
ිඳට මතොයතුන් රඵහ මදන්න උ් හව යන්න පුළුන්, න් 
ථහනහඹතුභනි. ිවුන්දු 12 මතොයතුන් රඵහ න්න ිභහන්යි. 
වළඵළයි, මභන්න මේ ර්රට ිදහශ මතොයතුන් ිලයයි කිඹරහ 

ඔඵතුභහ කිේමෝ  ිළි  ඒ මතොයතුන් රඵහ මදන්න උ් හව 
යන්නේ. 

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඔඵතුභහ උස ිධයහඳන ඇභ . භභ රලසනමඹන් ිවරහ 
 මඵන්මන්,  ඉමනුභ රඵන ශිය ්ඩඩහඹේ ංයහ, එේ එේ 
ශිය ්ඩඩහඹේර සිටින ශියඹන් ණන මන් මන් ලමඹන් 

මොඳභණද, ඒ ශියඹන් ඉවත කී ආඹතනඹට සුදුසුේ රළීභ 

වහ ි .මඳො.. (උස මඳශ) මවෝ ඊට භහන්තය විබහඹේ භ්  

වූ ර්ඹ, විඹධහයහ, එභ විබහම  ර පර, Z-score එ 
මර්ද කිඹරහයි.  SAITM ආඹතනඹ මේ මතොයතුන් දිටභ 
මවබඳදයවු මශේ නළවළ. ඒ ඔඵතුභහ්  දන්නහ. මභොද, ඒ 
මොල්මරෝ දන්නහ සුදුසුේ නළ  ශියඹන් මේ මඳෞද්ලි 

ෛදය ආඹතනඹ තුශ ඉන්නහ කිඹරහ. නමු්  UGC එ භඟ 
මේ ආඹතනම  ේඵන්ධඹේ  මඵන නිහ ඔඵතුභහට මතොයතුන් 
න්න පුළුන්.  දළන් මේ රලසනඹ ිවරහ්  භහ ණනේ  මනහ. 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් ඇභ තුභහ එමවභ නේ ඒ මතොයතුන් ඵරරහ ඉදිරිඳ්  

යන්න. 

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

UGC Board එ මේ  SAITM ආඹතනම  director මමනේ 
හඩි මනහ මන්. ඉ න් එමවභ  ඵළලු්  මේ උ් තයඹ න්න 

පුළුන් මන්. 

 
ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

න් භන්ත්රීතුභහ මේ ආඹතනඹ මඳෞද්ලි ආඹතනඹේ. ිඳට 
ඍ ස ඵරඳෆේ යන්න ඵළවළ.  

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඵරඳෆේ යන හයණඹ ඳසුට  ඹමුමෝ. මුලින්භ මේ 

මතොයතුන් ටි තභයි ඉල්රන්මන්.   UGC  Board එමේ  SAITM 
ආඹතනම  director හඩි මනහ නේ, ඇයි ඒ මතොයතුන් න්න 
ඵළරි? 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභහ,  දළන් ඒ මතොයතුන් රඵහ මදන්න ඇභ තුභහ 

එඟ වුණහමන්.  

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

න් ථහනහඹතුභනි, එඟ මන එ මනොමයි රලසනඹ 

 මඵන්මන්. මේ රලසනඹ ිවරහ්  හරඹේ ත වුණහ. න් 
ඇභ තුභහ කිඹන්මන් මඳෞද්ලි ආඹතනඹේ නිහ මතොයතුන් 
න්න ඵළවළ කිඹරහයි. එතුභහ කිේහ නේ ළිබඳතුන් මදන්න ල් භදි 

කිඹරහ, ඒ රලසනඹේ නළවළ. 

 
ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඵළවළ කිේමේ මේයි. We do not have a legal right to 
demand.  ිනිහර්ඹමඹන්භ මතොයතුන් මදන්න කිඹරහ ඉල්රන්න 
ිඳට ෛන  ියි ඹේ නළවළ. ඒ මොල්මරෝ ළභළ   නේ 

මදන්න පුළුන්, න් ථහනහඹතුභනි.  
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2016 ිමරේල් 07 

ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් ඇභ තුභහ, ඔඵතුභහට ඒ මතොයතුන් රඵහ න්න පුළුන් 
මන්. 

 
ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 න් භන්ත්රීතුභහ  ිලය ර්  මභොනහද කිඹරහ වන් 

මශෝ  භට ඒ මතොයතුන් රඵහ  මදන්න  කිඹරහ ඉල්රන්න 
පුළුන්. 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභහ ර් වන් යන්න. 

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒ ්ඩඩහඹේ මදොශමවේභ මතොයතුන්. 

 
ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ මේ මේ ර් කිඹරහ වන් මශෝ , ඔඵතුභහට 
උදේේ ලමඹන්, ඳහර්ලිමේන්තුට උදේේ ලමඹන් සිඹලු 
මදනහට දළන ළනීභ වහ භභ ඒ මතොයතුන් ි යමන මදන්නේ. 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, වරි. 

 
ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, since this is a private institution, we cannot 
demand for information. We can only make a request. 

But, if they do not respond, what can we do? 
 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මේ private ආඹතනඹේ නේ, ඒ private ආඹතනම  

ිධයේයමඹේ UGC එමේ ඉන්මන් මොමවොභද? 

 
ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔහු UGC එමේ ඉන්මන් SAITM එමේ මමනේ වළටිඹට 

මනොමයි, ඔහු ට  මඵන මන්  ව් තීඹ සුදුසුේ ි නුයි. 

 
ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මභතළන  මඵන රලසනඹ මන්මන් මේයි. SAITM එමේ 
රලසනඹ මන්මන්,- 

ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
න් ථහනහඹතුභනි, ගිඹ ආ්ඩඩු හරම  SAITM එ 

ඳටන් න්න  මොට වුන්්  ට ඇරිම  නළවළ, මඳශඳහබඳ ගිම  

නළවළ, විමයෝධතහ යහඳහය මශේ නළවළ. 

 
ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළ් ම්  මභොද? ිළි ථහ ශහ. [ඵහධහ කිතිේ] 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, වරි. රඵර මන්න එඳහ, උ් තය මදයි. මඳොඩ්ඩේ 

ඉන්න. න්ණහය හඩිමන්න. 
 

ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

න් ථහනහඹතුභනි, ඒ හරම  සුදු ෆන් ංසව ඹට 
 බුණු බිඹ නිහ විලසවිදයහර ශියඹන්් , වුන්්  වින්ද්ධ 

වුම්ඩ නළවළ. 
 

ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළ් ම්  මභොද? ිළි වින්ද්ධ වුණහ. [ඵහධහ කිතිේ] 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි, මවොයි. [ඵහධහ කිතිේ] න් ිභහතයතුභහ, ඔඵතුභහට 

පුළුන් මන් ඒ විසතය ටි බහය මදන්න. ඒ ළිබඳඵ ඉල්ලීභේ 
ශහ. ිවුන්දු 12ේ තමරහ  මඵන නිහ පුළුන් මදඹේ 
 මඵනහ නේ යන්න. දළන් ිළි ඊශඟ එට ඹමු. 

 

ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, we can make a request, but we cannot 

demand. 
 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, make a request and see whether the information 

can be given. 
 

ගරු (සවදය) නලින්ද  යිනසස භහත 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

න් ිභහතයතුභනි, මේ ආඹතනඹ ඔඵතුභන්රහමස UGC එ 
ඹටම් ,- 

 

ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

UGC එ ඹටම්  මනොමයි. That is wrong. ඒ UGC එ 
ඹටම්  මනොමයි  මඵන්මන්. ඔඵතුභහමස හිම්   මඵන රලසනඹ 

1211 1212 



ඳහර්ලිමේන්තු 

භමස හිම් ්   මඵනහ.  භවය ශියඹන් සුදුසුේ ිඩුමන් එහි 
ඇතුශ්  මරහ  මඵනහ. ඳශමුළනි ිවුන්දු මද-තුමන් එමවභ 
මරහ  මඵනහ න් ථහනහඹතුභනි. ඊට ඳසමේ UGC එ 

ඹේ කිසි භට්ටභ භළදිව් ීමභේ වුණහභ ඒ ත් ් ඹ ිඩු මරහ 
 මඵනහ. ඔඵතුභහ කිඹන රලසනඹ භහ දන්නහ. භභ මතොයතුන් 
රඵහ න්න ඵරන්නේ. 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. එමවනේ ඔඵතුභහ ඒහ ඉදිරිඳ්  යන්න. ඉදිරිම දී 

ිළි  ඒ ළන ථහ යමු. 

 
සරියවව  ම නිස ිළටියක් ඉදිිරරීභ : විසතෙ 

சூரறத தடன்ணறஸ் கரண றர்ரம் : றதம் 
CONSTRUCTION OF A TENNIS COURT IN SOORIYAWEWA: 

DETAILS  
346/’15 

1 . ගරු එස.එේ. භරික්කර් භහත 
        (ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

        (The Hon. S.M. Marikkar) 

 ්රීඩහ ි භහතයතුභහමන් ඇස රලසනඹ - (2): 

(ි) (i) 2013 ර්ම  ඳළ  මඳොදු යහජය භ්ඩඩලීඹ 
නහඹ මුළුට (CHOGM) භහමී සරිඹළ 
ර මද්ලම  මටනිස ළිටිඹේ ඉදිකිතිභට ළරසුේ ය 
  බුම්ඩද; 

 (ii) එමේ නේ, ඒ වහ මතෝයහ මන  මඵන ඉඩමේ 
ියි න් වුන්න්ද; 

 (iii) එභ ඉඩභ වහ මභමතේ මහ ඇ  මුදර 
මොඳභණද; 

 (iv) එමේ මඳෞද්ලි හිමින්මකුට ිඹ්  ඉඩභට 
මුදල් මීමේ ය ඇ  ඳදනභ මර්ද; 

 (v) එභ ඉඩභ වහ තේමේන් හර්තහේ රඵහමන 
 මේද; 

 (vi) එභ මටනිස ළිටිඹ ඉදි කිතිමේ ර්තභහන ත් ් ඹ 
මර්ද; 

 (vii) එහි ඉදිකිතිේ ටයුතු ින් කිතිභට ළිඹය 
න්මන්ද; 

 (viii) මනොඑමේ නේ, මවූ මුදල් ආඳසු රඵහ ළනීභට 
ළිඹය න්මන්ද;  

  ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ආ)  මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் ககட்ட றணர:  

(அ) (i) 2013ஆம் ஆண்டில் கடததற்ந ததரதுனர 

அசுத் கனர்கபறன் ரரட்டு (CHOGM) க்கு 

இகரக சூரறத தறகசத்றல் 

தடன்ணறஸ் கரணதரன்கந அகக்க 

றட்டறடப்தட்டிபைந்ர ன்தகபெம்; 

 (ii) ஆதணறல், அற்தகண தரறவுதசய்ப்தட்ட 

கரறறன் உரறகரபர் ரர் ன்தகபெம்; 

 (iii) கற்தடி கரறக்தகண இதுக தசபத்ப் 

தட்டுள்ப தத்தரகக ரதன்தகபெம்; 

 (iv) அவ்ரபொ எபை ணறரபைக்குச் தசரந்ரண 

கரறக்கு ந் அடிப்தகடறல் தம் தசபத்ப் 

தட்டுள்பது ன்தகபெம்; 

 (v) கற்தடி கரறக்கரண றகனறப்பீட்டு 

அநறக்கக ததற்பொக்தகரள்பப்தட்டர ன்த 

கபெம்; 

 (vi) கற்தடி தடன்ணறஸ் கரண றர்ரப் 

தறகபறன் ற்கதரக றகனக ரதன் 

தகபெம்; 

 (vii)அன் றர்ரப் தறககபப் பூர்த்ற தசய் 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகபெம்; 

 (viii)இன்கநல், தசபத்ப்தட்ட தத்க லபப்ததந 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Sports: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   whether it had been planned to construct a 

tennis court in the Sooriyawewa area 

parallel to the Commonwealth Heads of 

Government Meeting (CHOGM) held in 
the year 2013; 

 (ii)   if so, the name of the person who owns the 
land which was selected for this purpose; 

 (iii)   the amount of money that has been paid for 
the aforesaid land up to now; 

 (iv)   the basis on which money was paid in the 
aforesaid manner for a plot of land that is 

privately owned; 

 (v)   whether a valuation report has been 

obtained for the aforesaid land; 

 (vi)   the current status of the construction work 

of the said tennis court; 

 (vii)   whether steps will be taken to complete the 

aforementioned construction work; and 

 (viii)   if not, whether steps will be taken to 

recover the money that was paid? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත (ක්රීඩ අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக - றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
න් ථහනහඹතුභනි, න් එස.එේ. භරිේහර් භළ තුභහ 

මභභ රලසනඹ ිවරහ  මඵන විධිඹට භට උ් තය මදන්න 

මන්මන්, ''මනොදනී, මනොදනී, මනොදනී'' කිඹරහයි. මභඹ ටිේ 
මනස විධිඹට ඇහුමෝ  භට මේ වහ ළිබඳතුන් රඵහ මදන්න 
පුළුන්.  එතුභහ මභභ රලසනඹ ිවරහ   මඵන්මන්  2013 ර්ම  

ඳළ  මඳොදු යහජය භ්ඩඩලීඹ නහඹ මුළුට භහමී  
සරිඹළ රමද්ලම  ඉදිකිතිභට ළරසුේ ය  බුණු මටනිස 
ළිටිඹේ ළනයි, න් ථහනහඹතුභනි. එමවභ එේ ඒ හරම  

වදරහ නළවළ. නමු් , 2017 ර්ම  ශ්රී රංහමේ ඳළළ් ීමභට 
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මඹෝකයත  මඵන ආසිඹහනු ්රීඩහ උමශරට භහමී ්රීඩහ 

ංකීර්ණඹේ සරිඹළ රමද්ලම  වදරහ  මඵනහ. භහ කිඹන්මන්, 
- [බාධා කිරීමක්] නැහැ, එහහම බැහැ. ඔබතුමා නැවත ප්රශ්නන  
ිවන්න. ඳහර්ලිමේන්තුමේ හභහනයමඹන් එමවභ ේරදහඹේ 
 මඵනහ. [ඵහධහ කිතිභේ] නළවළ. රලසනඹේ ිවන විධිඹ මඳොඩ්ඩේ 

ඉමන න්න. ිළි ඇ  මන්න ඔඹ හමස රලසන ිවරහ 
 මඵනහ.  [ඵහධහ කිතිභේ]  
 

ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, වරි. Let him reply. 
 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න් ථහනහඹතුභනි, මේ රලසනඹ මනස යරහ භමන් 

ිවන්න කිඹරහ එතුභහට කිඹන්න.  එතමොට භහ එඹට  උ් තය 

මදන්නේ, කිසිභ ළටලුේ නළවළ. 
 

ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි, ිළි එමවභ යමු, න් භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිතිභේ]  

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Media එටභ රලසන ිවන්න එඳහ, එතමොට ළමඩ් ිහු 

මනහ. [ඵහධහ කිතිභේ] Media එට ිහු මනොමන විධිඹට 

තභයි න්න ඕනෆ. එතමොට 'ටේ' හරහ දිනහ. මභොද, ිළි්  
ිවුන්දු 12ේ, 13ේ ඕහ ළන ඇහුහ. ඒයි භහ කිඹන්මන්. 

 
ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මදන ටඹ. 

 

2018 මඳොදු ෙ ය භණ්ඩල ක්රීඩ උමළල සහ පර්ව 

රචෙක ක යුතු :  මුදල් 0 අයථ ඳරිහෙණය 
2018 ததரதுனர ரடுகபறன் றகபரட்டு 

றரவுக்கரண பன்கூட்டி தறசரம்: பகநற்ந 

தப் தரகண 
PRE-PROPAGANDA WORK FOR COMMONWEALTH  

GAMES 2018: MISUSE OF MONEY 
228/’15 

2.   ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
 (ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

 (The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ්රීඩහ ි භහතයතුභහමන් ඇස රලසනඹ - (2): 

(ි) (i) 2018 මඳොදු යහජය භ්ඩඩර ්රීඩහ උමශර මභයටට 
රඵහ ළනීභ මනුමන් සිදු යන රද පර් 
ර්හය ව ිමනකු්  හර්ඹඹන් වහ ඳසුගිඹ 
යජම  භළදිව් ීමමභන් එතු ය ඇ  මුදර 
මොඳභණද;  

 (ii) එභ මුදල් ි ඹථහ මර ඳරිවයණඹ ය  මේද; 

 (iii) මභභ ්රීඩහ උමශර ශ්රී රංහට රඵහ ළනීමේ 
ියමුණින් CWG Hambantota 2018 (Pvt.) Ltd. 
නේ භහභේ ආයේබ ය  බුම්ඩද; 

 (iv) මභභ භහමේ නිර ඵළංකු ගිණුේ ි ංඹ මර්ද;  

 (v) එභ භහභට ්රීඩහ ිභහතයහංලමඹන් රඵහ දුන් 
මුදර මොඳභණද; 

 (vi) ඊට ිභතය, මුදල් රඵහ දී ඇ  මන්  ආඹතන 
ව පුද්රයින්මස නේ මර්ද; 

 (vii) ඉවත වන් ිඹ විසින් රඵහ දුන් මුදල් ව 
ම්ේඳ් ර රිසිට් මවෝ ම්ේඳ්  ිං මන් 
මන් ලමඹන් මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ආ) (i) එභ මුදල් ඵළංකුත ශ ඵ තවවුන් කිතිභ වහ 
ඇ  මල්න මර්ද; 

 (ii) ඵළංකුත මනොශ මුදල් රළී ේ, රිසිට් ිං 
හිත ඉදිරිඳ්  යන්මන්ද; 

 (iii) මුදල් ඵළංකුත මනොකිතිභට මවේතු මර්ද; එභ 
මුදල් ඳ නුම  ය පුද්රමඹකු බහයම ද; 

 (iv) එතු ශ මුළු මුදලින් දළනට ගිණුමේ ඉ රි ඇ  
මුදර මොඳභණද; 

  ඹන්න්  එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் ககட்ட றணர:  

(அ) (i) 2018 ததரதுனர ரடுகபறன் றகபரட்டு 

றரக இந்ரட்டுக்கு ததற்பொக்தகரள்ற் 

கரக கற்தகரள்பப்தட்ட பன்கூட்டி தறசர 

ற்பொம் கண தறகளுக்கரக கடந் 

அசரங்கத்றன் இகடபட்டுடன் கசகரறத்துள்ப 

தம் வ்பவு;  

 (ii) கற்தடி தம் பகநற்ந ககறல் தரறக்கப் 

தட்டுள்பர; 

 (iii) இந் றகபரட்டு றரக இனங்ககக்கு 

ததற்பொக்தகரள்ளும் கரக்கத்துடன் CWG 

Hambantota 2018 (Pvt.) Ltd. நம் கம்தணற 

தரன்பொ ஆம்தறக்கப்தட்டிபைந்ர; 

 (iv) இந்க் கம்தணறறன் உத்றகரகபூர் ங்கறக் 

கக்கு இனக்கம் ரது; 

 (v) அக்கம்தணறக்கு றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சறணரல் ங்கப்தட்ட தத்தரகக 

ரது; 

 (vi) அற்கு கனறகரக தம் ங்கற கண 

றபொணங்கள் ற்பொம் ஆட்கபறன் ததர்கள் 

ரக; 

 (vii) ககன குநறப்தறடப்தட்டர்கபரல் ங்கப்தட்ட 

தம் ற்பொம் கரகசரகனகபறன் தற்பொச்சலட்டுகள் 

அல்னது கரகசரகன இனக்கங்கள் ணறத்ணறரக 

ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) கற்தடி தம் ங்கறறபௌடப்தட்டக உபொறப் 

தடுத்துற்கரக உள்ப ஆங்கள் ரக; 

 (ii) ங்கறறபௌடப்தட்டிர தக் கறகடப்தணவு 

ககப தற்பொச்சலட்டு இனக்கங்களுடன் சர்ப் 

தறப்தரர; 

 (iii) தம் ங்கறறபௌடப்தடரகக்கரண கரங் 

கள் ரக; கற்தடி தம் பைகட 

ததரபொப்தறல் உள்பது; 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 (iv) கசகரறக்கப்தட்ட தரத்ப் தத்றல் ற்கதரது 

கக்கறல் ஞ்சறபெள்ப தரகக வ்பவு; 

 ன்தகபெம் அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 
askd the Minister of Sports: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the amount of money raised for pre-
propaganda and other purposes aimed at 

hosting the Commonwealth Games of 2018 

in this country with the involvement of the 

previous Government; 

 (ii)   whether such monies have been misused; 

 (iii)   whether a company by the name CWG 

Hambantota 2018 (Pvt) Ltd. had been 

established with a view to host this sports 
festival in Sri Lanka; 

 (iv)   the official bank account number of this 
company; 

 (v)   the amount of money given to that company 
by the Ministry of Sports; 

 (vi)   the names of other individuals and  
institutions that provided funds in addition 

to that; and 

 (vii)   the amounts given by the above individuals 

and institutions and the receipts of cheques 

and cheque numbers, separately?  

(b)  Will he also state- 

 (i)   the documents to prove that those amounts 

were deposited in banks; 

 (ii)   whether he will submit the receipt numbers 

of the funds that were not deposited in 

banks; 

 (iii)   the reasons for not depositing them in 

banks; the person in whose custody those 

monies lie; and 

 (iv)   the amount that remains in the account at 

present out of the total money raised? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න් ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට ළිබඳතුන් මභමේයි. 

(ි) (i) ්රීඩහ ි භහතයහංලඹ   

  100,000,000   (න්ළිඹල් මිලිඹන 100)  
               ජහ  ්රීඩහ ි යමුදමල් දහඹ් ඹ    

10,000,000 (න්ළිඹල්  මිලිඹන 10)   
               මඳෞද්ලි ිංලම  දහඹ්  
  586,636,115 (න්ළිඹල්  මිලිඹන 587)  

          එකතුව 
  696,636,115 (න්ළිඹල් මිලිඹන 697)   

   මභභ මුදල් ඳහරනඹ ඍ සභ ්රීඩහ 
ිභහතයහංලමඹන් සිදු මනොශ ිතය, මේ ළිබඳඵ 
මතොයතුන් CWG Hambantota 2018 (Pvt) Ltd. 
ආඹතනමඹන් රඵහ මන ඉදිරිඳ්  යමි. ඇමුණුභ  

ඵරන්න. ඇමුණුභ  සබගත* යමි. 

 (ii) එමේ සිදු ීම මනොභළ  ඵ CWG Hambantota 
2018 (Pvt) Ltd.  භහභ දන්හ ඇත. 

  සිඹලු විඹදේ සිදු ය ඇ් ම්  ආඹතනම  භහේ 
යසථහමේ රිඹහහයේරට ිනුකර න 
ිතය, සිඹලු විඹදේ ළබිනට් භ්ඩඩරඹ භඟින් 
ළිහිටුන රද ංවිධහඹ මිටුමේ භඟමඳන්ීමභ 
ඹටම්  සිදු ය ඇත. 

  සිඹලු නු මදනු KPMG ආඹතනම  යර්  
ණහධිහරින්න් විසින් විණනඹ ය ඇ  
ිතය, විණන හර්තහමේ කිසිදු ළටලුේ ඳළන 
නළඟී මනොභළත. මේ ළිබඳඵ ඳතිේණඹේ මරය 
ිඳයහධ විභර්ලන මොට්ඨහඹ භඟින් සිදු යමින් 
ඳතී. 

 (iii) ඔේ. 

  CWG Hambantota 2018 මඳෞද්ලි හභභ 
ළබිනට් තීයණඹට ිනු 2007 ිං 7 දයන 
භහේ ඳනත ඹටම්  ්රීඩහ ිභහතයහංලඹ භඟින් 
2010 මනොළේඵර් භ 23ළනි දින ළිහිටුහ ඇත. 
එහි ලිඹහඳදිංචි ි ංඹ PV 75629 මේ. 

 (iv) රංහ ඵළංකුමේ මෝඳමර්ට් ලහහමේ (Bank of 
Ceylon Corporate Branch) ගිණුේ ිං 
71199250 

 (v) ්රීඩහ ි යමුදර භඟින් රඵහ දුන් මුදර                 
න්: 10,000,000    (න්: මිලිඹන 10) 

               ්රීඩහ ි භහතයහංලඹ භඟින් රඵහ දුන් මුදර 
 න්: 100,000,000 (න්: මිලිඹන 100) 

  ්රීඩහ ිභහතයහංලඹ භඟින් රඵහ දුන් මුළු මුදර 
න්: 110,000,000 (න්: මිලිඹන 110)  

 (vi) ඇමුණුමභහි වන් මේ. 

 (vii) ඇමුණුමභහි වන් මේ. 

(ආ) (i) තළන්ඳතු ඳ්  ඇතුළු සිඹලු මුල් ලිළිමල්න මරය 
ිඳයහධ විභර්ලන මොට්ඨහඹ මත බහය දී ඇත. 

 (ii) සිඹලු රළී ේ වහ රදුඳ්  නිකු්  ය ඇ  ිතය, 
ඒ සිඹල්ර මරය ිඳයහධ විභර්ලන මොට්ඨහඹ 
බහයම  ඳතී. 

 (iii)    භවය රළී ේ ඵළංකුත  මනොකිතිභට මවේතු වූම   
ළබිනට් භ්ඩඩරඹ භඟින් ඳ් යන රද 
ංවිධහඹ මිටුමේ  භඟ මඳන්ීමභ  ඹටම්  සිදු වූ 
වදිසි මුදල් ිලයතහන් ඹ. ඇමුණුභ 01 ිනු 
97%  මුදල් රළී ේ  ඵළංකුත ය ඇ  ිතය  
වදිසි  මුරය ිලයතහ  වහ බහවිත ය ඇ් ම්  
3% රළී භ ඳභණි.  

       වදිසි මුරය ිලයතහ වහ මඹොදහ ්  මුදල් 
රළී ේ  වළන්ණු විට  ිමනකු්  සිඹලුභ  මුදල් කිසිදු  
පුද්රමඹකුමස බහයඹට ඳ් ීමභකින් මතොය 
ඵළංකුත ය ඇත.  මමේ මත්  ඵළංකු ත  
මනොයන රද මුදල් මඵොමවෝවිට මුදර රද 

1217 1218 

[න් සුනිල් වඳුන්මන්   භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකලම  තඵ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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දිනම භ  ආඹතනම  ිධඹේ භ්ඩඩරම  ඳස 
මදනහ ිතුරින් ඕනෆභ ිධයේන්න් 
මදමදමනකුමස ි නුභළ ඹ  ඹට ම්  ඳරිවයණඹ ය 
ඇත. 

     (iv)    එභ ඵළංකු ගිණුමභහි කිසිදු මුදරේ ඉ රි  
මනොභළ  ි තය ගිණුභ ි රංගු ය ඇත.  

(ඇ)   ඳළන මනොනඟී.  
 

ගරු කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! මේ ිසථහමේදී න් නිමඹෝජය 
ථහනහඹතුභහ  බහමේ  මරහනඹ  න්නහ ඇ .  

 
 අනතුරුව ගරු කථනයකතුභ මලසනමයන් ඉව ක වුමයන්,   

නිමයෝ ය කථනයකතුභ [ගරු ිනලංග සුභිනඳල භහත] 
මලසනරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்ற 

ணறன்பொ அகனக, தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்புறகு றனங்க 

சுறதரன] கனக கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 

ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භට ිතුන්  රලසන මදේ 

 මඵනහ. ඳශමුන ිතුන්  රලසනඹ මභඹයි. න්  ඇභ තුභනි, 
ඔඵතුභහ කිඹපු  විධිඹට  ළබිනට් භ්ඩඩරඹ  විසින් ිනුභත ය  
ඉදිරිඳ්  ශ ඒ ංවිධහඹ මිටුමේ හභහකයයින්මස නේ 

දළනන්නට පුළුන්ද?  
 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒමේ ි් න් ය  මඵන  විධිඹට  භට ඔඵතුභහට කිඹන්නට 

පුළුන්.  බහඳ තුභහ වළටිඹට යු.ආර්.මමනවිය් න භවතහ  
ඉන්නහ. නලීන් ආටිර භවතහ, Director and CEO - රධහන 

විධහඹ නිරධහරි.  භහින්ද රනහන්දු, Director - Finance. ඒ 
තුන්මදනහමස ි් නින් තභයි ිඳට මේ සිඹලුභ ලිඹකිඹවිලි  එහ 
 මඵන්මන්.  

 

ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

න් ඇභ තුභනි, භමස මදමනි ිතුන්  රලසනඹ- ඔඵතුභහ 
කිේ ආහයඹට  මේ රළබිච්්  මුළු මුදර මිලිඹන 697ේ. ඒ ිතමර් 
මේ භහභට රඵහ දී  මඵන මුදර මිලිඹන 110ේ. එතමොට 
ඔඵතුභහ කිඹන ආහයඹට කිසිදු මුදරේ දළනට ඉතුන් මනොීම 

ේපර්ණමඹන් විඹදේ මරහ  මඵන්මන් ඒ න්ළිඹල් මිලිඹන 
එසිඹ දවමඹන්ද, නළ් නේ න්ළිඹල් මිලිඹන වඹසිඹ ිනවත 
හිත සිඹලු මුදල්ද? 

 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. ිය රභහණඹ තභයි. න් භන්ත්රීතුභනි, ඉතුන් මුදල් ටි 

 මඵන්මන් භව ඵළංකු ඹටම්  කිඹහ තභයි ිඳ විලසහ 
යන්මන්. භභ ඒ ළන මනභ ඇසුමේ නළවළ. මේ උ් තයඹ භට 

රළබුණහයින් ඳසු භභ්  ල්ඳනහ ශහ, ඉතුන් මුදල් ටිට 

මභොද වුම්ඩ කිඹහ. ඊට ඳසු භභ ඒ ළන ඇසුහභ කිේමේ, එභ 

මුදර භව ඵළංකු ඹටම්   මඵනහ කිඹරහයි. ඔඵතුභහ ඒ 
ේඵන්ධමඹන් ත්  විසතය ඇසුමෝ , භභ ඒ ළන වරිඹහහය 
විසතය ටි රඵහ න්නේ.  

 
ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භමස තුන්ළනි ිතුන් 
රලසනඹ මභඹයි. න් ඇභ තුභනි, මභඹ විසතය හර්තහේ 
වළටිඹට ඉදිරිඳ්  යන්න ඔඵතුභහට පුළුන් නේ විඹ බහය 

ිභහතයයඹහ වළටිඹට එඹ ඩහ්  මවොයි. විමලේමඹන්භ ඉතුන් 
මුදරට  වුම්ඩ මභොේද කිඹන එ් , මේ හයණහමේදී නුමදනු 
ශ ටයුතු මභොනහද කිඹහ්  වන් යන්න පුළුන් නේ 

මවොයි. මභොද, 2018 ර්ම දී ඳ් නු රඵන ්රීඩහ 
උමශරට ි දහශ මද්ල්මන්, මේ යරහ  මඵන්මන්.  

 
ිහනම  ් තහභ, ඒ වහ න්ළිඹල් මිලිඹන ිටසිඹඹ 

විතය මුදරේ විඹදේ මරහ  මඵනහ. ඒ මඳොදු යහජය භ්ඩඩර 
්රීඩහ උමශර ඳ් න්න පුළුන්ද, ඵළරිද කිඹන හයණඹ මමේ 
මත් , ඒ විඹදේ වුණු මුදරට ිදහශ යපු රිඹහලිඹ මභොේද, 
ඒ සිදු ශ ටයුතු මභොනහද කිඹහ -එභ ්රීඩහ උමශර ඳළළ් ීමභට 
සිදු ශ රිඹහලිඹ්  එේ- හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යන්නඹ කිඹහ 
භහ ඔඵතුභහමන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ඒ ේඵන්ධ ිලය ටයුතු ටි යන්නේ. මඵොමවොභ 

සතු යි. 

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මවොයි. 

 
ගරු භහින්ද යඳ අමබ්වර්ධන භහත 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
 

 

නඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භහින්ද ඹහඳහ ිමේර්ධන භළ තුභහ. 

 
ගරු භහින්ද යඳ අමබ්වර්ධන භහත 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, - 

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භහින්ද ඹහඳහ ිමේර්ධන භළ තුභහට ථහ කිතිභ වහ 
භයි්රමෂෝනඹ රඵහ මදන්න.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු භහින්ද යඳ අමබ්වර්ධන භහත 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඊම  දිනම දී - 
 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, මඳොඩ්ඩේ ඉන්න. න් භන්ත්රීතුභහට ථහ 
කිතිභ වහ ''භයිේ'' එ රඵහ දීරහ නළවළ. න් භහින්ද ඹහඳහ 

ිමේර්ධන භළ තුභහමස භයි්ර මෂෝනඹ off මරහ. පුටු භහන් 
මරහද? 

 

ගරු ටී. ෙංජි ක ද මසොයිස භහත 
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
පුටු භහන් මරහ. භහන්ීමභේ ඒ. 

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
දළන් වරි.  
 

ගරු භහින්ද යඳ අමබ්වර්ධන භහත 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඊම  මේ න් බහමේ භතු 

වුණු රලසනඹදී මේ යජම  ඉන්න ිභහතයන්න්මස ණන ිද 
රහලඹට ඳ්  යනහ කිඹහ ළබිනට් ිභහතයයමඹේ න් 
ථහනහඹතුභහට මඳොමයොන්දු වුණහ. ඒ මේ න තුන් මන්ම්ඩ 
නළවළ. මේ යමට් ජනතහට් , ඒ හමසභ ය්  විමජ්සරිඹ 

භළ තුභහමස්  දළන ළනීභ ළිණි ඒ මවබඳ යනහ නේ මවොයි 
කිඹහ භහ හිතනහ.  

 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් බහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහට ිලය මරහ ඒ ළන 

ඳළවළදිලි කිතිභේ යන්න පුළුන්.   

 
ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Let the Chief Government Whip reply, Sir. 

 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් ඹන්ත න්ණහ ර ඇභ තුභනි, ළිබඳතුය මදන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණිනලක භහත (ඳර්ලිමේන්තු 
රිනසංසකෙණ හ  නභධය අභතය සහ ආණ්ඩු ඳක්ණම   

රධන සංවිධයකතුභ)  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க - தரரளுன்ந பொசல 

கப்பு  ற்பொம் தகுசண ஊடக அகச்சபைம் அசரங்கக் 

கட்சறறன்  பற்ககரனரசரநம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ජනහධිඳ තුභහ ඇතුළු 

ළබිනට් ඇභ න් 47යි. යහජය ඇභ න් 20යි. නිමඹෝජය 

ඇභ න් 25යි. න් භහින්ද ඹහඳහ ිමේර්ධන භන්ත්රීතුභනි, 

ඔඵතුභන්රහමස ඳළ් මතන් ආ්ඩඩු ඳළ් ම්  ඇභ ේ ඉල්රන 
ිඹ තදුයට්  හච්ඡහ යනහ. දළනට ඉන්මන් මේ ංයහයි. 

 
ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ත ඉඩ  මඵනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණිනලක භහත  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ත්  ඉඩ  මඵනහ. මභොද, මේ ජහ  ආ්ඩඩුේ. [ඵහධහ 

කිතිභේ] ඒ ඔඵතුභන්රහමස ්ඩඩහඹමභන් ඇහුහ නේ කිඹයි, 
ත එන්න ඉන්න ිඹ ළන. [ඵහධහ කිතිභේ] වරි. ඒ ආ්ඩඩු්රභ 

යසථහට ිනුකර තභයි මශේ.  
 

නය ය්මේ අවදනභ: භතමල් 0 දිසත්රික්කය   
ண்சரறவு அதரம் : ரத்கப ரட்டம் 

DANGER OF LANDSLIDES: MATALE DISTRICT 
 

345/’15 
 

5. ගරු භහින්ද යඳ අමබ්වර්ධන භහත (ගරු මෙෝහිණී කුභරි 

විමේෙ කන භහ කමිය මවනුව ) 
(ரண்புறகு யறந் ரப்தர அகதர்ண - ரண்புறகு 

(றபைற) கரயறணற குரரற றகஜத்ண சரர்தரக) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena on behalf of the 
Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ආඳදහ ශභනහයණ ි භහතයතුභහමන් ඇස රලසනඹ - (2):  

(ි) (i) භහතමල් දිසත්රිේම  නහඹ ඹහේ සිදු ීම ඇ  ව 
නහඹ ඹෆමේ ිදහනභට රේ ඇ  තුඹහඹන් 
වඳුනහමන  මේද; 

 (ii) එමේ නේ, එභ තුඹහඹන් මන් මන් ලමඹන් 
මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ආ) එභ තුඹහඹන්හි, 

 (i) නහඹ ඹෆමේ ිදහනභට මුහුණ දී සිටින ඳවුල් 
ංයහ; 

 (ii) නහඹ ඹෆේ මවේතුමන් ිතළන් සිටින ඳවුල් 
ංයහ; 

  එේ එේ තුඹහඹ ිනු  මන් මන් ලමඹන් 
මර්ද ඹන්න්  එතුභහ මභභ බහට 
දන්න්මනහිද?  

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

அணர்த் பகரகத்து அகச்சகக் ககட்ட றணர:  

(அ) (i) ரத்கப ரட்டத்றல் ண்சரறவு ற்தட்டுள்ப 

ற்பொம் ண்சரறவு அதரத்க றர்கரக்கற 

பெள்ப கரட்டங்கள் அகடரபம் கரப் 

தட்டுள்பணர ன்தகபெம்; 

 (ii) ஆதணறல், அத்கரட்டங்கள் ணறத்ணறரக 

ரதன்தகபெம்; 

  அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) கற்தடி கரட்டங்கபறல், ண்சரறவு அதரத்க 

றர்கரக்கறபெள்ப குடும்தங்கபறன் ண்றக்கக 

ரதன்தகபெம்; 
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 (ii) ண்சரறவு கரரக இடம்ததர்ந்துள்ப 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்கக ரதன்தகபெம்; 

எவ்தரபை கரட்டத்றன்தடி ணறத்ணறரக 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Disaster Management: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether estates in Matale District where 
landslides have occurred and which are 

landslide prone areas have been identified; 

and 

 (ii)  if so, what those estates are, separately? 

(b)  Will he also inform this House separately with 

respect to each of those estates- 

 (i)  the number of families faced with the 

danger of landslides; and 

 (ii)  the number of families displaced as a result 

of landslides? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණිනලක භහත  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ආඳදහ ශභනහයණ 

ිභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ රලසනඹට ළිබඳතුය සබගත* 

යනහ.  
 

* සබමේසය භත තඵන ලද ිළිතතුෙ: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

( )ි  (i)   භහතමල් දිසත්රිේම  ිමන්ඟ මෝයශඹ, උකුමර, 
රසර, ඳල්මල්භ ව ය් මතොට ඹන රහ මද්ීයඹ මල්ේ 
මොට්ඨහර ඇ  තුඹහඹන් නහඹ ඹෆේ සිදුවූ ව ිදහනේ 
හිත තුඹහඹන් මර වඳුනහමන ඇත.  

  (ii)   එභ තුඹහඹන් ඳවත දළේමේ.    

 (ආ)  (i)   නහඹ ඹෆමේ ිදහනභට මුහුණ දී සිටින ඳවුල් ංයහ එේ 
එේ තුඹහඹ ිනු ඳවත දළේමේ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ii)    

 

(ඇ)  ඳළන මනොනඟී. 

 
භර්ග සංවර්ධන වයඳෘින : උඳමද්ශ්කවරු 

வீற அதறறபைத்றக் கபைத்றட்டங்கள் : ஆகனரசகர்கள்  
ROAD DEVELOPMENT PROJECTS: CONSULTANTS 
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6.  ගරු ටී. ෙංජි ක ද මසොයිස භහත 
      (ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

      (The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

උස ි ධයහඳන වහ භවහභහර් ිභහතයතුභහමන් ඇස රලසනඹ 
- (2): 

(ි) (i) 2015 ර්ඹ තුශ භහර් ංර්ධන ිධිහරිඹ 
භඟින් රිඹහ් භ යනු  රළූ  රධහනතභ භහර් 
ංර්ධන යහඳව  මර්ද; 

 (ii)  එභ යහඳව  ි තරින්, විමද්ීයඹ ි යමුදල් ව මද්ීයඹ 
ියමුදල්ලින් රිඹහ් භ වූ යහඳව  මන් මන් 
ලමඹන් මර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද?  

(ආ) (i) ිදහශ යහඳව  ික්ේණඹ වහ යහඳව  
ඳළන්ේ ඳදනභ භත උඳමද්ලන්න් ඵහමන 
 මේද; 

 (ii)  එමේ නේ, එභ උඳමද්ලන්න් ංයහ 
මොඳභණද; 

 (iii) එභ උඳමද්ලන්න් වහ  බිඹ යුතු ව් තීඹ වහ 
ිධයහඳන සුදුසුේ මර්ද; 

 (iv)  ඔවුන් වහ මනු රළූ  භහසි ළටුඳ ව 
මන්  දීභනහ මන් මන් ලමඹන් මර්ද; 

 (v) එභ ළටුප් වහ දීභනහ මීමභ වහ යජඹ භඟින් 
හර්ිත ළඹ යන රද මුළු මුදර මොඳභණද; 

 ඹන්න්  එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்பொம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

ககட்ட றணர: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டில் வீற அதறறபைத்ற அறகர 

சகதறணரல் உள்ரட்டு ற்பொம் தபறரட்டு 

றறங்கபறன் பனம் அபல்தடுத்ப்தட்ட 

தறரண வீற அதறறபைத்றக் கபைத்றட்டங்கள் 

ரக ன்தகபெம்; 
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රහමද්ීයඹ මල්ේ 

මොට්ඨහඹ 
ග්රහභ නිරධහරි භ තුඹහඹ 

ිමන්ඟමෝයමල් සියංව් ත  

ේභඩු නහර 

ේභඩු 

ඇශර් ත  

මීහන්් ත  ඉඟුන්් ත 

උකුමර ඇල්ඩු් ත ඇල්ඩු් ත 

මදොටරහමොට 

රසර ඳල්මල්භ දිවුල්සඳතන දිවුල්සඳතන තුඹහඹ 

ය් මතොට පුංචි මළුහන්ද 

ඵමයකිරිඇල්ර 

න්මදනුය 

නළමඟනහිය 
න්මදනුය ඵටහිය 

මොඩමඳොශ 

ළිටන්ද් ත මොට 

නිමරොඹ් ත 

න්මදනුය් ත 

න්මදනුය් ත 
මොඩමඳොශ් ත 

භළද් ත 

තුඹහඹ නහඹ ඹෆමේ ිදහනභට මුහුණ 

දී සිටින ඳවුල් ංයහ 

ඇශර් ත 11 

මීහන්් ත 25 

ඉඟුන්් ත 02 

ඇල්ඩු් ත   

මදොටරහමොට 

25 

තුඹහඹ 
නහඹ ඹෆමේ ිදහනභට මුහුණ 

දී සිටින ඳවුල් ංයහ 

ළිටන්ද් ත මොට 70 

නිමරොඹ් ත 80 

න්මදනුය් ත 50 

භළද් ත 23 

එතු 286 

තුඹහඹ 
නහඹඹෆභ මවේතුමන් 

ිතළන් ඳවුල් ංයහ 
ළිටන්ද් ත මොට 30 
දිවුල්සඳතන තුඹහඹ 06 

නිමරොඹ් ත 20 
න්මදනුය් ත 27 

මොඩමඳොශ ් ත 06 

භළද් ත තුඹහම  ටහයතළන්න ් ත 23 

එතු 112 



ඳහර්ලිමේන්තු 

 (ii) கற்தடி கபைத்றட்டங்கபறல் தபறரட்டு றற 

ங்கள் ற்பொம் உள்ரட்டு றறங்கள் பனம் 

அபல்தடுத்ப்தட்ட கபைத்றட்டங்கள் ணறத் 

ணறக ரக ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) குநறத் கபைத்றட்டங்ககபக் கண்கரறப்தற் 

கரக கபைத்றட்ட எப்தகடப்பு அடிப்தகடறல் 

ஆகனரசகர்கள் ஆட்கசர்க்கப்தட்டுள்பரர்கபர 

ன்தகபெம்; 

 (ii) ஆதணறல், கற்தடி ஆகனரசகர்கபறன் 

ண்றக்கக ரது ன்தகபெம்; 

 (iii) கற்தடி ஆகனரசகர்களுக்கு இபைக்க கண்டி 

தரறல்சரர் ற்பொம் கல்றத் ககககள் 

ரக ன்தகபெம்; 

 (iv) இர்களுக்குச் தசபத்ப்தடுகறன்ந ரரந்ச் 

சம்தபம் ற்பொம் கபொ தகரடுப்தணவுகள் 

ணறத்ணறக ரக ன்தகபெம்;  

 (v) கற்தடி சம்தபம் ற்பொம் தகரடுப்தணவுககபச் 

தசபத்துற்கரக அசரங்கத்றணரல் பைடரந் 

ம் தசனறடப்தட்ட தரத்த் தரகக ரது 

ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the  Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the major  road development projects  

implemented by the Road Development 
Authority in the year 2015; and 

 (ii)  the projects implemented using local funds 
and the projects implemented using foreign 

funds out of the projects mentioned,  

separately? 

(b)  Will  he also inform this House - 

 (i)  whether consultants have been recruited  to 

monitor the  relevant  projects  on  project 

assignment basis;  

 (ii)  if so, the number of aforesaid  consultants; 

 (iii)  the professional and educational 

qualifications that the aforesaid consultants 

should possess; 

 (iv)  the monthly salary and other allowances 

paid to them, separately; and 

 (v)  the total amount of money  spent by the 

Government annually to pay the aforesaid 

salaries and allowances; 

(c)  If not, why? 

ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට ළිබඳතුය භහ 
සබගත* යනහ.  

* සබමේසය භත තඵන ලද ිළිතතුෙ: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
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[න් ටී. යංකය්  ද මොයිහ භවතහ] 
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විශ්රමික  නපතඳිනවෙමයකු  හිමි නිල නිවසය : 
විසතෙ 

ஏய்வுததற்ந சணரறதறக்கரண உத்றகரகபூர் 

இல்னம் : றதம் 
OFFICIAL RESIDENCE ENTITLEMENT OF A RETIRED 

PRESIDENT: DETAILS  
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7.  ගරු එස. සී. මුතුකුභෙණ භහත (ගරු උදය රබ ක 
ගේභන්ිළල භහත මවනුව ) 

    (ரண்புறகு ஸ்.சல. பத்துகுர - ரண்புறகு உ 

தறதரத் கம்ன்தறன சரர்தரக) 

     (The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. Udaya 
Prabhath Gammanpila) 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ ිභහතයතුභහමන් ඇස 
රලසනඹ - (1): 

(ි)  (i) මජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහ, ්න්ද්රිහ කුභහයතුං 
භළ නිඹ ව භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ 
ජනහධිඳ  ධූයමඹන් විශ්රහභ රළූ  දින ව ඔවුන්ට 
විශ්රහමි ජනහධිඳ යමඹකුට හිමි නිර නිහ රඵහ 
දුන් දින මන් මන් ලමඹන් මර්ද; 

 (ii) ආර්.මරේභදහ භළ තුභහ මිඹ ගිඹ දිනඹ ව 
එතුභහමස ආර්ඹහට විශ්රහමි ජනහධිඳ යමඹකුට 
හිමි නිර නි රඵහ දුන් දිනඹ මර්ද; 

 (iii) භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහට ඳභණේ නිර නිේ 
රඵහ දීභ ිහභහනය මර රභහද ීම ඇ  ඵ 
ළිබඳන්මන්ද; 

 (iv) එමේ නිර නිේ රඵහ දීභ ි හභහනය මර රභහද 
ීමභට මවේතු මර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ආ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

ததரது றபைரக ற்பொம் பகரகத்து அகச்சகக் 

ககட்ட றணர: 

(அ) (i) கஜ.ஆர். ஜர்ண அர்கள், சந்றரறக்கர குர 

துங்க அர்கள் ற்பொம் யறந் ரஜதக்ஷ 

அர்கள் சணரறதற தறறபௌபைந்து ஏய்வு 

ததற்ந றகறகளும் இர்களுக்கு ஏய்வு ததற்ந 

சணரறதறதரபைபைக்குரற உத்றகரகபூர் 

இல்னம் ங்கப்தட்ட றகறகளும் தவ்கநரக 

ரக ன்தகபெம்; 

 (ii) ஆர். தறகரம அர்கள் உறரறந் றகற 

ற்பொம் இபைகட தரரறரபைக்கு ஏய்வுததற்ந 

சணரறதற எபைபைக்குரற உத்றகரகபூர் 

இல்னம் ங்கப்தட்ட றகற ரக ன்த 

கபெம்; 

 (iii) யறந் ரஜதக்  அர்களுக்கு ரத்றம் 

உத்றகரகபூர் இல்னம் ங்குறல் றர 

றன்நற ரகற்தட்டுள்பதன்தக அர் 

ற்பொக்தகரள்கறன்நரர ன்தகபெம்; 

 (iv) அவ்ரபொ உத்றகரகபூர் இல்னம் ங்கு 

றல் அசரரரண பகநறல் ரகற் 

தடுற்கரண கரங்கள் ரக ன்தகபெம்; 

 அர்  இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்கநல், ன்? 

asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  separately the dates of retirement from 

Presidency of the Hon. J. R. Jayewardene, 

the Hon. (Mrs.) Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga and the Hon. Mahinda 

Rajapaksa and the dates on which they were 

provided with the official residences 

entitled to a retired president; 

 (ii)  the date on which the Hon. R. Premadasa 

demised and the date on which his spouse 
was provided with the official residence 

entitled to a retired President; 

 (iii)  whether it is admitted that providing an 

official residence to the Hon. Mahinda 

Rajapaksa alone has got delayed 

inordinately; and 

 (iv)  the reasons for the inordinate delay in so 

providing an official residence? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු ආර්.එේ. ෙංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩෙ භහත (ෙ ය 

ඳරිඳලන හ කළභනකෙණ අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ரக ற்பொம் பகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට ළිබඳතුය භහ 

සබගත* යනහ. 
 

* සබමේසය භත තඵන ලද ිළිතතුෙ: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

( )ි  (i)   යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ ිභහතයහංලඹට ිඹ්  
ඵංරහ නිහ ිතරින් හිටපු ජනහධිඳ  මජ්.ආර්. ජඹර්ධන 
භළ තුභහ ව හිටපු ජනහධිඳ නි ්න්ද්රිහ කුභහයතුං 
භළ නිඹ මත නිහ මන් කිතිභ සිදුීම මනොභළත. එමේ 
නමු්  හිටපු ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහමස 
ඳරිවයණඹ වහ මභභ ිභහතයහංලඹට ිඹ්  මොශම 07, 
විමජ්යහභ භහත, ිං ී-106 දයන ඵංරහ නි මන් ය 
ඇත.  

 (ii)   1993 භළයි භ 17න දිනළ  ජනහධිඳ  මල්ේ 
හර්ඹහරමඹන් මභභ ිභහතයහංලඹ මත මඹොමු යන රද 
උඳමදස භත හිටපු ජනහධිඳ  ආර්. මරේභදහ භළ තුභහමස 
ආර්ඹහ න මවේභහ  මරේභදහ භළ නිඹ මත එට නිහ 
වහ ඉදිකිතිේ ිභහතයහංලඹ මත මන් ය   ූ මභභ 
ිභහතයහංලඹට ිඹ්  මොශම 07, සටළන්මභෝ ්රන්ට්හි 
ළිහිටි ී21 ඵංරහ නි 1993-06-26 දින සිට මන් ය 
ඇත.  

  1993-06-26 දින සිට 2007-01.26 දේහ මවේභහ මරේභදහ 
භළ නිඹ ී21 ඵංරහ නිමහි ඳදිංචි සිට ඇ  ිතය, ඉන් 
ිනතුන් එනේ, 2007-01.26 දින සිට මේ දේහ මභභ 
ිභහතයහංලඹට ිඹ්  මොශම 07, මග්රරි භහම්  ළිහිටි සී 
80 නි මත එතුමිඹමස ඳදිංචිඹ වහ මන් ය ඇත. 

 (iii)  නළත. 

 (iv)   නළත. 

   2015-08.26 දිනළ  ජනහධිඳ  මල්ේ හර්ඹහරමඹන් 
මභභ ිභහතයහංලඹ මත මඹොමු යන රද උඳමදස භත, 
මභභ ි භහතයහංලඹට ිඹ්  මොශම 07, විමජ්යහභ භහත, ී-
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ඳහර්ලිමේන්තු 

106 දයන ඵංරහ නි 2015-08-28 දින සිට හිටපු 
ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහමස ඳදිංචිඹ වහ 
මන් ය ඇත. 

(ආ)  දිහශ මනොමේ.  

 

අ ක අඩංගුමේ සටින ත්රිවිධ හමුද සහ මඳොලිස 

නිලධරින්: විසතෙ 
ககதுதசய்ப்தட்ட பப்தகட ற்பொம் ததரபௌஸ் 

கசக ஆபறறணர்: றதம் 
MEMBERS OF TRI FORCES AND POLICE IN CUSTODY: 

DETAILS  

426/’16 

11.ගරු ටී. ෙංජි ක ද මසොයිස භහත (ගරු උදය රබ ක 

ගේභන්ිළල භහත මවනුව ) 
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர - ரண்புறகு உ தறதரத் 

கம்ன்தறன சரர்தரக) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. Udaya 
Prabhath Gammanpila) 

නී ඹ වහ හභඹ ව දේිතණ ංර්ධන ිභහතයතුභහමන් ඇස 

රලසනඹ - (1): 

 (ි)  (i) 2016 ජනහරි 14 දින නවිට ්රසතහදඹ 
ළශළේීමමේ ඳනත ඹටම්  ි් ිඩංගුට මන 
සිටින යුද, නහවි, ගුන් වමුදහ ව මඳොලිස 
මේඹට ිඹ්  හභහකයයින් ංයහ මන් මන් 
ලමඹන් මර්ද; 

 (ii) 2016 ජනහරි 14 දින නවිට ්රසතහදඹ 
ළශළේීමමේ ඳනත මනොන මන්  නී  ඹටම්  
ි් ිඩංගුට මන සිටින යුද, නහවි, ගුන් වමුදහ 
ව මඳොලිස මේඹට ිඹ්  හභහකයයින් ංයහ 
මන් මන් ලමඹන් මර්ද; 

 (iii) ඉවත (i) ඹටම්  ි් ිඩංගුට මන සිටින ිඹමස 
නේ මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ආ) (i) රගී්  එේනළලිමොඩ නභළ  පුද්රමඹකුමස 
ිතුන්දවන්ීමභට ේඵන්ධ ඵට ම්ෝදනහ යමින් 
ි් ිඩංගුට මන සිටින යුද වමුදහ 
හභහකයයින්ට මඳොලීසිඹ විසින් ස යන රද 
ිතය න්ණු ිඩංගු රහලරට ි් න් තඵන 
මභන් මඳොලිස නිරධහරින් ළිරිේ ඵර යන ඵට 
වූ ඳළමිණිලි ිධියණඹට ව මඳොලිසඳ ට 
ඉදිරිඳ්  ය  මඵන ඵ දන්මන්ද; 

 (ii) එමේ ිතය රහලඹන්ට ි් න් තඵන මභන් 
ඵර ශ ඵට ම්ෝදනහ රළූ  මඳොලිස නිරධහරින් 
ේඵන්ධමඹන් මඳොලීසිඹ විභර්ලනඹේ ියමහ 
 මේද; 

 (iii) එකී විභර්ලනම  ර ඹ මර්ද; 

 ඹන්න්  එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

 சட்டபம் எளங்கும் ற்பொம் தற்கு அதறறபைத்ற 

அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) 2016 சணரற 14ஆம் றகறபறல் தங்கர 

டுப்புச் சட்டத்றன் கலழ் ககதுதசய்ப்தட்டுள்ப 

கப்தகட, கடற்தகட, றரணப்தகட ற்பொம் 

ததரபௌஸ் கசககச் கசர்ந் ஆபறறணர் 

கபறன் ண்றக்கக தவ்கநரக ரது; 

 (ii) 2016 சணரற 14ஆம் றகறபறல் தங்கர 

டுப்புச் சட்டம் அல்னர கண சட்டங்கபறன்  

கலழ் ககதுதசய்ப்தட்டுள்ப கப்தகட, 

கடற்தகட, றரணப்தகட ற்பொம் ததரபௌஸ் 

கசககச் கசர்ந் ஆபறறணர்கபறன் 

ண்றக்கக தவ்கநரக ரது; 

 (iii) ககன (i)இன் கலழ் ககது தசய்ப்தட்டுள்பர் 

கபறன் ததர்கள் ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தறகலத் க்தணபௌதகரட நம் ஆதபரபைர் 

கரரற்கதரணகபெடன் 

தரடர்புகடர்கதபண குற்நம் சரட்டப்தட்டு, 

ககதுதசய்ப்தட்டுள்ப இரணு ஆபற 

றணர்களுக்கு, ததரபௌமரரறணரல் ரரறக்கப் 

தட்ட கதரபௌரண றடங்கள் உள்படக்கற 

கூற்பொகபறல் ககதரப்தறடுரபொ, சறன ததரபௌஸ் 

உத்றகரகத்ர்கள் தனந்ப்தடுத்துரக, 

லறன்நத்துக்கும் ததரபௌஸ் ரஅறதபைக்கும் 

பகநப்தரடுகள் பன்கக்கப்தட்டுள்பகக 

அர் அநறரர; 

 (ii) அவ்ரபொ கதரபௌரண கூற்பொக்கபறல் 

ககதரப்தறடுரபொ தனந்ப்தடுத்றரக 

குற்நம் சரட்டப்தட்டுள்ப ததரபௌஸ் 

உத்றகரகத்ர்கள் தரடர்தறல் ததரபௌசரர் 

புனணரய்வுககப ஆம்தறத்துள்பணர; 

 (iii) கற் குநறப்தறட்ட புனணரய்வுகபறன் பன்கணற்நம் 

ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்?  

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  separately the number of members of the 

army, the navy, the air force and the police 

service who are in custody as at 14 January 
2016 under the Prevention of Terrorism 

Act; 

 (ii)  separately the number of members of the 

army, the navy, the air force and the police 

service who are in custody as at 14 January 

2016 under laws other than the Prevention 
of Terrorism Act; and 

 (iii)   the names of the persons in custody under 
(i) above? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  whether he is aware of the fact that 

complaints have been submitted to the 
courts and the Inspector General of Police 

to the effect that the members of the army 

who were taken into custody alleging that 

they are connected to the disappearance of 
a person called Prageeth Ekneligoda are 

being pressurized by a group of policemen 

to sign statements containing falsehoods 

prepared by the police; 
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 (ii)  whether a police inquiry has been launched 

regarding the police officers who have been 
accused of pressurizing the above 

mentioned persons to sign false statements; 

and 

 (iii)  of the progress of the aforesaid inquiry? 

(c)  If not, why? 
 

   

ගරු සගල ෙ කනයක භහත (නීිනය හ සභය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு சரகன த்ரக்க - சட்டபம் எளங்கும் ற்பொம் 

தற்கு அதறறபைத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ එභ රලසනඹට ළිබඳතුය 

සබගත* යනහ. 
 

* සබමේසය භත තඵන ලද ිළිතතුෙ: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

( )ි (i) යුද වමුදහ නිරධහරින්  - 07 

  නහවි වමුදහ නිරධහරින් - 03 

  ගුන් වමුදහ නිරධහරින්  - නැත. 

  මඳොලිස නිරධහරින්  - නැත. 

 (ii) යුද වමුදහ නිරධහරින්  - 04 

  නහවි වමුදහ නිරධහරින්  - නැත. 

  ගුන් වමුදහ නිරධහරින්  - නැත. 

  මඳොලිස නිරධහරින්  - 04 

 (iii) මභමතේ මේ ේඵන්ධමඹන් ඳ් නහ නී භඹ රිඹහභහර් 
ින් ය මනොභළ  ඵළවින් එභ නිරධහරින්මස නේ 
බහත කිතිභ දහ් හයහ් භ මනොමේ. 

(ආ) (i) නළත. එන් ඳළමිණිල්රේ මභමතේ මඳොලිස 
මදඳහර්තමේන්තු මත රළී  මනොභළත. 

 (ii) ඳළන මනොනඟී. 

 (iii) ඳළන මනොනඟී. 

(ඇ) ඳළන මනොනඟී. 

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මඵොමවොභ සතු යි.  

රධහන ටයුතු ආයේබම දී මඹෝජනහ, ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
බහනහඹතුභහ. 

 
ගරු දිමන්ණ ගුණවර්ධන භහත 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ්  දන්නහ, 

බහනහඹතුභහ්  දන්නහ, ආ්ඩඩු ඳේම  රධහන 
ංවිධහඹතුභහ්  දන්නහ, මේ මුළු ඳහර්ලිමේන්තුභ්  දන්නහ, 
ඒහඵද්ධ විඳේම  භන්ත්රී ්ඩඩහඹභට  මඵන ළටලු විඳීභ 
වහ න ඹේ ඹේ තීයණ කිහිඳඹේ ේඵන්ධමඹන් න් 

ථහනහඹතුභහ, ථහනහඹ පුටුමේ ඉමන රහලඹේ ශ 
ඵ. එහිදී වන් වුණහ, මඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ හය බහ ව 
යජම  ගිණුේ ළිබඳඵ හය බහ වහ ිළි නේ යන 

භන්ත්රීන් මදමදමනේ ි මර් ඳ්  යන ඵ. එභ රහලඹ 

යරහ දළන්   ණනහේ ත මරහ  මඵනහ. ඳසුගිඹ ද 

න් ථහනහඹතුභහ ඳේ නහඹ රැසීමමේදී්  කිේහ, "දළන් ඒ 
වරි. භභ ඒ රහල යනහ" කිඹරහ. ිළි ඊමඹ්  ඵරහ මන 
සිටිඹහ, ිද්  ඵරහ මන සිටිඹහ. නමු්  කිඹන්න නහටුයි, 
ඒහඵද්ධ විඳේමඹන් මඹෝජනහ ශ න් භහින්දහනන්ද 

ිලු් භමස ව න් රන්න යණතුං භන්ත්රීතුභන්රහ මදමදනහ 
එභ හය බහ මද වහ ඳ්  යන ඵට න රහලඹ තභ්  
මරහනමඹන් රහල මශේ නළවළ.  

 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, භභ න් ථහනහඹතුභහ භඟ හච්ඡහ 
යරහ එතුභහමස එඟතහ  මඵනහ නේ ි ද ද ඇතුශත ස 
බහ ම  මවෝ ඒ ේඵන්ධමඹන් රහල යන්නේ. කී මදමනේ 

ළඩි මනහද, ඒ නේ මභොනහද කිඹන එ ළිබඳඵ භට මේ 
ිසථහමේදී ිමඵෝධඹේ නළවළ. ඒ ළන භභ එතුභහ භඟ 
හච්ඡහ යරහ, ිද ද ඇතුශත භන්ත්රීයමඹේ වළටිඹට 

මඳෞද්ලි මවෝ ඔඵතුභහ දළනු්  යන්නේ.   

 
ගරු දිමන්ණ ගුණවර්ධන භහත 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We submitted the names three weeks ago. 
 

ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, විඳේඹ ඉදිරිඳ්  යන 
නේ සිඹල්රභ වුණ්  ළිබඳන්න ිළි සදහනේ. ඇ් ත ලමඹන්භ 
මේ Sectoral Oversight Committees - 

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නළවළ. මේ Sectoral Oversight Committees මනොමයි.  

 
ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sectoral Oversight Committeesර වුණ්  ආ්ඩඩුට 
 මඵන හභහකය ංයහ වතයි. විඳේඹට - ිමනකු්  
ඳේරට- දවඹේ දීරහ  මඵනහ. [ඵහධහ කිතිභේ] දිමන්ස 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහට කිඹන්මන් ිමප් ියමුණ 
මභොේද කිඹන එයි. ිමප් ියමුණ න්මන් පුළුන් තයේ 
විඳේම  භන්ත්රීන් මේ Committeesරට ඇතුශ්  කිතිභයි. 

2002 මර්දී යනිල් වි්රභසිංව භළ තුභහ ිභළ  ලමඹන් සිටි 
හරම  මජඹයහජ් රනහන්දුපුල්මල් භළ තුභහ COPE එමේ බහඳ  
ලමඹන් ඳ්  ශ ඵ ඔඵතුභහ්  දන්නහ. ඔඵතුභහට භත ඇ  

මන්. 2002 මර්දී එේ්  ජහ  ඳේ ආ්ඩඩු හරම  
මජඹයහජ් රනහන්දුපුල්මල් භළ තුභහ COPE එමේ බහඳ  
ලමඹන් ඳ්  ශහ. එේ්  ජහ  ඳේම  ර ඳ්  ඹ ආ්ඩඩු 
ඳේඹට ඩහ විඳේම  භන්ත්රීන් හය බහර ඉන්න ඕනෆ 

කිඹන එයි.   

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් රේසභන් කිරිඇල්ර භළ තුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ 
ඳළවළදිලියි. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු දිමන්ණ ගුණවර්ධන භහත 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ළඩි පුය ඉන්මන් ආ්ඩඩුමේ ි ඹ. 
 

ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නේ ටි දුන්නු වි- 

 
ගරු දිමන්ණ ගුණවර්ධන භහත 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නේ දීරහ  මඵන්මන්   තුනට මඳය. 
 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් දිමන්ස ගුණර්ධන භළ තුභහ කිඹන එ ඳළවළදිලියි. 

නිභල් සිරිඳහර භළ තුභහ තභයි එේ්  ජනතහ නිදවස න්ධහනම  
්ඩඩහඹේ නහඹඹහ. ඔඵතුභහමස ඒ නේ ටි නිභල් සිරිඳහර 
භළ තුභහ විසින් න් ථහනහඹතුභහට ඉදිරිඳ්  ශ වි එඹ 

රහලඹට ඳ්  කිතිමේ වළකිඹහේ  මඵනහ. ිද එතුභහ විමද්ලත 
මරහ  මඵනහ. ඹේ කිසි විධිඹට එතුභහ භඟ භට ක හ ය 
න්න පුළුන්භේ රළබුමණෝ  ිළි ඒ රලසනඹ විරහ ිද ද 
ඇතුශත ඔඵතුභහට විඳුභේ මදන්න ඵරහමඳොමයෝ තු මනහ.   

රධහන ටයුතු ආයේබම දී මඹෝජනහ ළිබඳඵ දළනුේදීභ.  න් 
රේසභන් කිරිඇල්ර භළ තුභහ. මඹෝජනහ ිං 1.  

 
ඳර්ලිමේන්තුමේ රැසවීේ 

தரரளுன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

I 
ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  
 

"That notwithstanding  the provisions of the motion agreed to by 

Parliament on 08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 

10.30 a.m. to 7.30 p.m.. At 1.30 p.m.  Standing Order No. 7(5) of 

the Parliament shall operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall  

adjourn the Parliament without question put." 
 

රශ්නය විභසන ලදින්,  සබ සේභත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල  භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  
 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 

on Tuesday,  03rd May, 2016." 
 

රශ්නය විභසන ලදින්,  සබ සේභත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

මඳෞද්ගලික භන්ත්රීන්මප ඳන ක මකටුේඳ ක 
ணற உபொப்தறணர் சட்டபனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

අල් 0  මියතුල් 0 මගෞශිය (සංසථගත ිරරීමේ) 
ඳන ක මකටුේඳත 

அல் ஜரறரத்துல் கவ்ஸிய்ர (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டபனம் 
AL-JAMIATHUL GHAWSIYYAH (INCORPORATION) BILL 

 

ගරු මක්. කදර් භසතන් භහත 
(ரண்புறகு கர. கரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்ககப, தறன்பைம் 

தறககக ரன் சர்ப்தறக்கறன்கநன்:  

  
"அல் ஜரறரத்துல் கவ்ஸிய்ர (கூட்டிகத்ல்) நம் சட்டபனம் 

தகரண்டு அநற ங்கப்தடுரக"  

 
ගරු සන්දි ක සභෙසංහ භහත  
(ரண்புறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
 

විසන් සථිෙ කෙන ලමේ. 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 
 

රශ්නය විභසන ලදින් සබ සේභත විය. 
ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකූලව ඳළමුවන වෙ ිරයවන ලදින්,  එය 

මුරණය ිරරීභ  නිමයෝග කෙන ලමේ.  
වර්ත ිරරීභ සහ 47(5) වන සථවෙ නිමයෝගය ය ම ක ඳන ක 

මකටුේඳත තඳල් 0,  තඳල් 0 මසේව හ මුසලිේ ආගමික ක යුතු  
අභතයතුභ මවත ඳවෙන ලමේ. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி தரல், தரல் 

கசககள் ற்பொம் பஸ்பௌம் ச அபல்கள் அகச்சபைக்கு 

அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

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

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

Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs for report. 

 

ක්රීඩවල මයමේමේ මේ උ කම ක ක රවය 

ගනීභ  එමෙහි සේමුින ඳනත : නිමයෝග 
றகபரட்டுக்கபறல் ஈடுதடும்கதரது ஊக்க 

பைந்து தன்தடுத்துற்கு றரண 

இக்கப்தரட்டுச் சட்டம்: கட்டகபகள் 
CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT ACT: 

REGULATIONS 

 
[ප.බහ. 11.06] 
 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත (ක්රීඩ අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக - றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් 

මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යනහ: 
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"්රීඩහර මඹදීමේ දී උ් ම් ජ රය ළනීභට එමයහි ේමු  ඳනත 

ඹටම්  නිමඹෝ,- 2013 ිං 33 දයන ්රීඩහර මඹදීමේ දී උ් ම් ජ 

රය ළනීභට එමයහි ේමු  ඳනම්  3 න් ඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු 34 

න් ඹ ඹ ටම්  ්රීඩහ ිභහතයයඹහ විසින් හදන රදු, 2016 ජනහරි 18 

දිනළ  ිං 1950/1 දයන ි  විමලේ ළට් ඳ්රම  ඳශ යනු  රළඵ, 
2016.03.09 දින ඉදිරිඳ්  යන රද නිමඹෝ ිනුභත ශ යුතු ඹ.  

(ිභහතය භ්ඩඩරම  ිනුභ ඹ දන්හ  මේ.)" 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, විහදඹ ආයේබ කිතිභට 
ිලය ටයුතු සිදු යන මර ඉල්රහ සිටිනහ. විහදඹ 

ිහනම  භභ ළිබඳතුන් රඵහ මදන්නේ. 
 

රශ්නය සබිමමුඛ් කෙන ලමේ. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
[ප.බහ. 11.07] 

 

ගරු චන්දිභ ගභමප භහත 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ්රීඩහර මඹදීමේදී 

උ් ම් ජ රය ළනීභට එමයහි ේමු  ඳනත ඹටම්  නිමඹෝ 
ළිබඳඵ ි දවස දේන්නට ඉඩ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට සතු යි.  

මරෝ තවනේ උ් ම් ජ ළිබඳඵ වූ නී  ංග්රවඹ 2016 

ින්තර් ජහ  රමිතීන්රට ිනු ිසථහනුකර මොටස 
වතයට ර්ගීයණඹ මනහ. මේ මොටස වතය මභමේයි. එහි 
ඳශමු මොට ඹටම් , සිඹලු ිසථහන්රදී තවනේ රය වහ 

්රභ තයරදී වහ ඉන් ළිටතදී S1 - S6 දේහ ඳන් ර රයඹන් 
වහ M1 - M3 දේහ ්රභ වළය ිමනකු්  සිඹලුභ තවනේ රයඹන් 
"විමලේිතත රයඹන්" මර ළරමනහ. ිං මද ඹටම් , 

තවනේ ්රභ  මඵනහ. ඒ ඹටම් , න්ධිය වහ න්ධිය ංකට 
වළසියීමභ, යහඹනි වහ මබෞ  වළසියීමභ, ජහන උද්දීඳන 
හය ලමඹන් නේ මමයනහ. ිං තුන ඹටම් , තය තුශදී 

තවනේ යන රද රයඹන් වහ ්රභ ලමඹන් උ් ම් ජ -
Cannabinoids- භහද -Glucocorticoids-  මඵනහ. ඒ හ මසභ 
විමලේිතත ්රභරදී තවනේ යනු රළූ රය ලමඹන් භදයහය, 
ීටහ ේමරොර්ස වන් මනහ.  

ඇ් තටභ මභභ ත් ් ඹ ඹටම්  2013දී තභයි හිටපු ්රීඩහ 
ඇභ තුභහ මභභ එඟතහරට ආමේ. එමේ එඟ් ඹ ඳශ 
ශහට ඳසමේ ළට් ඳ්රඹ නිකු්  වුම්ඩ 2013 ළප්තළේඵර් 

භහම  09ළනි දින. මභහිදී ශ්රී රංහ මලි ලමඹන් තවනේ 
උ් ම් ජ ේඵන්ධමඹන් එඟතහ ඳශ මශේ 2011 මඳඵයහරි 
භහම  24ළනිදහ. මලිභ මේ තවනේ උ් ම් ජ ේඵන්ධ 

ේමු ඹ ඇ  වුම්ඩ 1999 උන්ගුමේ ඳළළ  ්රීඩහ ඇභ න්න්මස 
මුළුමේදී ඇ  වුණු එඟතහේ භතයි. ඒ ේඵන්ධමඹන් 
යුමනසමෝ ංවිධහනඹ 2005 ඔේමතෝඵර් 19ළනි දිනයි, මභභ 

න්ණ ේඵන්ධමඹන් එඟතහ ඉදිරිඳ්  මශේ. 2007 මඳඵයහරි 
01ළනිදහ තභයි මභභ එඟතහ ඵරහ් භ වුම්ඩ. ිද න විට 
යටල් 170ේ මේ ේමු ඹට ේඵන්ධ මරහ  මඵනහ. මභභ 
ේමු ඹ ඇ  වුම්ඩ නළ් නේ ිද න විට ්රීඩහ හමසභ 

්රීඩඹන්මස ිනහතඹ ේඵන්ධමඹන් දළඩි ිදහනේ හිත 
ත් ් ඹේ ඇ  මන්න ඉඩ  බුණහ. මේ ිනු ්රීඩමඹේ 
තවනේ උ් ම් ජ රයඹන් ළනීභ, ළඳයීභ, මඳශමීමභ, 

න්තම  තඵහ ළනීභ, විකිණීභ, රහවනඹ, මඵදහ වළතිභ ආදී 
සිඹලුභ මද්ල් ළයදි ඵට ඳ්  මනහ. මභහිදී ි වුන්දු මද සිය 
දඬුභේ ව න්ළිඹල් රේ ඳව - දවඹ ිතය දඩ මුදරට ඹට්  

මනහ. මේ තභයි ජහතයන්තය ්රීඩහමේ දී තවනේ උ් ම් ජ 
බහවිතඹ ේඵන්ධමඹන් ත් ් ඹ.  

ිද ිමප් යමට් ත් ් ඹ මීට ඩහ මනස. ඇ් තටභ                            
ශ්රී රංහමේ තවනේ උ් ම් ජ ළිබඳඵ රලසනඹ ඳළ් ත  මඵද්දී 
්රීඩහමේ බි ළටීභේ ිළි ඳළවළදිලිභ දකිනහ. ඒට මවේතු හධ 
යහශිඹේ  මඵනහ. 2005 ර්මඹන් ඳසමේ ්රීඩහට මද්ලඳහරන 
ඵරඳෆේ ඇ  වුණහ. ඒ හමසභ ජහ  ්රීඩහ ලමඹන් ඳළළ  ි්  
ඳන්දු ්රීඩහ මනුට යර් ්රීඩහ ජහ  ්රීඩහ ලමඹන් නේ 
යන්න ඒ හරම  හිටපු ඵරධහරින් උ් හව ශහ. ඳසු හලීන 
ජහතයන්තය තයරට වබහගි වූ  ශ්රී රංහ යර් ්ඩඩහඹමේ 
නහඹඹකු න තහ සඩීන් හමස ිඹ කහතනඹ වුණහ. ඒ හමසභ 
යමට් නහඹඹන්මස පු්රඹන් යර් ්රීඩහමේ නහඹඹන් ඵට ඳ්  
වුණහ. මේ හමස ඵයඳතශ මනසේ විලහර රභහණඹේ සිද්ධ 
වුණහ.  

ිද මඵොමවෝ මදනකු ්රීඩහ විඹ තුශ ථහ යන්මන් ඳවසුේ 
ේඵන්ධමඹනුයි. වළඵළයි, ිළි මවොටභ ම් න්ේ න්න ඕනෆ 
හයණඹේ  මඵනහ. ිද න මොට ඳහල් දන්න්මන් 
්රීඩහට මඹොමු න්මන් සිඹඹට 5ේ විතයයි. ඒ නිහ ර ඳ්  ඹේ 
ලමඹන් මේ මනස මන්න ඕනෆ.  ්රීඩහට මඹොමු ීමභ සිඹඹට 
5ට සීභහ මන්න එ මවේතුේ තභයි ිද යමට් ඳ න 
ිධයහඳනඹ. ිධයහඳනඹ තුශ දළඩි තයහරි් ඹේ  මඵනහ. 
සිඹලුභ මදභහළිඹන් උ් හව යන්මන් තභන්මස දන්හ 
විලසවිදයහරඹට ඹන්නයි. දන්නු්  ඵරන්මන් විලසවිදයහරඹට 
ඹන්නයි. ඒ නිහ ්රීඩහ ඳළ් තකින්  ඹරහ ිද ටියුන් ඳන්  ව  
ඳහල් ිධයහඳනඹ ළිටුඳ විතයේ දුනහ. විලස විදයහරරට 
දන්න් ඇතුශ්  ය ළනීමේ රභහණඹ ළඩි කිතිභද මභඹට ඵරඳහ 
 මඵනහ.  

ිද  න මොට ශියඹන්මන් සිඹඹට 95ේ ්රීඩහ මනොයන, 
මෞය ේඳන්න මනොන දන්න් ඵට ඳ්  මරහ  මඵනහ. 
වළඵළයි, 2013දී හිටපු ්රීඩහ ඇභ යඹහ ඳළවළදිලි රහල ය 
 බුණහ, ්රීඩහට දන්න් මඹොමු කිතිමේ ර ඳ්  ඹ තුබඳන් 
විලසවිදයහරරට හමසභ රැකිඹහරට ඵහ ළනීමේදී ්රීඩහ 
ිංලමඹන් රකුණු 10ේ එේ යනහ කිඹරහ. වළඵළයි ඒ 
රිඹහ් භ වුණහ නේ මේ ත් ් ඹ මීට ළඩිඹ මනස මන්න 
 බුණහ. නමු් , එඹ රිඹහ් භ මනොීමභ ළන ිළි නහටු 
මනහ.  

ිළි  ්රීඩහ ළන ථහ කිතිමේදී  2010 ආසිඹහනු ්රීඩහ තයඹ 
ළන්  ථහ යන්න ඕනෆ. ආසිඹහනු ්රීඩහ තයර ඳයහජඹ 
ළිබඳඵ මොමින් බහ හර්තහට ිනු, ජහතයන්තය තය වහ 
පුහුණු ීමේරට ්රීඩහ ළිටි ව ්රීඩහහයර සුදුසු ඳවසුේ  බුම්ඩ 
නළවළ; රභහණ්  පුහුණුන්න් හිටිම  නළවළ; පුහුණුන්න්මස 
දළනුභ ඹහ් හලීන මරහ  බුම්ඩ නළවළ. ඳසුගිඹ හරම  ්රීඩහ 
ංර්ධනඹ වහ මශේ මොන්්රහ්  රඵහ දීරහ ්රීඩහහයර  
ඳවසුේ වළදීභ විතයයි. වළඵළයි, එතළනින් එවහට ඹභේ සිද්ධ වුණහ 
කිඹරහ කිඹන්න ිභහන්යි.  

විමලේමඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, නහරළිටිඹ ජඹ ර 
්රීඩහංනඹ ළන. මේ ්රීඩහංණඹ මඵොමවොභ රසනට වදරහ 
 මඵනහ. වළඵළයි,   මඵන මරොකුභ ළටලුභ තභයි මේමේ ්රීඩහ 
තයඹේ ඳ් න්න ි ඹ යන මුදර.  ඒ ිඹ යන මුදර්  එේ 
ිද ්රීඩහ තය ඳ් න්මන් නළ  ත් ් ඹේ ඇ  මරහ 
 මඵනහ. ඒ විතයේ මනොමයි. ඳසුගිඹ හරම  දේ 
පුහුණුන්න්ට තළනේ මනොරළීභ තුශ  ඒ ිඹ මේ ේමේ්රමඹන් 
ඉ්  මරහ  මඵනහ. ඒහට මද්ලඳහරන මවේතන් ඵරඳහරහ 
 මඵනහ. 

 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 

නඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු චන්දිභ ගභමප භහත 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහමස මරහමේදී ථහ යන්න. 

්රීඩයින්මස ඳළ් මතන් ඵළලු්  එමවභයි. ජහතයන්තය 
ණම  ්රීඩඹන් ්රීඩහමන් මු න්නහ ත් ් ඹේ ිද ඇ  
මරහ  මඵනහ. ිද ඳහර්ලිමේන්තුමේ ිර් සන යණතුං භළ තුභහ 

ඉන්නහ. ිර් සන යණතුං භළ තුභහ, ියවින්ද ද සිල්හ භළ තුභහ, 
ඒ හමසභ ඔවුන්මන් ඳසමේ භමවේර ජඹර්ධන ව ංේහය 
හමස ්රීඩඹන් බිහි වුණහ. වළඵළයි, ිද එමවභ ඳසුමඳශ 

්රීඩඹන් බිහින ත් ් ඹේ නළවළ. ඒ නිහ ිද ඒ 
ේඵන්ධමඹන් මරොකු ළටලුේ  මඵනහ. ්රීඩහ 
ශභනහයණම   කීභ බහය දීමේදී ්රීඩහමේ නියුතු වූ උදවිඹට 

විමලේ ිසථහේ මදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඒ ිනු භභ මඹෝජනහ 
යනහ. එතමොට තභයි තභන්මස ි්  දළකීේ ව තභන්මස 
මඳෞද්ලි ්රභමේදඹේ ිනුභනඹ යරහ ්රීඩහට මරොකු 
තළනේ රඵහ මදන්න මේ උදවිඹට වළකිඹහ රළමඵන්මන්. ඒ 

හමසභ ව් තීඹභඹ ලමඹන් ඔවුන් රද ි්  දළකීේ ද මභහිදී 
රමඹෝජනඹට න්න වළකිඹහ රළමඵනහ.  

ඒ විතයේ මනොමයි, ඳහල් ්රීඩහ ිළි නළත මොඩ නළඟිඹ 
යුතුයි. මේ යට ්රීඩහ ේමේ්රමඹන් ඉදිරිඹට මසන්න ිළි මොඳභණ 

උ් හව ශ් , ඳහල් ්රීඩහ මොඩ නඟන්මන් නළ  ඒ වහ 
වළකිඹහ රළමඵන්මන් නළවළ. ළඩි මේඹකින් එදහ ්රීඩහ 
ංර්ධනඹ වුණහඹ කිඹරහ කිේහට ඊට ළඩිඹ ළඩි මේඹකින් ඒ 

ඵරධහරින්මස ආර්ක  භට්ටභ ඉවශ ගිහිල්රහ  මඵනහ. FCID 
එට් , ඒ හමසභ මේ වහ ේඵන්ධ ජනහධිඳ  මොමින් 
බහට්  රළබුණු ඳළමිණිලි ිනු මභභ ත් ් ඹ ිඳට ඳළවළදිලි 

දළන්න පුළුන්. ඒ හමසභ ර්තභහන ්රීඩහ ඇභ තුභහට ්රීඩහ 
ේමේ්රඹ මොඩ න්න වළකිඹහ රළමඵයි කිඹරහ භභ විලසහ 
යනහ. ඒ වහ ිඳට රඵහ මදන්න පුළුන් උඳරිභ වමඹෝඹ 

එතුභහට ි ළි රඵහ මදනහ.  

භභ නිමඹෝජනඹ යන්මන් උතුන්භළද ඳශහත. ඒ හමසභ මේ 
්රීඩහ ළන කිඹද්දි උතුන්භළද ඳශහම්  ්රීඩහ ළිටි මොතයේ 
 බුණ් , ඒහ ංර්ධනඹ ය ළනීමේ රලසනඹේ  මඵනහ. 

ජනතහමස ආර්ක  භට්ටභ්  එේ ්රීඩහට මඹොමු න්න 
පුළුන් හර ඳරිච්මේදඹ ේඵන්ධමඹනු්  ළටලුේ  මඵනහ.  

මේ නමොට "මඹොවුන් පුයඹ" ළ මේහ. 1984න් ිවුන්දු 
ණනහට ඳසමේයි "මඹොවුන් පුයඹ" ළ මේමේ. ඒ "මඹොවුන් 

පුයඹ" ළීමභ්  එේ ඉදිරිම දී තන්ණඹන් එතු යරහ ඔවුන් 
්රීඩහට මඹොමු යන්න ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. විවිධ 
ිඳ්හයරට මඹොමු ීමභ - විමලේමඹන්භ භ් ඳළන්, භ්  රයරට 

ඇේඵළහිීමභ- හමස මද්ලින් ශේහ තන්ණඹන් ්රීඩහට මඹොමු 
යන්න්  ඒ තුබඳන් මභය ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. 
ඉදිරිම දී ්රීඩහ ඇභ තුභහ වයවහ ඒ වහ ර ඳහදන මන් ය 
න්න ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. මේ වහ මර්ඛීඹ ිභහතයහංලඹ 

ඳභණේ මනොමයි, ඳශහ්  බහර්  වමඹෝඹ රඵහ න්න්  
ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. 

ඒ ිනු, ්රීඩහ නඟහ සිටුීමභ වහ ඉදිරිම දී විලහර ළඩ 
මොටේ යන්න ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. ඳසුගිඹ හරම  

"තහන්ණයඹට මවටේ" කිඹරහ ංල්ඳඹේ  බුණහ. වළඵළයි, 
තහන්ණයඹට මවටේ කිඹරහ ංල්ඳඹ  බුණහට, ඒ හරම  
තහන්ණයඹට මවටේ රළබුම්ඩ නළවළ. එේතයහ සීමිත ළිරිට 

විතයයි මවටේ රළබුම්ඩ. ඒ නිහ ිළි මේ ිවුන්ද්මද්දී මඹොවුන් 
පුයඹ ළරහ "තහන්ණයඹට මවටේ" කිඹන ංල්ඳඹ ළන 
ඵරහමඳොමයෝ තුේ දුන්නහ.  ඉදිරිම දී මේ ත් ් ඹ තදුයට්  

ර්ධනඹ යන්න ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. තන්ණඹන් 

හමසභ, ඳසුගිඹ හරම  විවිධ මවේතන් භත ්රීඩහමන් මු 
ියමන  බුණු හිටපු පුහුණුන්න්, මජයසඨඹන් ්රීඩහ 
ේමේ්රඹට ේඵන්ධ ය මන ්රීඩහ ඉවශ නංන්න ිළි 
ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. ්රීඩහ තුශ මේ න විට විවිධ රලසන ඇ  

මරහ  මඵනහ. ඳසුගිඹ හරම   ්රීඩහහය ළසීමේදී විවිධ 
ං්හ ව දණ සිද්ධ මරහ  මඵනහ. ඒහ ේඵන්ධමඹනු්  
ඉදිරිම දී ඳතිේණ ඳ් රහ ිදහශ පුද්රඹන්ට දඬුේ රඵහ 

මදන්න ිලය ටයුතු යනහඹ කිඹමින් භභ නිවඬ නහ. 
මඵොමවොභ සතු යි.  

 
[ප.බහ. 11.18] 
 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භට මභභ ිසථහ රඵහ 
දීභ ළිබඳඵ ඔඵතුභහට සතු න්ත  නහ. මේ ිසථහමේදී  මභභ 

බහ ළමේ ්රීඩහ ිභහතයතුභහ ඉන්නහ නේ මවොයි. මභොද, 
එතුභහමස විඹඹ ේඵන්ධමඹන් ථහ යන මරහමේ 
ඇභ තුභහ්  නළවළ; නිමඹෝජය ඇභ තුභහ්  නළවළ. ඒ නිහ මේ 

හමස ිසථහ න් ඇභ තුභහ මේ න් බහමේ ඉන්නහ නේ 
හුඟහේ මවොයි. ්රීඩහර මඹදීමේදී උ් ම් ජ රය ළනීභට 
එමයහි මුේ  ඳනත ඹටම්  නිමඹෝ ළනයි ිද හච්ඡහ 
යන්මන්. භභ ඉතහභ න්මතෝ නහ, භභ විඹ බහය 

ිභහතයයඹහ වළටිඹට හිටපු හරම  තභයි මේ ඳන්  මටුේඳත 
ස යරහ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳ්  මශේ. තවනේ 
උ් ම් ජ ිධිහරිඹ වයවහ ිමනේ යටල්ර මමයන 

මේහන් එේ ඵරපුහභ, මේ ළිබඳඵ මීට ඩහ න් ඇභ තුභහ 
ිධහනඹ මඹොමු යනහ නේ මවොයි කිඹරහ භභ න් 
ඇභ තුභහට භතේ යනහ. මභොද, මේ ේඵන්ධමඹන් ිමනේ 

යටර  මඵන ඳවසුේ භඟ ළඳීමේදී ිළි ඉන්මන් මොඩහේ 
ඳවබඳන්. ඒ නිහ තවනේ උ් ම් ජ ිධිහරිඹ ළිබඳඵ න් 
ඇභ තුභහමස ිධහන ඹ මඹොමු ය  මේ ආඹතනඹ මීට ඩහ නඟහ 

සිටුන්න, මේ ආඹතනඹට ිලය ඳවසුේ රන්න ඔඵතුභහ 
ටයුතු යන්න කිඹහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ. භභ මේ ළන ළඩිඹ 
ථහ යන්මන් නළවළ.  

ඊශඟට, ්රීඩහ ිභහතයහංලඹ ළිබඳඵ ්න කිහිඳඹේ ථහ 
යන්න භභ ඵරහමඳොමයෝ තු  නහ. න් නිමඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ්  ්රීඩහට ආදයඹ යන මමනේ 
නිහ ඔඵතුභහ්  මේ ිසථහමේ න් බහමේ ඉන්න එ මවොයි. 
2015 ජනහරි භහම  08මනි දහයින් ඳසමේ -පුයහ භහ 15ේ- 
මේ ්රීඩහ විඹ බහය ිභහතයන් මදමඳොශේ සිටිඹහ. ඒ හරම දී 
භභ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී මේ ේඵන්ධමඹන් ථහ මශේ නළවළ. 
මභොද, එතුභන්රහට මේ ේඵන්ධ ිධයඹනඹ යරහ යමන 
ඹන්න හරඹේ මදන්න ඕනෆ නිහ. ඳසුගිඹ භහ 15 හරඹ තුශ 
සිට ්රීඩහමේ ඵයඳතශ ඩහ ළටීභේ සිදු මමින් ඳ නහ. මේ 
විධිඹට ඹන්න ගිමඹෝ  ිඳට මේ ්රීඩහ මොඩ න්න ඵළරි මයි. 
ඒ නිහ මේ ේඵන්ධමඹන් න් ඇභ තුභහමස ිධහනඹ මඹොමු 
යනහ.  

ිනුයහධපුයඹ දිසත්රිේඹ නිමඹෝජනඹ යන ිමප් න් 
භන්ත්රීතුභහ කිේහ, නහරළිටිම  ජඹ ර ්රීඩහංණඹ වදරහ 
 මඵනහඹ, එඹට ල්ලි න්නහ ළඩියි කිඹරහ. එතුභහ ඒ ළන 
දන්මන් නළතු ඇ . මුළු ්රීඩහංණඹටභ ිඹ යන්මන් න්ළිඹල් 
3,000යි. එඹ ඳහරනඹ යන්මන් නය බහමන්. න්ළිඹල් 
3,000ේ්  ිඹ යන්මන් නළතු ඒ හමස ඳවසුේ  මඵන 
්රීඩහංණඹේ මදන්න ඵළවළ, භන්ත්රීතුභනි.  

ඊශඟට එතුභහ කිේහ, ඒ හරම  මොන්්රහ්  විතයයි දුන්මන්, 
මභොකු්  ළඩ මශේ නළවළයි කිඹරහ. එතුභහට වුන්න් මවෝ මදන 
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මතොයතුන් තභයි එතුභහ වළභ දහභ ථහ යන්මන්. න් 

ඇභ තුභනි, ිළි ඒ හරම  මොන්්රහ්  දීරහ නළවළ. ඒ සිඹල්ර 
දීරහ  මඵන්මන් යහජය ආඹතනරටයි. ිනුයහධපුයඹ දිසත්රිේම  
්රීඩහංණඹ්  වදන්මන් CECB එයි, ිමප් නිහ ංර්ධන 
ිධිහරිඹ ඹටම්   මඵන යහජය ආඹතනඹකුයි. ඳශහ්  ්රීඩහංන 

ංකීර්ණ වදන්න දුන්මන් මේ ආඹතනරටයි. න් භන්ත්රීතුභනි, 
ඒ ඔඵතුභහට රළබුණු ළරැදි මතොයතුයේ.  

න් ්රීඩහ ඇභ තුභනි, මේ හයණඹ්  ඔඵතුභහමස 

ිධහනඹට මඹොමු යනහ. මභඹ ්රීඩහ භහයාඹහේ. ඔඵතුභහ 
දන්නහ, මේ ්රීඩහ භහයාඹහ ළන. භහ මභභ ිභහතයහංලඹ බහය 
නිද්දී්  ්රීඩහ භහයාඹහමන් ්රීඩහ මුදහ න්න මරොකු ළ ඩ 

ළිබඳමශේ දිඹ්  ශහ. භහ මේ හයණඹ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී්  
කිේහ. න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, මේ භහයාඹහ ඩන්න 
ගිඹ නිහ මේ භහයාඹහට ේඵන්ධ මිනිසසු ිහනම දී භමස 

මඳෞද්ලි ජීවිතඹ විනහල යන්න ඳහ කුභන්්රණඹ යන ඳව්  
ත් ් ඹට ඳ්  වුණහ. මේ භහයාඹහ ඩනහඹ කිඹන එ ඳවසු 
මදඹේ මනොමයි. වළඵළයි ඒ හරම   භහ ඒ භහයාඹහ ළඩුහ.  

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, හිටපු 

ආයේ මල්ේතුභහමස මඳෞද්ලි මල්ේතුභහ භශර ්රීඩහ 
ංභම  සිටිඹහඹ කිඹරහ. වුන්්  හිතුමේ නළවළ, එතුභහ ියින් 
යන්න පුළුන්ඹ කිඹරහ. එතුභහ මෝඨහබඹ යහජයඳේ හිටපු 

ආයේ මල්ේතුභහමස මඳෞද්ලි මල්ේතුභහ. වළඵළයි භහ 
එතුභහ ියින් ශහ. භහ එතුභහ ියින් මශේ මන මභොන්  
නිහ මනොමයි. භහ එතුභහ ියින් මශේ එතුභහට ඒ හර්ඹ බහයඹ 

වරිවළටි යන්න ඵළරි නිහයි.  

දේ භමස මි්ර ඩිරහන් මඳමර්යහ යහජය ඇභ තුභහ 
ඳ් තයඹට කිඹහ  මඵනහ භහ දළේහ, ඒ දසර ්රීඩහ 
ිභහතයහංලඹ මශේ භහින්දහනන්ද ඇභ තුභහ මනොමයි, නහභල් 

යහජඳේ භන්ත්රීතුභහඹ කිඹරහ. නහභල් යහජඳේ භන්ත්රීතුභහ ්රීඩහ 
ිභහතයහංලඹ ශහ නේ, මෝඨහබඹ යහජඳේ හිටපු ආයේ 
මල්ේතුභහමස මඳෞද්ලි මල්ේතුභහ ියින් යන්න භට 

පුළුන්ද? ිළි ඒ ශහ. ිළි ඒ ්රීඩහ භහයාඹහ ළමශේහ. 
ඔලිේළිේ මිටුට ඕනෆ විධිඹට නටන්න දුන්මන් නළවළ. ිළි 
ඔලිේළිේ භහයාඹහ ළමශේහ. භනිරහල් රනහන්දු භව් භඹහ මුළු ඳහ 

ඳන්දු ්රීඩහභ  විනහල ශහ. ිවුන්දු 8ේ ඵරව් හයමඹන් ඳහ 
ඳන්දු ්රීඩහ ් තහ. ඒ ේඵන්ධමඹන් විලහර මරය ං්හ  බුණහ. 
භනිරහල් රනහන්දුට ඇඟිල්ර දිේ යරහ ථහ යන්න ඉඩ තළබුමේ 
නළවළ. ඔේමොභ ල්ලිරට ් තහ. භනිරහල් රනහන්දුරහ ිළි 

මනන් ඇදරහ එබඳඹට දළේභහ. ඒ භහයාඹහ ිළි ළඩුහ. ඒ ්රීඩහ 
භහයාඹහ ිළි ළඩුහ. වළඵළයි දළන් නළත්  ඒ භහයාඹහ එතු 
මමින් ඹනහ. ඒහ නළත්  සිදු මමින් ඹනහ. න් 

ඇභ තුභනි, මේ ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහමස ිධහනඹ මඹොමු 
මශේ නළ් නේ ඵයඳතශ රලසනඹේ ඇ  නහ.  

මදන හයණඹ මභඹයි. භහ ි භහතයහංලඹ බහය ් තහට ඳසමේ 
්රීඩහ භට මන ඹන්න ඕනෆඹ කිඹන එ භහ දළේහ. ්රීඩහ 

ේඵන්ධමඹන් සිඹලු ඳවසුේ  බුම්ඩ මොශමටයි.  

්රීඩහ භට මනඹන්න ඕනෆඹ කිඹරහ භභ ංල්ඳඹේ 
වළදුහ. රහමද්ීයඹ මල්ේ මොට්ඨහ 319ට ්රීඩහංන 319ේ, 
දිසත්රිේ 25ට ්රීඩහංන 25ේ, ඳශහ්  9ට ්රීඩහංන 9ේ වදන්න 

ඕනෆඹ කිඹන ංල්ඳඹ භහ වදරහ හිටපු ජනහධිඳ තුභහට මන 
ගිහින් දුන්නහ. භභ මේ ංල්ඳඹ ළන කිඹපු භන් එතුභහ ඒ 
මරහමේභ ්රීඩහ භට මනඹන්න න්ළිඹල් මිලිඹන 4,500ේ 

රඵහ දුන්නහ. මරෝම  කිසිභ ජනහධිඳ යමඹේ දහ්  
එමවභ ළඩ යරහ නළවළ. ිළි මේ ්රීඩහ ංකීර්ණ වළදුහ.  

ිද නහරළිටිම  ඉදිමරහ  මඵන ජඹ ර ්රීඩහංණඹ 
ඔඵතුභහ ඇවිල්රහ ඵරන්න. මේ රිඩහංනඹ වළමදන්න ලින් මේ 

්රීඩහංණඹ ඳහවිච්චි මශේ ශභයි 20 මදනහයි. ිද ශභයින් 2,800ේ 

මේ ්රීඩහංණඹ ඳහවිච්චි  යනහ. ්රීඩහංණඹ ඵරන්න එනහඹ 
කිඹරහ මේ නමොට ඔඵතුභහ භට  දින තුනේ  රඵහ දුන්නහ. මවට 
තුන්ළනි දිනඹ. නමු්  ඔඵතුභහ මවට දිනම ්  එන්මන් නළවළ 
කිඹරහ එඹ ිරංගු ශහ. ඔඵතුභහ එන දට ිළි ඒ                           

ංයහ මල්න ටි මඳන්න්නේ, න් ඇභ තුභහ. ිද ශභයින් 
2,800ේ මේ ්රීඩහංණඹ ඳහවිච්චි  යනහ. ිද ඒ ්රීඩහංඹ ඉදි 
ය  මඵන නිහ ඳශමුළනි තහට නහරළිටිඹ ්රීඩහ භහජඹ 

seven-a-side gamesලින් රංහමේ ඳශමුළනි සථහනඹට 
ඇවිල්රහ  මඵනහ. මේ ්රීඩහංණඹ වළදුහට ඳසමේ ඳහඳන්දු 
්රීඩහමන් රංහමේ ඳසළනි සථහනඹට ි ද ිඳ ඇවිල්රහ ඉන්නහ. 

ඔඵතුභහ මේ ්රීඩහංණඹට ඇවිල්රහ ඵරන්න. දහ්  පීනපු 
නළ  ශභයි ිද නහරළිටිඹ ජඹ ර ්රීඩහංණඹ ඳහවිච්චි ය 
භසත රංහ ත් ් ඹට ඇවිල්රහ  මඵනහ. මේ ්රීඩහංණඹ 

ඉදියපු නිහ ජහ  භට්ටමින් ිද ඵළඩ්මින්ටන් ්රීඩිහේ 
බිහිමරහ සිටිනහ. ිඳ භ ට ්රීඩහ මන ගිම  හිටපු ජනහධිඳ  
භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහමස ංල්ඳඹේ භතයි.  

න් ඇභ තුභහ, ඔඵතුභහ ්රීඩහ ිභහතයහංලඹ ඵහය ියමන 

ිදට භහ වතේ මනහ. න්ළිඹල් මිලිඹන 400ේ විඹදේ යරහ 
වදපු භඩරපු ්රීඩහංණඹ විවත යන්න ඔඵතුභහ තභ 
දිනඹේ මදන්මන් නළවළ, ඇභ තුභහ.  එමවභ යන්න එඳහ. න්ළිඹල් 

මිලිඹන 350ේ විඹදේ ය දළන් මවොයණ ්රීඩහංණඹ වදරහ 
ඉයයි. වවසථ ්රීඩහහය, ළිහිනුේ තටහ ඳහවිච්චි යන්න ශභයි 
ඵරහමන ඉන්නහ. ඇභ තුභහමන් දිනඹේ නළවළ කිඹරහ මේ 

්රීඩහංණ විවත මන්මන් නළවළ.  

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භඩරපු ්රීඩහංණඹ ත වදන්න  මඵනහ. 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භඩරපු ්රීඩහංණඹ ත මභොනහද වදන්න  මඵන්මන්?  

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ භහින්දහනන්ද 

ිලු් භමස භන්ත්රීතුභහට ඵහධහ යනහ මනොමයි. භභ උ් තය 
මදන්නේ. භඩරපු ්රීඩහංණඹ තභ ground floor එ 

වදහමන  ඹනහ. ඔඵතුභන්රහ ඒ වදරහ  බුම්ඩ නළවළ. 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මභොන ්රීඩහංණඹද කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹන්න. 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භඩරපුමේ. 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Ground floor එ? 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඹට තට්ටු තභ වදනහ. 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මභො ඹට තට්ටුද? 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න්ණහයරහ ඔඵතුභහ එතළනට ගිහිල්රහ ඵරන්නමෝ. 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ ගිහිල්රහ ඵරපු නිහ  කීමභනුයි කිඹන්මන්, න් 

ඇභ තුභහ.  

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න්ණහයරහ භහ්  එේ එතළනට ඹන්න එන්න. 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භඩරපු ්රීඩහංණඹ වදරහ ඉයයි. 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න්ණහයරහ භහ්  එේ එතළනට ඹන්න එන්න. 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වරි, වරි. ඔඵතුභහ්  එේ ඹන්න භභ එන්නේ. වළඵළයි, 

ඇභ තුභහ මේ ්රීඩහංණඹ මේ නමොට වදරහ ඉයයි. මේ 
්රීඩහංණඹ වදරහ ඉය ඵ ඔඵතුභහ භත  ඹහ න්න. මේ 
්රීඩහංණඹ වදරහ ඉයයි. භහතය ්රීඩහංණඹ වදරහ ඉයයි. ඒ්  

එේභ මවොයණ ්රීඩහංණඹ වදරහ ඉයයි, න් ඇභ තුභහ. මේ 
්රීඩහංන ඉේභනින් විවත යන්න. මේ ්රීඩහංනරට 
්රීඩයින්ට ඹන්න ිසථහ රඵහ මදන්න.  

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භන්ත්රීතුභහ, භභ ඔඵතුභහට 

ඵහධහ යනහ මනොමයි. ත්රිකුණහභරම ්  මවො ්රීඩහංණඹේ 
වදන්න බහයමන  බුණහ, ඔඵතුභහ ්රීඩහ ඇභ යඹහ වළටිඹට 
හිටපු හරම . ිළි ඒ ළන මොඹහ ඵළලුහ. ඔඵතුභහභ වපු ගිවිසුේ 

ිනු මොන්්රහ් න්න් ළඩ ටයුතු ින් යරහ ඵහය 
මදන්න  මඵනහ. මභොද, 10 per cent retention එකු්  
 මඵනහමන්. භවය ිසථහරදී ිළි්  උ් හව ශහ ඒ ිඹ්  

එේ ථහ යන්න. ඒ  ළන මොඹහ ඵරන්න පුළුන් නේ 
මවොයි. 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ත්රිකුණහභරඹ ්රීඩහංණඹ 
ෆදීභ ඳයේකු මන්න මවේතුේ  බුණහ. ඒ ්රීඩහංණඹ වදහමන 
ඹනමොට  ඇටළකිලි ඹේ වමු වුණහ. ඒ නිහ ිධියණඹ 

නිමඹෝඹේ දුන්නහ, ඒ භූමිඹ ඳහවිච්චි යන්න එඳහ කිඹරහ. ඒ 
නිහ ත්රිකුණහභරඹ ්රීඩහංණඹ ළඩ නළතුණහ. රිට් ්රීඩහට්  
එේභ ත්රිකුණහභරම  ්රීඩහංණඹේ වළමදනහ. න් ඇභ තුභහ, 

මේ ංල්ඳඹ ඉතහ මවො ංල්ඳඹේ. නහරළිටිඹ වවසත 
මඵොේසිං ්රීඩහංණඹ විවත යන්න භභ ඔඵතුභහට දින තුනේ 
දීරහ ඉල්ලීේ ශහ. ඔඵතුභහට යහජහරි ඵහුර මන්න පුළුන්. ඒ 
වහ දින තුනේ ඉල්ලු් , ඒ දින තුනභ ිරංගු වුණහ. ඒ, 

ඔඵතුභහමස හර්ඹ ඵහුරතහ නිහ මන්න පුළුන්. නමු්  ඒ දින 
තුනභ ිරංගු වුණහ. ඉ න් භභ ඔඵතුභහට කිඹන්මන් මේයි. ඒ 
්රීඩහංන ඉදි යරහ  මඵන්මන්, ගිහිල්රහ ඒහ විවත යන්න. 

ිළි කිඹන්මන් ඒහ යන්න කිඹන එයි.  

ිද ඵරන්න, ්රීඩහමේ ඵයඳතශ ඩහළටීභේ  මඵනහ. ිද 
්රීඩහ ංේ නළවළ. ිද භවය ්රීඩහ ංේර නිරයණ 

ඳ් රහ නළවළ. ඇභ තුභහ, ්රීඩහ ංේ කීඹ නිරයණ  ඹරහ 
නළද්ද? ්රීඩහ ංේර නිරයණ  ඹරහ නළවළ. ඔඵතුභහ දන්නහ, 
මේ ඳනත්  එේ ළටලුේ භතුමරහ  මඵනහ. යර් ්රීඩහ 

ංභඹ ඳ් යරහ ඉයද? යර් ්රීඩහ ංභඹ ඳ් යරහ ඉයද 
ඇභ තුභහ? 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Election එ  ඹන්න ඕනෆ. 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දහද ඒ  election එ  ඹන්න ඕනෆ ඇභ තුභහ? ගිඹ 

ිවුන්ද්මද් භහර්තු භහම  තභයි ඒ  ඹන්න ඕනෆ. 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ හරම  ඔඵතුභන්රහමන් හිටිම . 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගිඹ ිවුන්ද්මද් භහර්තු භහම  ිළි හිටිම  නළවළ. ඹවඳහරන 

ආ්ඩඩු  බුම්ඩ. 2015 ිළි හිටිඹහද? 2015 භහර්තු භහම  ිළි 
හිටිම  මොමවේද? ඔඵතුභහ ඳළ් ත ඳටරහමනද? ගිඹ ිවුන්ද්මද් 
ඔඵතුභහ ්රීඩහ ඇභ  වළටිඹට හිටිම  නළවළ, නීමන් දිහනහඹ 

ඇභ තුභහ සිටිඹහ. ිද මන මොට ්රීඩහ ංේර නිරයණ 
 ඹරහ නළවළ. ඇභ තුභහ, ිද ්රීඩහ ංේර නිරයණ 
 ඹහන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ි ද ්රීඩහ ඩහමන ළමටනහ.  

න්  රං සුභ ඳහර නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභට 

මඳමනනහ ිද රිට් ්රීඩහට සිද්ධ න මද්ල්.  භභ වළභදහභ 
කිේහ, රිට් ්රීඩහමේ ඳශමු මඳමශේ ්රීඩමඹෝ එ දිට 
 ඹහන්න එඳහ, මදන මඳශේ වදමු කිඹරහ. වළඵළයි, මේ 

monopoly එ ඩන්න ඉඩ දුන්මන් නළවළ. ින් භට ඳශමු මඳශ 
්රීඩමඹෝ ඔේමෝභ ගිඹහ. ඒ ිළි ලින් කිේහ. ඒ නිහ ඒ 
භහයාඹහමන් රිට් ්රීඩහ මොඩන්න. 
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ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මවො ්ඩඩහඹභේ වදන්න මොච්්ය හරඹේ ඹනහද, න් 
භන්ත්රීතුභහ? 

 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හරඹේ ඹනහ මන්. න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ 
දන්න නිහ තභයි ිළි ඒ ළන ලින් කිේමේ. මවොභ ්රීඩමඹෝ 
5ේ, 6ේ ිඳට හිටිඹහ. ඳශමු මඳශ ්රීඩමඹෝ ිළි ශඟ හිටිඹහ. ිළි 
කිේහ, මදන මඳශ ්රීඩමඹෝ ටිේ ඉදිරිඹට මනළල්රහ 
වදන්න කිඹරහ. වළඵළයි, ඳසුගිඹ හරම  ඒ ිඹ වදන්න උ් හව 
මශේ නළවළ. ඒ ළරැද්ද  තභයි භභ මේ කිඹන්මන්. එමවභ වදරහ 
 බුණහ නේ මභමවභ මන්මන් නළවළ. ඒ මජයසඨ ්රීඩමඹෝ 
සිඹලුමදනහ විශ්රහභ ගිඹහභ ඉන්න සිඹලුමදනහ න ්රීඩමඹෝ 
වුණහ. වළඵළයි, ිළි එදහ එ එේමනහ විශ්රහභ ඹරහ මදන මඳශ 
්රීඩමඹෝ ටි එතළනට මනළල්රහ  බුණහ නේ මේ ත් ් ඹ 
ඇ  මන්මන් නළවළ න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි. 

 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හමස යදින්ද ඒ වුම්ඩ? 
 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ තභයි භභ කිඹන්මන්, ිමප් ළයදි කිඹරහ. ඔඵතුභහ ළයදි 
ළිබඳ් ම්  නළ  වුණහට  ිළි ළයදි ළිබඳන්නහ. ඔඵතුභහට 
දයහන්න ඵළරි වුණහට ි ඳට දයහන්න පුළුන්. 

 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ිතය කිඹන්න එඳහ. 
 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ිතය කිඹන්මන් මභොනහටද? ිතය කිඹන්න මදඹේ නළවළ. 
මේහ විවත යන්න ඔඵතුභහට දිනඹේ  මදන්න ඵළරි නේ මන 
මභොනහද ථහ යන්මන්?  ඔඵතුභහට දිනඹේ දී න්න ඵළරි නේ 
ත්  මභොනහද ථහ යන්මන්? දිනඹේ මදන්න ඵළවළ, මදඹේ 
කිේහභ ි වමන ඉන්න ඵළවළ,  ීමයමඹේ මන්න වදනහ.  

න් ඇභ තුභනි, භහ 7ේ ිළි ඵරහමන හිටිඹහ ඔඵතුභහට 
මේහ කිඹන්න. ිළි තයවට මනොමයි මේහ කිඹන්මන්. මෝටි 
ණනේ විඹදේ යරහ වදපු මේ ්රීඩහංන ටි විවත යන්න.  
ඒහ නඩ් තු යන්න විලහර මුදරේ ළඹ මනහ. ඒ නිහ එමවභ 
යන්න එඳහ. දළන් ්රීඩහ ංේර නිරයණ  ඹන්මන් නළවළ. 
භට ්රීඩහ ඹන්මන් නළවළ. ිළි ඳහරට ්රීඩහ ිනිහර්ඹඹ ශහ. 
ිධයහඳන ිභහතයහංලඹ්  භඟ එතුමරහ ිළි ඒ මනුමන් 
රැසීමේ ඳළළ් වුහ. ඒ ළඩ ටවන දළන් රිඹහ් භ න්මන් 
නළවළ. ්රීඩහ ිභහතයහංලඹ වහ ිධයහඳන ිභහතයහංලඹ ඒහඵද්ධ 
මන ගිඹ ඒ ළඩ ටවන දළන් රිඹහ් භ න්මන් නළවළ. න් 
ඇභ තුභහ, ඔඵතුභහට භතයි ිමප් හරම  ිළි ්රීඩහ වහ 
ජහ  ර ඳ්  ඹේ වළදුහ.  ්රීඩහ මයගුරහසි මනස ශහ. ඹටිතර 
ඳවසුේ වහ ජහ  ර ඳ්  ඹේ වළදුහ. ිළි ්රීඩහ භට 
ියමන ගිඹහ. න් ඇභ තුභනි, මේ හයණහ ළන ඔඵතුභහමස 
ිධහනඹ මඹොමු යන්න. නිරධහරින්මන් මේ ටයුතු 
යන්න.  

න් ඇභ තුභනි, ්රීඩඹන්ට ිළි මන්හසිහහයඹේ වදරහ 

දුන්නහ. ඔඵතුභහමස ිභහතයහංලම  නිරධහරින් දළන් ඳවුල් ළිටින් 
ඇවිල්රහ ඒ මන්හසිහහයම  නිදහ න්නහ. ඔඵතුභහමස 
ිභහතයහංලම  වහය ිධයේරහ, ිධයේ  ජනයහල්රහ 
්රීඩඹන්ට වදපු මන්හසිහහයම  හභය ියමන සීඹරහ, 

මු් තරහ ඔේමෝභ නළ රහ ඉන්නහ. 

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ ිහනයි.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මවොයි.  

මේ මන්හසිහහය ්රීඩඹන් මනුමන් වදපු මද්ල්. භභ  
ඔඵතුභහට කිඹන්මන් මේ නිරධහරින්ට ඕනෆ මද්ල් යන්න 
මදන්න එඳහ කිඹන එයි.   නිරධහරිහදඹ  ඇ  මන්න මදන්න 
එඳහ. ඔඵතුභහ මේ ේඵන්ධමඹන් භළදිව්  මන්න. භළදිව් මරහ, 

ඔඵතුභහ මේ භහයාඹහට ඔළු උසන්න මදන්න එඳහ. ිළි 
දන්නහ, ඔඵතුභහ සිඹලුමදනහ භඟ වමඹෝමඹන් ළඩ ටයුතු 
යන්න උ් හව යනහ කිඹරහ. භට හිතුම්ඩ එමවභයි. වළඵළයි, 

එමවභ ළඩ යමන ඹන්න ඵළවළ.  ්රීඩහට ඹේ දළඩි ඳහරනඹේ 
ඔඵතුභහ මමනන්න ඕනෆ. ්රීඩහ ේමේ්රඹ වදන්න නේ, මීට ඩහ 
තද තීයණ ියමන මේ ටයුතු ටි යන්න කිඹන හයණඹ 

ඔඵතුභහට කිඹමින් භභ නිවඬ මනහ. මඵොමවොභ සතු යි. 

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, න් බිභල් ය් නහඹ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 
12 හරඹේ   මඵනහ. 

 
[ප.බහ. 11.30] 

      
ගරු බිභල් 0 ෙ කනයක භහත 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, තවනේ උ් ම් ජ 
ළශළේීමභ ේඵන්ධ නිමඹෝ ඳළනීමභ ේඵන්ධමඹන් න 

න්ණට ිදහශ, ්රීඩහ ේඵන්ධ ඹේ න්ණු කීඳඹේ ථහ 
යන්න ිසථහේ රළී භ ළන තුටු නහ.  

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ිමප් යමට් මොඩේ 

මදමනකුමස ිධහනඹ මඹොමු ීම  මඵන්මන් රිට් ්රීඩහට 
ඳභණයි. නමු්  භෆතදී දකුණු ආසිඹහනු මඹොවුන් ශූයතහ දින     
ශ්රී රංහ දළල්ඳන්දු හන්තහ ්ඩඩහඹභට  සුඵ ඳතන්න මුලින්භ භහ 
මේ ි සථහ මඹොදහ න්න ළභළ යි.   

මේ  භහතවහට එන්න ලින් න් ඇභ තුභහමස ිධහනඹ 
මේ හයණඹට මඹොමු යන්න ළභළ යි. ිමප් නිමඹෝජය 
ථහනහඹතුභහ බහඳ  ධුයඹ දයන  රිට් ්රීඩහ ංේ  හමස 

ඒහට විලහර ේඳ්   මඵනහ. නමු්  න් ඇභ තුභනි,  ිඩු 
ණමන් තභන්මස ජහ  ේමේරනඹ  ඹහන්න  
මොඩනළගිල්රේ්  නළ  භවය ්රීඩහ ංේ  මඵනහ. ඒහ 

රිට් ංේ මනොමයි. ඔඵතුභහ්  දන්නහ විධිඹට ිමප් 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ්  ඉන්නහ, ජහ  භට්ටමේ ළයේ ශූයඹන් ඵට 

1243 1244 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ඳ් වූ නිරධහරි භව් න්න් යහශිඹේ. නමු්  ළයේ ේමේරනඹ 
 මඵන්මන්, මොහුර වන්දිම , ඹන්න්  ඵළරි මොඩනළඟිල්ර. 
නිලසචිත දන්නහ නිහයි භහ මේ හයණඹ ඔඵතුභහමස ිධහනඹට 

මඹොමු යන්මන්. ඒ නිහ මඳොමවෝ  මිනිවහ ත්  මඳොමවෝ  
න, දුප්ඳ්  මිනිවහ ත්  දුප්ඳ්  න ්රභඹ මනුට, 
විමලේමඹන් ේඳ්  ිඩු ්රීඩහ ේමේරනරට ිලය ඳවසුේ 

රඵහ දීභ මමයහි්  ඔඵතුභහමස ිධහනඹ මඹොමු යන්න කිඹහ 
භහ කිඹනහ. මභොද, ්රීඩහ එේ, මදේ විතයේ දියුණු 
කිතිමභන් ි මප් යටට ඉසයවට ඹන්න ඵළරි නිහ.  

න් ඇභ තුභනි, මේ ිද ඉදිරිඳ්  යන න්ණු ළිබඳඵ 
විහදඹේ විලහර ලමඹන් ිඳට නළවළ. ිද මරෝඹ පුයහ ්රීඩහ  
මුදර්  එේ ේඵන්ධ වූ නිහ ඇ  වූ රධහන ළටලුේ තභයි 

තවනේ උ් ම් ජ ඳහවිච්චි කිතිභ. ඇ් මතන්භ මේ, "මල්රභ" 
-"sports"- වුණහට ඳසමේ මච්් ිවුරේ! වුන්්  මිනිසසු 
විමනෝදඹ වහ, හමහි් ඹ වහ, ලතිය සුතහ වහ 
මල්රේ ශහ. නමු්  මේ ධමන්ලසය ්රභඹ ආහට ඳසමේ 

මල්රභ,  ''්රීඩහ" - sports- වුණහ. දළන් මල්රේ යන්මන් 
මුදරට.   

ිළි ඉසය ිවරහ  බුම්ඩ ්රීඩඹකු කිඹන්මන් ඉතහභ මවො 
ලතිය ලේ මඹන් යුේත මමනකු වළටිඹටයි. නමු්  ිළි දළන් 

දන්නහ මද් තභයි, ිමප් යමට් ඳභණේ මනො ින්තර්ජහ  
භට්ටමේ ්රීඩඹන් ඳහ ිවුන්දු 30ේ, 35ේ ඉය වුණහට ඳසු 
මරඩුන් නහඹ කිඹන එ. ඒට මවේතු, ්රීඩඹකුමස ලතියඹ 
මවොභ ලතියඹේ විඹ යුතු වුණහට, මරඩභ ලතිය  මඵන්මන් 

්රීඩඹන්ට ීමභයි. ඇයි ඒ? ඔවුන් තය දිනන්න ිහුන ව ිහු 
මනොන විවිධහහය ර ලේ යණ මද්ල්  ඳහවිච්චි යනහ. ඒ 
නිහ ිහනම දී, ්රීඩඹහමස ලතියඹ ිඳට ආදර්ලඹට න්න 

පුළුන් ලතියඹට ඩහ මරඩ ලතියඹේ ඵට ඳ්  මනහ.   
Dopingරට ඵරඳහන ඇ් ත රණතහ  මඵන්මන් එතළනයි. ඒ 
නිහ ිද ිලු න් ථහ යන්න සිද්ධ මරහ  මඵනහ clean 

sports ළිබඳඵ; ්රීඩහ ළිරිසිදු කිතිභ ළිබඳඵ.  ඒ ළිරිසිදු ත් ් ඹ 
ිද ්රීඩහමේ නළ  මරහ  මඵනහ.   

භමස දළනීමේ වළටිඹට 2013 ිං 33 දයන ඳන න් ඳසුගිඹ 
හරම දී ඔඵතුභන්රහ ආයේබ ය  මඵනහ Sri Lanka Anti-
Doping Agency එ. ආඹතනඹේ ලමඹන් එළනි ආඹතනඹේ 

ජහතයන්තය මයගුරහසිරට ිනු ආයේබ කිතිභ ළිබඳඵ ිඳට 
විහදඹේ නළවළ. උ් ම් ජ ඳහවිච්චි යන්න මඳමශමමන රධහන 
මවේතු ් මතෝ , ිළි දන්නහ එඹ ්රීඩඹන් තනිභ යන 

මදඹේ මනොමයි කිඹරහ. ්රීඩඹන්මන් සිඹඹට 99ේභ මේහ 
යන්මන් පුහුණුන්න්මස දළනු් ීමභ භත. භවය විට මන්  
ිඹමස උඳමදස භත.  

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ිමප් යට හමස යට 
්රීඩඹකු ජහ  භට්ටභට එන මොට  මතේඳයහදු මරහභයි 

එන්මන්. ඒ ිඹ මවොටභ ිද්දළකීේ හිත ිඹ මරයි එන්මන්. ඒ 
හින්දහ එළනි ්රීඩඹන් තය දිනීභ වහ් , තය දිනීභ වයවහ 
රළමඵන ආර්ක  හසි වහ්  ටයුතු යනහ. තයඹේ දිනුහට 

ඳසු තභයි මමශ දළන්ීමේරට ථහ යන්මන්; ිමශවි න්න 
පුළුන්භ  මඵන්මන්. ඒ ිමශවි ීමභ වහ ඔවුන් ල්ඳනහ 
යනහ, මොමවොභ වරි එ මභඩ්ල් එේ මවෝ රඵහන්න ඕනෆ, 

ඊට ඳසු රලසනඹේ නළවළ කිඹරහ.   

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, සුන් හ ජඹසිංව 
ඔලිේළිේ තයඹ දිනපු මරහමේ ඇඹට මරෝඩ ඳදේභ තභයි 
මුලින් වේඵ වුම්ඩ. ඳසු ඇඹට රිදී ඳදේභ වේඵ වුණහ. ඇඹට 

රිදී ඳදේභ වේඵ වුම්ඩ මොමවොභද? ඇඹ වබහගි වූ ඒ තයඹ 

ජඹග්රවණඹ මශේ ඇමභරිහනු ්රීඩිහයි. භට භත වළටිඹට ඒ, 
මේරිඹන් මජෝන්ස. ඇඹ යන් ඳදේභ දිනහ ් තහ. නමු්  ිවුන්දු 
ිටට ඳසු ඔප්පු වුණහ ඇඹ තවනේ උ් ම් ජ ඳහවිච්චි යරහ 
තභයි ඒ ජඹග්රවණඹ රඵහ් ම්  කිඹරහ. ඒ තීන්දුමන් ඳසමේ 

ඇඹට යන් ඳදේභ්  ිහිමි වුණහ; ඇඹමස කීර්  නහභඹ්  නළ  
වුණහ. ඒ සිඹල්ර නළ  වුණහ. නමු්  ඇඹ ්රීඩිහ ලමඹන් 
විවිධ පු්  ඳ් රට ඒ ේඵන්ධ දීපු ළිබඳතුන්ර  බුණහ, ඇඹ 

එතළනට මඹොමු වුම්ඩ ඇඹට  බුණු ආර්ක  රලසන නිහඹ කිඹරහ. 
ිහනම දී ඵළලුමෝ , මභොේද මරහ  මඵන්මන්?   

ිළි ිඹ යපු ්රීඩිහේ විධිඹට, ඒ ඇමභරිහනු ්රීඩිහ 

භසත ්රීඩහ ජීවිතඹ නළ  ය මන  මඵනහ. නමු් , ඇඹ ඒ 
ිවුන්දු ිට ඇතුශත ''NIKE'' ළනි විවිධහහය භහේ මනුමන් 
මඳනී සිටීමභන් උඳඹහ ්  ධනඹ ළන ඇඹභ කිඹනහ, ''භට 

මේ නළ  වුණහට ජී්  මන්න රභහණ් '' කිඹරහ. ඒ නිහ 
්රීඩ ්රීඩිහන් එ ඳළ් තකින් ියණ ිඹ නහ හමසභ, 
ිමනේ ඳළ් මතන් ල්ලි මනුමන් ථහ යන ිඹ ඵට්  ඳ්  
මරහ  මඵනහ. මේ ළිබඳඵ විලහර විහදඹේ ිලය නළවළ. 

නමු් , ්රීඩහ මුදරට -සිඹල්රභ මුදරට- ඹන ්රභඹ  භත ගිඹහට 
ඳසමේ, ්රීඩඹන් මේ තවනේ උ් ම් ජ  -dopes- ඳහවිච්චි 
යන එ නතය යන්න ඵළරි මනහ. ඒ නිහ, ඒ ේඵන්ධ 

තද නී  වදන එ්  ළද් .  

ඒහ ඳතිේහ කිතිභ ළන භභ වරිඹහහයභ දන්මන් නළවළ. 
මේ හයණඹ ේපර්ණමඹන්භ විදයහ් භ ඳර්ම ණ භත තභයි 
ඔප්පු මන්මන්. විමලේමඹන්භ ඒ ේඵන්ධ ිමප් යමට්  මඵන 
ආඹතනරට ඳර්ම ණ කිතිමේ වළකිඹහ  මඵනහද කිඹන එ 

භහ දන්මන් නළවළ, න් ඇභ තුභනි. භට භතයි ඔඵතුභහ ව භහ 
නිමඹෝජනඹ ශ කුන්ණෆර දිසත්රිේම , ිළි ඉතහ ිඹ යන 
මඵොේසිං ්රීඩමඹකුට මේ රලසනඹ ඇ වුණහ. ඔහුට ිදහශ 

උඳමදස දීරහ  බුම්ඩ ආයුර්මේද ෛදයයමඹේ . ිමප් එභ 
ඳර්ම ණ ආඹතනම  ආයුර්මේද ටයුතු ළිබඳඵ ඳර්ම ණ 
ඒඹේ  මඵනහද කිඹරහ, භහ දන්මන් නළවළ.  මභොද, ඒ 

ංකීර්ණයි.  ිළි දන්නහ,  මඵොමවෝ ිඹ තවනේ උ් ම් ජ ිය 
මන, තවනේ උ් ම් ජ ් ම්  නළ  ඵ මඳමනන විධිම  
මන්  මඵමව්  ර් න්නහ ඵ. එළනි ඳර්ම ණ යන්න 

ිඳට ඳවසුේ  මඵනහද කිඹන එ ළන  රලසනඹේ  මඵනහ.  

විමලේමඹන්භ, ්රීඩහ ේමේ්රඹ කිඹන එ ේපර්ණමඹන්භ 
මුදල් භත ඹන ්රභඹේ ඵට ඳ්  මරහ  මඵනහ. ්රීඩ 
්රීඩිහන්මස ආර්ක  ත් ් ඹ සිඹඹට සිඹඹේභ ආ්ඩඩුමන් 
ඵරහ න්න ඕනෆ කිඹරහ ිඳ කිඹන්මන් නළවළ. නමු් , ිඩු 

ණමන්  ඹේ ආහයඹ Code of Ethics   බිඹ යුතුයි. ඹේකිසි 
්රීඩමඹේ උඳ නහඹ, නහඹ හමස තනතුන්රට එනහ නේ,  
්ඩඩහඹභ විනඹ ඳ් හ ළනීභට ිනිහර්ඹමඹන්භ ඔහුමස 

විනඹ ඵරඳහනහ.  

භවය රිට් ්රීඩඹන්ට ිළි රිට් ්රීඩහමේදී ආදයඹ 
යනහ තභයි. නමු්  ඔවුන් මඳනී සිට නළ් ම්   හන්තහන් 
විතයේ බහවිත යන භවය මද්ල් විකිණීභ වහ න 
advertisementsරට විතයයි. ිමනේ  ෆභ එභ ඔවුන් මඳනී 

හිටිඹහ. ඒ හමසභ  භවය ්රීඩඹන් කිරි ළිටි companies 
මනුමන් දිගින් දිටභ advertisementsර මඳනී හිටිඹහ. නමු්   
නසීරන්තම   වි යහඹනි හිත   කිරි ළිටි මභමවට ආහභ,  

එභ ්රීඩඹන්  ඒ ළිබඳඵ  කීභේ ් ම්  නළවළ. ිළි ඔහුට 
ආදයඹ යන්මන් රිට් ්රීඩඹකු නිහයි.  ඔහු ඇවිල්රහ ිඳට 
කිඹනහ, ''ිය කිරි එ මඵොන්න, මේ කිරි එ මඵොන්න'' කිඹරහ.  
ඒහම  වි  මඵනහ කිඹරහ ඔප්පු වුණහට ඳසු එභ ්රීඩඹහ 

ඳළ් ත ඳශහම් ්  නළවළ.  
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න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ්  දන්නහ ඇ , 
මීට ලින් ඳළළ  ඔලිේළිේ ්රීඩහ උමශරල් මදදීභ 
ඇභරිහමේ භයිල් මෂල්ප්ස කිඹන  ළිහිණුේ ්රීඩඹහ ඔලිේළිේ 
ළිහිණුේ තයහලිම දී ශූයතහ 8ේ දිනරහ, යන් ඳදේේ - 
Olympic medals - 8ේ ියමන මරෝ හර්තහේ තඵහ  මඵන 
ඵ. නමු්  ඔහු ඒ තයහලිඹ ඉය මරහ ගිඹ භන් මභොේද 
මශේ? American fast food company එ advertisement  
එට මඳනී සිටිඹහ. ඒමන් ඔහු ඒ යමට් දන්න්ට signal  එේ 
දුන්නහ, භයිල් මෂල්ප්ස හමස දේ ්රීඩඹකු බිහි වුම්ඩ fast 
foods හපු නිහ කිඹරහ. ඊට ඳසමේ ඒ යමට් consumer 
protection society එමන් ඔහුට වින්ද්ධ නඩුේ දළේභහ. ඔහු 
යටට රඵහ දුන් කීර් ඹ නිහ ඔහුට ඒ ේඵන්ධමඹන් දඩඹේ නිඹභ 
වුම්ඩ නළවළ. නමු්  ඔහුට ඒ ළරැද්ද ළිබඳන්න සිද්ධ වුණහ.  

න් ්රීඩහ ඇභ තුභනි, භභ මේ සිඹල්ර එතු යරහ 
කිඹන්මන්, ්රීඩඹන් ිනලය ආහයඹට මුදල් භතභ ටයුතු 
කිතිභ වහ මඹොමු ීමභ සීභහ යන්මන් නළ වුමණෝ , මේ doping 
ේඵන්ධ ඔඵතුභහ වදන මයගුරහසි ළඩේ නළ  මනහ 
කිඹරහයි. මභොද,  medal එේ ිය් තහභ ඕනෆභ විධිඹට 
ල්ලි මවොඹහන්න පුළුන් කිඹරහ මේරිඹන් මජෝන්ස  හමස 
හිතුමෝ  මභොද මන්මන්? මේරිඹන් මජෝන්ස හිතුහ,  "Doping 
case එේ ඔප්පු මන්න ිවුන්ද්දේ විතය ඹනහ. ඒ ිවුන්ද්ද 
ඇතුශතදී වේඵ ය න්න මුදල් ටි ඇ  ජීවිම්  ත ය න්න" 
කිඹරහ. එමවභ වුමණෝ  යමට් ්රීඩහ්  ඉයයි,  ිලු්  ්රීඩඹන්ට 
රළමඵන ආදර්ලමඹනු්  ළඩේ නළ  මනහ. එභ නිහ ිළි 
ඔඵතුභහමන් ඉල්රහ සිටිනහ, විමලේමඹන්භ doping ේඵන්ධ 
ිණඳන්  ලේ භ්  යන භන්, ිමප් ආයුර්මේද ේමේ්රඹ 
වයවහ ව මද්ීයඹ නහභමඹන් එන උ් ම් ජ බහවිත කිතිභ 
ේඵන්ධ  ඳර්ම ණ ටයුතු ළිබඳඵ ඔඵතුභහමස ආඹතනඹ 
ලේ භ්  යන භන්, ්රීඩඹන්ට මුදල් ේඵන්ධ ඳහරනඹේ 
ඇ  කිතිභ්  සිදු යන්න කිඹරහ. භභ කිඹන්මන් ඒ රි ට් 
්රීඩහමන්භ ඳටන් න්න කිඹරහ මනොමයි. ඉසමල්රහභ මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුට ඳන්  මටුේඳතේ මමනන්න. ඔඵතුභහට 
රිට් ඳහර භ්ඩඩරමඹන් එඹ ඳටන් න්න  ිභහන් මයි. නමු්  
ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඳන්  මටුේඳතේ ඉදිරිඳ්  යරහ ේභත 
වුණහභ, ඒ ඳන න් ඒ යන්න පුළුන්. ිඩුභ ණමන් 
නහඹඹහට ව උඳනහඹඹහට්  සීභහේ වදන්න. 
නහඹඹහටයි, උඳනහඹඹහටයි ඒ න්් ඹ රළබුණහභ ඇ . 
මුදලු්  මොඩහේ රළමඵනහ.   

 ඳසුගිඹ T-20 තයහලිඹ ළිබඳඵ ඔඵතුභහට ිමඵෝධඹේ 
ඇ .  භවය කුල් ළඩිච්් ්රීඩඹන්ට ඊශඟ දමේ ල්ලි 
මඳන්නුහභ ඉන්දිඹහට දුරහ ඹන වළටි ිළි දළේහ. ඒ මොල්රන් 
ිමු ිමුමේ කිේහ, "ිළි ය ට මනුමන් මල්රේ යන්මන් 
නළවළ" කිඹරහ. ිළි දන්නහ, යට මනුමන් මල්රේ යන්මන් 
නළ  ඵ. නමු්  රිට් කිඹන්මන්, athletics  කිඹන්මන් මේ යමට් 
මිනිසසුන්මස මද්ල්. ඒ space එ යමට්. එ මිනිමවකුමස talent 
එකින් මභොේද යන්මන්? ්රීඩඹන් 11මදමනේ විතයයි මන් 
්ඩඩහඹභට න්න පුළුන්.  

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒමන් ිදවස මන්මන් 
නළවළ  මන්  ත්  ිඹ නළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ ිළි ඳළවළදිලිභ 
කිඹන්මන්,  මුදල් ේඵන්ධ ිනිහර්මඹන්භ නී ඹේ වදන්න 
කිඹරහයි.  ිළි කිඹන්මන් මුදල් රභහණඹට ඩහ ඒ  කීභ දයන 
හරම දී ඔවුන්ට මඳනී සිටීභට වළකි, ි් ඳ්  ය ත වළකි 
මද්ල්  ේඵන්ධමඹනුයි.  භහ හිතන විධිඹට  “Panama case” එ 
-විශ්ාල මුදල් විශුද්ධිකරණ - සම්බන්ධහ නුත් ලංකාහේ 
්රීඩඹන්මස නේ ෆවිරහ කිඹරහ ආයංචිඹේ  මඵනහ. ්රීඩහ 
ඇභ තුභනි, ඒ ළිබඳඵ ඔඵතුභහ මොඹහ ඵරන්න.  

භමස දළනීමේ වළටිඹට රංහමේ්  තුන් මදමනේ හමස 
ඉන්නහ. ඒහම ්   ්රීඩමඹෝ ඉන්නහ. ඳසුගිඹ  Golden Key 
issue  එමේ්  විලහර ලමඹන් ්රීඩමඹෝ සිටිඹහ ිළි දළේහ. 

්රීඩඹන් මුදල් මොඹහ ළනීභ ළිබඳඵ ිඳට  කිසිභ රලසනඹේ 

නළවළ. නමු්  ්රීඩහ මුදල් භතභ මන ගිමඹෝ   ඔඵතුභහට මභහි  
විනඹේ ඇ  යන්නට ඵළරි මනහ. ඔඵතුභහ anti doping   
ේඵන්ධ Commandosරහට  බහය දුන්න්  මේයන්න ඵළවළ. එභ 
නිහ ්රීඩහමන් මුදල් මොඹහ ළනීභ ේඵන්ධමඹන්  

ිනිහර්ඹමඹන්භ ඹේ විනඹේ  ඇ  යන්න. එතමොට  ිමනේ 
රලසනරට උ් තය  රළමේවි කිඹන හයණඹ  භතු යමින්   භමස 
ථහ ින් යනහ. මඵොමවොභ සතු යි. 

 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මඵොමවොභ සතු යි.   

මීශඟට,  න් තුහය ඉඳුනිල් ි භයමේන භන්ත්රීතුභහ.  

 
[ප.බහ. 11.42] 

 

ගරු තුණෙ ඉඳුනිල් 0 අභෙමසේන භහත 
(ரண்புறகு துர இந்துணறல் அகசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ්රීඩහර මඹදීමේ දී 

උ් ම් ජ රය ළනීභට එමයහි ේමු  ඳනත ඹටම්  නිමඹෝ  
ළිබඳඵ විහදඹ ඳළළ් මන ිද දිනම  මභභ භහතවහ 
ේඵන්ධමඹන් ්න කිහිඳඹේ ථහ කිතිභට රළීභ ළන භහ 
න්මතෝ මනහ. ඒ එේභ භහ නහටුට ඳ්  න 

හයණඹකු්   මඵනහ. න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ 
න භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ිසුන් 
න්නමොට  භහ හිටි ම   එවහ මප්බඳම යි. දළන් ගිහිල්රහ, ගිහිල්රහ, 

ගිහිල්රහ මේ මප්බඳම  ින් භ භන්ත්රියඹහ ශඟට ඉන්න ඊශඟ 
භන්ත්රීයඹහ ඵට ඳ්  මරහ  මඵනහ. එභ නිහ මේ දසර 
භභ මඳොඩි භී ඹකින් ඳසු මනහ. භට්   එවහ ඳළ් ත ට ඹන්නට 

රළමඵන ද දහමදෝ කිඹන නහටු්  හිම්   ඹහමනභ 
තභයි භහ ිද දින මේ විහදඹට වබහගි න්මන්, න් නිමඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි.  [ඵහධහ කිතිභේ] 

ිළි ිද දින ථහ යන්මන් ඉතහභ්  හලීන භහතවහේ 
ළනයි.  ්රීඩහර මඹදීමේදී  උ් ම් ජ රය  ළනීභට  එමයහි  
ේමු  ඳනත ඹටම්  නිමඹෝ ේඵන්ධමඹන් ථහ යන්නට 
ලින් භභ ිද  ්රීඩහ ඳ් ීම  මඵන ත් ් ඹ ළන ථහ 

යන්නට ළභළ යි. ිතීතම  ්රීඩහට රිඹ ශ ජනතහේ, 
්රීඩහට  රිඹ ශ ඳහල් සිසු දන්න් ළිරිේ  හිටපු යට  න් 
්න්දිභ භමස  භන්ත්රීතුභහ කිේහ හමස  ිද ඳහල් දන්න්මන් 

සිඹඹට 5ේ  හමස  රභහණඹේ තභයි රිඩහ  ටයුතුර  නියත 
න්මන්. විබහ භහනසි් ඹ, tuition භහනසි් ඹ, 
මදභවුළිඹන්මස  මඵන භතහද සිඹල්ර නිහ ිද දන්න් 

ේපර්ණමඹන්  ඹහන්ත්රීයණඹ මච්් ගියේ  ටිේ  ඵට ඳ්  
යන රිඹහලිඹ  හිය මරහ ඉන්නහ.  

්රීඩහ කිඹන එ දන්න්ට මඵොමවොභ හඳයහක් රිඹහේ 

වළටිඹට ිර්ථ දේන  භහනසි් ඹේ ිද මදභවුළිඹන් තුශ ඇ  
මරහ  මඵනහ. මේ නිහභ ිද දන්න් තුශ ඳරියඹට ඔමයෝ තු 
දීමේ වළකිඹහ නළ  මරහ  මඵනහ. ිළි පුංචි හරම   මල්රේ 

ඵ්  ඉේහ; මෝේළිට්ටු ඉේහ. ිද සිටින දන්න් මෝේළිට්ටු 
කිඹන්මන් මභොනහද කිඹරහ්  දන්මන් නළවළ. ිද ඉන්නහ 
දන්මෝ හිතන්මන් ඒහ න ජහ ඹේ කිඹහයි. ිළි ළලි-දවිලි භඟ 
ළටුණහ. ව-මොශ, ඇශ-මදොශ, වයහ-ඵහන භඟ ිමප් පුංචි 

හරම දී ිඳ ළටුණහ. න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ 
නිහභ ඳරියඹට ිනුර්තනඹ ීමමේ වළකිඹහ ිඳට රළබුණහ. කුඩහ 
දන්මෝ වළටිඹට, ශියඹන් වළටිඹට ඒ හරම  ිඳ මඵොමවොභ 

ලේ භ්  විධිඹට මොඩ නළඟුණහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ිමප් න් ්රීඩහ ඇභ තුභහ්  මේ ිසථහමේ මේ න් බහමේ 
රැඳී සිටිනහ. භභ ඒ ළන න්මතෝ මනහ. භට භතයි, ිඳ 
මදමදනහ විලසවිදයහරඹට ගිහිල්රහ එට න දඹ විපු 
ආහයඹ. ඒ හරම දී ිළි මදමදනහට් , ත මි්රමඹකුට්  කිේහ, 
"වළිඹේ, dips සිඹඹේ" කිඹහ. ිළි මදමදනහ dips සිඹඹ වරහ 
න් න්මන් නළතු උඩ ඵළලුහ. "මුන් ඹේකුමන්. වළිඹේ, ත 

ඳනවේ" කිඹහ එතමොට කිේහ. ිළි මදමදනහ ආඳසු ඒ dips 
ඳනව්  වරහ උඩ ඵළලුහභ, "දළන් නළඟිටළිඹේ" කිේහ. භභ මේ 
ිසථහමේදී ඒ ළන වන් කිතිමභන් සිදු  මශේ යිහන්ේ 
මනොමයි. ඒ තුබඳන් භභ කිඹන්න වළදුමේ මේයි. ිළි ිමප් ශභහ 
හරඹ තුශ, තන්ණ හරඹ තුශ මොඩ නඟහ ්  ිමප් ජඹයි 
එතළන  බුම්ඩ. මේ භෆත හරම  සිට ිළි පු්  ඳ් ලින් ව 
ජනභහධය තුබඳන් දකිනහ, "්රීඩහ තයඹට වබහගි වුණු දන්මේ 
ඇද ළටුණහ. ිමන් ිහනහට ඒ දන්හ මිඹ ගිඹහ" ඹනහදී 
රව්  . දන්න්ට තය ිනන්න ඵළවළ; භවන්සි මන්න ඵළවළ; 
ිේට ඹන්න ඵළවළ; ඳරියඹට ිනුර්තනඹ මන්න ඵළවළ. 
දන්මෝ ඇද ළමටනහ; මයෝගී මනහ; මිඹ ඹනහ. මේ තභයි 
ිද ්රීඩහට ි් මරහ  මඵන විලහරභ මවදහ්ඹ කිඹන එ්  
භභ විමලේමඹන්භ වන් යන්න ඕනෆ. මේ නිහභ ිද ිමප් 
රජහ මරඩ මරහ. ිද ිමප් ජනවනමඹන් ෆභ 
වතයමදමනකුමන් එේමමනකුට - සිඹඹට විසිඳවේ ිද 
දිඹළඩිඹහ මයෝගීන් ඵට ඳ්  මරහ. මද්ලඳහරමඹෝ වළටිඹට ිඳ 
සිඹලු මදනහ භශ මල්ර ඹනහ. එමේ ගිඹහභ ිළිට ළඩිපුයභ 
ිවන්න ව දකින්න රළී  මඵන්මන් වවද මයෝලින් ව 
ළිබඳහ මයෝලින් මිඹ ගිඹ ි ඹ ළිබඳඵයි.  

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, මරෝ මෞය 
ංවිධහනම  මීේණ ද් ත ිනු මඳනී ඹනහ, මභමේ සිදුන 
භයණලින් සිඹඹට වතබඳවේ සිදු මන්මන් වවදඹ මයෝලින්ඹ 
කිඹන හයණඹ. ිමප් ජනතහමන් සිඹඹට වතබඳවේ 
ළිබඳහලින් මිඹ ඹනහ. මඳණවලු මයෝලින් සිඹඹට ිට 
ජනතහේ මිඹ ඹනහ. ඒ හමසභ සිඹඹට වතේ දිඹළඩිඹහ 
මයෝමඹන් මිඹ ඹනහ. ඉ න් මභන්න මේ විධිඹට ිද භහජම  
සිටින ජනතහ මරඩ  ීමභ නිහ ිද ිඳ ඵයඳතශ රලසනඹට මුහුණ 
ඳහ සිටිනහ. ඒ නිහ විමලේමඹන් තවනේ උ් ම් ජ කිඹන 
හයණඹ ද්විතීයි හයණඹේ න ිතය, මභන්න මේ රහථමි 
හයණඹ ළිබඳඵ ිළි වුන්්  ිධහනඹ මඹොමු යන්න ඕනෆඹ 
කිඹහ භහ හිතනහ. ඒ ළිබඳඵ න් ්රීඩහ ඇභ තුභහමස 

ිධහනඹ්  ිඳ ිනිහර්ඹමඹන්භ මඹොමු යන්න ට ඕනෆ.  

විමලේමඹන්භ ිඳ තුශ  මඵන ආල්ඳ මද ිඳමස 
ිධහනඹ මඹොමු යන්න ඕනෆ.  දුන්නයි, ඊතරඹයි ිය් ත, 
බින්තළන්මන් ඉඳදුණු ජනතහේ සිටිනහ. බින්තළන්මන් ජනතහ 
ඉඳමදන්මන් දුන්නයි, ඊතරඹයි ිය් ත තභන්මස ංසව ඹට 
ආමේණියි. 

වළඵළයි ශ්රී රංහ දුනු විදින්නන්මස ංභඹ රිඹහ් භ 
මන්මන්, ඒ ්රීඩයින් තය දින්මන් මොශම, කුන්ඳු් ම්  
ඉරහ. ව ජමඹන්භ දුන්නයි, ඊතරඹයි ිතට ිය් ත ිඹ 
බින්තළන්මන් ඉන්මදද්දී, දුනු ළිබඳඵ ජහතයන්තය තයරට 
ඹන්මන්, රංහමේදී තය දින්මන් මොශම වම්  ජනතහ. ිමප් 
යමට් ්රීඩහ ළිබඳඵ  මඵන්මන් "මොශමට කිරි, භට ළකිරි" 
කිඹන ංල්ඳඹ. ේලින් බිහි න මඵොමවෝ දේයින්ට යබඳඹ 
- හේදිකාව - හිමි හවන්හන් නැහැ; ඔවුන්ට පිට්ටනි  හිමි හවන්හන් 
නළවළ. මන්  මොටේ මඵොමවෝ දුයට ්රීඩහ තුශ ඒ යරහද 
රඵනහ. ඒ නිහ ිළි මේ ආල්ඳලින් ඵළවළය මන්න ඕනෆ 
කිඹන එ භභ විමලේමඹන්භ මේ ි සථහමේදී කිඹනහ.  

තවනේ උ් ම් ජ ළන භන්ත්රීතුභන්රහ කිහිඳ මදමනේ ථහ 
ශහ. මල්රභ, "sports" ීමභ තුශ මේ ත් ් ඹට ඳරිර්තනඹ 

වුණහ කිේහ. ්රීඩහ යහඳහයඹේ ඵට ඳ්  ීමභ තුශ "තවනේ 
උ් ම් ජ" කිඹන ංල්ඳඹ ළඩි ළඩිමඹන් රිඹහ් භ 
මනහ. විමලේමඹන්භ පුහුණුන්න් වුණ්  භවය 
ිසථහ රදී ඒ වහ ිනුඵර මදනහ, තභන්මස ්රීඩඹන් රඵන 
ජඹග්රවණ රභහණඹ ළඩි ය ළනීභ වහ; තභන්මස ්ඩඩහඹභ 
රඵන cups ටි ළඩි ය ළනීභ වහ; ්රීඩහ ංේ රඵන cups 
ටි ළඩි ය ළනීභ වහ. ඒහ නළළ් ීමභට ඳටන් න්න ඕනෆ 
ඳහමරන්. ඳහල් භට්ටමභන්, මොට්ඨහ භට්ටමභන්, රහඳ 
භට්ටමභන්, ඳශහ්  භට්ටමභන් ඒ ළන ික්ේණඹේ 
මමයන්මන් නළවළ. ඔමවේ ඹන්න ඇයරහ ඉන්නහ. ඳහල් 
භට්ටමභන් දේ ්රීඩමඹෝ බිහි මනහ. ඔවුන් ජහ  භට්ටභට 
ආහට ඳසමේ ජහතයන්තය තයරට ගිඹහභ තවනේ උ් ම් ජ 
බහවිත ය ඇ  ඵ විදයහ් භ ඳතිේණලින් තවවුන් න විට 
දේ ්රීඩමඹෝ ිඳට ි හිමි මන්න ඳටන් න්නහ.  

ඳසුගිඹ හරම  එමවභ සිදු වුණහ. පුහුණුන්න් තභන්මස 
 කීභේ වළටිඹට බහය ිය මන ජහතයන්තයඹට ඹන්න ලින් 

ඳහමල් ඉරහභ ඔවුන් ශිේණඹ යනහ නේ, පුංචි ඳළශ වළටිඹට 
ිළි නිර්භහණඹ යන දේ ්රීඩයින් ිඳට දහ්  ිහිමි 
මන්මන් නළවළ. ඒ ළිබඳඵ්  ිළි විමලේමඹන්භ ිධහනඹ මඹොමු 

යන්න ඕනෆ.  

ිධයහඳන ිභහතයහංලඹ ව ්රීඩහ ිභහතයහංලඹ කිඹන්මන් ිද 
ිභහතයහංල මදේ. ිද විතයේ මනොමයි, ඊමඹ්  මදේ; 
මඳමර්දහ්  මදේ; ිතීතම දී්  මදේ. භභ හිතන වළටිඹට, 
භමස දළේමේ වළටිඹට ිධයහඳන ිභහතයහංලඹ ව ්රීඩහ 

ිභහතයහංලඹ කිඹන ිභහතයහංල මද  ඵද්ධ මන්න ඕනෆ. භභ 
නේ න්මතෝඹට ඳ්  මනහ. මභොද, මේ න යජඹ තුශ 
ිධයහඳන ිභහතය ධුයඹ්  කුන්ණෆර දිසත්රිේඹට වේඵ මරහ 

 මඵනහ, ්රීඩහ ිභහතය ධුයඹ්  කුන්ණෆර දිසත්රිේඹට වේඵ 
මරහ  මඵනහ. භභ හිතන විධිඹට මවො රයහණ මි්රමඹෝ 
මදමදමනේ තභයි මේ ිභහතය ධුය මදමේ ටයුතු යන්මන්. ඒ 
රයහණ මි්ර් ඹ්  ්රීඩහට ආශිර්හදඹේ මයි කිඹරහ භභ 

විලසහ යනහ. මේ මද එට ඵද්ධ මරහ භන්  මශෝ  
ඉතහභ පරදහයී ඵ භභ විමලේමඹන්භ වන් යනහ.  

තවනේ උ් ම් ජ ළිබඳඵ ඳතිේණ වහ ිඳට ඹන මුදර 
භභ හිතන විධිඹට ිමප් යටට ඵයඳතශ විඹදභේ. ඒ සුළුඳටු 

නළවළ. හිමතන හිමතන විධිඹට ඒ ඳතිේණ යන්න ඵළවළ. ඒ 
ඳතිේණ වහ ිලය හේඳර ඉන්දිඹහට ඹන්න මනහ. භභ 
දන්නහ තයභට හභහනයමඹන් එ ඳතිේණඹට ඇමභරිහනු 
මඩොරර් මදසිඹඹ ඳභණ මුදරේ ිඹ යනහ. දශ ලමඹන් 

් තහභ න්ළිඹල් 30,000ට ආන්න මුදරේ එ ඳතිේණඹේ 
වහ විඹදේ යන්න ිඳට සිදු නහ. 2014 ර්ම  විතයේ 
ඳතිේණ වහ ිළි එළනි හේඳර 233ේ ඉන්දිඹහට ඹරහ 

 මඵනහ. 233, න්ළිඹල් 30,000න් ළඩි ශහභ රළමඵන ිඹ 
භභ හිතන වළටිඹට විලහර විඹදභේ. ඒ ිමප් යටට සිදු න විලහර 
ඳහඩුේ. ඒ නිහ ඒ වහ ළඹ යන මුදල් ිළි ි ය කිඹන රහථමි 

හයණහ වහ ළඹ යරහ, මඳොමයොමන් ඳන්න මන්න 
ලින් නිඹමඳෝ මතන් ඩහ දභන්න ටයුතු මශෝ  භභ හිතන 
විධිඹට මේ හයණහ මීට ඩහ යර ව ඳවසු මනහ. භභ ඒ 

ළිබඳඵ්  ිමප් ්රීඩහ ිභහතයතුභහමස ිධහනඹට මඹොමු 
යනහ.  

 ිළි දන්නහ, විවිධ ිමශවි ල්ර, ඖධ ල්ර 
ලේ ජන ඳහන ර් ඕනෆ තයේ  මඵන ඵ. ඒහ මිරදී 
ළනීභට, බහවිත කිතිභට කිසිභ තවනභේ නළවළ. ඒහම  රමි ඹේ 

නළවළ. එ මමශ ළර මඵොමවොභ රසිද්ධ ලේ  ජන 
ඳහනඹේ ිමශවි මන්හ. ඇ මේ ිභහන්ේ වළදුණහභ ිළි්  ඒහ 
ඳහවිච්චි යනහ. PHI භව් තඹහ ඇවිල්රහ ඒහ ඇල්ලුහ. භභ 

භවජන මෞය ඳතිේණ භව් භමඹේමන් ඇහුහභ ඔහු 

1249 1250 

[න් තුහය ඉඳුනිල් ිභයමේන භවතහ] 
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කිඹනහ, "මේ ිමශවි ශ මනොවළකියි. මේ වහ රමි ඹේ 

නළවළ. මේ මේ ආහයමඹන් ලේ  ජන ඳහනඹේ මර ිමශවි 
ශ මනොවළකියි" කිඹරහ. වළඵළයි ිළි වුන්්  දන්නහ, වුන්්  
බහවිත යන භවහ ිභවතඹේ හමස ිළි හිතන භවය මද්ල් 
නීතයනුකර මනොන මද්ල්. මභන්න මේහ විමලේමඹන් ඳහල් 

දන්න් ිය න්නහ; ිඹහමල් ඳහවිච්චි යනහ. මේහ තුබඳනු්  
මඵොමවොභ ි හිතය ත් ් ඹට ිළි ඹනහ.  

විමලේමඹන් මරඩ මයෝ වහ මදන මඵමව් , භහනසි 

මයෝගීන් වහ නිකු්  යන මඵමව් , ළස වහ නිකු්  යන 
Corex-D හමස සියප් ර් ඳහල් දන්න් බහවිත යනහ. ඳහල් 
දන්න් ඒහ උ් ම් ජනඹන් වහ බහවිත යනහ. මේහ වහ 

ිළි වළභ මමනකුමසභ ිධහනඹ විමලේමඹන්භ මඹොමු මන්නට 
ඕනෆ. ිමප් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භළ තුභහ, එතුභහ ිමප් 
හිටපු ්රීඩහ ඇභ තුභහ. භභ කිඹන්මන් නළවළ, එතුභහ ්රීඩහට 

මේඹේ මනොශහ කිඹරහ. එතුභහ ඒ හරම  විතයේ මනොමයි, 
මේ හරම ්  ්රීඩහට මේඹේ යනහ. විමලේමඹන් එතුභහ 
මඳොය මඳොල් ්ඩඩහඹමේ මඵොමවොභ කීර් භ්  හභහකයමඹේ 
වළටිඹට, ඉදිරි මඳශ ඉන්න හභහකයමඹේ වළටිඹට එතුභහ දළන් 

මඳොය මඳොල් මනොමවෝ  මවොය මඳොල් ්රීඩහ යනහ. ආ්ඩඩු 
ඵරම  ඉන්මදද්දී එතුභහ ්රීඩහ ඇභ යඹහ විධිඹට ිමනකු්  
්රීඩහරට වමඹෝඹ දළේවූහ හමසභ එතුභහ දළන් විඳේම  

භන්ත්රීයමඹේ වළටිඹට ඉන්මදද්දී ඒ මවොය මඳොල් ්ඩඩහඹමේ 
ඉිනමින් ඒ ්රීඩහ තුශ මඵොමවොභ හර්ථ නියත මරහ ඉන්නහ.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මභොේද "මවොය මඳොල්" කිඹන්මන්? 

 
ගරු තුණෙ ඉඳුනිල් 0 අභෙමසේන භහත 
(ரண்புறகு துர இந்துணறல் அகசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

"මවොය මඳොල්" කිඹන්මන් ිය තමුන්නහන්මේරහ මේ දිනර 
දිටභ වමන වමන ඹන මඳොල්. [ඵහධහ කිතිභේ]  ඒ ිමප් 
යටට ඵද්ද මච්් "මඳොය මඳොල්" කිඹන ්රීඩහ. තමුන්නහන්මේරහ 
ඒ යමන ඹන විධිඹ ිනු භවන් ඒට කිඹනහ, "මවොය 

මඳොල්" ්රීඩහ කිඹරහ. න් භන්ත්රීතුභනි, ිළි ඹම ඳශහම්  මඳොල් 
ත්රිමෝණම  ජී්  මන හින්දහ මඳොල් ළන ිළි මවොට දන්නහ. 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ලහඳ මන්න නේ මඳොල් 

මඩිඹ මුඩ්ඩ රරහයි වන්න ඕනෆ.  

 
ගරු ටී. ෙංජි ක ද මසොයිස භහත 
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මුඩ්ඩ මනොමයි රන්න ඕනෆ මයොඩ්ඩයි. 

 
ගරු තුණෙ ඉඳුනිල් 0 අභෙමසේන භහත 
(ரண்புறகு துர இந்துணறல் அகசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ආශිර්හද මන්න වන්මන් ඒ මඳොල් මඩිම   මඵන 
මුඩ්ඩ්  එේ. වළඵළයි මුන්නළමවේරහ මඳොල් ළන දන්මන් නළවළ. 
මුන්නළමවේරහ මඳොල් වන වළභ තළනදීභ වන්මන් මඳොල් 

මඩිම   මඵන මුඩ්ඩ්  එේයි. තමුන්නහන්මේරහ මඳොල් 
වන්න්  දන්මන් නළවළ. ලහඳ මන්න නේ වන්න ඕනෆ, ඒ 
මුඩ්ඩ රරහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්මේරහ ඒ මවොය මඳොල් ්රීඩහ ඒ 

විධිඹට යමන ඹෆභ ළිබඳඵ- 

ගරු ටී. ෙංජි ක ද මසොයිස භහත 
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මුඩ්ඩ රරහ ළහුමෝ  මොමවොභ දීද? 

 
ගරු තුණෙ ඉඳුනිල් 0 අභෙමසේන භහත 
(ரண்புறகு துர இந்துணறல் அகசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඒ තභයි. තමුන්නහන්මේරහ ඒ වන තයභට තභයි 

තමුන්නහන්මේරහමස ්ඩඩහඹමේ ිඹ එේමනහ මදන්නහ,  
එේමනහ මදන්නහ ආඳහු මභවහට එන්මන්. එමවභ එන්මන්, 
තමුන්නහන්මේරහ ිඳට ලහඳ මන්න වන නිහද, තමුන්නහමේරහ 
වන ඒ මඳොල් මඩිමඹන් ිඳට ආශිර්හදඹේ මන නිහද කිඹරහ 

භභ මේ ිසථහමේදී තමුන්නහන්මේරහමන් ි වන්න ළභළ යි.  

භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භන්ත්රීතුභහ කිේහ, එතුභහ ්රීඩහ 
ිභහතයහංලඹ යන හරම  නහභල් යහජඳේ භන්ත්රීතුභහ තභයි 

ඇභ භ මශේ කිඹරහ වුද ඇභ යමඹේ කිේහ, නහභල් 
යහජඳේ භළ තුභහ මනොමයි ඇභ භ මශේ එතුභහභයි කිඹරහ. 
එතුභහ ඒට උදහවයණඹේ විධිඹට මනහමේ, නහභල් යහජඳේ 

භළ තුභහ ඇභ භ ශහ නේ ආයේ මල්ේතුභහමස 
මඳෞද්ලි මල්ේයඹහ එතුභහට ි යින් යන්නට වළකිද කිඹන 
හයණඹයි. න් භන්ත්රීතුභනි, නහභල් යහජඳේ භළ තුභහ 

ඇභ භ යපු නිහ තභයි ඒ හරම  ඒ මවෝදය ඥහ  
්ඩඩහඹේ තුශ  බුණු භත ළටුේ ිනු ආයේ 
මල්ේතුභහමස මල්ේයඹහ ියින් යන්න ටයුතු මන්මේ. 
 එමවභ මශේ, තමුන්නහන්මේමස වයිඹට මනොමයි, නහභල් 

යහජඳේ භන්ත්රීතුභහමස වයිඹට කිඹන එ්  තමුන්නහන්මේට 
භතේ යන්න ඕනෆ. ඒ ළිබඳඵ සිහිඳ්  යමින් මේ ිසථහ 
රඵහ දීභ ළිබඳඵ - 

 

ගරු ටී. ෙංජි ක ද මසොයිස භහත 
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මොච්්ය ෆ ළහු්  ඇභ භේ රළමඵන්මන් නළවළ. 

 
ගරු තුණෙ ඉඳුනිල් 0 අභෙමසේන භහත 
(ரண்புறகு துர இந்துணறல் அகசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ිළි න්මතෝ මනහ, ඔඵතුභහ ිභහතය ධුයඹ දයපු හරම  

ටයුතු යපු හර්ථ විරහඹ ළන. න් නහභල් යහජඳේ 
භන්ත්රීතුභහ එභ ිභහතය ධුයම  ටයුතුරට ඇඟිලි වපු 
ආහයඹ්  එතළනින් ඳළවළදිලි නහ.  

ිහන ලමඹන් ඒ ළිබඳඵ වන් යමින්, භට ිසථහ 
රඵහ දීභ ේඵන්ධ න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ ට 
භමස මෞයනීඹ සතු ඹ පුද යමින් භමස ්න සල්ඳඹ 
ින් යනහ. මඵොමවොභ සතු යි. 

[ප.බහ. 11.58] 
 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත (ක්රීඩ අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக - றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශ්රී රංහ උ් ම් ජ භර්දන 

නිමඹෝජයහඹතනඹ විසින් ඳ් හමන ඹහ යුතු තවනේ 
උ් ම් ජ රය ළිබඳඵ ිඳ ළට් ඳ්රම  ඳශ යරහ, ඒ 
විහදඹට න්න ිසථහමේදී ඒ ේඵන්ධ ිදවස දේන්න 
රළීභ ළන භභ ඉතහභ න්මතෝ නහ.  

1251 1252 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ිඳට භතයි 1990දී විතය තවනේ උ් ම් ජ ළිබඳඵ 
විලහර  හතේ මරෝම  ඇ  වුණහ. එතළනින් ඳසමේ 
උ් ම් ජ භර්දනඹ කිඹන හර්ඹ බහයඹ ඇ  යරහ, 1999දී 

මරෝ උ් ම් ජ භර්දන නිමඹෝජයහඹතනඹ ළනඩහමේ 
මභොන්ට්රිඹල් නයම  ළිහිමටේහ. මරෝම  ිමනේ යටරට්  
මභඹ සථහය ආඹතනඹේ විධිඹට සථහළිත යන්නඹ කිඹන 

හයණඹ යුමනසමෝ ංවිධහනඹ විසින් රහල කිතිමභන් ඳසු 
2005.10.19න දහ රංලම  ඳළරිස නුය මේ ආයේබ යරහ, 
ජහතයන්තය ලමඹන් ඒ ේමු ඹ මනහහයින් ඳසමේ 

2011.02.24 ළනි දහ ි ළි නිර ලමඹන් ඒට ි ් න් ශහ.  

භභ සතු න්ත නහ ිමප් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස 
භළ තුභහට, ඔඵතුභහ ්රීඩහ ිභහතයයඹහ වළටිඹට සිටි හරම  
2013 ිං 33 දයන ්රීඩහර මඹදීමේ දී උ් ම් ජ රය ළනීභට 
එමයහි ේමු  ඳනත ඳහර්ලිමේන්තුමේ ේභත යරහ එඹ 

රිඹහ් භ යන්න ිලය යන ටයුතු ටි රෆස  කිතිභ 
ේඵන්ධ. ඒ ිද මරෝම  ිතයලය හයණඹේ ඵට ඳ්  
මරහ  මඵනහ.  

විමලේමඹන්භ ්රීඩහ ් තහභ මභඳභණ හරඹේ ිඳට 
 බුම්ඩ තභන්මස ලේ ඹ, තභන්මස ඇඟ ඇතුමශන් එන ලේ ඹ 

ඳහවිච්චි කිතිභ මි මන කිසිේ මනොමයි. වළඵළයි, ඳසු හලීන 
මේ දිගින් දිටභ ඇවිල්රහ තවනේ උ් ම් ජ රය රඵහ 
ළනීමේ රිඹහලිඹ දේහ ඇදිරහ ගිඹහ. ඒ නිහ ිද ිඳට ඒ 

ආඹතනඹ මොඩේ දියුණු යන්න  මඵනහ. ිමප් තුහය ඉඳුනිල් 
ිභයමේන භන්ත්රීතුභහ කිේහ හමස, ඳසුගිඹ ිවුන්දු ණනහ 
ඵරපුහභ ිළි samples විලහර රභහණඹේ රඵහ ළනීමේදී 

ඉන්දිඹහ ඇතුළු මන්  යටරට ඹන්න සිද්ධ මරහ  මඵනහ. 
මේ හයණම දී ිමප් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භන්ත්රීතුභහ 
කිේහ, "මේ ආඹතනඹ දියුණු යන්න" කිඹරහ. න් භන්ත්රීතුභනි, 

භභ ළභළ යි ඔඵතුභහට කිඹන්න. ඔඵතුභහ ඒ දළන න්න එ 
මවොයි. ිළි මභහි ඳශමුළනි හර්ඹ බහයඹ විධිඹට න්ළිඹල් මිලිඹන 
102 මුදරකින් ේපර්ණ ඳවසුේ හිත මොඩනළඟිල්රේ ඉින 
යන්න සුතදහ ්රීඩහංණඹ ශඟින් ඉඩේ මොටේ ියමන, 

ඳසුගිඹ 31ළනි දහ මුල්ර  ඹරහ ළඩ ඳටන් ් තහ. ඳතිේණ 
ටයුතු යන්න ිලය යන සිඹලුභ ඳවසුේ හිත ආසිඹහමේ 
ඉවශභ භධයසථහනඹේ ඵට ඳ්  කිතිමේ ඵරහමඳොමයෝ තුමන් 

තභයි ඒ මොඩනළඟිල්ර ඉදි යන්න ිලය යන ටයුතු ිළි 
රෆස  මශේ. ිළි දළනට ඒ ටයුතු රිඹහ් භ යමන ඹන්මන් 
්රීඩහ විදයහඹතනම   මඵන ඉතහභ කුඩහ හභය මද තුනේ 

ියමන. ඒ නිහ භහ කිඹන්න ළභළ යි, ඔඵතුභහ ඒ ඳනතට ිනු 
ඳටන් ියමන කුඩහ හභය මද තුන ම න්ණු ඒ හර්ඹඹ ිළි 
සථහය  මොඩනළඟිල්රට ියමන ගිහින්, ඒ දියුණු යන්න 

ටයුතු යනහ කිඹරහ. ළඩ මමයන්මන් නළවළයි කිඹරහ 
ඔඵතුභහ කිේහට, ඔන්න දළන් ිළි එ ළඩේ ඳටන් ියමන 
 මඵනහ. භභ ි මනේ ඒහ කිඹහමන, කිඹහමන ඹන්නේ. 

මදළනි හයණඹ මේයි. න් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස 
භන්ත්රීතුභනි, හිටපු ්රීඩහ ඇභ තුභහ විධිඹට ඔඵතුභහ ්රීඩහ ඩහ 

ළටිරහ; ්රීඩහ ඩහ ළටිරහ කිේහට හභහනයමඹන් විඳේඹට 
ගිඹහභ ිළි්  කිඹන්මන් එමවභ තභයි. කිඹරහ විතයේ භදි. ඒහ 
ඔප්පු යරහ්  මඳන්න්න ඕනෆ. ඩහ ළටුණු ්රීඩහ ංේ 

ණනහේ ේඵන්ධ භභ ඔඵතුභහට කිඹන්න ළභළ යි. භභ 
්රීඩහ ිභහතයහංලඹ බහය න්න මොට ඔඵතුභහමස හරම  ඳටන් 
් ත ්රීඩහ ංේ 17ේ  රලසන  මඵන ්රීඩහ ංේ ඵට ඳ්  
මරහ  බුණහ. ඔඵතුභහ ඔලිේළිේ මිටු්  එේ දිගින් දිටභ 

ය්ඩඩු කිතිමේ ර පරඹේ විධිඹට භභ විලසහ යනහ ඔඵතුභහ 
මවො මදඹේ මන්න ඇ  යන්න වළදුමේ. වළඵළයි, ඔඵතුභහ 

වළදුමේ මද්ලඳහරනඥමඹේ මේට මනළල්රහ දභන්න. 

ඔඵතුභහමස මලි හර්ඹ බහයඹ මරහ  බුම්ඩ ඒ තභයි. [ඵහධහ 
කිතිභේ] භභ කිඹන්මන්, වුන් එේ වුණ් -  [ඵහධහ කිතිභේ] 
රලසනඹේ නළවළ.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් ඇභ තුභහ, ඒ ේපර්ණමඹන් ළයදියි. 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ළයදියි මන්ද? 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කිසිභ මද්ලඳහරනඥමඹේ මනළල්රහ දභන්න 
ඵරහමඳොමයෝ තු වුම්ඩ නළවළ, න් ඇභ තුභහ. ිවුන්දු ණනහේ 

 සමේ එතළන එේතයහ භහයාඹහ එේ  බුණහ.  

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ භභ ළිබඳන්නහ. ඔඵතුභහ ඔලිේළිේ මිටු්  එේ 
ය්ඩඩු කිතිමේ ර පරඹ විධිඹට ිහන ලමඹන් වුම්ඩ 
මභොේද? මොයි විධිඹට ඒ ය්ඩඩු ඳටරහ න්නහද කිඹන 

එ වරිඹට ිමඵෝධ ය මනොමන ඵහහු ඵරමඹන් මේ විහ 
න්න ඹහමේ රලසනඹ ිහන ලමඹන් නතය වුම්ඩ ජහතයන්තය 
ඔලිේළිේ මිටුමේ. ජහතයන්තය ඔලිේළිේ මිටුමන් ිඳට 

මඹෝජනහලිඹේ මනළල්රහ  බුණහ. 2009 ඉරහ දිගින් දිටභ 
ඒ හච්ඡහ ශහ. භභ  ්රීඩහ ඇභ යඹහ විධිඹට ඳ්  වුණහට 
ඳසමේ ගිහිල්රහ ඔවුන් එේ හච්ඡහ ශහ. ඔවුන්මස මලි 

ම්ෝදනහ වුම්ඩ රංහමේ ්රීඩහට  මද්ලඳහරන ලමඹන් -
මද්ලඳහරනඥඹන්- ිතවනහ කිඹන එයි. ඒ ම්ෝදනහ 
යමින් උදහවයණ ණනහේ  ි ඳට මඳන්නුහ. "මභන්න 

මේමේදී  ඇභ යඹහ මේ විධිඹට ිත වරහ  මඵනහ. 
ඇභ යඹහ ළභළ  ිඹ මේමේ බහඳ  යරහ  මඵනහ. 
භවය ඇභ න්, භන්ත්රීන් මනළල්රහ මේමේ බහඳ න් 
යරහ  මඵනහ" කිඹරහ   ම්ෝදනහ විලහර ංයහේ ඔවුන් ිඳට 

මඳන්නුහ. ිහනම  ිළි බි්  ඹට මවේ් තු යරහ තභයි ථහ 
මශේ. ඒ ිවුන්දු ණනහ තුශ ්රීඩහ මද්ලඳහරනීයණඹ ීමමේ 
ර පර ටි තභයි මරොෆන් නුයට ගිහිල්රහ ජහතයන්තය 

ඔලිේළිේ මිටුමේ බහඳ යඹහ් , මල්ේයඹහ්  එේ ිළි 
ශ හච්ඡහරදී  ඔවුන් මඳන්හ දුන්මන්. ඒ නිහ දළන්  මේ 
ඹේ කිසි විධිඹට මනස යන්න ිඳට සිද්ධ මරහ  මඵනහ.  

 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

්රීඩහ මද්ලඳහරනීයණඹ කිතිභ ළිබඳඵ ජහතයන්තය 
ඔලිේළිේ මිටුමන් දුන්නහ කිේ උදහවයණ කිසිඹේ ද 
ඔඵතුභහට ඳහර්ලිමේන්තුමේ බහත යන්න පුළුන්ද? 

 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
උදහවයණ භභ මදන්නේ. ඒ ජහතයන්තය ඔලිේළිේ මිටු 

කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. භභ කිඹන්නේ. ඒට ඕනෆ තයේ උදහවයණ 
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භභ කිඹන්නේ. මේහ සිඹල්රභ ඳළවළදිලි කිඹන්න පුළුන්. එ 

ද ඉන්න බහඳ යඹහ ියින් යරහ ිතුන් මිටු ඳ්  ශ 
ඒහ, ිතුන් මිටු එේ්  ඔවුන් ළිබඳන්මන් නළවළයි කිඹන 
හයණඹ.  මේ හමස ිතුන් මිටු විලහර ංයහේ ඳසුගිඹ 
හරම  ්රීඩහ ිභහතයහංලමඹන් ඳ්  ය  බුණහ.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ හරම  ඔේමොභ ියින් ශහ. 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ියින් මශේ නළවළ. දිගින් දිටභ  බුණහ.  ඔඵතුභහ දන්නහ 
මන්, රිට් ිතුන් මිටු ිවුන්දු ණනහේ; ිවුන්දු ිටේ  බුණ 
ඵ. [ඵහධහ කිතිභේ] නළවළ. ඳසුදහ නළත්  ිතුන් මිටුේ ඳ්  

ශහ මන්.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ. 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළ් ම්  මභොද? 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භමස හරම  ිතුන් මිටුේ  බුම්ඩ නළවළ. 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එතමොට ිමනේ ඔේමොභ ඡන්දමඹන් ඳ්   වුණු උදවිඹද? 
නිලහන්ත යණතුං භව් තඹරහ ඡන්දමඹන් ඳ්  වුණු  උදවිඹද?  
ඡන්දඹ ියින් යරහ ිතුන් මිටුට මනළල්රහ ිතුන් මිටුට 

තභයි දළේමේ. [ඵහධහ කිතිභේ]  

භභ රිට් ්රීඩහ ළන මනභ ථහ යන්නේ. ිතුන් මිටු්  
එේ තභයි මේ රලසනඹ ඳටන් ් ම් . මභහිදී ්රීඩහ 
මද්ලඳහරනීයණඹ ීමමේ රලසනඹ ිඳට මනහහ.  න් නිමඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි, භභ තමුන්නහන්මේට කිඹන්න ළභළ යි, ිද 
මනමොට මේ ේඵන්ධ ඳන්  මටුේඳත වදන ඵ. ඒ 
කිඹන්මන්  ්රීඩහට autonomy එ, නළ් නේ ්රීඩහ ංේරට 

නිදව රඵහ දීමේ  රිඹහලිඹ ළිබඳඵ ජහතයන්තය ඔලිේළිේ 
මිටුමේ ිදවසු්  එේ ිදහශ ඳන්  මටුේඳත ස යරහ 
දළන් ඒ නී ඳ තුභහ ශඟ  මඵනහ. නී ඳ තුභහ ශඟ  මඵන 

තුන් ිඳට ඹේ ඹේ ංවිධහන ේඵන්ධ නළ් නේ ්රීඩහ නිරයණ 
ඳළළ් ීමභ ේඵන්ධ රලසනඹේ  බුණහ. නමු්  ිළි ඒ 
ේඵන්ධමඹනු්  ිලය යන උඳමදස ටි ිය මන ජූමඩෝ 

නිරයණඹ ඉතහ ඉේභනින්  ඹන්න දින ස ය  මඵනහ. 
භළයි භහඹ න විට ඒ ින් මනහ. යර් නිරයණඹට්  
ිලය යන ටයුතු රළවළස  ය  මඵනහ. භළයි භහඹ 
මනමොට ඒ්  ඉය මනහ. ඒ  බුණු ිතුන් මිටු සිඹල්ර 

මේ න විට විසුන්හ වළය- 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒමේ මද්ලඳහරනඹ නළද්ද? 
 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒමේ මද්ලඳහරනඹ නළවළ.  
 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහට ඵරඳෆභේ එන්මන් නළද්ද? 
 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

කිසිභ ඵරඳෆභේ නළවළ. ඵඹ මන්න එඳහ. වුන් මවෝ 
ඵරඳෆභේ මශෝ  ඒට උ් තය මදන්න භභ දන්නහ. කිසි 

ළටලුේ නළවළ.  
 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ වවදඹ හේිතඹට එඟද කිඹන්මන්? 
 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භට කිසිභ ළටලුේ නළවළ. භට වවදඹ හේිතඹ  මඵනහ. මේ 

ිභහතය ධුයම  ළඩ යන මොට වවදඹ හේිතඹට එඟ තභයි 
භභ ටයුතු යන්මන්. ඔඵතුභහ්  දන්නහ ඇ   භභ ඒ 
ංේරට ඳළවළදිලි කිඹහ  මඵනහ, ඒ ංේරට භට 

ිතවන්න  ඹන්න එඳහ කිඹරහ. මභොද, මොයි මරහ වරි 
ඔවුන් ළරැද්දේ මශෝ  ්රීඩහ ඇභ යඹහ වළටිඹට ඒට භට 
ිතවන්න වළකිඹහ  මඵනහ, ඒ ංේ ඇතුමශේ ළරැද්දේ සිද්ධ 
මනහ නේ ඳභණේ.    

 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ කිේහ ්රීඩහට මද්ලඳහරනඹ එන එ ළයදියි 
කිඹරහ. වළඵළයි, ිභළ තුභහ රිට් ්රීඩහ වහ ඔඵතුභහට 
ඉවබඳන් මිටුේ ඳ්  යන්න ගිඹහ.  

 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එමවභ රලසනඹේ නළවළ. කිසිභ මිටුේ ඳ්  යනහ කිඹරහ 
එතුභහ ි ඳට කිඹරහ්  නළවළ. ඒ ළන කිසිභ ළටලුේ නළවළ.  

 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඳ් තයර එමවභ  බුණහ මන්. 
 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ, ඳ්  තයර  බුණ එ මන්. ණන් න්න එඳහ. ඔඵතුභහ 
රඵර මන්න එඳහ. ඉන්න. [ඵහධහ කිතිභේ] වරි, ඉන්න.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඊශඟට රහමද්ීයඹ මල්ේ මොට්ඨහඹට -  [ඵහධහ කිතිභේ] 
භභ ඔඵතුභහට සතු න්ත මනහ - [ඵහධහ කිතිභේ] රඵර 
මන්මන් නළ  මඳොඩ්ඩේ ඉන්නමෝ. හිටපු ්රීඩහ ඇභ තුභනි, 

මඳොඩ්ඩේ ිවමන ඉන්න. ඔඵතුභහ විලහර ළඩ මොටේ ඳටන් 
් තහ, -ඒ ළන භභ සතු න්ත මනහ.- විමලේමඹන් ඳශහ්  
්රීඩහ ංකීර්ණ, දිසත්රිේ ්රීඩහ ංකීර්ණ. වළඵළයි, රහමද්ීයඹ ්රීඩහ 

ංකීර්ණ ඔඵතුභහමස එ විතයේ මඳන්නරහ නිේ හිටිඹහ. 
එතළනින් ඳසමේ රහමද්ීයඹ ්රීඩහ ංකීර්ණ එේ්  වළදුම්ඩ 
නළවළ.  

[ඵහධහ කිතිභේ] ඒ තභයි. ඒට ල්ලි  බුම්ඩ නළවළ. 
න්ළිඹල් මිලිඹන 4000ේ මන් ය  බුණහ. දළන් වදහ මන ඹන 
ඒහට ඒ්  භදි. [ඵහධහ කිතිභේ] නහරළිටිම  ඔඵතුභහමස 

ආනඹට ඳභණේ; ඒ රහමද්ීයඹ මල්ේ මොට්ඨහම  ඳභණේ 
්රීඩහ ළිටිඹ වදරහ  මඵනහ. ආඳසු දහ්  මොඹහ න්න ඵළරි 
න විධිඹට  ඒ වදරහ  මඵනහ. ඒ වරි.  මවොයි. ඔඵතුභහ ඒ 
ය මන  මඵනහ. වළඵළයි, රහමද්ීයඹ මල්ේ මොට්ඨහරට 

ිදහශ ්රීඩහ ළිටි වළදීමේ යහඳහයඹ එතළනින් නතය වුණහ. ි න් 
ජනහධිඳ තුභහමස් , න් ිභළ තුභහමස්  මඹෝජනහ ිනු, මේ 
ිවුන්ද්මද් ඉරහ ඒ ඳටන් න්න ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. 

නළත රහමද්ීයඹ මල්ේ මොට්ඨහ භට්ටමින් ්රීඩහ ළිටි 
ංර්ධනඹ යන ළඩ ළිබඳමශ ි ළි ඳටන් න්නහ.  

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ විමලේමඹන් කිේහ, භඩරපු 

indoor stadium  එ වදරහ ඉයයි කිඹරහ. භහ ගිඹ  මඹ්  ිමප් 
progress review meeting එමේදී මේ ළන ථහ ශහ. ඒමේ 
මඳොමශො තභ්  වදන්න  මඵනහ. ඒ ඉය මන්මන්- [ඵහධහ 

කිතිභේ] Floor එ වදන්න  මඵනහ 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මොමවේද? 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භඩරපු indoor stadium එමේ.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

 (The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භඩරපු indoor stadium එමේ floor එ වදරහ ඉයයි. 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ.  ඔඵතුභහ, භභ ඇභ යඹහ විධිඹට කිඹන එ ිව 

න්නමෝ. [ඵහධහ කිතිභේ] ඔඵතුභහ තභ ්රීඩහ ඇභ යඹහ 
විධිඹට හිතන්න එඳහ. දළන් භභයි ්රීඩහ ඇභ යඹහ. නළ් නේ 

ඔඵතුභහ මභතළනට ඇවි්  ළඩ යන්න, භභ ඔතළනට එන්නේ. 
ඒ මල්සියි. ඒ නිහ න්ණහය, භභ කිඹන එ ම් න්ේ න්න.  

භඩරපු indoor stadium එමේ රලසනඹේ  මඵනහ. 

භහතය්  එමවභයි. ිළි ගිඹ  ම  නිතිේණඹට ගිඹහ.  භහතය්  
රලසන ණනහේ  මඵනහ. න් දිමන්ස ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභනි, භහ ඔඵතුභහට්  කිේහ, එහි pavilion එේ නළවළ. 
භව දහමල් මිනිසසුන්ට ඒ ඇතුමශේ ඉන්න ඵළවළ. ඳඩි මඳශේ 

විතයේ වදරහ  මඵනහ. ඳඩි මඳශ උඩ මිනිසසු ඉන්මන් නළවළ. ඒ 

නිහ භහ කිේහ, pavilion එේ එේ ේපර්ණමඹන් ඒ 
වදන්න කිඹරහ. ජූලි භහම  04 ළනිදහට ඒ වදරහ ඉය වුණහභ 
ිලය යන  ඉ රි ළඩ ටයුතු ටි ි ළි  යනහ.  

ඵ්ඩඩහයභ indoor stadium  එමේ්  රලසනඹේ  බුණහ, ඒ 
මඵදහ ළනීභ ළිබඳඵ, ියි හසිභ හටද කිඹන එ ළිබඳඵ. 

ඒ රලසනඹ දළන් නියහයණඹ යරහ ඉයයි. ඒ්  ිළි ඉතහභ 
ඉේභනින් විවත යනහ. ඒ හමසභ ඔඵතුභහ නිමඹෝජනඹ යන  
නහරළිටිම  වදරහ  මඵන වවසථ ්රීඩහංණඹ විවත කිතිභ 
ළන හච්ඡහ යන්න තුන් තහේ ඉල්ලුහ කිඹරහ ඔඵතුභහ 
ිතයඹේ රහල ශහ. එ තහදි ඔඵතුභහට එන්න විධිඹේ 
නළවළ කිේහ. ිමනේ තහමේ භට එන්න ඵළරි වුණහ. ඊශඟට මවට 
දිනම ්  ිමප් ඳේම  විමලේ ළඩ ළිබඳමශේ  මඵන ඵ 
ඔඵතුභහ දන්නහ. ඔඵතුභහට ථහ යරහ මේ ළන කිේහභ 
ඔඵතුභහ "භේ නළවළ"  කිඹරහ කිේහට ඳසමේයි ඒ්  නතය 
මශේ. ිළි මේ වහ ිමරේල් භහම  දිනඹේ මන් යරහ 
 මඵනහ.- [ඵහධහ කිතිභේ] නළවළ, රඵර මන්න එඳහ. ඔඵතුභහ 
විතයේ මනොමයි, භභ්  මනොමඹේ ළඩ ටයුතුරට යට මට්භ 
දුනහ. නමු් , ඔඵතුභහ මනුමන් ිළි ඒ ටයු් ත යනහ. 
බඹ මන්න එඳහ. ඒ නිහ ඒ ළන රඵර මන්න එඳහ. 
ඔඵතුභහ්  එේ එතු මරහ ඒ ළඩ ටයුතු ටි යන්න ිළි 
සදහනේ. 

ඊට ිභතය, විමලේමඹන් ්රීඩහ වහ ිධයහඳන ිභහතයහංලඹ 
ිතය ේඵන්ධතහ වදහ න්න ඒ හරම  ඉන්භ ඔඵතුභහට්  
වුභනහ මරහ  බුණහ. වළඵළයි, එදහ විලහර රලසන ණනහේ 
 බුණහ. මේ න මොට ිළි න් ිකිර වියහජ් හරිඹේ 
භළ තුභහ, න් භලිේ භයවි්රභ භළ තුභහ ඇතුළු ඇභ න්න් 
කිහිඳ මදමනකුමන් යු්  විමලේ මිටුේ  ඳ්  ය   මඵනහ. 
ඒ මිටුමේ නිර්මද්ල ිනු ිළි රිඹහදහභඹේ ඳටන් ියමන 
 මඵනහ, talent identification ේඵන්ධ. මේ ළන 

ඔඵතුභහමස හරහනුමේ ථහ යරහ  බුම්ඩ නළවළ.  නමු් , 
ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු නහ, ඳහල්ර ඉන්න ිවුන්දු 14ට ිඩු 
ශභයින් සිඹලු මදනහභ එට එතු යරහ ඔවුන්මස talent   එ -
දේතහ- දේන ්රීඩහ මභොේද කිඹරහ වඳුනහමන ඒ 
්රීඩහමන් ඔවුන් මතෝයහ මන ංචිතත යරහ ඉසයවට 
මමනන්න. ඒ වහ ිළි ඳශමු ළඩ ළිබඳමශ ඳටන් ් තහ.  මේ 
රිඹහදහභඹ ිළි ඉසයවට යමන ඹනහ. මරහ භදි නිහ භට  
විසතය කිඹන්න විධිඹේ නළවළ. මේ විධිම  ළඩ මොටස  
ණනහේ ්රීඩහ ිභහතයහංලඹ්  එේ එතු මරහ ිළි ඳටන් 
ියමන  මඵනහ.  

ඒ විතයේ මනොමයි, භහ දිසත්රිේමඹන් දිසත්රිේඹට ඹනහ, 
සිඹලුභ ්රීඩහ ංේ වමු මන්න. ගිඹ  ම  ිළි භහතය දිසත්රිේ 
්රීඩහ ංේ සිඹල්ර වමු වුණහ. ිමප් ජහ  තරම  ්රීඩහ ංේ 
ටි එතු යමන- [ඵහධහ කිතිභේ] භහතයට ිලු් භමස 
භළ තුභහට ථහ යරහ  බුණහ. එතුභහ ආමේ නළ  වුණහට භට 
යන්න මදඹේ නළවළ.   

ිළි භවනුය්  ඒ ළඩ ළිබඳමශේ ශහ, මේ විධිඹටභ ්රීඩහ 
ංේ එතු යමන. ඔවුන්මස ළඩ ළිබඳමශ මභොේද, ඔවුන් 
මේ ිවුන්ද්ද ඇතුශත යන්න වදන්මන් මභොේද කිඹන එ 
ඔවුන් එේ හච්ඡහ යරහ ඒට මුදල් මදන ළඩ ළිබඳමශකුයි 
ිළි රිඹහ් භ යන්න වදන්මන්.  

න් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, 
්රීඩඹන්ට මන්හසිහහයඹේ වදරහ දීභ ේඵන්ධ. ඇ් තටභ 
ඒ මන්හසිහහයඹ ළන භහ නහටු මනහ. ඔඵතුභහ ඒ 
ඵරන්න නළ  ඇ . ඔඵතුභහ්  මඳොඩ්ඩේ මෞන්දර්ඹඹට ඵය 

මමනේ. ඒ මන්හසිහහයඹ කුකුළු මොටුේ හමයි. 
ඔඵතුභහ දන්නහ. ඒමේ උඩ තට්ටුමේ  මඵන-[ඵහධහ කිතිභේ] 

1257 1258 

[න් දඹහසිරි ජඹමේය භවතහ] 
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ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එවහ  ඳළ් ම්   මඵන එමේ  හභය ඵරන්න.  

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එවහ ඳළ් ම්   මඵන එමේ ඉසය ඉරහභ හභය මදේ 

 බුණහ. ඔඵතුභහමස drivers රහ ඒමේ හිටිම .  

 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ.  

 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළ් ම්  මභොද? හිටිඹහ. දළන් ඒට පුන්දු මරහයි 

 මඵන්මන්. දළන් ඒමේ නිරධහරින් ඉන්නහ. ිය වදරහ  මඵන 

්රීඩහ මන්හසිහහයඹ- [ඵහධහ කිතිභේ] 

 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භමස නිරධහරින් එහි  සිටිම  නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ ඉල්රහ 
ිසය න්න.   

 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහමස ට්ටිඹ මොමවේ්  හිටිම  නළද්ද?  

 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ  ිතය රහල යන්න එඳහ. [ඵහධහ කිතිභේ]  ඔඹ 
කිඹන hostel එමේ සිටිම  නළවළ.  

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හිටිම  මන hostel  එ ද?[ඵහධහ කිතිභේ]  ඊට එවහ 

ඳළ් ම්  hostel එමේද?  මවොයි, භේ නළවළ. 

නමු් , භහ නහටු මනහ, ඒ වදරහ  මඵන 
මන්හසිහහයඹ ළන. න් දිමන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි,  
්රීඩහ යරහ එන දන්න්ට ඒ මන්හසිහහයඹ ඇතුශට ඹන්න 

ඵළවළ. ඒ මන්හසිහහයඹ ේපර්ණමඹන්භ කුකුළු කඩුේ.  එමේ 
එ හභයඹ ඇන් 06ේ  මඵනහ. මඳොඩි හභය.  ඉ න් මේ 
හමස තළනට ඒ ්රීඩයින් ගිහිල්රහ ඉන්මන් මොමවොභද?  

 ඇ් තටභ ඔවුන්ට එතළන ඉන්න ඵළවළ. ඒ වළදුහට ඩහ වළදුමේ 
නළ් නේ මවොයි. එමවභ තළනේ මදන්මන් නළ  ඒ ශභයින්ට 
මොතළන මවෝ තළන නිේ ඉන්න දුන්නහ නේ ඒ මවොයි. 

එමවභ ත් ් ඹකුයි එතළන  මඵන්මන්. භහ නහටු මනහ, ඒ 
ළන. ිළි දළන් ළඩ ළිබඳමශේ ස යරහ  මඵනහ, ඒ 
නිසිඹහහය වදරහ මදන්න.   

ළයේ ්රීඩහ ළන්  ථහ ශහ. න් බිභල් ය් නහඹ 
භන්ත්රීතුභනි, මේ න මොට ිඳට ්රීඩහ 56ේ  මඵනහ. ිලු්  

්රීඩහ ණනහේ ිළි ලිඹහ ඳදිංචි යරහ  මඵනහ. ඒ ්රීඩහ 56ටභ 

ඔවුන් සථහන ඉල්රනහ. ිඳට භතයි, මර්ස මෝස 
මොඩනළඟිල්ර වදන්න න්න මොට  ඒමේ ඹට තට්ටුමේ ළයේ, 
බිලිඹඩ්ස, සනර් මේ වළභ ්රීඩහේභ  බුණහ. නමු් , ඔවුන්ට ිද 
සුදුසු සථහන නළ යි ඉන්මන්. ඔවුන්ට මඳොමයොන්දු මරහ  බුණහ, 

මේහට ිලය යන සථහන මර්ස මෝස මොඩනළඟිල්ර වළදුහට 
ඳසමේ මදන්නේ කිඹරහ.  

වළඵළයි, ඒ එ තළනේ්  ඔවුන්ට රඵහ දුන්මන් නළවළ. මේ 
ිද මරොකු රලසනඹේ ඵට ඳ්  මරහ  මඵනහ. ජහ  ්රීඩහ 
ංේරට තභන්ට කිඹරහ හභයඹේ මවොඹහ න්න ඵළරි 

තළනට ිද ඳ්  මරහ  මඵනහ. දළනට ිළි ්රීඩහ ංේ 
ණනහට සථහන රඵහ දීරහ  මඵනහ. ත ළයේ වන 
සථහනඹේ රඵහ මදන්න  මඵනහ. ඒ වහ මොහුර සථහනඹේ 

 මඵනහඹ කිේහ. ඒට්  මන්මන් ිළි. ිළි ඔවුන්ට කිේහ, 
"ඒ න්න. ිවුන්ද්දේ ඳභණ ඹනමතේ ිළි ඒට භහසි 
මන්නේ" කිඹරහ. ඊශඟට තළනේ මවොඹහ න්න විධිඹට ිළි 

ිලය ළඩ ළිබඳමශ ස යනහ.  

ිනිේ හයණඹ තභයි, තවනේ උ් ම් ජ ේඵන්ධ රලසනඹ. 
තවනේ උ් ම් ජ ේඵන්ධමඹන් ථහ යන මොට 2014 
ිවුන්ද්මද්දී මේ ේඵන්ධමඹන් ඳස මදමනේ මොඹහ මන 
 මඵනහ. 2015 නමොට ඒ ංයහ මදමදමනේ දේහ ිඩු 

මරහ  මඵනහ. 2016 ිවුන්ද්මද් මේ භහඹ  නමොට මේ 
ේඵන්ධමඹන් ිඳට මොඹහ න්න රළබුම්ඩ එේ මනහයි.  

විමලේමඹන්භ රිට් ්රීඩහ ළන ථහ යන මොට කුල් 
ජනි්  මඳමර්යහ ්රීඩඹහමස ත් ් ඹ ළිබඳඵ ඳසුගිඹ හරම  
විලහර ලමඹන් භහධය ථහ ශහ. ඔහු මනුමන් මඳෞද්ලි 

නී ඥඹන් ඉදිරිඳ්  න්න වදන මොට රිට් ඳහර භ්ඩඩරම  
බහඳ තුභහ ඒට භළදිව්  වුණහ. භභ ඒ ේඵන්ධමඹන් එතුභහට 
සතු න්ත නහ. ඒ ිනු කුල් ජනි්  මඳමර්යහ ්රීඩඹහමස 

නී භඹ ටයුතු ළිබඳඵ ේපර්ණමඹන්භ ඔවුන් භළදිව්  මරහ 
මේ නමොට ඳතිේණ මදේ එංරන්තම දී යරහ 
 මඵනහ. එේ, හිමස ේඵන්ධ ඳතිේණඹේ. ිනිේ එ, 

තය රහල කිතිමේ ඳතිේහ කිඹරහ ඳතිේණඹේ. මේහ 
රංහමේ  මඵන ඳතිේණ මනොමයි. මේ ඳතිේණ ඳ් හ 
ින් වුණහට ඳසමේ භළයි භහම  ජහතයන්තය රිට් 

වුන්රඹ වමුමේ නළත ඳතිේණඹට බහජන යනහ. දළනට 
ිවුන්දු වතයට ඔහුට ්රීඩහ කිතිභ ි් හිටුහ  මඵනහ. එභ 
හරඹ ිඩු ය න්මන් මොමවොභද කිඹන හයණඹ ළිබඳඵ ඒ 

ඳතිේණමඹන් ඳසමේ තීන්දුට එන්න ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු 
නහ. ඒ ිඳට හර්ථ ඉදිරිඹට ය මන න්න පුළුන් 
මයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහ. 

බිභල් ය් නහඹ භළ තුභහ ්රීඩහ ව මුදල් ේඵන්ධමඹන් 
ථහ ශහ. රිට් ්රීඩහ ළන්  ඳසුගිඹ හරම  විවිධ රලසන 

ණනහේ මනහහ. ඳසුගිඹ ිවුන්දු ි ට හරඹේ  සමේ ි තුන් 
ඳහර භ්ඩඩරලින් රිට් ්රීඩහ මවේඵ්  මරහ  බුම්ඩ. 
විවිධ ිත ළහීේ, ්රීඩමඹෝ ්ඩඩහඹේරට ඇතුශ්  කිතිේ, 
එබඳඹට තල්ලු කිතිේ, විවිධ ඳහරන ිධිහරි විසින් මඳෞද්ලි 

යපු භවය හයණහ ළිබඳඵ රලසන ණනහේ තභ්  රිට් 
ිර්බුදම  ි ඳට වින්න ඵළරි ත් ් ඹට ඳ්  මරහ  මඵනහ. 
මවේතු, රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹ විධිඹට ඔවුන් මනොමඹේ 

ආඹතනරට ත්  ණඹීමභයි. තභ ආඹතන කිහිඳඹට න්ළිඹල් 
බිලිඹන ණන ණඹ රභහණඹේ මන්න  මඵනහ. 
විමලේමඹන්භ යහජය ඉංකයමන්න් ංසථහට න්ළිඹල් බිලිඹන 

නසිඹ ිස ණන ණඹේ  මඵනහ. ඒ හමසභ සුතදහ 
්රීඩහංණඹට ත්  විලහර ණඹේ  මඵනහ. මේ හමස විලහර 
ණඹ න්දයහ ිද රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹ හිය යරහ  මඵන 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ත් ් ඹේ  මඵන්මන්. මේ නිහ ිත දි වළයරහ ළඩේ යන්න 
ඵළරි තළනට ඔවුන්  ඳ්  යරහ  මඵන්මන්. මේ රිඹහදහභඹ 
ඉසයවට මන ඹන්න ්රභහනුකර  මඳොඩි හරඹේ ඔවුන්ට 

මදන්න කිඹරහයි ිළි කිඹන්මන්. වළඵළයි, මේ ේඵන්ධමඹන් ළඩ 
ය මන ඹනමොට හිටපු භවය රිට් ්රීඩමඹෝ-  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ ල්ලි Sri Lanka Cricket ආඹතනඹ  මන්මන් නළවළ. 

මභොද, ICC Cricket World Cup එ වන මොට ල්ලි 
මදනහඹ කිඹරහ ආ්ඩඩු ිඳට මඳොමයොන්දු වුණහ. නමු් , 
ආ්ඩඩු ල්ලි දුන්මන් නළවළ. ඒ නිහ රිට් ආඹතනඹ ඒ ල්ලි 

මන්මන් නළවළයි කිඹරහ ිළි Cabinet Paper එේ දළේභහ. ඒ 
හින්දහ ිළි ඒහ මන්න ඕනෆ නළවළ. 

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භන්ත්රීතුභනි, එතුභහමස ථහ 
නිහ මේ රලසනඹට උ් තය මදන්න පුළුන් නේ මවොයි. න්ළිඹල් 

බිලිඹන 1.2ේ රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹ විසින් සරිඹළ 
්රීඩහංණඹ මනුමන් මීමභ ිනිහර්ඹ යරහ ළබිනට් 
තීන්දුේ ආහ.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ. නළවළ.  

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ නිහ න්ළිඹල් මිලිඹන 1.2ේ රිට් ඳහර භ්ඩඩරම  මුදල් 

වේඵන්මතොට, සරිඹළ ්රීඩහංණඹ මනුමන් මේහ. ඊට 
ිභතය භවනුය, ඳල්මරළමල් ්රීඩහංණඹට් , ඒ හමසභ ආර්. 

මරේභදහ ්රීඩහංණඹට්  භභ හිතන්මන් ත න්ළිඹල් මිලිඹන 
ඳන්සිඹ වතබඳස ණනේ මන්න  මඵනහ. න් ්රීඩහ 
ඇභ තුභනි, ඒට මඳොලිඹ්  එේ දළන් ඔඵතුභහ කිේහ හමස 

න්ළිඹල් මිලිඹන ිටසිඹ ිස ණනේ මන්න කිඹරහ ඉල්ලීභේ 
යරහ  මඵනහ. ඒ මුදර න්ළිඹල් මිලිඹන 50 ණමන් භහ 
වමඹන් වඹට මන්න කය්  මරේභදහ භළ තුභහමස 
ිභහතයහංලමඹන් ිළි ල් ඉල්රහ  මඵනහ. න් ්රීඩහ ඇභ තුභහ 

භළදිව්  මරහ දළනට ඒට වන හරඹේ රඵහ දීරහ  මඵනහ. 
රංහමේ රිට් ේමේ්රම  උන්න ඹ වහ මරය ඳරිඳහරනඹට 
විලහර වහනිඹේ ඒ තුබඳන් ඳළවළදිලිභ මරහ  මඵන ඵ කිඹන්න 

ඕනෆ.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි,  ඔඵතුභන්රහ මදමදනහටභ 
ඳවසු න්න මදඹේ භභ කිඹන්නේ. මේ ICC World Cup Cricket 
Tournament එ ිළි host  යන්න ඹනමොට Government 

එමන්  commitment එේ ඉල්ලුහ. මේට උදවු යනහඹ 
කිඹරහ හිටපු ජනහධිඳ තුභහ ලිඛිත ි් න් යරහ දීරහ 
 මඵනහ.  

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ ිනු ඵංසරහමද්ල යජඹ 
මේ වහ ල්ලි දුන්නහඹ කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ. වළඵළයි, ිඳට  
්රීඩහංණඹ වදන්න කිඹරහ ආ්ඩඩු කිේහට ල්ලි දුන්මන් 
නළවළ. ඒ ිනු භභ ළබිනට් භ්ඩඩරඹට කිේහ, රිට් ඳහර 
භ්ඩඩරඹට මේ ල්ලි මන්න ඵළවළ, ආ්ඩඩු තභයි ිඳට 
්රීඩහංණඹ වදන්න කිේමේ කිඹරහ. නමු් , ආ්ඩඩු ිඳට උදවු 
මශේ නළවළ. ඒ නිහ ිළි මේ ආඹතන මදට ලත ඳවේ 
මන්මන් නළවළ. ඒ ආ්ඩඩුටයි, බහ්ඩඩහහයඹටයි මේයහ 
න්න කිඹරහ ිළි කිේහ. ිළි ඒ Cabinet Paper එ දභහ 
 මඵනහ. න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ නිහ රිට් 
ඳහර භ්ඩඩරඹ මේ ල්ලි මන්න ඕනෆ නළවළ. ආ්ඩඩු 
commitment එේ දීරහ  මඵනහ. ආ්ඩඩුටයි, General 
Treasury එටයි ඒ මේයහ න්න කිඹන්න. ඔඵතුභහ ඒ ල්ලි 
මන්න ඹන්න එඳහ.  

 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ දන්මන් නළවළ. මවොයි, එමවභ නේ ිළි දළන් ඒ ළබිනට් 

ඳත්රිහ මවොඹහ මන ඹමු. මභොද, ි ඳට ිහනම දී- 
 

ගරු (භහචර්ය) ආශු භෙසංහ භහත 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ේඵන්ධමඹන් 

න්ණු දේන්න ඕනෆ. භභ එට ඉංකයමන්න් ංසථහමේ 

බහඳ යඹහ වළටිඹට හිටිඹහ. ඒ ගිවිසුභ ඳළවළදිලිභ  මඵන්මන් 
රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹ්  එේයි; ආ්ඩඩු්  එේ මනොමයි. 
ඒ මුදර ඉංකයමන්න් ංසථහට මන්න රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹ 
ඵළඳී සිටිනහ. මේ භන්ත්රීතුභහ කිඹන්මන් මඵො න්.  

 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, මේ ිසථහමේ හිටපු ්රීඩහ 

ඇභ තුභහ්  ඉන්නහ; ඉංකයමන්න් ංසථහමේ  හිටපු බහඳ තුභහ්  
ඉන්නහ. ඒයි  මඵන රලසනඹ.  

 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දළන් මේ විහදඹ ඳතිේණඹේ ඵට ඳරිර්තනඹ නහ. 
 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ආු  භහයසිංව භළ තුභහ 
භමස නභ කිේහ. මුලින්භ එතුභහ ඒ තනතුමයන් ඉ්  මශේ 
මභොද කිඹරහ මවොඹන්න මයි. ිතය කිඹරහ  මඵන්මන් භභද, 

එතුභහ ඒ තනතුරින් ඉ්  ශ මවේතු මභොේද කිඹරහ 
ඉසමල්රහභ මවොඹහ ඵරන්න මයි. 

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මවොයි. ිළි දළන් ි දට නිඹමිත විහදඹට ඹමු.  
 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහමන්න. [ඵහධහ 
කිතිභේ] ඔඵතුභහ නිේ ීමයමඹේ මන්න වදන්න එඳහ. 
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[න් දඹහසිරි ජඹමේය භවතහ] 



2016 ිමරේල් 07 

ගරු (භහචර්ය) ආශු භෙසංහ භහත 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඉ්  මශේ නළවළ. ියින් මරහ  මඵන්මන්.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඉ්  ශහ. විභල් ීමයංල භළ තුභහමස හරම  මවොයේ 
යරහ තමුන්නහන්මේ ඉ්  ශහ.  

[මලසනම  අණ ඳරිදි ඉව ක කෙන ලමේ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු (භහචර්ය) ආශු භෙසංහ භහත 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඉ්  ශහ මනොමයි. ඉ්  වුණහ.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මටන්ඩර් එට ේඵන්ධ මරහ  තමුන්නහන්මේ ඉ්  
ශහ. 

[මලසනම  අණ ඳරිදි ඉව ක කෙන ලමේ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[ඵහධහ කිතිභේ] ිතය කිඹන්න එඳහ. [ඵහධහ කිතිේ] 

 
ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මවොයි. දඹහසිරි ජඹමේය ඇභ තුභහ ථහ යන්න. [ඵහධහ 
කිතිේ] 

 
ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මවොයි. දළන්, ඔඵතුභන්රහ මදමදනහභ භට ථහ යන්න ඉඩ 

මදන්න මෝ.  

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ කිේමේ මන 

හයණඹේ මනොමයි, ඉ වහම  සිද්ධ වුණු හයණහරදී භවය 
නිළයදි මද්ල්  සථහය සිද්ධ වුම්ඩ නළ  එමේ ර පරයි. එ 
ඳළ් තකින් රිට් ්රීඩහමේ ඒ හමස ත් ් ඹේ  මඵනහ. 

සරිඹළ රමද්ලම  ඉදිකිතිභට ළරසුේ ශ මටනිස ළිටිඹ 
ළිබඳඵ ිද භමන් රලසනඹේ ිහ  බුණහ. ්රීඩහ ිභහතයහංලම  
මුදල් න්ළිඹල් මිලිඹන 40ේ ඒ මනුමන් නහවි වමුදහට දීරහ 

 මඵනහ. ඒ මුදල් නළත රඵහ න්මන් මොමවොභද කිඹරහ ිඳට 
මනභ හච්ඡහ යන්න මනහ. එහි ියි හයමඹකු්  නළවළ; 
වදපු තළනකු්  නළවළ; මභොේ්  නළවළ. භභ භහින්දහනන්ද 
ිලු් භමස භන්ත්රීතුභහට මදොස කිඹනහ මනොමයි. නමු්  ඒ 

හමස රලසන ණනහේ  මඵනහ.  

ඊට ිභතය ිළි ත්  න්ළිඹල් මිලිඹන 65ේ දිඹභ භහින්ද 
යහජඳේ ්රීඩහංණඹට දුන්නහ. දළන් ිඳට ඒමේ ියි ඹකු්  

නළවළ. ඒමේ ියි හයමඹකු්  නළවළ. මභොකු්  නළවළ. ඒමේ 
ඳදනභේ  බුණහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ්  නළවළ. විවිධ හර 

හනුරදී මේ හමස රලසන ණනහේ ිඳට ඇ මරහ 

 මඵනහ. ිළි දළන් මේහ ඉතහභ ්රභහනුකර ලිවහමන, 
්රභහනුකර වදහමනයි ඹන්මන්. භභ වළභ මරහමේභ කිඹන 
හයණඹේ තභයි ඳරිඳහරනඹ නිළයදි රිඹහ් භ යන්න කිඹන 
එ.  

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ්රීඩහ ංේ විලහර රලසන 
ණනහයි ඉන්මන් කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ. ්රීඩහ ංේ 
ඇතුමශේ ඔවුන්මස භහයාඹහේ  මඵනහ. ිවුන්දු ණනහේ 
ඳළරඳදිඹේ මරහ ඉන්න ිඹ මේහ ඇතුමශේ ඉන්නහ. මේහ 
රිඹහ් භ මනොමන තළනට මනළල්රහ  මඵනහ. මේ 
හයණහ ිළි වරිඹට රිඹහ් භ යන්න වදනමොට, මද්ලඳහරනඹ 
ිත වනහ කිඹරහ කිඹනහ. ිළි ිතවරහ නිළයදි මද් යන්න 
වළදුහභ ඒට්  විලහර විමයෝධතහේ එනහ.  

භභ වළභ මමල්භ කිඹන හයණඹ තභයි ඔඵතුභන්රහමස 
ංේ නිළයදි විධිඹට ළඩ යන්න  කිඹන එ. ංේ නිළයදි 
විධිඹට ළඩ යන්මන් නළ තහේ දුයට ිඳට ිත වන්න සිද්ධ 
නහ. නිළයදි ළඩ යනහ නේ, ිළි ඒහට ිත වන්න 
සදහනේ නළවළයි කිඹන හයණඹ භභ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි ඔවුන්ට 
කිඹරහ  මඵනහ. 

රිට් ්රීඩහම්  මේ හමස ත් ් ඹේ තභයි  මඵන්මන්. 
ිද ිවුන්දු 08ට ඳසු රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹේ ඳ්  යරහ 
 මඵනහ. ඳසුගිඹ ි වුන්දු 08 හරඹේ තුශ සිද්ධ වුණු ඒ මන 
හුසභේ ියමන නිළයදි යන්න ඹේ කිසි විධිඹට හර 
හනුේ ඔවුන්ට දිඹ යුතුයි. ඇ් ත ලමඹන්භ ඔඵතුභන්රහ 
දන්නහ, සිඹලු මදනහභ ළිබඳන්නහ කිඹරහ භභ විලසහ  
යනහ, ිද ඳහල් රිට්ර ඉරහ ේපර්ණමඹන්භ 
ර යූවතයණඹට ිළි ඹහ යුතුයි කිඹරහ. ඳහල් රිට් 
්රීඩහ් , ඳශමු මඳශ ්රීඩහ්  ිවුන්දු 25ේ 50ේ  සමේ ්රීඩහ 
යරහ ඒ ේඵන්ධ දළන් විලහර රලසන ණනහේ ඇවිල්රහ 
 මඵනහ. ඒ නිහ ිළි ල්ඳනහ මශේ, නළත මේ ේඵන්ධ 
ඉතහභ මවො ේපර්ණ ළඩ ළිබඳමශේ ස ය නිළයදි විධිඹට 
මභඹ ඉදිරිඹට මන ඹන්න පුළුන් හතහයණඹේ ස 
යන්නයි. එඹ රිඹහ් භ යමන ඹනමොට, නළත ිතුන් 
ඳහර භ්ඩඩර වදන්න එ එ පුද්රඹන් උ් හව යනහ. 
්රීඩහ ඇභ යඹහ මර භභ ඉන්නහ තුන් ිතුන් ඳහර භ්ඩඩරඹ 
නළත වදන්න භභ ඉඩ  ඹන්මන් නළවළයි කිඹරහ භභ කිඹන්න 
ළභළ යි. ි න් ජනහධිඳ තුභහට භමස ඉල්රහ ිසීමමේ ලිළිඹ 
බහයදීරහ භභ මදය ඹන එ ඊට ළඩිඹ මවොයි. හට්  ිතුන් 
ඳහර භ්ඩඩර වදන්න් , ඒහට ඇඟිලි වන්න්  භභ ඉඩ 
 ඹන්මන් නළවළ. විවිධ ිඹ ඳළයදුණහට ඳසු ඇවිල්රහ යන 
රහල ළිබඳඵ භට කිඹන්න  මඵන්මන් න්ණහයරහ දිනන්න 
පුළුන් විධිඹට මිනිසුන්ට මෞයඹේ ඇ  න ආහයඹට ළඩ 
යන්න කිඹරහයි. එතළනින් ඳසමේ ජඹග්රවණඹ යරහ ඒ 
තළන්රට එන්න ඒ ි ඹට පුළුන්. 

ඉදිරි ිවුන්දු 5 ළඩ ළිබඳමශේ එේ, 2024 මර් 
ඔලිේළිේ ්රීඩහ තයහලිඹ ඉරේ ය මන ිළි විලහර ළඩ 
මොටේ යනහ. ඒ වහ ි ළි විලහර රඹ් නඹේ දයනහ. විවිධ 
්රීඩහ ංේ එේ ිළි හච්ඡහ යමින් ඹනහ. ඳස ිවුන්දු 
ළරළසභ රිඹහ් භ යන්න ිලය යන  මුදල් රභහණඹ මොඹහ 
න්න ිළි ි න් ජනහධිඳ තුභහ, න් ිග්රහභහතයතුභහ, 
විමලේමඹන්භ මුදල් ඇභ තුභහ ඇතුළු ළබිනට් භ්ඩඩරඹ භඟ්  
හච්ඡහ යනහ. ඒ මුදල් ියමන නිළයදි  මර මේ ්රීඩහ 
දියුණු යන ළඩ ළිබඳමශට ඹන්න ිළි සදහනේ. ඒ නිහ          
ශ්රී රංහ උ් ම් ජ භර්දන නිමඹෝජය ආඹතනඹ තදුයට්  
ලේ භ්  කිතිභ තුබඳන් ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු න්මන්, ශ්රී රංහමේ 
්රීඩඹන් භ්  රය බහවිත යන්නන් මනො, ඔවුන් නිළයදි, 
තභන්මස ලතිය ලේ මඹන් දිනන ්රීඩඹන් ඵට ඳ්  කිතිභයි.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඒ විතයේ මනොමයි. විමලේමඹන් මේ රිඹහදහභඹ ඉදිරිඹට 
මන ගිඹහභ ිඳට පුළුන් නහ, රංහමේ විතයේ මනොමයි, 
ආසිඹහමේභ  මඵන ලේ භ්  ඳතිේණ ආඹතනඹේ ඵට මභඹ 

ඳ්  යන්න. ඒ වහ ිලය යන ටයුතු ිළි රිඹහ් භ 
යනහඹ කිඹන එ්  භතේ යනහ. භමස ථහමන් ිනිේ 
සිඹලුභ හයණහ ආයණඹ න්න ඇ යි කිඹහ භහ විලසහ 

යනහ. න් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට 
භහ මභොන්  කිේමේ්  නළවළ. ඔඵතුභහට භහ ඵණින්මන්්  නළවළ. 
ඔඵතුභහ මවො ළඩේ යන්න භවන්සි වුණහ. ඒ හමසභ ළරැදි 

ළඩ්  මොඩේ  මඵනහ, මවො මද්ලු්   මඵනහ. මේ 
සිඹල්රභ ිළි ි මඵෝධ ය මන ළඩ යමුයි කිඹහ - 

 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ළරැදි  මඵනහ නේ ඒහ කිඹන්න. 
 

ගරු දයසරි  යමසේකෙ භහත  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ළරැදි ළඩ ණනහේ  මඵනහ. ිළි මදමදනහ ඒ ළන 

මනභ ථහ යමු. එතමොට ඵණින්න සිද්ධ න ළඩේ 
මන්මන්. [ඵහධහ කිතිභේ] මභොන්  කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. 

ඔඵතුභහ ඉතහභ මවොයි; මවොටභ ළඩ යරහ  මඵනහ. ිමප් 
භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භළ තුභහ ඉතහභ මවො ්රීඩහ 
ඇභ යමඹේඹ කිඹරහ භහ නළත්  රහල යනහ. එතුභහ කිසිභ 

ළරැද්දේ ය නළ  ඉතහභ මවො, මවොභ මවො ඇභ යමඹේ. 
මඵොමවොභ සතු යි.  

 
රශ්නය විභසන ලදින්,  සබ සේභත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

නිමේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 

මඳොදු වයඳෙ ිළිතඵ කෙක සබව : අිනමර්ක 
සභජිකයන්  

அசரங்க ததரபொப்புபற்சறகள் தற்நற குள: கனறக 

உபொப்தறணர்கள் 
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES: ADDITIONAL 

MEMBERS 
 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

2016 මඳඵයහරි භ 26ළනි දින ඳහර්ලිමේන්තු විසින් 

ේභත ය්  මඹෝජනහ රහය ව 2015 ඔේමතෝඵර් භ 
23ළනි දින වහ මනොළේඵර් භ 21ළනි දින ථහනහඹතුභහ 
විසින් යන රද නිමේදනරට ිභතය, ම් තිේ හය බහ 

විසින් භතු වන් භන්ත්රීන් මඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ හය බහමේ 
භියින් ලමඹන් නේ ය ඇත.  

න් ිේදුල්රහවස භවසරූෂස භවතහ 
න් රන්න යණතුං භවතහ 

II 
ෙ ම  ගිුේ ිළිතඵ කෙක සබව: අිනමර්ක 

සභජිකයන් 
அசரங்கக் கக்குகள் தற்நற குள: கனறக 

உபொப்தறணர்கள்   

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS : ADDITIONAL 

MEMBERS 
 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
2016 මඳඵයහරි භ 26ළනි දින ඳහර්ලිමේන්තු විසින් 

ේභත ය්  මඹෝජනහ රහය ව 2015 ඔේමතෝඵර් භ 
23ළනි දින වහ මනොළේඵර් භ 21ළනි දින ථහනහඹතුභහ 
විසින් යන රද නිමේදනරට ිභතය, ම් තිේ හය බහ 
විසින් භතු වන් භන්ත්රීන් යජම  ගිණුේ ළිබඳඵ හය බහමේ 
භියින් ලමඹන් නේ ය ඇත.  

න් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භවතහ 

න් ්න්දිභ භමස භවතහ 
 

මභභ ිසථහමේදී දිහ ආවහයඹ වහ ඳස න් 1.30 දේහ 

බහමේ ටයුතු ි ්  හිටුනහ. 
 

රැසවීභ ඊ  අනුකූලව තවකලිකව අ ක හිටුවන ලදින්,  අ. බ.  
1.3   නවත ඳව කවන ලමේ. 

அன்தடி, அர்வு  தற.த.1.30 றக இகடறபொத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்பொ.   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,  
 
 

කල් 0තබීභ 
எத்றகப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ණභන් ිරරිඇල් 0ල භහත  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලිමේන්තු දළන් ල් 
තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ යනහ. 
 

රශ්නය සබිමමුඛ් කෙන ලමේ. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහ ල් තඵන ිසථහමේ මඹෝජනහ න් ිකය්  
භහන්නප්මඳන්භ භන්ත්රීතුභහ. 

 
ෙ  පුෙ විදුලි සඳයුභ බි වටීභ  

ரடு பூரவுரண றன் றறகரகத் கட  
ISLAND-WIDE BLACKOUT 

 

[ි.බහ. 1.30] 
 

ගරු අජි ක භන්නප්මඳරුභ භහත 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ිද දින බහ ල් තඵන 

ිසථහමේදී භහ ඳවත වන් මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යනහ: 

1265 1266 

[න් දඹහසිරි ජඹමේය භවතහ] 
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"භෆත හරඹ තුශ භසත ශ්රී රංහමේභ මදයේ විදුලි ළඳයුභ බිළටීභ, 

යට තුශ භව්  ආන්මදෝරනඹට රේ වූ න්ණේ විඹ. 

භවමයේ ඩහප්ඳල් රිඹහේ මරද, ත්  භවමයේ ඳරිඳහරනම  
දුර්රතහේ මරද මභඹ ිර්ථ ථනඹ ශව. 

මමේ මත් , මභළනි සිදුීමේ යට තුශ සිදු මනොවිඹ යුතුඹ. ර්තභහනම  
යජම  දළළන්ත ංර්ධන ඉරේඹන් පුයහලීභට මභළනි සිදුීමේ දළඩි 

ඵරඳෆභේ එල්රනු ඇත. 

එඵළවින් මභභ සිදුීමේරට මවේතන් මර්ද ඹන්න ජනතහ දළනු්  
යමින්, නළත එන්නේ සිදු මනොීමභට ිලය ළිඹය න්නහ මභන් භභ 

මඹෝජනහ යමි." 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, 2013 ර්ම දී ිඳ යමට් 
ඳහරඹන් මේ යට යීමභ වහ යජඹ රැස ශ භසත 
ආදහඹමභන් ණඹ මහ ළනීභට මනොවළකි ත් ් ඹට මේ යට 
ඳ්  ශහ. ශ්රී රංහ භව ඵළංකු හර්තහට ිනු 2013 ර්ම දී 
ණඹ මේහයණඹ සිඹඹට 103යි. මේ ණඹ උගුරට ිසු ීම ඇ  
ිඳට ඒමන්  ඳවසුමන් ළශීම, මේති ඹන්න රළමඵන්මන් නළවළ. 
මේ ණඹ හඳඹ ර්  ිඳ ිදද භසත යහජය ආදහඹමභන් සිඹඹට 
95 ඳභණ රභහණඹේ මන්මන් ණඹයි. 

එභ නිහ යජම  මේඹන්මස ඳඩි මීමභ, යමට් හලීන 
ංර්ධන ළඩ ටයුතු වහ  මුදල් මඹදීමභ ඹන සිඹල්රභ විමද්ල 
ණඹ ියමන ශ යුතු හර්ඹන් ඵට ඳ්  ීම  මඵනහ. එභ 
නිහභ මේ යමට් ිද ඉඳමදන දන්හට්  න්ළිඹල් රේ 5ට 
ආන්න රභහණඹේ මරෝඹට ණඹ ීම ඇ  පුද්රඹකු ලමඹන් 
මේ යමට් එබඳඹ දළකීභට සිදු ීම  මඵනහ. එහි ත්  බඹහන 
ත් ් ඹේ ීම ඇ් ම් , යහජය ආදහඹභට එතු න යහජය 
ආඹතනලින් රළමඵන ආදහඹභ සිඹඹට 10ේ ඳභණ ීමභයි. ඉ රි 
සිඹඹට 90 මුදර රැස ය න්මන් ජනතහ ඵදු මුදල්ලිනුයි. මේ 
ඵදු මුදලිනු්  සිඹඹට 80ේභ ිඹ ය න්මන් දුප්ඳ්  ජනතහ 
මත ්ර ඵදු එතු කිතිමභනුයි. සිඹඹට 20ේ ඳභණ ධන්  
පුද්රඹන්මස ඵදු නිහ මේ ආදහඹභ ළමනහ. මේ 
ත් ් මඹන් යට මුදහ ළනීභ් , විමලේමඹන්භ විමද්ල ණඹ 
රභහණඹ යටට ඵයේ මනොන ආහයඹට ටයුතු කිරිභ් , 
දුප්ඳතුන්මන් ිඹ යන ්ර ඵද්මද් ර ලතඹ ිඳ ජනතහට 
ඔමයෝ තු මදන ආහයඹට ළසීභ්  ් භන් යජම  රධහන 
ඉරේඹේ ීම  මඵනහ. මභභ ිසථහ උදහ ය ළනීභ වහ 
න යජඹ විමලේමඹන්භ ිඳනඹන වහ ං්හය ර්භහන්තඹ 
ීයඝ්රමඹන් දියුණු කිතිභට ටයුතු යනහ.  

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ හමසභ විමද්ල මුදල්  
භවහ ඳරිභහණමඹන් යට තුශ ආමඹෝජනඹට ඉඩ ළරළසීමභ වහ 
ිලය හතහයණඹ හ දීභට්  ටයුතු යනහ. මේ තුබඳන් 
නළ  ීම ගිඹ GSP වනඹ ඹබඳ ඇ  ය ළනීභට් , ඒ හමසභ 
යුමයෝඳම  ිඳට නළ  ීම ගිඹ භ් ය නිසඳහදන මමශ මඳොශ 
ඹබඳ ඇ  ය ළනීභට්  ටයුතු යමින් සිටිනහ.  ඉන්දිඹහ 
භඟ, යුමයෝඳඹ භඟ, ඇමභරිහ භඟ, ඒ හමසභ ිමනකු්  
යටල් භඟ විවිධ මමශ ගිවිසුේ ඇ  ය නිමින් ිඳනඹන 
ආදහඹභ ඉවශට ඔහ තඵහ ළනීභට ිඳ ටයුතු යමින් සිටිනහ. 
විමද්ශිඹන්මස ආමඹෝජන යට තුශ සථහළිත කිතිභට ිලය 
හතහයණඹ ිඳ යට තුශ ඇ  යමින් ඳ නහ. විමද්ල 
ං්හයඹන්ට සුයේිතත මභන්භ ආර්ණීඹ යටේ මර ිමප් 
යට ඳ් හ මන ඹෆභට ිළි දළඩි මේ භවන්සිමඹන් ටයුතු 
යනහ. යට තුශ රජහන්්රහදඹ සථහළිත යමින් වළභටභ එමේ 
ජී්  න්නට පුළුන් හතහයණඹේ යට තුශ ඇ  යමින්, යමට් 
දණඹ වහ ං්හ වමුලින්භ ඉ්  ය දළමීභට ිලය ටයුතු 
යමින්, සිඹලු ඳහර්ලසඹන්මස ිදවස විභමින් න යසථහේ 
මේ යට තුශ ඇ  කිතිභට ිළි ටයුතු යමින් සිටින මභන් වූ 
ළද්  ිසථහේ යමට් වළයවුේ රේඹේ මර හිතන්න 
පුළුන්. ඒ හමසභ යමට් තීයණහ් භ මභොමවොතේ විධිඹට ිඳට 
න්න පුළුන්.  

1977දී මජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහ ඒ ආර්ක  විප්රඹ සිදු 
ශහ හමස, 2016 ර්ම දී ඊශඟ ආර්ක  විප්රඹ යනිල් 
වි්රභසිංව ිග්රහභහතයතුභහ, ෛභත්රීඳහර සිරිමේන ජනහධිඳ තුභහ වහ 
එේ ආයේබ යන්න ටයුතු යන යුඹ මභළනි විදුලි ිර්බුද 
ඇ ීමමභන් ඒ භනට දළඩි ඵහධහේ එල්ර නු ඇතළයි භමස 
විලසහඹයි. න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, යමට් ංර්ධනඹ 
ළන ථහ යද්දි එහි රධහන දහඹ් ඹ දයන්මන් විදුලි ඵරඹ. 
විදුලිඵර ළඳයුභ ිභත යරහ, විදුලි ඵරඹ ිභත යරහ ිඳට 
දහ්  යමට් ංර්ධනඹ ළන ථහ යන්න ඵළවළ. විදුලිඵර 
ළඳයුභ ළන රහ ඵළලීමේදී, ිමප් විදුලිඵර ළඳයුමභන් සිඹඹට 
45ේ ඳභණ ඳඹන්මන් ජර විදුලිමඹන්. ඒ කිඹන්මන්, 
හභහනයමඹන් න්ළිඹල් 2.50ේ හමස මුදරේ තභයි ජර විදුලි 
ඒඹේ නිසඳහදනඹ යද්දි විඹදේ න්මන්. නමු්  සිඹඹට 55ේ 
ිඳ උ් ඳහදනඹ ශ යු් ම්  තහඳ විදුලිඵරහයලිනුයි. එතමොට 
මනොමයොච්ම්ෝමල් විදුලිඵරහයඹ ් මතෝ  ඒඹට න්ළිඹල් 
6.50ේ විතය විඹදේ යනහ.  

ිමනකු්  තහඳ විදුලිඵරහයරට ඹන මොට න්ළිඹල් 30ේ, 
40ේ හමස මුදරේ ඒඹට ිඳට මන්න සිද්ධ නහ. 
ිමප් යමට් විදුලි ඳද්ධ ඹ ් තහභ, විමලේමඹන්භ ිඳට 
 මඵන්මන් හුමදරහ වුණු විදුලි ඳද්ධ ඹේ. යුමයෝඳඹ දිවහ 
ඵළලුමෝ  මන්  යටල් එේ ඈදිච්් විදුලි ඳද්ධ ඹේ 
 මඵනහ. ඒ නිහ ිමප් යමට් විදුලි ිර්බුදඹ ිමප් යට තුශ 
ඉමන ිඳටභ තභයි  විහ න්න සිදු මරහ  මඵන්මන්. 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, විදුලිඵර ඳද්ධ ම  භසත 
ඉල්ලුභ ඳහරනඹ යන්න විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට් , හට්  
වළකිඹහේ නළවළ. මභොද, ත් ඳයමඹන් ත් ඳයඹ switches දහන 
මොට, ඹන්්ර රිඹහ් භ න මොට වහ ඹන්්ර off යන මොට 
විදුලිඵර ිලයතහ මනස නහ. ඒ ඉල්ලුභ මනස ීමභට 
රිරන ඳරිදි තභයි ිමප් ඵරහහය නිර්භහණඹ ය  මඵන්මන්් . 
නමු්  ඳසුගිඹ දසර සිද්ධ වුම්ඩ මභොේද කිඹරහ ි ළි දන්නහ. 

ිඳ තභ්  එඹට ඵරඳෆ මවේතු මොඹමින්  සිටිනහ. මේ 
නමොට ඒ ේඵන්ධමඹන් වූ හර්තහ එබඳ දළේවිරහ  මඵයි. 
ඳසුගිඹ හරම  බිඹභ ට්රහන්සමෂෝභයඹ බි ළටීභට මවේතු 
මභොේද කිඹන හයණඹ ේඵන්ධමඹන් වූ හර්තහ මඵොමවෝ 
විට විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  ිභහතයතුභහ ිද මේ න් 
බහට ඉදිරිඳ්  යහවි. ඳසුගිඹ හර ම  මුළු යටභ  මඵොමවෝ 
මරහේ ිඳුමර්  බුණහ. ඒ හමසභ ත්  දස මද තුනේ ිඳට 
විදුලිඹ ප්ඳහදු යන්න සිදු වුණහ. බිඹභ ට්රහන්සමෂෝභයඹ බි 
ළටීභ නිහ  එතළනින් මේ යටට ේමරේණඹ න විදුලිඹ නතය 
ීමභ තභයි එඹට මවේතු වුම්ඩ. එතමොට එ මොටේ ිරිඹ 
වුණහ. එමවභ එේ මොටේ ිරිඹ නමොට විදුලිඵරහයලින් 
විදුලිඵර ළඳයුභ ිඩු යන්න ඕනෆ. නමු්  මනොමයොච්ම්ෝමල් 
විදුලිඵරහයඹ විදුලිඵර ළඳයුභ ිඩු කිතිභට ඔමයෝ තු මදන 
ආහයඹට ළසිරහ නළවළ. ඒ නිහ විදුලිඵර ළඳයුභ නළතුණහ. 
ින්න ඒයි ි ඳට  බුණු රලසනඹ.  

ිමප් විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ළශමඳන ඳරිදි මනොමයොච්ම්ෝමල් 
විදුලිඵරහයඹ ස යන්මන් මොමවොභද කිඹන හයණඹ 
ේඵන්ධමඹන් ිඳට ිභිමඹෝඹේ ඳළරිරහ  මඵනහ. ඒ හමසභ 
විදුලි ඵරඹට  මඵන demand එ ළඩි නමොට ඒට ිනු 
විදුලිඵර ළඳයුභ හ න්මන් මොමවොභද කිඹන හයණඹ 
ේඵන්ධමඹන් ිඳට රලසනඹේ  මඵනහ. විමලේමඹන්භ 
මනොමයොච්ම්ෝමල් විදුලිඵරහයඹ, ශ්රී රංහමේ ඳ න විදුලිඵර 
ඳද්ධ ඹට ළශමඳන ආහයඹට හ මනො ීභ තභයි මේට 
රධහන මවේතු මරහ  මඵන්මන්. නමු්  ිඳට න්මතෝ න්නට 
පුළුන් න්ණේ  මඵන ඵ ිඳ දන්නහ. මොටුමොඩ 
ට්රහන්සමෂෝභයම  රලසනඹේමරහ විදුලිඹ ඇන හිටපු ිසථහමේදී 
මනොමයොච්ම්ෝමල් විදුලිඵරහයඹ න් න්මන් නළ  
රිඹහ් භ යන්නට ිමප් ඉංකයමන්න්න්න් භ්  ීමභ 

1267 1268 



ඳහර්ලිමේන්තු 

විමලේමඹන්භ  ිඳට තුටට න්ණේ නහ. නමු්  මභතළනදී 
පුදුභ මදඹේ සිදු වුණහ. චීනමඹන් න්ළිඹල් මෝටි 22,000ේ ණඹ 
ියමන, රංහමේ ඉංකයමන්න්න්න්මස දළනුභ ලත ඳවට භහයිේ 
යන්මන් නළ , රංහමේ විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ළශමඳන්මන් 
නළ  ආඵහධිත මනොමයොච්ම්ෝමල් විදුලිඵරහයඹ වදන්න මටන්ඩර් 
මනොළහ  හිතුභතඹට චීන ිධිහරිඹට බහය දීපු  නහඹඹහ 
කිඹනහ, "ිඳ නළත ආ මෝ  මේ යට විනහඩි දවඹේ්  
න්මශේ  ඹන්මන් නළවළ" කිඹරහ. නමු්  ඔහු න්ළිඹල්  මෝටි 
22,000ේ විඹදේ යරහ වදපු මනොමයොච්ම්ෝමල් විදුලිඵරහයඹ 
වහ මටන්ඩර් ළහ, රංහමේ ඉංකයමන්න්න්න්මස 
ික්ේණඹ ඹටම්  නිඹභ රමි ඹට ිනු එඹ ඉදි ශහ නේ මේ 
රලසනඹ ිඳට ඇ  න්මන් නළවළ. මේ එ යේ මනොමයි සිදු 
වුම්ඩ. ඳසුගිඹ ිවුන්දු තුන දිවහ ඵළලුමෝ  දස 365ේ තුශ  ළඩිභ 
හයඹේ ළඩිරහ  බුණු ඵරහහයඹේ තභයි මේ මනොමයොච්ම්ෝමල් 
විදුලිඵරහයඹ.  

ිඳ විදුලිඵර ළඳයුමේ ර්ධනඹ දිවහ ඵළලුමෝ ,  1948දී මේ 
යමට් විදුලිඵර නිසඳහදනඹ, ගිහමොට් ඳළඹ  48යි. ඒ රභහණඹ 
1996දී ගිහමොට් ඳළඹ 4,377ේ දේහ ළඩි යමන  මඵනහ.  

ඒ හමසභ 1948දී ිඳට  සිටිම  විදුලි ඳහරිමබෝගිඹන් 15,000යි. 

නමු්  1996 ිවුන්ද්ද නමොට විදුලි  ඳහරිමබෝගිඹන් රේ 
16ට විදුලි ඵරඹ රඵහ මදන්න ිඳට වළකි වුණහ. 1970 න විට 

මේ යමට් වවසථ ඳහරිමබෝගිඹන්මන් සිඹඹට ිටට විතයයි 
විදුලිඹ රඵහ දීරහ  බුම්ඩ. නමු්   ජර විදුලිඵර ඳද්ධ ම  

විප්රඹේ ඇ  මශේ 1977න් ඳසමේ මජ්.ආර්. ජඹර්ධන 
භළ තුභහ රමු එේ්  ජහ  ඳේ ආ්ඩඩු කිඹන එ මේ 

ිසථහමේදී ිඳට ි භත ශ මනොවළකියි.  

ිද සිඹඹට 60ේ විදුලි ඵරඹ  නිසඳහදන න්මන් එදහ මජ්.ආර්. 
ජඹර්ධන භළ තුභහ භළදිව් මරහ එේ්  ජහ  ඳේ 
ආ්ඩඩුමේ  භවළලි යහඳහයඹ ඹටම්   වදපු විදුලිඵරහය නිහඹ 

කිඹන හයණඹ මේ ිසථහමේදී ිඳ ඉතහභ් භ ආඩේඵයමඹන්  
භතේ යන්න ළභළ යි.  මේ මුදරට විදුලි ඵරඹ රඵහ මදන්න 

පුළුන් වුම්ඩ එදහ මජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහ විදුලිඵරහය 

වදපු නිහයි. මජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහමස හරමඹන් ඳසමේ 
වදපු ඵරහහය ිතුරින් ිඩුභ විදුලි ළිරිළඹේ රළමඵන්මන් 

මනොමයොච්ම්ෝමල් විදුලිඵරහයමඹනුයි. මනොමයොච්ම්ෝමල් 
විදුලිඵරහයමඹන් විදුලි ඒඹේ වදන්න විඹදේ න්මන් 

න්ළිඹල් 6.50යි. ජරවිදුලි ඒඹේ වදන්න ඹන විඹදභ න්ළිඹල් 
2.50යි. තහඳ විදුලිඵරහය, ඩීල් විදුලිඵරහයලින් එ 

ඒඹේ වදන්න න්ළිඹල් 40ේ, 50ේ, 60ේ, 75ේ ළඹ න 

ිසථහ  මඵනහ.  

ිද මේ ආහයඹට මවෝ විදුලිඹ මිර  ඳ් හමන ඹන්න 
යජඹට වළකි වුම්ඩ එදහ -  1977 - ආ්ඩඩු ඩිනේ භවළලි 

යහඳහයඹ රිඹහ් භ යපු නිහයි. මභමතේ ඳහඩු විපු විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹ 2015 ිවුන්ද්මද්දී  න්ළිඹල් බිලිඹන 30ට - න්ළිඹල් 

මෝටි 3000ට - ආන්න රභහණඹ මභමවයුේ රහබඹේ රඵපු 

ආහයඹ ි ළි දළේහ. මභඳභණ මභමවයුේ රහබඹේ රඵන්න මවේතු 
වුම්ඩ ිමප් විදුලිඵර උ් ඳහදනමඹන් සිඹඹට 31ේ ජර විදුලිඹ 

භඟින් නිඳදීමභ් , සිඹඹට 29ේ මනොමයොච්ම්ෝමල් 
විදුලිඵරහයමඹන් නිසඳහදනඹ යන්න්  ිඳට  වළකි වුණු නියි. 

එමවභ ඵළලු් , තහඳ විදුලිඵරහය, ඩීල් විදුලිඵරහයලින් 

සිඹඹට 40ේ ඳභණ විදුලිඹ  න්න ිඳට සිද්ධ වුණහ. නමු්  
මනොමයොච්ම්ෝමල් විදුලිඵරහයඹ වරිවළටි රිඹහ් භ වුණහ නේ, 

ිඳට මේ මද් යන්න මන්මන් නළවළ. මභොද, මභහමොට් 
900 විදුලි ධහරිතහේ එයින් නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්.  

රංහමේ විදුලිඵර ිලයතහ මද ඵළලුමෝ , ිවුන්ද්මදන් 

ිවුන්ද්දට මභහමොට් 200 ඳභණ ිලයතහේ  මඵන ඵ 
රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මඳන්හ මදනහ. ඒ ිනු නිසඳහදනඹ 
ළඩි යන්න ඕනෆ. නමු්  ිළි දන්නහ, න යජඹ මන ඹන ීයඝ්ර 
ංර්ධන ළඩ ළිබඳමශ ඹටම්  ිවුන්ද්දට  මභහමොට් 200ේ 

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ ළඩි ශ්  ළිරිභළමන්මන් නළ  ඵ.  
මජ්.ආර්. ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳ තුභහ යමට් ආර්ක  විප්රඹ  
ඇ  මශේ, ඉසමල්රහභ විදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ මන එ 

ිහභහනය මර ළඩි කිතිමභනුයි. ඒ හරම  හිතුහ, මන 
යටල්රට්  ිඳට විදුලිඹ ඹන්න පුළුන් මයි කිඹරහ. නමු්  
ිමප් ආර්ක  ්රභම  ර්භහන්තලහරහ ඇ ීමභ නිහ ිඳට ඒ 

නිසඳහදනඹ ශ විදුලි රභහණඹ්  භදි මන ත් ් ඹට 
ඳසුහලීන   ඳ්  වුණහ.  

ඉදිරි ිනහතඹට ිලය විදුලිඵරහය ළරසුේ කිතිභට 

 මඵනහ; ළරසුේ යරහ්   මඵනහ. වළඵළයි, මේහ 
මොඩනළඟීභ මරමවසි ළඩේ මන්මන් නළවළ. ඒට මවේතු, මේ 
විදුලිඵරහය මොඩනළඟීභ කිඹන හයණඹ විලහර මුදල් 
ංයණඹේ සිදුන හයණඹේ. ඒ කිඹන්මන් විලහර ලමඹන් 

මුදල් ඳහවිචිචි යරහ සිදු යන යහඳව ඹේ. ඒ නිහභ මේහට 
මද්ලඳහරන භළදිව් ීමේ, යහඳහරි භළදිව් ීමේ, ජහතයන්තය 
භළදිව් ීමේ ඵහුර සිදු මනහ. ඒ නිහ මේ ෆභ එකින්භ 

ිතමඳීමේ සිදු මනහ. මභොද, න්ළිඹල් මෝටි - රමෝටි 
ණන්ර ථහේ නිහ. ආර්ක  ලමඹන්, මද්ලඳහරන 
ලමඹන් හසි න්න භළදිව් ීමේ මවේතුමන් භෆත ඉ වහම  

රිඹහ් භ මන්න  බුණු විදුලිඵරහය මරහට  රිඹහ් භ 
වුම්ඩ නළවළ. 1986 රේවිජඹ විදුලිඵරහයඹ රිඹහ් භ ීමභට 
නිඹමිත  බුණහ. ිවුන්දු 20ේ ගිහිල්රහ්  රේවිජඹ 

විදුලිඵරහහයඹ රිඹහ් භ ය ළනීභට ිඳට වළකිඹහ රළබුම්ඩ 
නළවළ. නමු්  2011දී තභයි ඒ 1986 රිඹහ් භ කිතිභට නිඹමිත 
 ූ විදුලිඵරහයම  රිඹහ් භ ීමභ සිද්ධ වුම්ඩ. ඒ හමසභ 2014 

හේපර් විදුලිඵරහයඹ නිභ ශ යුතු  බුණහ. 
 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට මන් ශ මරහමන්  ත විනහඩිඹ හරඹේ 
 මඵනහ. 

 

ගරු අජි ක භන්නප්මඳරුභ භහත 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, please give me two more minutes. 

හේපර් විදුලිඵරහයමඹන් ජහ  ඳද්ධ ඹට විදුලිඹ දිඹ යුතුයි 
කිඹහ ථහ ය  බුණහ. නමු්  ිද මනේ හේපර් 

විදුලිඵරහයඹ ඳටන් න්න්  වරි ළඩ ළිබඳමශේ ිළි ස 
යමන නළවළ. ඉවශ  මෝ භමල් විදුලිඵරහයඹ ඵළලුමෝ , 
එඹ රිඹහ් භ යන්න  දල ණනහේ ත වුණහ. ඒ හමසභ 

මටි හලීන විදුලිඹ නිඳදහ න්න මොසින් ිඳට විලහර 
මුදරේ ළඹ යන්න සිදු නහ. දළනට්  රංහ නිජ මතල් 
නී ත ංසථහමන් ආනඹනඹ යන ඩීල්ලින් තුමනන් 

එේ ඒ කිඹන්මන් මභට්රිේ මටොන් 1,100ේ  ඳභණ මිරදී න්න 
මරහ  මඵන්මන් විදුලිඵර භ්ඩඩරඹටයි. නමු්  වරිඹට 
මනොමයොච්ම්ෝමල් විදුලිඵරහයඹයි, ජර විදුලිඹයි වරිඹට ඳහවිච්චි 

යරහ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිතිභ සිද්ධ මනහ නේ, ිඳට ඩීල් 
 මිරදී න්න සිද්ධ මන්මන් නළවළ. ඩීල් රඵහ ළනීභ නිහ ිළි 
භවජන ඵළංකුට න්ළිඹල් මෝටි 3,000ේ ව ජහ  ඉ රි 
කිතිමේ ඵළංකුට න්ළිඹල් මෝටි 800ේ  ණඹ මරහ   මඵනහ. 

ිහන ලමඹන් කිඹනහ නේ, ත් ් ඹ මභමේ  බිඹදී, ඳසුගිඹ 
හරම  විදුලිඵර භ්ඩඩරම  විඹදමින් සිඹඹට 50ේ ඳභණ මහ 
 මඵන්මන් මඳෞද්ලි විදුලිඵරහයරටයි.   

1269 1270 

[න් ිකය්  භහන්නප්මඳන්භ භවතහ] 



2016 ිමරේල් 07 

2014 ර්ඹ මන ඵළලුමෝ , විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ විදුලිඹ 
නිසඳහදනඹ යන්න ළඹ යපු මුදමරන් සිඹඹට 50ේ මහ 
 මඵන්මන් මඳෞද්ලි විදුලිඵරහයලින් විදුලිඹ මිරදී න්නයි. 
මඳෞද්ලි විදුලිඵරහයලින් විදුලිඹ මිරදී ළනීභ මනුමන් 
න්ළිඹල් මෝටි 9,000ේ මන රද ිසථහ්   මඵනහ. ිළි 
දන්නහ, 2015 ර්ඹ මද ඵළලුහභ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ දට  
න්ළිඹල් රේ 136ේ මඳොලිඹ මනහ. විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 
දට ණඹ හරිඹ ලමඹන්  න්ළිඹල් රේ 356ේ මනහ. 
ඒ කිඹන්මන්   මන්  විඹදේ ිතවළරිඹහභ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට 
දිනට ණඹ මඳොලිඹ  ලමඹන් න්ළිඹල් රේ 592ේ මන්න 
මරහ  මඵනහ. ඒ කිඹන්මන් රේ 600ට ආන්න 
රභහණඹේ ණඹ මඳොලී මන්න සිද්ධ මරහ  මඵනහ. මේහ්  
ඳහරිමබෝගිඹහමන් තභයි ිඹ යන්න සිද්ධ මරහ  මඵන්මන්. 
න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, මභභ ත් ් ඹ මනස 
යමන ිළි ඉදිරිඹට ඹන්න ඕනෆ. නළ් නේ ිමප් ංර්ධන 
ඉරේ යහ ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු මන ආහයඹට ඹහ මනොවළකි 
මනහ. මඵොමවොභ සතු යි. 

 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මඹෝජනහ සක ය කිතිභ, න් ඉයහන් වි්රභය් න භළ තුභහ. 

[ි.බහ. 1.45] 
 

ගරු ඉෙන් වික්රභෙ කන භහත (ෙ ය වයවසය සංවර්ධන 
නිමයෝ ය අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண - அச தரறல்பற்சறகள் 

அதறறபைத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, න් ිකය්  භහන්නප්මඳන්භ 
භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳ්  ශ බහ ල් තඵන ිසථහමේ මඹෝජනහ 

භහ සක ය යනහ.  

එභ මඹෝජනහමේ ිහනඹට "මභභ සිදුීමේරට මවේතන් 
මර්ද ඹන්න ජනතහ දළනු්  යමින්, නළත එළන්නේ සිදු 
මනොීමභට ිලය ළිඹය න්න" කිඹහ එතුභහ මඹෝජනහ ය 

 මඵනහ. 

ිළි භත තඵහත යුතු න්ණේ තභයි, මේ යමට් විදුලිඹ 
නිසඳහදන ධහරිතහ මභහමොට් 3,932ේ න ඵ. ඒ කිඹන්මන් 
ළඩිභ ඉල්ලුභ  මඵන මරහට මභහමොට් 2,200යි, 2,300යි 

ිතය බහවිත මනහ. නමු් , 2016 මඳඵයහරි භහම  ඉරහ 
ිහභහනය ඉල්ලුභේ  බිරහ  මඵනහ. භහර්තු භහම  10ළනිදහ 
මන මොට එඹ මභහමොට් 2,373 දේහ ඉවශ මොස  මඵනහ. 

දලඹට ඳසමේ රථභ යට විදුලිඹ බි ළටීභේ වුම්ඩ 2009 
ිමරේල් භහම  12ළනිදහයි. එදින මුළු විදුලිඹ ඳද්ධ ම භ 
ඩහළටීභේ සිදු වුණහ. 

ඊට ඳසමේ භවහ්හර්ඹ කුභහර් මඩ්විඩ් භවතහ විසින් හර්තහේ 

නිකු්  ශහ. ඒ හර්තහමේ මඹෝජනහ යහශිඹේභ  බුණහ. නමු්  
ිඳට දළනට  මඵන මතොයතුන් ිනු ඒ හර්තහමේ  මඵන 
මඹෝජනහ සිඹල්රේභ ඉසට මරහ නළවළයි කිඹරහ කිඹන්න 
පුළුන්. ඊට ඳසමේ නළත්  ේපර්ණ විදුලි ඳද්ධ ම භ ඩහ 

ළටීභේ සිදු මන්මන් 2015 ළප්තළේඵර් 27ළනිදහයි. ඉන් ඳසමේ 
2016 මඳඵයහරි 25ළනිදහ. ඊට ඳසමේ 2016 භහර්තු භහම  
13ළනිදහ. මේ මවේතු මොටමන තභයි ිද මේ ල්තළී මේ 

මඹෝජනහ  ඉදිරිඳ්  මරහ  මඵන්මන්. මේ විසතය යන්න 
මඳොඩි ිඳවසුතහේ  මඵනහ. මභොද, එ සිද්ධිඹේ යන 
මොටමන මොමවොභද මුළු විදුලි ඳද්ධ ඹභ ඩහ ළමටන්මන් 

කිඹන රලසනඹ  මඵනහ.  

ිළි දන්නහ, මේ ළන මොඹහ ඵරහ මටි හලීන නිර්මද්ල 
මදන්න ජනහධිඳ තුභහ විසින් ඇභ න්න්මන් යු්  මිටුේ 
ඳ්  ශහ. ඒ හමසභ භහ තුනකින් දීර්ක හලීන ළරළසභේ 
ඉදිරිඳ්  යන්න කිඹරහ ජනහධිඳ තුභහ ඇභ න්න්මන් 
භන්විත එභ මිටුට දළනුේ දී  මඵනහ. ජර විදුලිඹ වළන්ණහභ 
මනොමයොච්ම්ෝමල් රේවිජඹ විදුලිඵරහයඹ වයවහ තභයි ිඳට 
භෆතදී විදුලිඹ රඵහන්න මරහ  මඵන්මන්. නමු්  එභ 
විදුලිඵරහයම  තහේණඹ ළිබඳඵ රලසනඹ ිද ඊම  මනොමයි 

ඳසුගිඹ ිවුන්දු ණනහ තුශභ මේ බහ ර්බම  හච්ඡහ මරහ 
 මඵනහ.  

හිටපු ඇභ න්, විමලේමඹන්භ භට මේ මරහමේ භතේ 
මනහ ඳවි්රහ න්නිආයච්චි හිටපු ඇභ තුමිඹ ිසථහ 
ණනහේභ - ඒ මරහ මනමොට විසි තහේ ඳභණ - එභ 
විදුලිඵරහයම  නිසඳහදන ටයුතු බිළටී  මඵන ඵට 
ළිබඳ් තහ. ඒ ඵරහහයම  design එ ළන, ඒ වදරහ  මඵන 
්රභඹ ළන ව එහි තහේණඹ ළිබඳඵ ළටලුේ ව රලසනඹේ 
 මඵනහ. දළන් මනොමයොච්ම්ෝමල් රේවිජඹ ල් ිඟුන් 
විදුලිඵරහයම  ටයුතු ිරිඹ වුණහභ එඹ නළත රිඹහ් භ 
කිතිභට දින 4ේ ඳභණ ත මනහ. එතමොට තභයි ඔඹ විලහර 
ළටලු ඇ  මන්මන්. මුලින්භ ඒ විදුලිඵරහයම  නිසඳහදනඹ 

මභහමොට් 300යි, ඊට ඳසමේ එභ රභහණඹ මභොහමොට් 600ේ 
ශහ. ඊට ඳසමේ එහි නිසඳහදනඹ මභහමොට් 900ේ ශහ. 
මභහමොට් 900ේ ශහට ඳසමේ එහි ිලු්  ළටලු කිහිඳඹේභ 
භතු මනහ. ඒහ විදුලිඹ බි ළටීභට මවේතුේ මනහ. 

විමලේමඹන් ිළි ිද ඳ න විඹබඳ හරගුණ ත් ් ඹ්  
රන්නට ඕනෆ. ිළි දන්නහ, ජර විදුලිඹ රඵහළනීභ වහ 
ජරඹ ඳඹන ජරහලර ජර භට්ටභ දළන් සිඹඹට 40ට්  ඩහ ි ඩු 
භට්ටභයි  මඵන්මන් කිඹරහ. එතමොට විදුලි ඳද්ධ ඹට 
රඵහන්නට පුළුන් ජර විදුලිඹ ධහරිතහ සිඹඹට 30ට්  ළඩිඹ 
ිඩු මනහ. 

විමලේමඹන්භ ජරහලර  මඵන ජරඹ බහවිතම දී ිළි 
රමු් ඹේ මදන්මන් ඒහම  ජරඹ ඳහනීඹ ජරඹ වළටිඹට 
ඳහවිච්චි කිතිභටයි. මදනු විත ර්භහන්තඹට. මතනු තභයි 
විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්න ජරඹ ඳහවිච්චි යන්මන්.  
විමලේමඹන්භ ිළි දන්නහ දළන් ඹර න්නම  හ ටයුතු 
යන්නට රළවළස  මනහ කිඹරහ. ඒ වහ ජරඹ ි ලයයි. ිඳට 
ඳහනීඹ ජර ිලයතහ වහ් , ඒ හමසභ විත ර්භහන්තඹ 
වහ්  ජරඹ නිදවස යන්නට මනහ. ිළි ඒහ නිළයදි 
ශභනහයණඹ ය් ම්  නළ් නේ ළටලුේ ඇ  මනහ. 
ඇ් තටභ ඳසුගිඹ භහ වම දී ඒ ජරහලර  මඵන ජරඹ ිළි 
නිළයදි ශභනහයණඹ ය් තහද නළද්ද කිඹන රලසනඹ 
 මඵනහ. ඒ වළය කුඩහ ජර විදුලිඵරහය  මඵනහ. මේහම  
මභහමොට් 300 විතය ධහරිතහේ  මඵනහ. නමු් , නිඹඟඹ 
නිහ දළනට ඳද්ධ ඹට එතු මන්මන් මභහමොට් 300න් 
මභහමොට් 50ේ ඳභණයි. ඒ වළය සුශං ඵරහහය  මඵනහ. 

ඒහයිනු්  මභහමොට් 124ේ විතය රඵහ න්න පුළුන්. නමු් , 
ඳ න හතහයණඹ ිනු සුශං ඵරහහය වයවහ්  දළනට 
රළමඵන්මන් මභහමොට් 5යි. මභළනි ත් ් ඹේ තභයි 
ඇ් තටභ ඳ න්මන්. මනොඩහ, දිගින් දිටභ විදුලිඹ ඳඹහ 
මන ඹන්නට නේ මභඹ වරිඹට ශභනහයණඹ ය න්නට 
ිලයයි.  

මේ ළන මොඹහ ඵරන විට  එ න්ණේ ිඳට ඳළවළදිලි 
වුණහ. ඳද්ධ ඹ ඳහරනඹ කිතිමේ භධයසථහනඹ -System Control 
Centre-  මඵනහ. මේ භධයසථහනම   මඵන ඹන්ම්රෝඳයණ 
ය  වේ විතය ඳළයණියි. මේ ළන මීට ඉසයමරහ හර්තහන් 
 මඵනහ, ''ඒහ ිලු්  යන්න ඕනෆ. ිලු්  තහේණඹ බහවිත 
යන්න ඕනෆ.'' කිඹරහ. ිහනහට, මභඳභණ හරඹේ ඒ 

සිදු මරහ නළවළයි කිඹහ වන් යන්නට මනහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ හමසභ ''ශභනහයණ 
මතොයතුන් ඳද්ධ '' -Management Information System- MIS  
දුර්රයි කිඹහ වන් ශ යුතුයි. ඊට ිභතය, මභළනි විදුලිඹ 

ඩහ ළටීභේ සිදු වුණහභ; බි ළටීභේ සිදු වුණහභ, ''වුද මේට 
 කිඹන්මන්?'' කිඹන රලසනඹ භතු මනහ. ඇ් තටභ මේට 
 කියු් ම්  ඇභ තුභහද, ඒ ආඹතනම  බහඳ තුභහද, 

නළ් නේ මේහ ශභනහයණඹ යන රධහන විධහඹ 
නිරධහරින්ද කිඹන රලසනඹ භතු මනහ. 

මඳෞද්ලි ිංලම  මභළනි මදඹේ සිදු වුණහ නේ, 

ිනිහර්ඹමඹන්භ ඳශමුමන්භ ඇඟිල්ර දිගු න්මන් රධහන 
විධහඹ නිරධහරිතුභහටයි. මඳෞද්ලි ිංලම  ආඹතනඹ 
මභළනි ඩහ ළටීභේ සිදු වුණහ නේ,  Ceylon Electricity Board 

එ ඒ ළන ඹේ කිසි තීයණඹේ න්නහ. නමු්  මභතළන  කීභ 
රලසනඹේ  මඵනහ.  

මභතළන ඉන්න නිරධහරින්ට වරිඹට යහජහරි රළයිසතුේ 
නළවළ. යහජහරි රළයිසතුේ නළ  වුණහභ, ඒ යහජහරිඹ වයවහ 

ඇ් තටභ යදේ  වුණහද, යදේ වුම්ඩ නළ ද කිඹන්න ඵළවළ. 
උසීමේරට ආහභ, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  උසීමේ 
මදන්මන් මජයසඨ් ඹ ඳභණේ රහයි  . මභමවභ කිතිභ සුදුසුද 

නළද්ද කිඹන රලසනඹ භතු මනහ.  උසීමේ ළන හිතන මොට 
පුද්රමඹකුමස, නිරධහරි මමනකුමස දේතහ මවෝ එඹහමස 
හර්ඹේභතහ ිළි රන්මන් නළවළ. භහ හිතන්මන් රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට විතයේ මනොමයි, මේ ිළි යජඹේ වළටිඹට 
මුහුණ දිඹ යුතු රලසනඹේ. මේ මේ යටට සුදුසුද, නළද්ද කිඹන එ 
ිළි මුහුණ දිඹ යුතු රලසනඹේ. 

"යහජහරි ඉටු කිතිමේදී භන්මදෝ් හහීබහඹේ ව ඇතළේ 
නිරධහරින් ිතමර් ඹේ කිසි රකිතිභේ  මඵනහ" කිඹරහ, ිළි 
මනොමයි කිඹන්මන්. ිළි ඉදිරිඹට ඇවිල්රහ ථහ යපු 

විමලේඥඹන් ිඳට කිඹනහ, ''නිරධහරින් ිතමර් මේ හමස 
ත් ් ඹේ ඳ නහ.'' කිඹහ. හේිත දුන්නු විද්තුන්මස ිදව 
තභයි භභ  රහල මශේ.  

ඊට ිභතය න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භවජන 
උඳමඹෝගිතහ මොමිභේ  මඵනහ. භවජන උඳමඹෝගිතහ 
මොමිභට්   කීභ  මඵනහ. නමු් , භවජන උඳමඹෝගිතහ 
මොමිභ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ නිඹහභනඹ කිතිමේදී ඒ  
කීභ ඉසට යරහ නළවළයි කිඹරහ, නහටුමන් මවෝ මේ 

ිසථහමේදී රහල ශ යුතුයි. භවජන උඳමඹෝගිතහ මොමිභේ 
 මඵන්මන් මඳෞද්ලි ිංලඹ නිඹහභනඹ යන්න විතයේ 
මනොමයි, ඕනෆභ මේඹේ නිඹහභනඹ යන්නයි. විමලේමඹන්භ, 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ව ජහ  ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන 
භ්ඩඩරඹ ළනි යජම  ියි ඹ  මඵන මේහන් නිඹහභනඹ ශ 
යුතුයි. මභොද, නිසඳහදඹහමස  කීභ මනස. නමු් , 

පුයළසිඹහමස ියි හසිභ ආයේහ යන්නයි මේ විධිඹට 
භවජන උඳමඹෝගිතහ මොමින් බහන් ළිහිටුහ  මඵන්මන්. 
විමලේමඹන්භ මේහම   මඵන ඒහධිහයඹ නිහ, ඒහට 

මඹොමුේ  මඵන්නට ඕනෆ.  

යජම  ආඹතනඹේ මඳෞද්ලි ිංලම  ආඹතනඹේ එේ 
තය යනහ නේ, තයහරි් ඹ වයවහ මභළනි රලසන ිභ 
මන්න පුළුන් කිඹරහ ිඳට ෆහීභට ඳ්  මන්න පුළුන්.  
මේහමස රලසන ිළි ිභ ය න්නට නේ, යජම  ආඹතනඹේ 

ිඩුභ ලමඹන් ත්  යජම  ආඹතනඹේ එේ තයහති 
මන්නට ඕනෆ. ඒ මඳෞද්ලි ිංලඹ මන්න පුළුන්, ඒ 
යජම  මන්න පුළුන්.  

ඒහධිහයඹේ  මඵන ිසථහමේදී රලසන, ළටලු ඇ   

මනහ. එභ නිහ මේ ඒහධිහරි ඵරඹ මොමවොභද තයහති 
ත් ් ඹට මනස යන්මන් කිඹන එ ළිබඳඵ ිළි ිලු න් 
සිතහ ඵරන්නට ඕනෆ. මේ න්ණු වන් යනමොට හුඟහේ ිඹ 
තුශ එ ඳහයටභ ිදවේ ඇ  මන්න පුළුන්, "ආ! මේ 

මඳෞද්ලීයණඹ යන්නද දන්මන් නළවළ, මේ ථහ යමන 
ඹන්මන්" කිඹරහ. භවය ිඹ එමවභ හිතන්න පුළුන්. භභ ඒ 
භතඹ තුශ නළවළ. භවය ආඹතන strategic මවේතු නිහ ඒහට 

යජම  ියි ඹ  මඵන්න ඕනෆ කිඹන එ තභයි භමස භතඹ 
න්මන්. ඒ හමසභ යජම  ියි ඹ  බුණ් , ඒහධිහයඹේ  ීභ 
යටට සුදුසු නළවළ. යජම  ියි ඹ  බුණ් , ිළි තයහති් ඹේ 

ඇ  යන්නට ඕනෆ. 

 රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට  මඵන  කීභ ිනු 2002 
ිං 35 දයන ඳන න් ශ්රී රංහ භවජන උඳමඹෝගිතහ මොමින් 
බහ ංසථහඳනඹ ශහ. ශ්රී රංහ භවජන උඳමඹෝගිතහ 
මොමිභට්  2009 ි ං 20 දයන ශ්රී රංහ විදුලිඵර ඳන න් ඒහ 

ඳයහ  මඵනහ. රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට electricity 
distribution, safety, quality, continuity, transmission 
performance and the demand side management regulations 

කිඹන  කීභ  මඵනහ. මේ ළිබඳඵ මටුේඳ්  ඉදිරිඳ්  
යන්න 2014 ර්ම  හච්ඡහ  බුණහ. නමු්  ඒහ ඉදිරිඳ්  
වුම්ඩ නළවළ. මමේ මත් , ශ්රී රංහ විදුලිඵර ඳනම්  ර ඳහදන 

රහය විඹ බහය ඇභ යඹහ විසින් එභ මයගුරහසි ළට් ඳ්රම  
ඳශ කිතිභට නී ත යරහ නළවළ කිඹරහ මේ ිසථහමේදී 
නහටුමන් රහල යන්න ඕනෆ. 2014 නතුන්භ හච්ඡහ 
 බුණහ. නමු්  ඒහ නී ත වුම්ඩ නළවළ. එභ නිහ නිසි 

නිඹහභනඹේ ඕනෆ. මේ නළත සිදු මනොමන්නට නේ, නිසි 
නිඹහභනඹේ  බිඹ යුතුයි.  

විදුලිඹ ළඳයීභ මොමවොභද දීර්ක හලීන ශභනහයණඹ 
ය න්මන් කිඹරහ ජනහධිඳ තුභහමස ඉල්ලීභේ භත යජඹේ 

වළටිඹට භහ 3ේ තුශදී ිළි හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යන්න 
ඵරහමඳොමයෝ තු මනහ. නමු්  දළනට  මඵන විසතය ිනු 
මනොමයොච්ම්ෝමල් විදුලිඵරහයම  ශභනහහති් ඹ ළිබඳඵ 
ළටලුේ, රලසනඹේ  මඵනහ කිඹරහ ිළිට කිඹන්නට පුළුන්. 

මනොමයොච්ම්ෝමල් රේවිජඹ විදුලිඵරහයඹ උමදහ ඳළඹ 24 පුයහභ 
විඹහනුඵද්ධ විමලේඥඹන් රභහණ්  මර එතළන රැදී සිටිඹ 
යුතුයි කිඹන එ තභයි ිමප් භතඹ න්මන්. එතළන 

ඉංකයමන්න්න් ිතමර්්  ඹේකිසි ළටීේ  මඵනහ. එ එ 
ේමේ්රර ඉන්න ඉංකයමන්න්න් නිහ ව් තීඹමේදීන් ිතය්  
ළටීේ  මඵනහ. විදුලිඹ ේඵන්ධ  electrical  ඉංකයමන්න්න් 

ඉන්නහ, mechanical ඉංකයමන්න්න් ඉන්නහ. එළනි එ එ 
ේමේ්රර ිඹ ඉන්න නිහ, ිමනේ ේමේ්රර ඉන්න ිඹ 
ළිබඳඵ්  ඒ ිඹ ිතමර් ළිබඳළනීභේ ඇ  මන්න ඕනෆ. නමු්  

යටට ිලය ළඩ යන්න පුළුන් විමලේඥඹහ එතළන සිටිඹ යුතුයි. 
එමවභ විමලේඥමඹේ මනොමයොච්ම්ෝමල් රේවිජඹ 
විදුලිඵරහයම  නළවළ කිඹරහ වන් යන්න මනහ. මේ ි ළි 
චීන තහේණඹ භඟ චීනමඹන් රඵහ ් ත විදුලිඵරහයඹේ. මේ 

ඳද්ධ ඹ රැ ළනීභට, ශභනහයණඹ ය ළනීභට, ිලය 
නිසි දළනුභ රඵහ ළනීභට චීන භහේ එේ දළනටභ්  හච්ඡහ 
ඳළළ් විඹ යුතුයි කිඹරහ ිළි මඹෝජනහ යනහ. ඒ හමසභ විදුලි 

ඉල්ලුභ manage යන්න.  මභොද, ළඳයුභ ඳළ් මතන් තභයි 
විදුලිඹ ළන වළභ  සමේභ ථහ මන්මන්. නමු්  ඉල්ලුභ 
ඳළ් මතන් මේ යට තුශ රිඹහ් භ ශ යුතු මඹෝජනහ යහශිඹේභ 

 මඵනහඹ කිඹරහ භභ හිතනහ.  

ිළි මනෝර්මේ හමස යටේ ් මතෝ , ඒ  යමට් thermal 
power  මඵන්මන්. ඒ කිඹන්මන් ඩීල් හමස ඉන්ධනඹේ 
ඳහවිච්චි යරහ නිසඳහදනඹ යන විදුලිඹ  මඵන්මන් මුළු විදුලි 
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[න් ඉයහන් වි්රභය් න භවතහ] 
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ඳද්ධ මඹන්භ සිඹඹට 3ට්  ඩහ ිඩුමන්. ඒ හමස යටර 

සිඹඹට 97ේභ  මඵන්මන් පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ ඹයි. නමු්  
ිමප් යමට් සර්ඹ ඵරමඹන් වහ සුශං ඵරමඹන් රඵහ න්නහ විදුලිඹ 
හුඟහේ ිඩුයි.  

ිළි්  ිනහතම දී ඒ විධිඹට විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්නට 
ඵරහමඳොමයෝ තු මනහ. මභමවභ ඳ න්න මවේතුේ ඇ . මේ 
මවේතු නේ විලහර ළටලුේ; විලහර රලසනඹේ. මභොද, මේ යමට් 
දේභ ව් තීඹමේදීන් ඉන්නහ නේ ඒ ව් තීඹ මේදීන් ළඳයුභ 
ඳළ් මතන් සර්ඹ ඵරඹ ඳහවිච්චි යන්නට් , සුශං ඵරඹ මීට 
ළඩිමඹන් ඳහවිච්චි යන්නට්   මීට ඉසයමරහ මේ තීයණඹ 
් ම්  නළ් ම්  ඇයි කිඹන එ භභ දන්මන් නළවළ. මභොද, 
ිමනේ ය ටර ඒ දළනටභ සිදු මරහ  මඵනහ. එභ නිහ  net 
accounting ්රභඹ ිළි මඹෝජනහ යනහ. ඒ කිඹන්මන්,  
පුයළසිඹහට පුළුන්, විදුලිඹ නිසඳහදනඹ ය, -ඒ විදුලිඹ 
නිසඳහදනඹ යන්මන් සර්ඹ ඵරමඹන් මන්නට පුළුන්.- ඒ 
ජහ  විදුලිඹ ඳද්ධ ඹට එතු යන්නට. දළනු්  එතු යන්නට 
පුළුන්. නමු්  ිළි මභතළන මඹෝජනහ යන්මන් ඒ මනොමයි. ඒ 
විදුලිඹ විදුලි ඳද්ධ ඹට එතු ය, පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  
ඳද්ධ ඹට එතු ශහඹ කිඹහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරමඹන් 
පුයළසිඹහට මීමභේ යන්නටයි ිළි මඹෝජනහ යන්මන්. 
එතමොට ිළිට ඒ ශභනහයණඹ ය න්නට පුළුන්. ඒ 
හමසභ ල් ිඟුන් හමස ිහිතය රය බහවිතමඹන් ඳරියඹට 
න වහනිඹ්  ිඳට ඒ තුබඳන් ිභ ය න්නට පුළුන්. එමර 
විදුලි නිසඳහදනඹ යන්න ි ලය solar parks ඇ  යන්න,  සර්ඹ 
ඵරඹ රඵහ ් තහට ඳසමේ ඒහ යහත්රිඹට්  බහවිත යන්න වළකි 
ඳරිදි store  යන්නට ිලය storage systems  ඇ  යන්නට්  
ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු මනහ.    

න් නිමඹෝජය  ථහනහඹතුභනි, භභ මේ හයණඹ රහල 
ය භමස ථහ ින් යන්නට ඵරහ මඳොමයෝ තු මනහ. ිළි 
මේ රලසනඹ දිවහ පර්ණ ලමඹන් ඵළලුමෝ  ිනිහර්ඹමඹන්භ  
ශභනහහති් ඹ ළිබඳඵ ළටලුේ මභතළන  මඵන ඵ 
මඳමනනහ. මභොද, දකුණු ආසිඹහමේ ිමනේ යටර විදුලිඹ 
මනොඩහ මනොරළබුණ්  මේ හමස විදුලිඹ බිළටීභට 
රංහමේ පුයළසිඹහ රළවළස  නළවළ. රංහමේ පුයළසිඹහ ට 
මනොඩහභ විදුලිඹ ිලයයි. ඒ ියමුණ  මඵනහ නේ, ඇයි ඒ 
ියමුණ ඉසට යන්නට ඵළරි මරහ  මඵන්මන්? 
ශභනහහති් ම  රලසනඹ  මඵනහ. භභ ිවන රලසනඹ 
මභඹයි. විදුලිඵරහහය ශභනහයණඹ යන්න විදුලි 
ඉංකයමන්න්න් ිලයද? රංහමේ මයෝවල් ශභනහයණඹ 
යන්න ෛදයන් ිලයද? රංහමේ ගුන් මේඹ 
ශභනහයණඹ යන්න ගුන් නිඹමුන් ිලයද? භභ මභමවභ 
කිඹනමොට භහ ළයදි ම් න්ේ න්නට එඳහ. මේ යමට් 
ව් තීඹමේදීන් මමයහි භමස විලහර මෞයඹේ  මඵනහ. 
ඉංකයමන්න්න්න්ට, ෛදයන්න්ට, ගුන් මේහමේ නිඹමුන්ට 
භමස  විලහර මෞයඹේ  මඵනහ. එභ නිහ භහ ළයදි මර 
ම් න්ේ න්නට එඳහ. ශභනහහති් ඹ කිඹන්මන්්  විමලේ 
ේමේ්රඹේඹ කිඹන එ ිළි සිඹලු මදනහභ ළිබඳත යුතුයි. ළිට 
යටර  මයෝවල් දිවහ ඵළලුමෝ  ඒ මයෝවල් ශභනහයණඹ 
මන්මන් ශභනහන්න්මන්.  

 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් නිමඹෝජය ිභහතයතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ 
ින් මනහ.  

 

ගරු ඉෙන් වික්රභෙ කන භහත  
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ දීර්ක ලමඹන් ථහ 

යන්මන් නළවළ.  

ඕනෆභ ේමේ්රඹට විමලේඥඹන් ිතයලයයි; 

විමලේඥඹන්මස දළනුභ ිතයලයයි. නමු්  ශභනහයණඹ 
විමලේ ේමේ්රඹේ වළටිඹට ළිබඳමන යට මනුමන් මේ මනස 
ීමභ ි ළි ශ යුතුයි.  

ිද ඉදිරිඳ්  ය  මඵන මේ ල් තළීමේ මඹෝජනහ 

ේඵන්ධමඹන්  භවය තීයණ ිඳට යට මනුමන් ඒ 
ඳහර්ලසවි න්නට පුළුන්. මේ ල්තළීමේ මඹෝජනහමන් 
ඉල්රහ ඇ  ඳරිදි නළත විදුලි ළඳයුභ බිළටීභේ මනොන්නට 

ිලය සිඹලු ටයුතු හර්ථ ය මන ඹන්නට වළකිඹහ 
රළමේහ කිඹහ යට මනුමන් භභ රහර්ථනහ යනහ. සතු යි. 

 

ගරු නිමයෝ ය කථනයකතුභ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සතු යි. ඊශඟට න් සුනිල් වඳුන්මන්   භන්ත්රිතුභහ.  

ඊට ලින් මේ ිසථහමේදී  මරහනඹ වහ න් එඩ්ඩ් 
ගුණමේය භන්ත්රීතුභහමස නභ  වුන් මවෝ භන්ත්රීයමඹේ 
මඹෝජනහ යන්න.  

 

ෆීල් 0ඩ් භර්ණල් 0 ගරු සෙ ක මෆොන්මසේක භහත (රමද්ීයය 
සංවර්ධන අභතයතුභ) 
(பீல்ட் ரர்ல் ரண்புறகு சத் ததரன்கசகர - தறகச 

அதறறபைத்ற அகச்சர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 

න් නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "මේ ිසථහමේදී  න් 
එඩ්ඩ් ගුණමේය භන්ත්රීතුභහ  මුරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ 

මඹෝජනහ යනහ 
 

අනතුරුව ගරු නිමයෝ ය  කථනයකතුභ මලසනමයන් ඉව ක 
වුමයන්,   ගරු එඩ්වඩ් ගුණමසේකෙ භහත මුලසනරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு ட்ட் குகசக  

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

[ි. බහ. 2.05] 
 

ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  හලීන ළද්   ල්තළීමේ 
මඹෝජනහේ ේඵන්ධමඹන් ිදවස  ඳශ යන්නට රළීභ ළන 
භභ තුටු මනහ. නමු්  ආ්ඩඩු ඳළ් මතන්භ මේ ල්තළීමේ 
මඹෝජනහ මන ඒමේ මද්ලඳහරන වුභනහ මභොේද කිඹහ භට 
ඳළවළදිලි නළවළ.  මොමවොභ වුණ්  එභ මඹෝජනහ මේ ිසථහමේ 
හච්ඡහට රේ කිතිභට මභභ මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  කිතිභ ළන 
න් ිකය්  භහන්නප්මඳන්භ භන්ත්රීතුභහට්  භභ සතු න්ත 
මනහ.   

ිමප් යමට් භෆත හරම   මඵන රලසනඹේ තභයි විදුලි 
ිර්බුදඹ. හුඟේ මරහට විදුලි ිර්බුදම දී ිළි හච්ඡහ යන්මන් 
විදුලි ිර්බුදඹට විඳුේ ලමඹන් විදුලිඹ ළිරිභවන්මන් මොමවොභද, 
නළ් නේ විල්ඳ ඵරලේ  මභොනහද, ජරවිදුලිම  රලසනඹ 
මභොේද, මනොමයොච්ම්ෝමල් රලසනඹ මභොේද ආදි ලමඹන්. 
නමු්  භභ මභතළන දකින මදඹ තභයි, විදුලි ිර්බුදඹකු්  
 මඵනහ, විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ිර්බුදඹකු්   මඵනහ කිඹන 
එ. විදුලිඵර භණඩරම  ිර්බුදඹයි, විදුලිඹ ිර්බුදඹයි මද එට 
එතුමරහයි  මඵන්මන්.  

1275 1276 



ඳහර්ලිමේන්තු 

විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ිර්බුදඹට උ් තයඹේ මවොඹන්මන් 

නළතු ිළිට මභොනභ ආහයමඹන්්  විදුලි ිර්බුදඹට උ් තයඹේ 
මවොඹන්න ඵළවළ. මවේතු මභොේද? විදුලි ිර්බුදඹ වදන්මන් 
විදුලිඵර භ්ඩඩරමඹන්. විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ිර්බුදඹ වරරහ, 
මද්ලඳහරනඥඹන් වළටිඹට සිටින ඔඵතුභන්රහට -ඇභ තුභහට- 

උ් තයඹ කිඹනහ. විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තු විදුලි ිර්බුදඹට 
 මඵන උ් තයඹ තභයි, විදුලිඹ ළපීභ. ඉංකයමන්න් භව් න්න් 
කිඹන්මන්, "ඇභ තුභනි, දළන් ඉ න් විදුලිඹ ඳන්න මනහ. 

ඳළඹ ඳවේ ඳන්න මනහ" කිඹහයි. එතමොට ඳළඹ ඳවේ විදුලිඹ 
ඳහ දළමීභ වහ ිනුභළ ඹ මදන්න ඇභ තුභහට ඵළවළ. 
මද්ලඳහරන ලමඹන් ඒ ිහිතයයි. යටට්  ිහිතයයි, 

ජනතහට්  ිහිතයයි. එඹ ඇ් තටභ ිහිතයයි. ඇභ තුභහ 
ඒට මඹෝජනහේ මමනනහ,  "ඳන්මන් නළතු මේයහ න්නහ 
්රභඹ මොමවොභ වරි මවොඹන්න" කිඹරහ.  

විදුලිඹ ඳන්මන් නළතු මේයහ න්නහ ්රභඹට උ් තයඹ 
මවොඹන්මන්්  ඒ ඉංකයමන්න් භව් න්න්භයි. ඒ ්රභඹ න්මන්, 

"ඇභ තුභනි, මන උ් තයඹේ නළවළ. එමවභ නේ ඳළඹේ ඳහ 
ඉතුන් ඳළඹ වතයට විදුලිඹ මිරදී නිමු" කිඹන එයි. එතමොට 
විදුලිඹ මිරදී න්න  මඵන්මන් මොමවන්ද? ඇ් තටභ ඒට 

ඇභ තුභහ ශඟ උ් තය නළවළ. විදුලිඹ මිරදී ළනීභ ේඵන්ධමඹන් 
උ් තයඹ මදන්මන්්  ඉංකයමන්න් භව් න්න්භයි. ඒ ිඹ ඒට 
මදන උ් තයඹ මභොේද? ඒ මොල්රන්මසභ මොේඳළනිලින් 

තභයි මිරදී න්මන්. විදුලිඹ මිරදී ළනීභට ිලය යන ඒ 
ිර්බුදඹ වදන්මන් ඒ මොල්රන්භයි කිඹහ භහ  කීභන් කිඹනහ. 
ඒ මොල්රන් ඒ ිර්බුදඹ වදනහ. උ් තයඹ්  ඒ මොල්රන් ශඟ 
 මඵන්මන්, ිර්බුදඹ්  ඒ මොල්රන් ශඟ  මඵන්මන්. එන ඕනෆභ 

ඇභ යමඹකුට ඒ උ් තයඹ මදනහ. මභය්  ඒ උ් තයඹ දීරහ 
 මඵන්මන්. මේ තභයි ඇ් ත හයණහ. ඒ නිහ මභභ 
ිර්බුදඹට විඳුභ න්මන්, මභභ ිර්බුදඹට ළශමඳන්මන් සර්ඹ 

ඵරලේ ඹද, තහඳ ඵරහහයද කිඹන එ ළන භභ හච්ඡහ 
යන්මන් නළවළ.  

භමස රලසනඹ භහ ඉදිරිඳ්  යන්මන් මේ ිර්බුදඹ වදහ  මඵන 
විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ිර්බුදඹ ේඵන්ධයි. ිළි ඒ ම් න්ේ 
් ම්  නළ් නේ මේට උ් තය මවොඹන්න දලභඹේ්  

ඉසයවට ඹන්න ඵළවළ. භමස ිම්  මේ  මඵන්මන් ඒ ිඹභ 
ඉදිරිඳ්  යපු ළරළසභයි. ංවිධහන ළරළසභේ වළටිඹට 
 මඵනහ. මඳෞද්ලි භහේ වළටිඹට ඒ මොල්රන් වඳුනන, 

"ඳහර්ලිමේන්තුට  කිඹන්මන් නළවළ" කිඹහ ඒ මොල්රන්භ 
කිඹන ආඹතන 23ේ  මඵනහ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, 
මේ ආඹතන විසිතුන ඇතුමශේ ඳවත වන් යන ආඹතන 

 මඵනහ. LECO ආඹතනඹ, SL Engineers, - ඒ සිඹඹට 

100ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ියි යි -  TPC, - ඒමන් සිඹඹට 

50ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ියි යි - LTL,- ඒමන් සිඹඹට 63ේ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට  ියි යි - ව LCC - ඒමන් සිඹඹට වළටේ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ියි යි- කිඹන මේ  රධහන ආඹතන ඳව 

 මඵනහ.  

ඒ ඹටම්   මඵනහ, LTL - Lanka Transformers Limited - 
ආඹතනඹ. මේ ඹටම්  ත ආඹතන රළයිසතුේ  මඵනහ. ඒ 
ආඹතන රළයිසතු ළද්  නිහ භභ කිඹන්නේ. LTL Energy 
(Private) Limited, Lakdhanavi Limited, LTL Transformers 
(Private) Limited, ඒමන් සිඹඹට 63ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට 
ියි යි.-  LTL Galvernizer (Private) Limited,  -ඒමන් සිඹඹට 

63ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ියි යි.-Lanka Industrial Products,- 
ඒමන් සිඹඹට 63ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ියි යි. - Pawan 

Dhanavi (Private) Limited - ඒමන් සිඹඹට 32ේ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹට ියි යි.  Nividu (Private) Limited  ආඹතනමඹන් 

සිඹඹට 29ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ියි යි. ඊට ඳසු Lakdhanavi 
Limited ඹටම්  ආමඹ්   මඵනහ, Heladhanavi Limited, Raj 
Lanka Power Company Limited, Lakdhanavi Bangla Power 
(Private) Limited, Bright International (Private) Limited, 
Infra Engineering (Private) Limited, West Coast Power 
(Private) Limited  ආදී ලමඹන්. Nividu (Private) Limited 
ඹටම්   මඵනහ,  Nivindu Assumpinella (Private) Limited 
ආඹතනඹ. මේ ආදි ලමඹන් මොේඳළනි විසිතුනේ  මඵනහ. 
වළඵළයි, මේ මොේඳළනි විසිතුමන් රළයිසතු තුශ කිඹවුම්ඩ නළ  
නේ මදේ  මඵනහ. ඒ තභයි, LTL ESOT (Private) Limited 
කිඹන ආඹතනඹ ව LTL Projects (Private) Limited කිඹන 
ආඹතනඹ.  

මේහ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳ්  යපු හර්තහ. මේහ මීට 
ලින් හච්ඡහ යපු ඒහ. ඒ මොේඳළනි මදමේ නේ කිඹන්මන් 
නළවළ. LTL ESOT (Private) Limited කිඹන මොේඳළනිම  නභ 
කිඹන්මන් නළවළ. ඒ හමසභ LTL Projects (Private) Limited 
කිඹන ආඹතනම  නභ කිඹන්මන්්  නළවළ. ඒ නිහ ිළි ඵළලුහ, 
මේ  LTL ESOT (Private) Limited  කිඹන්මන් මභොේද කිඹහ. 
මේ 2004  මනොළේඵර් භහම  22 ළනි දහ ලිඹහ ඳදිංචි ය 
 මඵනහ. ිමප් න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ නිමඹෝජය ිභහතයතුභහ 
භහේ ළිබඳඵ මවොට දන්නහ. මේ ආඹතනම  ිධයේ 
භ්ඩඩරම  තුන් මදමනකු ඉන්නහ. Shareholdersරහ ව්  
මදමනේ ඉන්නහ. ිධයේ භ්ඩඩරම  තුන් මදනහයි; 
shareholdersරහ ව්  මදනහයි. න්ළිඹල් දවම  මොටස වතයි, මුළු 
එතු න්ළිඹල් 70යි. මේ LTL ESOT (Private) Limited කිඹන 
ආඹතනම  රහසධනඹ න්ළිඹල් 70යි. Abeyratne & Company 
කිඹන chartered accountantsරහ තභයි මේ ආඹතනඹ විණනඹ 
යන්මන්. මේමේ ි ධයේ භ්ඩඩරම  ඉන්මන් උඳහලි දඹහය් න 
ජඹර්ධන, මභොමවොභඩ් ජරහල්දීන් මභොමවොභඩ් නහුභහන් 
භරිේහර්, යීමන්ර කුභහර් ළිටිර කිඹන ිඹයි. භරිේහර්, ළිටිර 
ව ය.ඩී. ජඹර්ධන කිඹන තුන් මදනහ තභයි ිධයේ 
භ්ඩඩරම  ඉන්මන්.  

ඒ තුන්මදනහ ඇතුළු හභහකයඹන් -මොටස හිමිඹන්- ත 
වතයමදමනේ ඉන්නහ. ඒ වළභ එේමනහටභ  මඵන්මන් එ 
මොටයි. එතමොට න්ළිඹල් දවම    මොටස වතයි  මඵන්මන්. 
විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ර්තභහන බහඳ  විතහනහච්චිමස මදොන් 
ිනුය මේන විමජ්ඳහර භව් භඹහ්  ඒ ිඹ ිත මර් ඉන්නහ. 
මේ තභයි ඊමොට් මොේඳළනිඹ. මභඹ න්ළිඹල් 70 
රහසධනඹකින් ඳටන් ් ත මොේඳළනිඹේ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, මභභ මොේඳළනිම  
ර්තභහන ත් ් ඹ මොමවොභද කිඹහ භභ මොඹහ ඵළලුහ. 2014 
ර්ඹ මන මොට මේ ඊමොට් මොේඳළනිම  "revenue" කිඹන 
ආදහඹභේ නළවළ. "Revenue" කිඹහ ආදහඹභේ දහ්  මේ 
මොේඳළනිම   බිරහ නළවළ. "Gross profit or loss" ආදිඹ්  
නළවළ. "Other income" කිඹහ එේ  මඵනහ. 2013දී "other 
income" එ න්ළිඹල් මිලිඹන 1,021යි. 2014දී එඹ න්ළිඹල් 
මිලිඹන 728යි.  2014දී "other income" කිඹන එ ඹටම්  
 මඵන මේ න්ළිඹල් මිලිඹන 728 ළන ඊට ඳසමේ accountsර 
 මඵන්මන් මොමවොභද කිඹහ ිළි මොඹහ ඵරමු. මේ න්ළිඹල් 
මිලිඹන 728 වළදිරහ  මඵන්මන් මභොනහයින්ද? රහබහංල රළීේ 
ආදහඹභ - dividend income- න්ළිඹල් මිලිඹන 609යි.  Fixed 
depositsලින් interest income එ - සථහය තළන්ඳතුර 
මඳොලිඹ - න්ළිඹල් මිලිඹන 60යි. ණඹයලින් - 
debenturesලින්- interest එ රළී  මඵනහ, න්ළිඹල් මිලිඹන 
58ේ. එතමොට න්ළිඹල් මිලිඹන 728යි, other income එ.  

ඊශඟට, ආමඹෝජන - investments -  තිහබනවා. ආහ ෝජන  
ය  මඵන්මන් මොමවේද? භභ ලින් කිඹපු විදුලිඵර 
භ්ඩඩරම   මඵන භහේ ජහරම යි. LTL Holdings (Private) 
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Limited එමේ න්ළිඹල් මිලිඹන 512ේ  මඵනහ. LTL Projects 

(Private) Limited කිඹන ආඹතනම  න්ළිඹල් මිලිඹන 10ේ 
 මඵනහ. Real Estate LTLP කිඹන එමේ ත මිලිඹනඹේ 
 මඵනහ. එතළන ඔේමොභ න්ළිඹල් මිලිඹන 523යි. ඊශඟට 
investments  මඵනහ. රංහ ඵළංකුමේ න්ළිඹල් මිලිඹන 67යි. 

වළටන් නළනල් ඵළංකුමේ න්ළිඹල් මිලිඹන 139යි. ේඳ්  
ඵළංකුමේ මිලිඹන 84යි. න් ඉයහන් වි්රභය් න නිමඹෝජය 
ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ බහඳ ් ඹ දයපු  National Development 

Bank එමේ න්ළිඹල් මිලිඹන 1,000යි. එතමොට න්ළිඹල් මිලිඹන 
1,291යි. න්ළිඹල් 70කින් ඳටන් මන, කිසිභ යහඳහරි 
ටයු් තේ නළ , ඵඩු මසන මවෝ ඵඩු විකුණන මවෝ මිරදී 

න්නහ මවෝ ඉදිකිතිේ මවෝ කිසිදු ටයු් තේ නළ  මේ 
මොේඳළනිඹ මිලිඹන එේදවස ණනේ ආමඹෝජනඹ යන, 
රහබහංලඹ මඵදන මොට ිවුන්ද්දට න්ළිඹල් මිලිඹන 75ේ විතය 

මඵදහ න්නහ ආඹතනඹේ ඵට ඳ්  වුම්ඩ මොමවොභද? මේමේ 
ින්භ පුදුභ යව මභොේද? මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිමප් 
යමට් මේ තයේ ණඹ ඵයේ  මඵන එමේ ිඳ මේ හමස 
මොේඳළනි 10ේ, 15ේ වදහ ් තහ නේ  මුළු යටභ දියුණු යන්න 

පුළුන්. මේ භළකයේ එට ිමප් යමට් ිනිේ මොේඳළනි ටි 
මනිඹන්න ඵළරි ඇයි? නිසඳහදනඹේ නළ , යහඳහයඹේ නළ , 
ර්භහන්තඹේ නළ , වළඵළයි න්ළිඹල් දවම  මොටස වතකින් 

මභමවභ දියුණු මන්න පුළුන් නේ මභොන තයේ ින්භ පුදුභ 
යහඳහයඹේද මේ? වළඵළයි, මේ මේ ජහරම  නළවළ. මේ 
ජහරඹට ියි  නළවළ.  එමවභ ජහරඹට ියි  නළ  මවේතු ඒ ිඹ 

කිඹනහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඊශඟට ිළි LTL Projects 
(Private) Limited එ ියමන ඵරමු. මේ ඔේමොභ LTL - 
Lanka Transformesr Limited. "Lanka Transformer Limited" 
කිඹන එ තභයි ඉසයහින් දභහ න්මන්. ිමප් න් සුසිල් 

මරේභජඹන්ත ඇභ තුභහ්  මේ ළන මවොට දන්නහ. මේ ළන 
දන්නහ ිඹ මොඩේ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඉන්නහ. විඳේම  
ඉන්න මොට මේ ළන මොඩේ ථහ ශ ිඹ ඉන්නහ. දඹහසිරි 

ජඹමේය භන්ත්රීතුභහ ථහ ශහ. වර් ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහ ථහ 
ශහ. මේ ABB මොේඳළනිඹ විකුණන මරහමේභ වුණු 
නුමදනුමේ ත් ් ඹ මභොේද කිඹහ ිමප් ඉයහන් වි්රභය් න 

නිමඹෝජය ඇභ තුභහ දන්නහ. එත මොට ඔඵතුභහ NDB එමේ 
බහඳ . න් ඉයහන් වි්රභය් න නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, භභ 
ඔඵතුභහට සතු න්ත මනහ, මේ රිඹහලිඹට ඹන්න මදන්න 

ඵළවළ කිඹහ ඔඵතුභහ ඒ මරහමේ මේ නුමදනුට වින්ද්ධතහ 
රහල ය  මඵනහ. නමු් , ඒ රිඹහලිඹ සිද්ධ වුණහ.  

LTL Projects (Private) Limited කිඹන ආඹතනඹ ළන භභ 
දළන් කිඹන්නේ. Dickmon's Road එමේ, මනොේභය 48/ඒ, 
මොශම 05 ලිළිනම  තභයි එඹ  මඵන්මන්. මරහනහරූඪ න් 

භන්ත්රීතුභනි, මේ ආඹතනම  ිධයේ භ්ඩඩරම  ඉන්මන්  ිය 
ලින් කිඹපු තුන්මදනහභයි. ඒ කිඹන්මන් ය.ඩී. ජඹර්ධන, 
භරිේහර්, ළිටිර කිඹන භව් න්. LTL Projects (Private) 
Limited කිඹන ආඹතනම  ඉන්මන්  ඒ තුන්මදනහභයි. ඒ 

ආඹතනම  මොටස හිමින්හ වුද?  LTL Projects (Private) 
Limited කිඹහ ආඹතනඹේ වදහ  මඵනහ. ඒ ආඹතනම  මොටස 
හිමින්මෝ වුද? LTL ESOT (Private) Limited. ින්න භභ 

ලින් ඳළවළදිලි ශ ව් මදනහමස මොේඳළනිඹ. මේමේ එ 
මොටස හිමිමඹේ තභයි LTL ESOT (Private) Limited  එ. ඒ 
හිමිඹහට මොටස මොච්්ය  මඵනහද? One million හභහනය 

shares  මඵනහ. Ordinary shares one million  මඵනහ. 
මභොද? LTL Projects (Private) Limited  කිඹන ආඹතනම . 
මේ න්ළිඹල් 70කින් ඳටන් ් ත මොේඳළනිඹ. වළඵළයි, ඒ න්ළිඹල් 

වළ් තෆමේ මොේඳළනිඹ LTL Projects (Private) Limited කිඹන 
ආඹතනම  one million shares  මඵනහ. ය.ඩී. ජඹර්ධනට 

share එේ  මඵනහ; one ordinary share. භරිේහර් 

භව් භඹහට්  share එේ  මඵනහ. ළිටිරට්  share එේ 
 මඵනහ. ඒ තුන්මදනහට මොටස තුනයි. එතමොට මේ LTL 
Projects (Private) Limited කිඹන ආඹතනම  මුළු shares ණන 
කීඹද? One million and three shares. එ මිලිඹනඹකු්  

මොටස තුනයි ඒමේ  මඵන්මන්. Shareholdersරහ වතයමදනහයි. 
එේ LTL ESOT (Private) Limited කිඹන මොේඳළනිඹ.  

ිනිේ තුන්මදනහ මේ තුන්මදනහභයි. ඒ තුන්මදනහ LTL ESOT 

(Private) Limited එම්  ඉන්න තුන්මදනහභයි.  ඒ තුන්මදනහ 
LTL ESOT (Private) Limited  එම්  ඉන්නහ, LTL Projects 
(Private) Limited එම්  ඉන්නහ. මභොද මේ මන්මන්? LTL 

Projects (Private) Limited කිඹන ආඹතනඹ LTL Holding 
(Private) Limited කිඹන ආඹතනම  ළඩ ටයුතු යනහ. මේ  
LTL Projects (Private) Limited එ ළඩ යනහ. ඒ ිඹ 

රංහමේ්  ළඩ යනහ. ඵංසරහමද්ලම ්  ළඩ යනහ. 
ිරිහ, උන්ඩහ ඳළ් මතන් ළඩ යනහ. ඒ ිඹ මොඩේ ළඩ 
යන මොේඳළනිඹේ. ඒ ිඹ ි මප් Lanka Transformers Limited 
එට්  ළඩ යනහ. ළඩ යරහ ඒ ි ඹ රහබ රඵනහ.  

ඒ මොල්රන් නළ් නේ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ්  නළවළ. ඒ 
මොල්රන් ළඩ යරහ, ඒ ළඩලින් රළමඵන ආදහඹභ මඵදනහ. 
හටද? Shareholdersරහට. වුද, shareholdersරහ? ඒ තභයි ිය 

තුන් මදනහ. ය.ඩී. ජඹර්ධන, භරිේහර් ව ළිටිර. ඒ shares 
මඵදන්මන් මොමවොභද? මොටස මඵමදන්මන් මොටස මමශ 
මඳොමශේ මොටස මිර ිනු. මොටසර ියි ඹ ිනු රහබහංල 

මඵදනහ. එතමොට රහබහංල රඵන එ මොටස හිමින්මේ 
තභයි LTL ESOT (Pvt) Limited එ.  ESOT  එට්  රහබඹ 
මඵදනහ.  ESOT  ආඹතනම  shareholder මමනේ තභයි, 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  බහඳ , ිනුය විමජ්ඳහර භව් භඹහ. 
එතමොට මේ ජහරඹේ. වරිඹට ් මතෝ  එමවභ මේ ළියමිඩ් 
්රභම  ළඩේ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ළියමිඩ් ජහහයභ 

කිඹරහ එේ යමට්  මඵනහ මන්. රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම ්  
 මඵනහ, ළියමිඩ් ජහහයභේ. විදුලිඵර භ්ඩඩරම ්   මඵනහ  
ංවිධහනහ් භ ිඳයහධ. ිළි ඊම  මඳමර්දහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
ඳන්  මටුේඳතේ ේභත ශහ මන් ංවිධහනහ් භ 

ිඳයහධරට ිදහශ. විදුලිඵර භ්ඩඩරම ්   මඵනහ  
ංවිධහනහ් භ දණ, ංවිධහනහ් භ ිඳයහධ. මේ තභයි 
ඇ් ත ත් ් ඹ. මේ ිඳයහධ රිඹහලිඹ මනුමන් වදහ ් ත 

ආඹතන තභයි මේහ.  

ඳහර්ලිමේන්තුමේ මඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ හය බහට එන්න 
ඵළවළ කිේහ, LTL Holdings (Pvt) Limited කිඹන ආඹතනඹ. ඒ 

ආඹතනම  සිඹඹට 63 මොටස ියි ඹ  මඵන්මන් රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට. ඵළවළ, ඵළවළ කිඹරහ මොමවොභ වරි ආහ. 
නමු්  ඒ මොල්රන්  ESOT එ ළන කිේමේ නළවළ. ඒ මොල්රන් 

LTL Projects  (Pvt) Limited එ ළන කිේමේ නළවළ. රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ිඹ්  භහේර ුවඹ දළේමන මභභ 

හර්තහ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශ්  කිතිභ වහ භහ සබගත* 

යනහ. නමු්  මභහි දළේමන ජහරම ්   ESOT  එ නළවළ. 
වළඵළයි ESOT  එමේ shareholder මමනේ තභයි රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරම  බහඳ තුභහ. මේ ජහරම  භහේ 23ේ 

 මඵනහ. මේ භහේ විසිතුමන්භ ිධයේ භ්ඩඩරම  
ඉන්නහ, භරිේහර්, ළිටිර ව ය.ඩී. ජඹර්ධන කිඹන තුන් 
මදනහ. ඒ තුන් මදනහ මේ භහේ විසිතුමන්භ ිධයේ 

1279 1280 

————————— 
*  පුසතකලම  තඵ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

භ්ඩඩරම  ඉන්නහ. ිමප් ිනුය විමජ්ඳහර විදුලිඵර භ්ඩඩරම  
බහඳ තුභහ මභයින් භහේ 15 බහඳ  වළටිඹට ටයුතු 
යනහ. එමවභ තභයි මේ ජහරඹ වළදිරහ  මඵන්මන්. මේ ජහරඹ 

ඇතුමශේ තභයි විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ  මඵන්මන්. ඉ න් විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹ දළන් මොතළනද ඉන්මන්?  

දළන් විදුලි ිර්බුදඹේ  මඵනහ. ඒ නිහ ඒ මොල්රන් 
කිඹනහ, විදුලිඹ මිරදී න්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ නිහ ිමන්, 
විේමටෝරිඹහ ව යන්මදණි ර ඵරහහයලින් න්ළිඹල් වතයට 

න්න පුළුන් විදුලි ඒඹ න්ළිඹල් වතබඳවට, ඳනවට්  න්න 
සිද්ධ නහ. ඇයි? විදුලි ිර්බුදඹ නිහ. ඒ ිර්බුදඹට මන 
උ් තයඹේ නළවළ. එමවභ නළ් නේ උ් තයඹ න්මන් රයිට් 

ඳන එයි. රයිට් ඳන්න මන නිහ ඒ මොල්රන් මභොද  
යන්මන්?  රයිට් ඳරහ යට ිඳුමර් තඵන්න ඵළවළ. එතමොට ඒ 
මද්ලඳහරන රලසනඹේ මනහ. එමවභ වුමණෝ  මභතළන හඩි 

මන ඕනෆභ ඇභ යමඹේ ියණ නහ. විදුලිඵර භ්ඩඩරම  
මේ  මඵන භහයාඹහ විසින් ඇභ තුභහ ියණ යරහ,  යමට් විදුලි 
ිර්බුදඹේ වදනහ. යමට් විදුලි ිර්බුදඹේ නිර්භහණඹ යනහ.  

ිකය්  පී. මඳමර්යහ භළ තුභනි, සර්ඹ ඵරඹ, තහඳ ඵරඹ, සුශං 
ඵරඹ ළන මවොඹන්න ලින්, ඔඵතුභහට පුළුන් නේ මේ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ මට් ඉන්න ජහහයේහයයින්මස ඉ වහඹ ළන 
මවොඹන්න. ඒ ිඹ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  දයපු තනතුන් මභොනහද 
කිඹරහ මොඹන්න. විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට එනමොට ඒ ිඹ ආමේ 

මොමවොභද කිඹරහ මවොඹන්න. එදහ එමවභ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට 
ආපු ිඹ ිද ඉන්මන් මොතළනද, ඒ ිඹමස ් ේ, ඵළයේ 
මොමවොභද කිඹන එ ළන මවොඹන්න. ඒ මොල්රන්ට මේ 

භහේරට  මඵන ියි ඹ ළන මවොඹන්න. ඒහ ළන 
මවේමෝ  විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට මරහ  මඵන්මන් මභොේද 
කිඹරහ මවොඹහ න්න පුළුන්. ඒහ මවොඹන්මන් නළතු 

ඔඵතුභන්රහ-ිළි මොච්්ය උ් හව ශ්  මභතළනින් 
දලභඹේ්  ඉසයවට ඹන්න ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහ  මේ 
ර ුවත  - restructure - යනහ කිඹරහ විකුණුමෝ  - ිළි 
ළිබඳ් ත් , නළත්  මඳෞද්ලියණඹ යනහ කිඹන්න මෝ. 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මඳෞද්ලියණඹ මශෝ  න්න ඉන්මන්්  
ඒ ට්ටිඹභ තභයි. මන හට්  ඒ න්න මදන්මන් නළවළ. 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මඳෞද්ලියණඹ ශ්  ඒ ට්ටිඹභ තභයි 

න්මන්. භභ  කීභන් කිඹනහ, මඳෞද්ලියණඹ ශ්  - 

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත (විදුලිඵල හ පුනර් නනීය 
ඵලශ්ක්ින නිමයෝ ය අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ිළි සක ය ලමඹන්භ කිඹනහ, 

මඳෞද්ලීයණඹ යන්මන් නළවළ කිඹරහ. 

 

ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ ඒ දන්නහ. 

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

සිඹඹට 100ේ  කීභන් කිඹනහ.  

ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළවළ, භභ කිඹන්මන් මභමවභයි. ඔඵතුභන්රහ 
මඳෞද්ලියණඹ යනහඹ කිඹරහ මනොමයි භභ කිඹන්මන්. ි ළි 
හිතමු, මඳෞද්ලියණඹ යන්න ඕනෆ කිඹරහ මද්ලඳහරන 
තීයණඹේ න්න ඹනහ කිඹරහ. එමවභ මශෝ  මේ 
මොල්රන්මස මේ ඉවමන ෆභ නළ  මනහ. ිනිහර්ඹමඹන්භ 
එමවභ නේ ඒ මොල්රන් තභයි විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ න්මන්. 
මන හට්  න්න මදන්මන්්  නළවළ. ඒ මොල්රන්ට රංහමේ 
මනොමයි, ළිට යට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹේ න්න්  ල්ලි 
 මඵනහ. ඕනෆ නේ මන්  යට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹේ න්න්  
මේමොල්රන්ට ල්ලි  මඵනහ. මේ තභයි ඇ් ත ත් ් ඹ. 
ඉ න් මේට උ් තය මවොඹන්මන් නළතු මේ මභොේ්  
යන්න ඵළවළ.  

දළන් ඵරන්න, මවොභ උදහවයණඹ. මේ ිර්බුදඹ මශමර් 
කිඹනහ මන්, ඵරහහය තුනේ මිරදී න්න කිඹරහ. ඇඹිලිළිටිඹ 
ඒස ඵරහහයඹ, භහතය ඵරහහයඹ ව පු් තරභ මවශදනවි 
ඵරහහයඹ ඹන ඵරහහය තුන න්න මඹෝජනහ යරහ  මඵනහ 
මන්. මවශදනවි ඵරහහයම  බහඳ  වුද? මවශදනවි 
විදුලිඵරහයඹ හමසද? ඒ ර්තභහන බහඳ තුභහමස.  

ර්තභහන බහඳ තුභහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ඒ ඵරහහයඹ 
විකුණන්න  ථහ යනහ. මේ තභයි ඇ් ත. භභ ඒ ළන මේ 
බහමේදී්  ථහ යනහ. භභ මේ ළිබඳඵ ඉදිරිම දී 
ඳහර්ලිමේන්තුට විසතය හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යනහ. ඒ 
විසතය හර්තහමේ්  භභ මේ හයණහ වන් යනහ.  

 

ගරු (ආචර්ය) හර්ණ ද සල් 0ව භහත (විමද්ශ් ක යුතු 
නිමයෝ ය අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டபல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

න් භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ කිඹන්මන් ඔඹ මඳෞද්ලි 
විදුලිඵරහයඹ දළන් විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ඉන්න බහඳ තුභහමස 

කිඹරහද? 
 

ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
"මවශදනවි" ඵරහහයම  බහඳ ් ඹ දයන්මන් වුද කිඹරහ 

ඔඵතුභහ කිඹන්න? මේ රළයිසතුමේ්  ඒ ඵරහහයම  නභ 
 මඵනහමන්. ඔඵතුභන්රහ කිඹන්න වුද ඒ භහමේ 
බහඳ ් ඹ දයන්මන් කිඹරහ? ඒ භහමේ ුවඹ වළදිරහ 
 මඵන්මන් මොමවොභද? මේ ඵරහහය නිේ මිරදී න්න ඵළවළ 
මන්. ඒහ න්මන් හමන්ද, මොමවොභද කිඹරහ කිඹන්න.  භභ 
ඒ න්ණු කිඹන්නේ න් ඇභ තුභහ. භට ඵහධහ යන්න එඳහ. 
මඳොඩ්ඩේ ඉඩ මදන්නමෝ. මේ විදුලිඵරහය තුන- 

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
එල්ටීඑල් මවෝල්ඩින්ස භහමේ ළඩි මොටස ියි ඹ 

 මඵන්මන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට. රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරම  බහඳ යඹහ නිර ඵරමඹන් එල්ටීඑල් මවෝල්ඩින්ස 
භහමේ බහඳ යඹහ වළටිඹට ඳ්  මනහ. ඹේ මමනේ ඹේ 
භහභ මඳෞද්ලි දයන ියි ඹ ළිබඳඵ හයණඹ මනොමයි 
භභ කිඹන්මන්. විදුලිඵර භ්ඩඩරම  බහඳ  මන්මන් වුද, 
"X"ද, "Y"ද, "Z"ද, ඔහු තභයි නිර ඵරමඹන් එල්ටීඑල් 
මවෝල්ඩින්ස භහමේ බහඳ  මන්මන්. 

1281 1282 
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2016 ිමරේල් 07 

ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ නිහභ තභයි මේ වදහමන  මඵන ඹහන්්රණඹ මනස 

යන්න ඕනෆ කිඹරහ කිඹන්මන්. එමවභ නේ ඒ මනස යන්න 
ඕනෆ. එතළන  මඵනහ "conflict of interest" කිඹන රලසනඹ.  

ඒ මන්මන් මභමවභයි. නිර ඵරමඹන් මනොමයි ඒ 
බහඳ භට ඳ් මන්මන්. ඒ ිඹ හච්ඡහට ආපු මරහමේ ඒ 
ළන කිේහ. ඔහු ඒ භහමේ ිධයේ භ්ඩඩරඹට ඹනහ. 

ිධයේ භ්ඩඩරඹට ගිඹහභ ිධයේ භ්ඩඩරම  ළභළ් මතන් 
ඔහු බහඳ  විධිඹට ඳ්  ය න්නහ. ඒ භහමේ විධිඹට 
බහඳ  විධිඹට ඳ්  ය ් තහට ඳසමේ ඇ  වුණු ත් ් ඹ්  
භභ ඔඵතුභන්රහට කිඹන්නේ. 

එල්ටීඑල් මවෝල්ඩින්ස භහමභන් විදුලිඵර භ්ඩඩරම  
බහඳ යඹහට 2015 මදළේඵර් 04මනි දහ ලියුභේ එනහ. මේ 

ලියුභ එන්මන් එල්ටීඑල් මවෝල්ඩින්ස භහමභන්. එල්ටීඑල් 

මවෝල්ඩින්ස භහමේ බහඳ ්  විදුලිඵර භ්ඩඩරම  
බහඳ භයි. ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට නිර ඵරමඹන් ඒ භහමේ 

බහඳ  ඵට ඳ්  වුණු එේමනහ. ඒ භහමභන් විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹට මේ මඹෝජනහ යනහ: "Request for financial 

facility for the proposed 100MW semi-dispatchable wind 
farm project in Mannar Island." 

භන්නහයමේ සුශං ඵරහහයඹේ ඉදි කිතිමේ යහඳව ඹ වහ 

වදිසි මරය ිලයතහේ ඇ  මරහ  මඵනහ. මේ මරය 
ිලයතහ මනුමන් විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට  මඵන ියි මඹන් 

බිලිඹන 4 ටිනහභ හිත මොටස LTL ESOT Limited එට 
හුභහන් යරහ මදන්න කිඹනහ. හටද මේ කිඹන්මන්? එල්ටීඑල් 

මවෝල්ඩින්ස භහභ කිඹනහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට. එල්ටීඑල් 

මවෝල්ඩින්ස භහමේ බහඳ  වුද? එල්ටීඑල් මවෝල්ඩින්ස 
භහමේ බහඳ ්  විදුලිඵර භ්ඩඩරම  බහඳ භයි. විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹට  මඵන මොටස ියි මඹන් ඹේ රභහණඹේ LTL 
ESOT Limited එට මදන්න කිඹනහ. එමවට මභමවට මුදල් 

හුභහන් යනහ. මවො මරහට මේ දුන්මන් නළවළ, 
නළළ් වූහ. ඉංකයමන්න්න් වින්ද්ධ මරහ මේ නුමදනු 

නළළ් වූහ.  

භභ ඔඵතුභන්රහමස ිධහනඹ මඹොමු යන ත්  හයණඹේ 
 මඵනහ. එල්ටීඑල් මවෝල්ඩින්ස භහමේ බහඳ යඹහ 

වළටිඹට ඩේලිේ.ඒ.එස. විජ ඹඳහර භව් භඹහ විණහධිඳ යඹහට 
ලියුභේ ඹනහ. ඔහු විණහධිඳ යඹහට ලියුභේ ඹරහ 

කිඹන්මන් මභොේද? එල්ටීඑල් මවෝල්ඩින්ස භහභ legal 
ියඹේ ියමන  මඵනහ, ඒ legal ියඹ ිනු ඒ භහභ 

ඳහර්ලිමේන්තුට  කීභේ නළවළ කිඹරහ. වුද මේ කිඹන්මන්? 

Lanka Transformers Limited එමේ බහඳ . ඔහු Nithya 
Partners කිඹන නී ඥ භහමභන් නී  උඳමද්ලඹේ ියමන 

2015 මදළේඵර් 21මනි දහ විණහධිඳ යඹහට ලියුභේ 
එනහ, එල්ටීඑල් මවෝල්ඩින්ස භහභ ඳහර්ලිමේන්තුට  

කිඹන්මන් නළවළ කිඹරහ. එතමොට ඔහු විදුලිඵර භ්ඩඩරම  

බහඳ  වළටිඹට මභොේද කිඹන්න ඕනෆ? එමවභ නේ ඔහු 
විදුලිඵර භ්ඩඩරම  බහඳ  වළටිඹට ආමඹ්  ඒ ළන 

නී ඳ මන් විභන්න ඕනෆ. ඔහු ඒ ළන නී ඳ මන් opinion 
එේ න්න  ඕනෆ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  බහඳ  වළටිඹට. මේ 

භහමේ ළඩි ියි ඹ  මඵන්මන් හටද?   Lanka Transformers 
Limited එමේ සිඹඹට 63 ළඩි ියි ඹේ  මඵන්මන් විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹට. නමු්  විදුලිඵර භ්ඩඩරම  බහඳ  මඳනී ඉන්මන් 

වුන් මනුමන්ද? බහඳ  මඳනී ඉන්මන් විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 
මනුමන් මනොමයි, ිය භහමේ සිඹඹට 27 මනුමන්. ඔහු 

සුළුතයඹ මනුමන් තභයි මඳනී ඉන්මන්. එමවභ නළ් නේ මේ 

ලියුභ එන්න විධිඹේ නළවළ.  බහඳ යඹහ වළටිඹට  Lanka 
Transformers Limited එමේදීභ එතුභහට කිඹන්නට පුළුන් ''ිළි 

ඳහර්ලිමේන්තුට ඹන්න ඕනෆ'' කිඹරහ. නමු්   ''ඹන්න ඕනෆ නළවළ 

කිඹරහයි'' ඔහු උ් තයඹ එන්මන්. මභභ ලිළිඹ භහ සබගත* 
යනහ. Lanka Transformers Limited ඳහර්ලිමේන්තුට  

කිඹන්මන් නළවළ කිඹරහ තභයි උ් තයඹ  එන්මන්. ඳසමේ මේ 
මේය ් ම්  මඵොමවොභ ිභහන්මන්. ඔඵතුභහ විලසහ යන්න, 

මභමවභ වුණහභ මන ිර්බුදඹ තභයි මේ. මේහ මනස මන්න 

ඕනෆ. එතුභහ සිඹඹට 27 මනුමනුයි මඳනී සිටිම . සිඹඹට 63 
මනුමන් මනොමයි මඳනී සිටිම . එතුභහ, ඳහර්ලිමේන්තුට ඹහ 

යුතු නළවළ කිඹරහ Nithya Partners කිඹන නී ඥ භහමභන් 
ලියුභේ එනහ, විණහධිඳ යඹහට. මේ ි් න් යන්මන් 

වුද? ඩේලිේ.ඒ.එස. විමජ්ඳහර. එභ ලිළිඹ එන්මන් LTL 
Holdings (Pvt.) Limited එ මනුමන්. එතුභහ ඒමේ බහඳ . 

වළඵළයි එතුභහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම ්  බහඳ . එතමොට 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මනුමන් එතුභහ කිඹන්න ඕනෆ මභොේද ? 
රලසනඹ ඒයි. එහි  සිඹඹට 63 ියි ඹ  මඵන්මන් විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹටයි. එතුභහ LTL Holdings (Pvt.) Limited එ 
නිමඹෝජනඹ යන්මන් බහඳ  විධිඹට වුණහට නිමඹෝජනඹ 

යන්මන් සිඹඹට වළටතුමන් ඳළ් ත මනොමයි. ඒයි ඵයඳතශ 

රලසනඹ. ඒ නිහ විමලේමඹන් භහ ඔඵතුභන්රහමස ිධහනඹට 
මඹොමු යන්මන් මේ හයණඹයි. විදුලිඹ ිර්බුදඹට ිළි උ් තයඹේ 

මවොඹන්න ඕනෆ. වළඵළයි මේ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ිර්බුදඹට්  
උ් තයඹේ මවොඹන්න ඕනෆ. ිංභයි භභ ඒ හයණඹ 

කිඹන්මන්.  

බිලිඹන 200 විතය විදුලිඹ මිරදී න්නහ. ඒ විදුලිඹ මිරදී 
ළනීේ මඳෞද්ලි ිංලමඹන් යනහ. මඳෞද්ලි ිංලමඹන්  ඒ 

විදුලිඹ මිරදී ළනීභ ළිබඳඵ  මඵන මිර ස්රඹ මභොේද? ඒ 

ිලයතහ තීයණඹ යන්මන් වුද? ඒ මිරදී ළනීභ විකුණුේන් 
ව ළණුේන් ිතය,  ඒ කිඹන්මන් මේ භහේ ිතය 

හුභහන්ේ. ඒ හුභහන් සිදු මද්දී ඒට තුන්ළනි ඳහර්ලසඹේ 
භළදිව්  මන්මන් නළවළ, ඒ ිලයතහ දකින්න. ිඩු තයමේ ඒ 

මිර ස්ර, විදුලිඹ මිරදී ළනීේ ළිබඳඵ විසතය මභමතේ 

විණහධිඳ යඹහට්  රඵහ දීරහ  බුම්ඩ නළවළ. ඒ නිහ මේ 
න මොට  ඒ මිරදී ළනීේ ළිබඳඵ, මභොවුන්මස ගිණුේ ළිබඳඵ 

පර්ණ විණනඹේ  ශ යුතු  මඵනහ.  

ඔඵතුභහ ඇභ යඹහ වළටිඹට ිළි ඔඵතුභහට ිභිමඹෝඹේ 
යනහ, පුළුන් නේ මේ ළන මොඹන්න කිඹරහ. භහ දන්නහ, ඒ 

 මොල්රන්ට මේ ළිබඳඵ ථහේ  මඵන ඵ. මේ ළිබඳඵ ඒ 

මොල්රන්මස ඳළවළදිලි කිතිභේ  මඵනහ. නමු්  මේ LTL 
Projects (Pvt.) Limited එමේ  මඵන යහඳව  මභොනහද, ඒ 

යහඳව රට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මොච්්ය රභහණඹේ දහඹ 
යමන  මඵනහද, විදුලිඵර භ්ඩඩරම  වළකිඹහන්, ේඳ් , 

ියි ඹ, නිරධහරින් මේ මනුමන් මඹදවිරහ  මඵනහද,  
විදුලිඵර භ්ඩඩරම  විශ්රහභ ඹන කී මදමනේ එමේ ළඩට 

ඹනහද, විදුලිඵර භ්ඩඩරම  තීන්දු තීයණ න්නහ කී මදමනකුට 

එතළන යසහ වේඵ මනහද, ඒ ිඹමස දන්න් කී මදමනකු 
විමද්ලත යරහ  මඵනහද, කී මදමනකුට පුහුණු රඵහ දීරහ 

 මඵනහද, ඒහ යන්මන් මභොන වළකිඹහේ ියමනද කිඹරහ 
මේ ඳහර්ලිමේන්තුට හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යන්න. ඔඵතුභන්රහ 

කිඹනහ මන් භහ තුනකින් හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යනහ කිඹරහ.   
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ඳහර්ලිමේන්තු 

පුළුන් නේ ඒ හර්තහමේ මභන්න මේ ියි ඹ, මොටස 
හිමිහරි් ඹ, මොටස ළියමීඩඹ වදහමන  මඵන ආහයඹ 
ළිබඳඵ විසතය හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යන්න. එතමොට 

ඔඵතුභන්රහට දළමන්වි, මේමේ වරිභ චි්රඹ මභොේද කිඹරහ. 
මේ තභයි ඇ් ත ත් ් ඹ. ි ද ඒ මොල්රන් එහි ඒහධිහයඹේ 
වදහමනයි  මඵන්මන්. මන ඒහධිහයඹේ නළවළ. ිද 

ඇ් තටභ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ියණ මරහ  මඵනහ. විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹ ියණ යරහයි  මඵන්මන්. ඒ ියණ කිතිභ ඇතුමශේ 
මභොන උ් තය මවේ්  ළඩේ මන්මන් නළවළ. මේ උ් තයඹ වරි 

ගිම  මරහට නිඹඟඹ ආපු හින්දහ. මභොද නිඹඟඹ ළිට  ඹරහ 
මේ ත් ් ඹ ඒ මොල්රන් හධහයණීයණඹ ය ් තහ. මේයි 
ඇ් ත.  

නිඹඟඹ විතයේ මනොමයි  මඵන්මන්. මේ ඵරහහය, විදුලිඵර 
භ්ඩඩරමඹන් ගිවිසුේ ත යරහ මීමේ ින් යරහ 

ඔේමෝභ ඉය යරහ  මඵන ඵරහහය. විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට 
ඵරහහයඹේ න්න ඕනෆ නළවළ මන්, විදුලිඹ මිරදී න්නහ නේ. 
ිර්බුදඹ වදරහ, ිර්බුදඹ මඵල්රට හිය යරහ දළන් කිඹනහ විදුලිඹ 

මිරදී නිං කිඹරහ. ඊට ඳසමේ මන්  විල්ඳ මවොඹන්මන් නළවළ. 
ඔඹ කිඹන භව් න්න්ට ිමප් යමට් සර්ඹ ඵරලේ  ඵරහහය 
 බුණහ නේ, ඔඹ භව් න්න්ට ිමප් යමට් සුශං ඵරලේ  

ඵරහහය  බුණහ නේ, ිමප් යමට් මන මන විල්ඳ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ ර ියි ඹ මේ මොල්රන්මස ිම්  
 බුණහ නේ,  මේ මොල්රන් විකුණන්මන් ඒහ.  

එමවභ නේ ිමප් යමට් සර්ඹ ඵරලේ ඹ තභයි රධහන 
ඵරලේ ඹ ඵට ඳ්  න්මන්. දළන් සර්ඹ ඵරලේ ඹ, රධහන 

ඵරලේ ඹ ඵට ඳ්  න්මන් නළවළ. මභොද මන මන 
ඵරහහය මේ මොල්රන් වදහමනයි  මඵන්මන්. මන මන 
යහඳව  වදහමනයි  මඵන්මන්. ඒ නිහ විමලේමඹන්භ ඳසුගිඹ 

ිවුන්දු මද, තුමන්දී රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ විසින් යන රද  
විදුලිඹ මිරදී ළනීේ මොතයේ දුයට හධහයණද, නළද්ද කිඹරහ 
විභර්ලනඹ මමයන්න ඕනෆ. Transformers නඩ් තු ේඵන්ධ 
රලසනඹේ ළන දළන් කිඹනහ. Transformers නඩ් තු ය න්න 

ඵළරි වුණු නිහ පුපුයහ ඹනහ කිඹරහ කිඹනහ. Transformer එේ 
කිඹරහ කිඹන්මන් ිළි මඩ්කින් මමනන ඵළටරි ෆල්රේ හමස 
මනොමයි, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. Transformer එ 

මොඳභණ ආයු හරඹේ  මඵනහද, එහි ආයු හරඹ ින් 
ීමමභන් ඳසු ත එේ  මිරදී න්න  ඕනෆ මන්ද කිඹන හයණහ 
ළිබඳඵ manual එේ  මඵන්න ට ඕනෆ. 

ඒහ ළිබඳඵ ආඹතනම  රිඹහ ඳටිඳහටිඹේ වළමදන්න ඕනෆ. 
ඒහට කි යු් මතේ සිටින්න ඕනෆ. දළන් මේ විදුලිඹ ිර්බුදඹට 

කි යු් මතේ වුන්්  නළවළ. ිලය හරඹට, මරහට 
transformers මන්හ න්න ඵළරි වුණහ නේ, ඒහ නඩ් තු 
යන්න ඵළරි වුණහ නේ ඒ නඩ් තු යන්න ඵළරි වුම්ඩ මභොද 

කිඹන එ ළිබඳඵ ීමභේ   මඵන්මන් හටද?  කීභ බහය 
් ම්   වුද?  කීභ බහය මන ඒ මනුමන් ළඳ කිතිභේ 
මශේ වුද? එමවභ නළවළ. එමවභ ළරළසභේ නළවළ. 

 මඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ හය බහට ිහන මභොමවොම් ්  
ළරහ ිළි කිේහ, "ඕමොල්රන්මස රඵන ිවුන්ද්ද වහ න 

ළරළසභ ිඳට ඉදිරිඳ්  යන්න, නඩ් තු ළරළසභ ඉදිරිඳ්  
යන්න" කිඹරහ.  ඒ ළරළසභ ඉදිරිඳ්  යන්න ිළි කිඹන මතේ 
ඉන්න ඕනෆ නළවළ. එඹ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම   මඵන්න 

ඕනෆ. න් ඉයහන් වි්රභය් න නිමඹෝජය ඇභ තුභහ ඉතහ ඳළවළදිලි 
කිේහ, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  භහන ේඳ්  ශභනහන් 
ඉංකයමන්න්මේ කිඹරහ. ඒ මවොයි. ඒ ිඹමස තර්ඹ මරහ 

 මඵන්මන් මේ තහේණි ආඹතනඹේඹ කිඹන එයි. එමවභ 

නේ Srilankan Airlines එමේ pilot මමනේ එතළන භහන 
ේඳ්  ශභනහන් මන්න ඕනෆ. එතමොට ිමප් යමට් භහන 
ේඳ්  කිඹරහ විඹේ  මඵන්න ඵළවළ.  

භහන ේඳ්  ශභනහන්මෝ මොමවේ්  ඉන්න ඵළවළ. ඒ 
වළභ භහන ේඳ්  ශභනහන්මේභ එභ ආඹතනම  

technician මමනේ මන්න ඕනෆ; ඔේමොභ දළන මන ඉන්න 
ඕනෆ. ඳහර්ලිමේන්තුට භහන ේඳ්  ශභනහන්මේ එනහ 
නේ, වළන්හඩ් හර්තහ ළිබඳඵ, ඳහර්ලිමේන්තු විහද ළිබඳඵ  
දළනමන ඉන්න ඕනෆ. තහ් තහ වරි ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

භන්ත්රීයමඹේ මවෝ ඇභ යමඹේ මන්න ඕනෆ. නළ් නේ ඒ 
යන්න ඵළවළ මන්. මොමවන් වරි දළන මන එන්න ඕනෆ. ඒ 
දළනුභ ිය මන ආමේ නළ් නේ මේ ආඹතනම  භහන ේඳ්  

ශභනහයණඹ යන්න ඵළවළ.  

භහන ේඳ්  විඹ කිඹන්මන් මභොේද? රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹට මරොකු ඵරඹේ  මඵනහ. විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මට් 
 මඵන භහේරට්  මරොකු ඵරඹේ  මඵනහ. විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹට  මඵන ඵරඹ මොඳභණද කිේමෝ  ඒ   මොල්මරෝ 

හමුහි ගිවිසුමභන් ළටුප් ළඩි ය ් තහට ඳසමේ නිරධහරින්, 
මේමඹෝ ඔේමොභ එතු මරහ නළත යේ ළටුප් ළඩි ය 
න්නහ. ඒට කිඹනහ  "E scale" එ කිඹරහ. ඒමොල්රන්ට 

ිමුතු යරහද  මඵනහ. එමවභ ඵරඹේ මභතළන  මඵන්මන්. 
මේ ළන ථහ යන්න මිනිසසු ඵඹයි. ඒයි  මඵන රලසනඹ.  

ඒමොල්මරෝ "  E scale" එට ළටුප් ළඩි ය න්නහ. මුදල් 

ිභහතයහංලමඹන් ්්රමල් ඹනහ, "නළවළ, මේ නතය 
යන්න" කිඹරහ.  ශභනහයණ මේහ මදඳහර්තමේන්තුමන් 
දන්හ ඹනහ, නතය යන්න කිඹරහ.  

ඊට ඳසමේ නඩු ඹනහ. විදුලිඵර භ්ඩඩරමඹන්භ නඩු හසතු 
මනහ. ඒමොල්මරෝ ආ්ඩඩුට වින්ද්ධ නඩු කිඹනහ. 
වළඵළයි, බහ්ඩඩහහයමඹන් ණඹ න්නහ. රංහමේ ඵළංකුලින් 
ණඹ න්නහ. ණඹ ිය මන නඩ් තු මනහ. නඩ් තු කිතිේ 
ඔේමොභ ටි බහ්ඩඩහහයම  මුදල්ලින් යනහ. වරිඹට ිය 

එශමදනට න්න මදනහ හමස. බහ්ඩඩහහයඹයි, රංහමේ 
ඵළංකු ටියි, මේමොල්රන් නඩ් තු යන්න ඕනෆ. වළඵළයි,  
මේමොල්රන් මට් ඉන්න මොේඳළනි ටි; භහේ ටි; ඒහ 

ියි හයමඹෝ ටි ළියමිඩ් වදහ මන, ළියමිඩ් ්රභඹට නඩ් තු 
මනහ.  මේ තභයි ඇ් ත.  

න් ඇභ තුභහ මොඹන්න,  LTL ESOT Limited එමේ ළඩ 
ටයුතු මභොනහද, ඒමොල්රන් යරහ  මඵන යහඳව  
මභොනහද, ඒමොල්රන්මස යහජහරි මභොනහද, ඒමොල්රන් 

යන ළඩ මභොනහද කිඹරහ. මභොද, ඵළල ඵළල්භට 
ඒමොල්රන්මස accountsර ආදහඹේ කිඹරහ රිඹහලිඹේ නළවළ. 
ඒමොල්රන්මස ආදහඹභ තභයි මොටස මමශ මඳොමශේ යන 

ජහහයභ. ිමනේ භහේර මොටස මිර දී ළනීභ, විකිණීභ 
එභ ්ඩඩහඹභේ විසින් සිද්ධ කිතිභ.  

භභ ිද ථහ මශේ  මොටේ ළන විතයයි. මේ තභයි 
ජහහයභ. මේ රිඹහලිඹ නතය යන තුන් විදුලිඹ ිර්බුදඹට ිමප් 
යමට් ජනතහ වළභදහභ මන්න ඕනෆ. මදයට විදුලි බිර 

එනමතේ  විදුලි බිමල් තයභ මොඳභණද කිඹරහ ිළි දන්මන් 
නළවළ. රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඳහඩු රඵන්මන් මොමවොභද? 
විදුලි බිර ආහභ මිනිසසු මනහ මන්. විදුලි බිර 

මනොමේමෝ  රයිට් ඳනහ මන්. ඒ තභයි හභහනය ්රභඹ. 
රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ කිඹන ණනේ මිනිසසු මනහ. මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ හර්ඹ භ්ඩඩරම  වුන් වරි විදුලි බිර 

මනොමහ හිටිමඹෝ  රයිට් ඳන්මන් නළද්ද?   

1285 1286 

[න් සුනිල් වඳුන්මන්   භවතහ] 
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මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ විදුලි බිර මනොමහ 

සිටිමඹෝ  රයිට් ඳන්මන් නළද්ද? ඳනහ. එතමොට රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ජනතහට කිඹන ණන ඒ ිඹ මනහ.  

වළඵළයි,  මඵන රලසනඹ ඒ මනොමයි. රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 

2014 මදළේඵර් 31ළනිදහ න විට න්ළිඹල් මිලිඹන 4132ට 

ළඩි ිවුන්දු මදවභහයට ඩහ ල් ත වුණු විදුලි බිල් මඵදහ 

වළතිේ  මඵනහ. ිවුන්දු මදවභහයේ ඳයණ න්ළිඹල් මිලිඹන 

4000 බිල් ිඹ ය න්න  මඵනහ. ිවුන්දු මදවභහයේ 

 සමේ රයිට් බිල් මනොමහ විදුලිඹ ඳහවිච්චි යන වුන් වරි  මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ  ඉන්නහද? ිවුන්දු මදවභහයේ ඳයණ රයිට් 

බිරේ මන්න රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ඹන්න පුළුන්ද? 

න්ළිඹල් මිලිඹන 4132ේ එමවභ ි ඹ ය න්න  මඵනහ.   

ඒ විතයේ මනොමයි ළඳයුේන්න් ළිබඳඵ රලසනඹ් ,  

නඩ් තු ළිබඳඵ රලසනඹ්   මඵනහ. මේහට කිසිභ ළරළසභේ 

නළවළ. 

ඒ සිඹල්ර ඹට යපු රධහන රලසනඹ න මේ ඒහධිහයඹ 

ළන තභයි භහ භතු මශේ.   

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි තුන හරඹේ 
 මඵනහ. 

 
ගරු සුනිල් 0 හඳුන්මන කින භහත 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මවොයි.   

විදුලිඵර භ්ඩඩරම   මඵන රධහන ඒහධිහයඹ මභන්න මේ 

භහේ ජහරඹයි. මේ භහේ ජහරම   මඵන ඒහධිහති ඵළේභ 

බි දළේමභෝ  විතයේ ිඳට ථහ යන්න පුළුන්, විල්ඳ 

ඵරලේ  මභොනහ ද, ිලු්  ළරසුේ මභොනහ ද,  ඒහ මේ යමට් 

රිඹහ් භ යන්න පුළුන් මොමවොභ ද, ඒ මනුමන් වුද 

ඉන්මන් කිඹරහ. එමවභ නළ  මේ රලසනඹට උ් තය මවොඹන්න 

වළකිඹහේ නළවළ. මේ ළිබඳඵ විසතය රිඹහලිඹ හර්තහේ 

ඉදිරි භළයි භහම දී ඳහර්ලිමේන්තුට බහත යන මඳොමයොන්දු 

ළිට භහ නිවඬ නහ. මඵොමවොභ සතු යි. 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීශඟට, න් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භට මොඳභණ මරහේ 

 මඵනහ ද? 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඵතුභහට විනහඩි 22ේ   මඵනහ. 

[ි.බහ. 2.38] 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මඵොමවොභ සතු යි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භහ ඉතහභ්  න්මතෝ නහ, 
විදුලිඵර ිර්බුදඹ ළන යජම   භන්ත්රීයඹකු මන ආ ල් 
තළීමේ මඹෝජනහේ ේඵන්ධමඹන් ඳහර්ලිමේන්තුමේ  විහද 
යන ි සථහමේදී  ථහ යන්න රළීභ ළන.  

 පුයහ ය එවභහයේ තුශ මේ ආ්ඩඩු කිේමේ, මේ සිද්ධ 
වුණු වළභ මදඹටභ මවේතු ඳසුගිඹ යහජඳේ ඳහරනඹ කිඹරහයි. ඒ 
හමසභ ිහනම  විදුලි ිර්බුදඹට්  මවේතු යහජඳේන් වුණහ.  

ඳසුගිඹ දහ විදුලි ප්ඳහදු ළිටුඳ හිටිමඹ්  යහජඳේන් කිඹරහයි 
ඒ ිඹ කිේමේ. මේ ඩහප්ඳල් කිතිභේඹ කිේහ. මේ 
ළිබඳඵ යවස මඳොලිස ඳතිේණරට ගිඹහ. ය ඳතිේ මත 

ගිඹහ. ඒ ඹන්න ඕනෆ සිඹලු තළන්රට ගිඹහ. මේ බි ළටීභට 
මවේතු  මභොේද කිඹන එ ඳළවළදිලි විදුලිඵර ිභහතයයඹහ 
මවෝ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ි ද න තුන් රහල මශේ නළවළ. වළඵළයි, 

යට තුශ භතඹේ වළදුමේ මේ ඩහප්ඳල්හති රිඹහේ 
කිඹරහයි.    

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  භහ දළන් එන්නේ විදුලි 
ිර්බුදඹ ේඵන්ධ  භහතවහට.   ිළි 1990 යට ගිමඹෝ , 1990 

මභයට විදුලිඹ  සිඹඹට 99.8ේ නිසඳහදනඹ මශේ ජරවිදුලිඵරහය 
තුබඳනුයි. එතමොට ිඳට මඵොමවොභ ිඩු මුදරකුයි ළඹ න්මන්.  
ිඳට ිඩුමන්භ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්  ජරමඹනුයි.  

1990 ිළි සිඹඹට 99.8ේ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ මශේ ජරමඹනුයි. 
2000 ය න මොට මේ සිඹඹට 46ට ිඩු මනහ.  
මතල්ලින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ සිඹඹට 54 දේහ ඉවශ ඹනහ.   

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, 2005 න මොට ජරවිදුලි 
නිසඳහදනඹ සිඹඹට 39ට ඳවශ ඹනහ. 2012 න මොට ජර 
විදුලිඵරහයලින්  නිසඳහදනඹ යන්මන් සිඹඹට 29යි.  

ජරවිදුලිඵරහයර නිසඳහදනඹ ඳවශට ඹනහ.  ඔඵතුභහ දන්නහ, 
2012 නවිට මරෝ මමශ මඳොමශේ  බුණු මතල් මිර. 
එතමොට ිළි විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිතිභ වහ  මභොන තයේ 

මුදරේ  ළඹ ශ යුතුද කිඹන එ ඔඵතුභහට ිලු න් කිඹන්න 
ඕනෆ නළවළ.    

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, න් වඳුන්මන්   භන්ත්රීතුභහ 
ළයදි ථහේ කිේහ. එතුභහ ඇහුහ,  "මිනිසසු රයිට් බිල් 

මනහ මන්,  මභොේද  මඵන රලසනඹ?" කිඹරහ. වළඵළයි, 
එතුභහට ිභත වුණහ,  විදුලිඹ  ඳහවිච්චි කිතිමේදී, units 30ට 
ිඩුමන් ඳහවිච්චි ශ ිඹට වනහධහයඹේ මදනහ කිඹන එ. 

ඊශඟට units 50ට ිඩුමන් ඳහවිච්චි ශ ිඹට වනහධහයඹේ 
මදනහ කිඹන එ. වළඵළයි, ඒ වනහධහයඹ්   එේ දුන්නහභ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මරොකු ඳහඩුේ රඵනහ. ඒ නිහ ඳසුගිඹ 

හරඹ න මොට රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ඵයඳතශ 
ිර්බුදඹට මුහුණ මදන්න සිද්ධ වුණහ. මභොද,  සිඹඹට 60ේ, 
70ේ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ ශ යු් ම්  ඩීල් ඵරහහයලින්. ඒ 

හමසභ ජනතහට වන මිරට විදුලිඹ මදන්න ඕනෆ. ඒ හමසභ 
මතල් ංසථහ ඳහඩු ළිට මේ ටයු් ත යන්න ඕනෆ. මේ්  
එේ ඵයඳතශ මරය ිර්බුදඹට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට මුහුණ 
මදන්න වුණහ. 

ඒ්  එේභ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ළරළසභේ  බුණහ, 
රංහමේ ල් ිඟුන් ඵරහහයඹේ ඉදි යන්න ඕනෆයි කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ ළිබඳඵ ඳශමු මඹෝජනහ ආමේ 
1990දීයි.  එට එේ්  ජහ  ඳේ ආ්ඩඩු හරම  JICA 
ආධහය ඹටම්  තභයි මනොමයොච්ම්ෝමල්   ඵරහහයඹ ඉදි යන්න 

මඹෝජනහ එන්මන්. එදහ යනිල් වි්රභසිංව ිභළ තුභහ JICA 
ආධහය ඹටම්  මේ මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහයඹ වළදුහ නේ, 
යනිල් වි්රභසිංව ිභළ තුභහ මේ ටයු් තට එඟ වුණහ නේ 

මොච්්ේ මුදරට, භවය විට නිේ හමස මේ ඵරහහයඹ වදහ 
න්න  බුණහ. එදහ මයශ තීයම  මතෝලි රජහ මේට 
වින්ද්ධ වුණහ. ිභළ තුභහට මොන්දේ  බුම්ඩ නළවළ ඒ 

මද්ලඳහරන තීන්දු න්න. එතුභහ යමට් ජහ  රලසනඹ මද 
මද්ලඳහරන මෝණමඹන් ඵරහපු නිහ එතුභහ එදහ 
මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහයඹ ඉදි යන්න තීන්දු ් ම්  නළවළ. 

ඒ නිහ ඒ ආධහය රළබුම්ඩ නළවළ. ඒ  ල්ලි ටි ිඳට ිහිමි වුණහ.  
එදහ එමවභ වළදුහ නේ ිද මේ භහතවහ ළන ථහ යන්න 
න්මන් නළවළ.  

ඉන් ඳසු, ්න්ද්රිහ කුභහයතුං භළ නිඹ මේ යමට් 
ජනහධිඳ නිඹ නමොට මේ යහඳව ඹ ේඵන්ධමඹන් ිදවස 

ඉදිරිඳ්  වුණහ. එතුමිඹ තභයි මේමේ මලි ිඩි තහරභ දළේමේ. 
එතුමිඹ තභයි මේ ේඵන්ධමඹන් හච්ඡහ මශේ. හච්ඡහ යරහ 
2005 ය ිහන නමොට, භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ ඵරඹට 

ආ භළ යණඹ එනමොට තභයි මේ ගිවිසුභ ි් න් යන තීන්දු 
ආමේ. එදහ භභ භහින්ද යහජඳේ ජනහධිඳ තුභහට ගිහිල්රහ කිේහ, 
"ර්, මේ ි් න් යන්න එඳහ" කිඹරහ. භමන් ඇහුහ, "ඇයි" 
කිඹරහ. "ර්, දළන් ජනහධිඳ යණඹ එනහ, මුළු මයශ තීයඹභ 

ිඳට ඡන්දඹ මදන්මන් නළ  ඹයි; ඔඵතුභහ මේ තීන්දු ් මතෝ  
වරහත, මීමු මුළු මයශ තීයම භ ජනතහ ිඳට ඡන්දඹ 
මදන්මන් නළවළ. ිඳට මේ මද්ලඳහරන ිහසිඹේ නහ"ඹ 

කිඹරහ. එතුභහ භට කිේහ, "භහින්ද, ජහ  රලසන මද්ලඳහරන 
මෝණමඹන් භභ ඵරන්මන් නළවළ. භට ඡන්දඹ දුන්න්  එයි, 
නළත්  එයි, මේ රලසනම දී මේ වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ කිඹනහ, භභ මේ තීන්දු න්නහ" කිඹරහ. 
එදහ ඒ ්  තීන්දු නිහ -ඒ මනොමයොච්ම්ෝමල් වදන්න ්  තීන්දු 
නිහ- මයශයම  සිඹලු මතෝලි රජහ භහින්ද යහජඳේ 

භවතහට වින්ද්ධ ඡන්දඹ දුන්නහ.   

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, මොමවොභ වරි මේහ යරහ 
මේ ගිවිසුභ ි් න් ශහ. ගිවිසුභ ි් න් යරහ මේ ඳශමුමනි 
මභහමොට් 300, 2011 මඳඵයහරි භහම දී නිසඳහදනඹ ශහ. 
ිමප් ඳහඨලී ්ේළි යණ ඇභ තුභහ - ිමප් මභහමඳොලිස 

ඇභ තුභහ - මභතළන ඉන්නහ. එතුභහමස හරම දී -2014දී - 
ඉ රි මභහමොට් 600 ළඩ ටයුතු ආයේබ යරහ 2014.09.27 
මනිදහ ත මභහමොට් 600ේ ජහ  විදුලි ඳද්ධ ඹට එතු 

යමින් මභහමොට් 900 විදුලිඹ රභහණඹේ නිසඳහදනඹ 
යන්න මනොමයොච්ම්ෝමල් ල් ිඟුන් ඵරහහයඹ වයවහ වළකිඹහ 
රළබුණහ. දළන් කිඹනහ මේ ඳයණ එේ ලු; මේ ළඩිරහ ලු; 
මේ මවොයභේ ලු; මේමන් මොමිස ළහුහ ලු; මේ යටට 

ළිබඳහේ ලු කිඹරහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඳශමුමනි මභහමොට් 300 
එනමොට ිළි සිටිඹහ. වළඵළයි, ඳශමුමනි මභහමොට් 300 
ඇතුමශේ ඒ machine එමේ ඹේ ිර්බුදඹේ  බුණහ. ඒ ිළි 

ළිබඳන්නහ. ඒ ඳශමුමනි යහඳව ඹ. ඳහඨලී ්ේළි ඇභ තුභනි, 
වළඵළයි ආ්ඩඩු මභොේද මශේ කිඹරහ ඔඵතුභහ්  දන්නහ. 
ආ්ඩඩු වළටිඹට ිළි ් ම්  ර ඳ්  භඹ තීන්දුේ. භභ 
එතමොට ළබිනට් මනොන නිමඹෝජය ඇභ . විදුලිඵර 

භ්ඩඩරම  ඉන්කයමන්න් භව් න් භහ ිටේ මර්ණුහ 
මවෝටරම  මනභ මවෝල් එ මේ ළිබඳඵ ිධයඹනඹ ශහ. 

සිඹලු විදුලි ඉන්කයමන්න්න් මේ ඵළලුහ. ඉන්කයමන්න් භව් න් 

මේමේ තහේණඹ ඳළ් ත ඵරහ චීනඹට ඹහ, සවිට්ර්රන්තඹට 
ඹහ සිඹල්ර ිධයඹනඹ යරහ තහේණඹ ඳළ් මතන් මේ වරි 
කිේහට ඳසමේ තභයි මේ ගිවිසුභ ි් න් යන්න ආ්ඩඩු 
ටයුතු මශේ. මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහයඹ ඉදියන්න ආ්ඩඩු 

ර ඳ්  භඹ තීන්දුේ ් තහ ඳභණයි. මේ ඵරහහයඹ ඉදියන්න 
ිළි ්  ඒ තීන්දු  මේ යමට් ආර්ක ඹට විලහර ළිටිවරේ වුණහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ආ්ඩඩුට  මඵන මරොකුභ 
ිභහන්; මේ යමට් ආර්ක ඹට ඵරඳහන භර්භසථහන තභයි, රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ, නිජ මතල් නී ත ංසථහ, දුේරිඹ ව 

ඵස. මේ වතයට ආ්ඩඩු ිවුන්ද්දට දභන ල්ලි ටි ියින් 
ශහ නේ, ි ඳට නිේ යට මනඹන්න පුළුන්. ි වුන්ද්දට යජඹ 
මේහට මොඳභණ subsidies මදනහද? විදුලිඵර භ්ඩඩරම  මේ 

රලසනමඹන්, ජනතහ මේ දයන ඵමයන් මොඩ න්න ඒ 
ර ඳ්  භඹ තීන්දු ිළි ් තහ, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි.  

ිමප් යමට් ඵරහහය ් මතෝ , විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ිඹ්  
ඩීල් ඵරහහයලින් මභහමොට් 550ේ නිසඳහදනඹ නහ. 
මඳෞද්ලි ඒහමඹන් මභහමොට් 600ේ නිසඳහදනඹ නහ. 

ල් ිඟුන් ඵරහහයලින් මභහමොට් 900ේ නිසඳහදනඹ නහ. 
Hydroලින් මභහමොට් 1,350ේ නිසඳහදනඹ නහ. සුශඟින් - 
wind භඟින් -  මභහමොට් 24ේ නිසඳහදනඹ නහ. ඒ හමසභ, 

mini hydroලින් මභහමොට් 300ේ නිසඳහදනඹ නහ. 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, peak එමේ ිළි ඵළලුමෝ  ිඳට 
යටේ වළටිඹට මේ දසර දට මභහමොට් 1,350ේ 

ිලයයි. යමට් භසත විදුලිඹ රඵහ දීභ වහ මභහමොට් 
2,350ේ ිලයයි. මඵොමවෝ මරහට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ පුළුන් 
තයේ භ්ඩඩරඹට ිඹ්  ඵරහහයලින් යජඹ විසින් ියමන ිඩු 

මුදරට විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යරහ ඳහරිමබෝගිඹහට මදන්න 
තභයි උ් හව යන්මන්.  

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  ඇභ තුභහ මභතළන 
නළවළ. මේ ආ්ඩඩුට, මනොමයොච්ම්ෝමල් ළන ථහ යන ිඹට 
මේ ංයහ මල්න ටි භභ දන්නහ ණන් හිරේ ිනු කිඹනහ. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහයඹ 
ඉදිකිතිභ වහ ළඹ ශ මුදර ඇභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 
1,350යි. ඒ මභහමොට් 900ේ නිසඳහදනඹ කිතිභ වහ. ඒ 

කිඹන්මන් ශ්රී රංහ මුදලින් න්ළිඹල් මිලිඹන 188,440යි. 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, 2010 භහර්තු භහම  31ේ 
මනිදහ මනමොට මේ ඵරහහයඹ විසින් විදුලිඹ ඒ මිලිඹන 

12,714ේ නිසඳහදනඹ යරහ  මඵනහ. මේ ිවුන්දු ණන තුශ 
මේ ඵරහහයඹ 24 හයඹේ ළඩිරහ   මඵනහ. ළමඩනහ, 
වළමදනහ; ඒහ එමවභ තභයි. ඳහඨලී ්ේළි ඇභ තුභනි, 
engines ළමඩනහ, වළමදනහ; ඒහ එමවභ මන්? 

ඒ හභහනය මදඹේ. මේ ිලු්  තහේණඹේ. නළවළ 
කිඹන්මන් නළවළ. ිඩු ඳහඩුේ නළ  මනොමයි. ළමඩනහ, 
වළමදනහ. එමවභ තභයි. මේ න විට විදුලිඹ ඒ මිලිඹන 
12,714ේ නිසඳහදනඹ යරහ  මඵනහ. ල් ිඟුන් ඒඹේ 
නිසඳහදනඹ කිතිභ වහ නිසඳහදිත මිර න්ළිඹල් 6යි. Loan එ්  

එේ ් තහභ ඒඹේ නිසඳහදනඹ යන්න ඹන්මන් න්ළිඹල් 
8යි. එතමොට මභභ  මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහයඹ වදන්න 
ලින් ිළි ජරමඹන් නිඳදන විදුලිම  රභහණඹ සිඹඹට 30යි. 

ඩීල් ව මන්  ඵරහහයලින් නිඳදන විදුලිම  රභහණඹ 
සිඹඹට 70යි. සිඹඹට 50ට ආන්න රභහණඹේ ිළි විදුලිඹ 
නිසඳහදනඹ යන්මන් ඩීල් ඵරහහයලින්.  

්ේළි ඇභ තුභනි, නිසඳහදනඹ යන්න විදුලිඹ ඒඹට 
න්ළිඹල් 25්   න්ළිඹල් 35්  ිතය මුදරේ ිළි මනහ කිඹරහ 

ඔඵතුභහ දන්නහ. Average එ ් ත්  ඒඹට න්ළිඹල් 

1289 1290 

[න් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භවතහ] 
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25ේ මනහ. එ විදුලි ඒඹේ නිසඳහදනඹ යන්න න්ළිඹල් 

25ේ ළඹ ශහ. භහින්ද යහජඳේ භව් භඹහ යපු ිඳයහධඹ 
තභයි, ඩීල් භහයාඹහට න්ළිඹල් 25ේ දීපු එ න් රහ න්ළිඹල් 
8ේ ළඹ න ඳරිදි ල් ිඟුන් ඒඹේ නිසඳහදනඹ යන්න 
ර ඳ්  භඹ තීන්දුේ ළනීභ. ඩීල් ඵරහහයඹට ළහීභ ළිටුඳ්  

මේ සිඹල්ර ළිටුඳ්  ඉන්මන් ඩීල් භහයාඹහ එමේ උන් ටි. මභභ 
ල් ිඟුන් ඵරහහයඹ ඉින කිතිභ ඩීල් භහයාඹහ එට මරොකු 
රලසනඹේ වුණහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ල් ිඟුන් ඒඹේ 
නිසඳහදනඹ යන්න ිඳට ඹන්මන් න්ළිඹල් 8යි. ිළි විදුලි ඒ 

මිලිඹන 12,714ේ නිසඳහදනඹ ශහ. දළන් භභ එහි මන 
ළිබඳඵ ඔඵතුභහමන් ිවනහ. ඩීල් විදුලි ඒඹේ න්ළිඹල් 
25යි, 35යි නේ, ිළි average එ න්ළිඹල් 25ේ දභනහ. ඩීල් 

විදුලි ඒඹේ ව coal  විදුලි ඒඹේ ිතය මන න්ළිඹල් 

17යි. එමවනේ විදුලි ඒ මිලිඹන 12,714 න්ළිඹල් 17න් ළඩි 
ශහභ න්ළිඹල් මිලිඹන  216,138යි. මේ න විට රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ න්ළිඹල්ලින් එතයේ මුදල් රභහණඹේ මේ 
ඵරහහයමඹන් මවොඹරහ  මඵනහ. ිළි ඇමභරිහනු මඩොරර් 
මිලිඹන 1,350ේ ණඹ ිය මන  මඵනහ. ඒ කිඹන්මන් 

න්ළිඹල්ලින් ් තහභ න්ළිඹල් මිලිඹන 188,440ේ. ිළි 2011 
මර් ් ත න්ළිඹල් මිලිඹන 188,440 ණඹ මුදර ඳහ වළයරහ 
 මඵනහ. ි ද න විට ණඹ ඳරහ.  

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මනොමයොච්ම්ෝමල් 
විදුලිඵරහයමඹන් මවොඹරහ  මඵන ු ද්ධ රහබඹ න්ළිඹල් මිලිඹන 

27,698යි. එනේ න්ළිඹල් බිලිඹන 28යි. ත ිවුන්දු ණනේ මේ 
ඵරහහයඹ දුනහ. දුන වළභ unit එේ ණමනභ රහබඹ 

රංහමේ යජඹට, භවජනතහට කිඹන එ මේ වුන්්  ථහ 

යන්මන් නළවළ, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. ඔේමොභ ථහ 
යන්මන් මනොමයොච්ම්ෝමල් මවොය ළනයි.  ඔේමොභ ථහ 
යන්මන් මනොමයොච්ම්ෝමල් ිඳයහධ ළනයි. ඔේමොභ ථහ 

යන්මන් භහින්ද යහජඳේමස mega deal  එ ළනයි. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භහින්ද යහජඳේ දහපු mega deal 

 එ නිහ මේ මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහයඹ ඉදි කිතිභ තුබඳන් ිද 

න විට ් ත ණඹ්  මරහ, න්ළිඹල් බිලිඹන 28ේ යජඹට ඉ රි 
යරහ්   මඵනහ. මේ ඵරහහයම  හර්මි ඳළ් ම්  ඹේ ිඩු 
ඳහඩුේ  බුණහ නේ, ඵරහහයඹ ළමඩනහ නේ, න්ණහයරහ  

එහි තහේණඹ ඳළ් ත ළන ඉංකයමන්න්න්මන් ි වන්න.  

භහින්ද යහජඳේ භව් තඹහ් , ආ්ඩඩුමේ හිටපු ිළි්   
ඉංකයමන්න්න් මනොමයි. ්ේළි යණ ිභහතයතුභහ 
ඉංකයමන්න්මේ නිහ මේ ිභහතයහංලඹ ් තහභ මඳොඩි ්ල් 
එකු්   බුණහ. විදුලි ඉංකයමන්න්හ ඉන්නහ. ඇභ තුභහ්  

ඉංකයමන්න්හ. ඉංකයමන්න් ඉංකයමන්න් ළටුභේ  බුණහ. එතමොට 
දළනුභ  මඵන මනහ්  ඹනහදී ලමඹන් මදමොල්රන්භ ගිඹහභ 
ඔඵතුභන්රහමස මඳොඩි ළටුභේ ඇතුමශ්   බුණහ. ඉ න්, ිළි 
ඉංකයමන්න්න් මනොන නිහ එමවභ මරොකු ළටුභේ ඇ  වුම්ඩ 

නළවළ. භභ දන්නහ, ඔඵතුභහ ඒ ඇභ  ධුයඹ දයන හරම  මේ 
භහයාඹහ එ ඩන්න ඔඵතුභහ මරොකු උ් හවඹේ දළන්හ කිඹරහ. 
ඒමේ ළරැද්දේ නළවළ. ඒ ඔඵතුභහමස මවො ඳළ් තේ.  

භට භතයි, ඔඵතුභහ ඒ දයපු උ් වම  ර පරඹේ වළටිඹට 
තභයි මභහමොට් 600 විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිතිභට වළකි න 
ියුරින් එභ ඵරහහයඹ ිද ඉතහභ මවො ත් ් ඹ  මඵන්මන්. 
ඔඵතුභහ ඒ චීන ජහ ඹන්ට මදන්න ඕනෆ දඩ ටි ඔේමොභ දීරහ, 
ධ ටි ඔේමොභ දීරහ එඹ නිළයදි තළනට මන ආහ කිඹරහ 

භභ විලසහ යනහ. න් ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහමස නය 
හමසභ මවෝ  ිළි කිඹනහ. මවො මද් මවොයි කිඹරහ ිළි 
කිඹනහ. මේ ඵරහහයඹ ඉදි කිතිභ නිහ ිද න්ළිඹල් බිලිඹන 28 

ඉ රිඹේ යජඹට  මඵනහ. එභ නිහ, න්ණහයරහ මේ 

ඵළණිල්ර න් රහ යපු මවො ළඩ ළන ථහ යන්න.  

ිළි මේ ණඹ ිය් ම්  වේඵන්මතොටට ගිහිල්රහ භහින්ද 
යහජඳේ භව් භඹහමස මදය ඉදන් න්න මනොමයි. මේහ 
ඉ රි යරහ  මඵනහ. මේහ ආමඹෝජන. එේ්  ජහ  ඳේඹ 
හමස ණඹ ියමන ළිටි මන ආමේ නළවළ. තමුන්නහන්මේරහමස 

ආ්ඩඩු ණඹ ියමන ළිටි මනහහ. මේ ආ්ඩඩු ණඹ ියමන 
යපු මද්ල් තභයි ඒහ.  

භහ මි්ර න් ිකය්  මඳමර්යහ නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ 
ඉන්න  බුම්ඩ නිමඹෝජය ඇභ  ධුයම  මනොමයි. ඔඵතුභහ ඉන්න 
ඕනෆ ළබිනට් ඇභ  ධුයඹයි. ඔඵතුභහ එේ්  ජහ  ඳේඹ 

මනුමන් මඵොමවොභ ඵය ඇදපු නහඹමඹේ. ඔඵතුභහ එේ්  
ජහ  ඳේඹ මනුමන් ළඳ යපු නහඹමඹේ. ඔඵතුභහට 
ිඩුභ තයමේ යහජය ඇභ භේ්  රළබුම්ඩ නළවළ. ඔඵතුභහට 

රළබුම්ඩ නිමඹෝජය ඇභ භ. ඔඵතුභහට ළිටුඳ ිසුමන් ඉන්න 
ළිඹදහ  භන්ත්රීතුභහ නුය එබඳම  මොශ මොඩිඹ වමන ි වුන්දු 
ණනේ තනිඹභ යඑන්පී එට මඩ් ගිඹ තනි ිලිඹහ. ිද එතුභහ 
ළිටුඳ මප්බඳම  හඩි මරහ නභට ඳභණේ ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රී 

මරහ ඉන්නහ.   

ිමප් නලින් ඵ්ඩඩහය භන්ත්රීතුභහ ඳසුගිඹ හරම  UNP 

ආ්ඩඩු මනුමන්  මඩ් ගිහින්, උගුය මල් යව න තුන් 
මඵරිවන් දීරහ ෆ ළහුහ. ිළි්  එේ හද විහදරට වබහගි 

මරහ භයහ ් තහ. ිද ඳසු මඳශ භන්ත්රී. ත ටි හරඹේ ගිඹහභ 
මදොමයනු්  එබඳඹට ගිහිල්රහ වින්ද්ධ ඳහර්ලසම  ඳසු මඳශ භන්ත්රී.  

ිකය්  පී. මඳමර්යහ නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ 
නී ඥමඹේ. ඔඵතුභහ මඵොමවොභ දේමඹේ. භහ දන්නහ, ඔඵතුභහ 
නිමඹෝජය ිභහතය ධුයඹ දළන්් , ඒ රළබුණු තනතුයට ඩහ ඹභේ 

යන්න උ් හව යන මමනේ කිඹරහ. ඒ නිහයි භහ මේ 
හයණඹ ඔඵතුභහට කිඹන්මන්. ඔඵතුභන්රහ හේපර් 
ඵරහහයමඹන් විදුලි ඵරඹ මභහ මොට් 500ේ නිඳදන්න ඹනහ. 

ඒ හමසභ මභහ මොට් එේදවස ණනේ නිඳදන ඵරහහයඹේ 
ත්  මොමවේමදෝ වදන්න ඹනහ. ඒ ළන භහ දන්මන් නළවළ, 
ඳහඨලී ්ේළි යණ ඇභ තුභනි. ිලු න් ඵරහහය මදේ 
වදන්න ඹනහ.  

ිකය්  පී. මඳමර්යහ නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, 
ිද න මොට ල් ිඟුන් ඵරහහය මරෝමඹන් ඉ්  මමින් 
ඹනහඹ කිඹරහ. මභොද, ල් ිඟුන්ලින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 
කිතිභ ඳරිය හිතහමී මදඹේ මනොමයි. චීනඹ ළනි යටරට 

ගිඹහභ එ ඳළ් ත ඉරහ ඵරන මොට ිනිේ ඳළ් ත 
මඳමනන්මන් නළවළ. ඒ තයභට ඳරියඹ දණඹ මරහ. ිද 
මරෝම  ිනිේ යටල් ල් ිඟුන් ඵරහහය ඉ්  යමින් ඹන 

මරහ ිළි නළත්  ල් ි ඟුන් ඵරහහය වදන්න ඹනහ.  

න් ඇභ තුභනි, ෛභත්රීඳහර සිරිමේන ජනහධිඳ තුභහ මරෝ 
ඳරිය මුළුට ගිහින් ඳරිය හිතහමී යටේ වදන්න ථහ 
යනහ. ිළි මභමවේ ල් ිඟුන් ඵරහහය වදන්න ඹනහ. ිඳට 

ෆසරට ඹන්න ඵළරි ඇයි? ිළි ඹන්න ඕනෆ එතළනටයි. ඒහ 
ඳරිය හිතහමී මද්ල්, ඒහ රහබයි. භට භතයි, ඒ හරම  
ඳහඨලී ්ේළි යණ ඇභ තුභහ මේ මනස යන්න ඕනෆඹ 

කිඹහ මේ ළිබඳඵ ථහ ශහඹ කිඹරහ; මඵොමවොභ උනන්දු වුණහඹ 
කිඹරහ. ඒ නිහ ිළි නළත්  ඹන්න ඕනෆ, ල් ිඟුන්රට 
මනොමයි. [ඵහධහ කිතිභේ] මභොේද, න් ්න්දිභ භමස 

භන්ත්රීතුභහ? ිනුයහධපුයඹ දිසත්රිේඹ නිමඹෝජනඹ යන 
භන්ත්රීතුභහ මභොේද කිඹනහ.  

1291 1292 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු චන්දිභ ගභමප භහත 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
භන්නහයේ මරොණිමඹන් gas වේඵ මනහ.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ළඩ ඵරන ිභළ තුභහ කිඹනහ, රංහමේ gas  වේඵ 

මනහඹ, ඒ නිහ gasරට ඹනහඹ කිඹරහ. මඵොමවොභ මවොයි. 

ඔඹ හමසභ ෆ වපු ිඹ තභයි ළිටි ඳසමේ මප්බඳම  ඉන්මන්. 

ළඩිඹ ෆ වන්න එඳහ. එතළනිනු්  එබඳඹට ඹන්න මයි. න් 
භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ හයණඹ කිඹපු එ ළන භහ සතු න්ත 
නහ. දළන් ිඳට භන්නහයේ මරෝණිමඹන් gas වමුමමින් ඹනහ. 

ිඳට  gas රළමඵනහ නේ මභොන භශ ඉරේටද ල් ිඟුන් 

ඵරහහය වදන්මන්? ිළි ල් ිඟුන්ලින් ඵරහහය වදන්මන් ඇයි? 
ල් ිඟුන්ලින් ඵරහහය වදන්න ිලය නළවළ. ිළි ඹන්න ඕනෆ, 

gasරට.  

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි 5 හරඹේ  මඵනහ. 
 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මඵොමවොභ සතු යි, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි.   
  

ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, හේපර් ඵරහහයඹට 
ගිවිසුභ ි් න් මශේ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහමස ිධිම දීඹ 
කිඹරහ. ඔඵතුභහ ඒ ළිබඳන්නහද? භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ 

තභයි හේපර් ඵරහහයඹට ඉන්දිඹහ භඟ ගිවිසුේ ි් න් මශේ 
කිඹරහ ඔඵතුභහ ළිබඳන්නහද? 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ථහ යරහ ඉයද? භහ උ් තය මදන්නද?  
 

ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔේ. 
 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ථහ යරහ ඉය නේ ඉ න්න මෝ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිළි ඉන්දිඹහ භඟ හච්ඡහ 

ශහ. වළඵළයි ිළි වළදුමේ නළවළ. භත තඵහ න්න, ිළි වළදුමේ 
නළවළ.  

 
ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගිවිසුභ ි ් න් ශහ. 

ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ි් න් යපු ගිවිසුේ ඕනෆ තයේ  මඵනහ. ියිමඹෝ! 
විහවඹට ි් න් යනහ. ඊට ඳසමේ divorce මරහ එනහ. 

ි් න් යපු එ මනයි. වළඵළයි, ිළි එහි ළඩ ඳටන් ් ම්  

නළවළ. මවොයි, ිළි ි් න් ශහඹ කිඹන්නමෝ. භහින්ද 
යහජඳේ භළ තුභහ ි් න් ශහ. ිළි ළරැදි නිහ මන්, 
ඔඵතුභන්රහ ිඳ මදය ඹළේමේ. දළන් ඔඵතුභන්රහ නිළරැදි මද් 

යන්නමෝ. ආ්ඩඩුමේ ඉන්න ඇභ න් 74මදනකු 
ේඵන්ධමඹන් ිල්රස මවෝ දණ ම්ෝදනහ විභර්ලන මොමින් 
බහට ඳළමිණිලි ය  මඵනහඹ කිඹරහ ඇභ න් 74මදනකුමස 

නේ රළයිසතුේ ඊ ම  මභභ බහට ඉදිරිඳ්  ශහ. රේසභන් 
කිරිඇල්ර ඇභ තුභහ ඇහුහ, ඒ ේඵන්ධමඹන් මේමේ නළ් ම්  
ඇයි කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ දළන් ඒ ේඵන්ධමඹන් මොඹන්න මෝ. 
ිළි මේහ මනොයපු නිහ මන් ඳළයදුම්ඩ. එමවභ නේ 

තමුන්නහන්මේරහ ඒ සිඹලු මදනහභ ඳතිේණඹට ළන්න. 
ිභළ තුභහ ිල්රස මවෝ දණ ම්ෝදනහ විභර්ලන මොමින් 
බහට ළන්න. ීර් වහිතේ ඇභ තුභහ ිල්රස මවෝ දණ 

ම්ෝදනහ විභර්ලන මොමින් බහට ළන්න. ඒ 

නේ වන් ශ ඇභ න්න් සිඹලු මදනහභ ිල්රස මවෝ 
දණ ම්ෝදනහ විභර්ලන මොමින් බහට ළන්න. 
එතුභන්රහ ළහ ිඳ මඳන්නහ හමසභ රූඳහහිනිමඹන් 
මඳන්න්න. රව්  ලින් මරොකුට ර්හයඹ යන්න. "සිය" 

නහබඳහමන් ඒ ි ඹමස නේ දභන්න. ඒ විධිඹටභ යන්න. ඒ  
මන් ඹව ඳහරනඹ කිඹන්මන්! දළන් මේ නිේ  ඳහරනඹේ 
මන්. එ ඳළ් තට මන් වන්මන්. එමවභ යන්න එඳහ.  

නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභනි, ිළි ළරැදි ය  මඵනහ 
නේ තමුන්නහන්මේරහ ඒහ නිළරැදි යන්න. මේහ 

මද්ලඳහරනඹට ේඵන්ධ ය න්න එඳහ. මේහ යමට් ජහ  
රලසන. භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ ඉන්දිඹහ භඟ ගිවිසුේ 
ි් න් ශහද කිඹන එ මනොමයි රලසනඹ. භහින්ද යහජඳේ 

භළ තුභහ ි් න් යපු ගිවිසුභ ළරැදි නේ තමුන්නහන්මේරහ 
නිළරැදි යන්න.  

Port City යහඳව ඹ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහමස ළරැදි 

mega deal එේඹ කිඹරහ, දළන් ිභළ තුභහ චීනඹට ගිහින් ―්ළං 

චුං චුං” කිඹරහ ිපන්ට ි් න් යන්මන්. දළන් ළඩිමඹන් 
මවේමටඹහය 36කු්  දීරහයි ි් න් යන්මන්. ින්න, නලින් 
ඵ්ඩඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ භට ළරහ කිඹනහ, කිඹන්න එඳහඹ 
කිඹරහ. ඒ තභයි කිඹන්මන්. "Port City භවහ භං  මොල්රඹ, 

Port City mega deal" කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ භහධයමඹන් මරොකුට 

මඳන්නුහ. දළන් 15මදනකු එේ චීනඹට ගිහින් Chinese 

Resturant එමන් හරහ ගිවිසුභ ි් න් ශහ. දළන් 

මවේමටඹහය 36ේ ළඩිමඹනු්  මදනහ, භව් තමඹෝ.  

 
ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

සින්නේය මනොමයි.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

සින්න ිේය වරි මඳරිඹ ිේය වරි 99 ිවුන්දු ඵද්දට 

දුන්නහට ඳසමේ ඒමේ සින්නේයභ මභොේද? 99 ිවුන්දු 
ඵද්දට දුන්නහභ සින්නේය තභයි. SLRC ඉඩේ මදන්මන්්  99 

ිවුන්දු ඵද්දට. යජම  ඉඩේ මදන්න්්  99 ිවුන්දු ඵද්දට. ඳයේඳයහ 

1293 1294 



2016 ිමරේල් 07 

- [ඵහධහ කිතිභේ] ිවුන්දු 99ේ ඹන මොට ඔඵතුභහ්  භළරිරහ, 

ඔඵතුභහමස ශභයිනු්  භළරිරහ, ශභයින්මස ශභයිනු්  භළරිරහ. 
[ඵහධහ කිතිභේ] ඒ නිහ භන්ත්රීතුභනි, - [ඵහධහ කිතිභේ] මවොයි, 
මවොයි. සින්නේය මනොමයි. එමවභ නේ මවේටඹහය 36ේ 
ළඩිමඹන් දුන්මන් ඇයි? ඒ Commission එද? 

තමුන්නහන්මේරහමස ඳේම  ඉවශ තනතුය ඉන්න එේ 
මමනකු  ට මේමේ Commission එ මඩොරර් මිලිඹන 100යි.   

භත තඵහ න්න, commission එ මඩොරර් මිලිඹන 100යි. 

ිවුන්ද්දේ ඇද්මද් නුමදනු ථහ යන්න. ිවුන්ද්දේ ඇද්මද් 
න් න්න මනොමයි, නුමදනු ථහ යන්න. Deal එ ථහ 

යරහ නුමදනු එේහු යන්න ිවුන්ද්දේ ගිඹහ. ි් න් 

යන්න ගිම  නුමදනු වරි ගිඹහට ඳසමේයි. ඒ ළිටු ඳසමේ 
 මඵනහ, US Dollar 100 million මොමිස මුදරේ. 

මේ ිසථහමේදී න් මේ.මේ. ළිඹදහ භන්ත්රීතුභහ න් 

බහට එනහ. න්  භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දකින මොට භට දු 

හිමතනහ. ඔඵතුභහ නුයඑබඳම  තනි ිලිඹහ. ඔඵතුභන්රහට 

රන්න ඕනෆ මභමවභ මනොමයි. ඔඵතුභන්රහ ඳශමුළනි 

මප්බඳම යි ඉන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ දකින මොට භට ඇ  මඬනහ; 

භමස ඇස මදට ඳුළු එනහ. එේ්  ජහ  ඳේඹ මේ හමස- 

[ඵහධහ කිතිේ] එේ්  ජහ  ඳහේිතඹන්ට රන විධිඹට භට 

ඇ මඬනහ. ිය ඵරන්න. ිය ඉන්මන් මභොනයහර තනි ිලිඹහ. ිය 

ඵරන්න ඳසු මඳශ. ේමුරට ිත තඵහ මන.  මභොනයහර තනි 

ිලිඹහ  UNP එට මොච්්ය ඇද්දහද? ිද තමුන්නහන්මේරහට 

තනතුන් නළවළ. ඵරන්න, දළන් මභොද මන්මන්? 

තමුන්නහන්මේරහට ආ්ඩඩුම්  මුකු්  නළවළ. දළන් ඳේම  

තනතුන් මොමවොභද? ිකිර වියහජ්, එේ්  ජහ  ඳේම   

නිමඹෝජය භව මල්ේ ව ජහ  මේ ංභම  බහඳ . 

එතුභහ ළඩ ඵරන මල්ේ. ීර් වහෂීේ භව මල්ේතුභහමස 

මඵල්ර 'ට්'. ඒ කිඹන්මන්, ඳේම  මල්ේ. ඔන්න 

ළඩහයමඹෝ. න් නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ, 

ඔඵතුමිඹමස ඔඹ ්රභඹ ිනුභනඹ යරහ ඔඹ ඳේම  ඉන්න 

ඵළවළ. තමුන්නහන්මේරහට ඳේම  ඉන්න ඕනෆ නේ ඔඹ 

්රභමේදඹ මනස යන්න.  

 
ගරු චන්දිභ ගභමප භහත 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ති  රලසනඹේ. 

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් ්න්දිභ භමස භන්ත්රීතුභහ, මභොේද ති  රලසනඹ? 

 
ගරු චන්දිභ ගභමප භහත 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහමන් 

මෞයමඹන් ඉල්රහ සිටිනහ, විඹට ිදහශ ථහ යන මර 

මේ භන්ත්රීතුභහට කිඹන මර. ිමනේ එ තභයි ිල්රස මවෝ 
දණ ේඵන්ධ  මභොනහ මවෝ  මඵනහ නේ- 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ දළන් ඳහඨලී ්ේළි යණ ඇභ තුභහමස නභ දව ඳහයේ 

විතය කිේහ. ඵරන්න එතුභහ භව් භමඹේ හමස ඉමන 
ඉන්නහ. නළඟිටරහ ්නඹේ්  කිේහද? 

ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

What is your point of Order? 
 
ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

න් භහින්දහනන්ද ිලු් භමස භන්ත්රීතුභනි, මේ ආ්ඩඩු 
වළදීභ ළිබඳඵ ිඳට ිභිභහනඹේ  මඵනහ. ිඳට තනතුන් 

ළිබඳඵ රලසනඹේ නළවළ. ිඳට ි භිභහනඹේ  මඵනහ.  

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ති  රලසනඹේ මනොමයි. [ඵහධහ කිතිේ] It  is not a point 

of Order.  

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ිනුයහධපුය දිසත්රිේඹ නිමඹෝජනඹ යන ිමප් න් 
භන්ත්රීතුභහ කිේහ, භහතවහට ිදහශ ථහ යන්න කිඹරහ. ළඩ 

ඵරන ඇභ තුභනි, භභ ඔඵතුභහ කිඹන එ ිවන්නේ. [ඵහධහ 
කිතිේ] ඒ්  එේභ-  

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහමස හරඹ ිහනයි. 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ. භට ත විනහඩි 6ේ  මඵනහ.  

ඒ්  එේභ ිමප් නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ කිේහ, 

"ආ්ඩඩු වළදීභ ළිබඳඵ ිඳට ිභිභහනඹේ  මඵනහ" කිඹරහ. 
වළඵළයි, ඒ ිභිභහනඹ ළිබඳඵ ළන්ටින් එමේදී ිඳට කිඹන්මන් 
නළවළ. ළන්ටින් එමේදි ිභළ තුභහට ඵණිනහ. ළන්ටින් 

එමේදී ඵළණරහ න් බහමේදී ි භිභහනඹේ ළන කිඹනහ.  

 
ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ිළි ඵණින්මන් නළවළ. 

 
ගරු භහින්දනන්ද අලු කගභමප භහත 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වවදඹ හේිතඹට එඟ ථහ යන්න. ළන්ටින් එමේදී 
ිළි්  එේ ඵණිනහ. මොමවන්මදෝ ආපු ඳළයෂුට්හයඹන්ට 
ඇභ ේ මදනහ, ඡන්ද නළ  ිඹට ඇභ ේ මදනහ, 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ ෆ වපු ිඹට ඇභ ේ මදනහ, සුදු 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මොල්රන්ට ඇභ ේ මදනහ, ිළි තභයි UNP එ වළදුමේ, 
ිඳට නළවළ කිඹරහ. [ඵහධහ කිතිේ] ඵහධහ යන්න එඳහ. ඔඵතුභන්රහ  
මනුමන් ථහ යනහට ිඳට හනේ මදන්න. UNPහයමඹෝ 
මනුමන් මඳනී ඉන්නහට තමුන්නහන්මේරහ ිඳට හනේ 
මදන්න. [ඵහධහ කිතිේ] එේ්  ජහ  ඳේම  නුයඑබඳම  
නහඹඹහ වුද? වුද ඒ? [ඵහධහ කිතිේ] ිළි ථහ යනහට 
හනේ මදන්න. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භභ දීර්ක ථහේ 
යපු නිහ මඳොඩ්ඩේ හිනහ මන්න්  එේයි ඒ ටි කිේමේ. භභ 
මීට ඩහ හරඹ න්මන් නළවළ.  

න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ නිමඹෝජය ිභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ ළන 
ිඳට මරොකු විලසහඹේ  මඵනහ. ඔඵතුභහට ළඩේ බහය 
දුන්මනෝ  යයි කිඹන විලසහඹ  මඵනහ. රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරම   භහයාඹහේ  මඵනහ. ිය ්රීඩහ ේමේ්රම  භහයාඹහ 
හමයි, මේ ඩීල් භහයාඹහ් . ඉංකයමන්න්න්න්ම්  ඹේ ඹේ 
ඒහධිහරි  මඵනහ. සුනිල් වඳුන්මන්   භන්ත්රීතුභන්රහ කිඹන 
විධිඹට ආ්ඩඩු යන්න ඵළවළ.  මේ යතු භල්ලිරහ කිඹන විධිඹට 
ආ්ඩඩු යන්න ඵළවළ. ඉංකයමන්න්න්ට වරහ, ඔේමෝටභ 
වරහ ආ්ඩඩු යන්න ඵළවළ. ඒ ිඹමස වමඹෝඹ න්න ඕනෆ. 
ිඩු ඳහඩු  මඵනහ නේ ඉංකයමන්න්මෝ  එේ ිළි ථහ යන්න 
ඕනෆ. ළයදි  මඵනහ නේ ඒහ වදන්න ඕනෆ.  

න් නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, න් යංකය්  සිඹමරහළිටිඹ  
ඇභ තුභහ ිද මභතළනට ඇවිල්රහ නළවළ. ඔඵතුභහමස ඇභ තුභහට 
ිද එන්න විධිඹේ නළවළ. එතුභහ මවො ඇභ යමඹේ. ඒ භමස 
මි්රඹහ; ඳහල් මි්රඹහ.  මඵොමවොභ තර් තෆනි ඇභ මයඹේ ව 
ිධිමේගී නිමඹෝජය ඇභ යමඹේ මභභ ිභහතයහංලම  ඉන්මන්. 
ඒ නිහ මවොයි. ඒ හරම ්  එමවභ තභයි. භභ  නිමඹෝජය 
ඇභ යඹහ සිටි හරම  සුසිල් මරේභජඹන්ත භළ තුභහ තභයි එහි 
ඇභ . එතුභහ මඵොමවොභ තර් තෆනියි, භභ ිධිමේගීයි. ඒ 
මවොට ළශමඳනහ. ඒ නිහ භභ නිමඹෝජය ිභහතයතුභහට සුඵ 
රහර්ථනහ යනහ. ිළි දන්මන් නළවළ, මොච්්ය හරඹේ මේ 
ආ්ඩඩු  මඵයිද කිඹරහ. ඒ නිහ මභභ ිභහතයහංලම  ඉන්න 
හරඹ තුශ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම   මඵන මේ භවහ ජහ  
රලසනඹ වින්න ඔඵතුභන්රහ එතු මරහ ටයුතු යන්නඹ 
කිඹන ඉල්ලීභ යමින් භහ නිවඬ නහ. මඵොමවොභ සතු යි. 

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතු යි.  

මීශඟට න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ නිමඹෝජය ඇභ තුභහ.  

ඊට  මඳය වුන්න් මවෝ න් භන්ත්රීයමඹේ මරහනඹ වහ 
න් මජ්.එේ. ආනන්ද කුභහයසිරි භන්ත්රීතුභහමස නභ මඹෝජනහ 
යන්න. 

 

ෆීල් 0ඩ් භර්ණල් 0 ගරු සෙ ක මෆොන්මසේක භහත  
(பீல்ட் ரர்ல் ரண்புறகு சத் ததரன்கசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, "න් මජ්.එේ. ආනන්ද 
කුභහයසිරි භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ මඹෝජනහ 
යනහ. 

 

රශ්නය විභසන ලදින්,  සබ සේභත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව එඩ්වඩ් ගුණමසේකෙ භහත මලසනමයන් ඉව ක 

වුමයන්,  ගරු මේ.එේ. ආනන්ද කුභෙසරි භහත මුලසනරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு ட்ட் குகசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு கஜ.ம். ஆணந் 

குரசறநற அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

[ි.බහ. 3.01] 

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත (විදුලිඵල හ පුනර් නනීය 
ඵලශ්ක්ින නිමයෝ ය අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர - றன்ப ற்பொம் 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, න් ිකය්  භහන්නප්මඳන්භ 
භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳ්  යපු මේ බහ ල් තළීමේ මඹෝජනහ 

ළිබඳඵ විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  ිභහතයහංලඹ 
මනුමන් ිදවස රහල යන්න රළී භ ළිබඳඵ භහ ඉතහභ 
තුටු නහ.  

ිද දින න් යංකය්  සිඹමරහළිටිඹ ිභහතයතුභහමස ආදයණීඹ 
භෆණිඹන්මස ිබහඹ නිහ එතුභහට මේ විහදඹට වබහගි ීමභට  
මනොවළකිමරහ  මඵනහ. විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  

ිභහතයහංලඹ ළිබඳඵ, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ළිබඳඵ 
හමසභ මේ යමට් විදුලි  ත් ් ඹ ළිබඳඵ තය මතොයතුන් යටට 
ව ඳහර්ලිමේන්තුට කීභට එතුභහ මේ විහදඹට වබහගි මන්න 
ඉතහභ්  ළභළ් මතනුයි හිටිම . නමු්  ඒ ිහනහන්ත 

ත් ් ඹ නිහ ිද එතුභහට මේ විහදඹට එන්න ඵළරි වුණහ. එතුභහ 
මනුමනු් , විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  ිභහතයහංලඹ 
මනුමනු් , යජඹ මනුමනු්   මේ විහදම දී න්ණු 

දළේීමභට භභ ිය ඳතනහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, මුළු යමට්භ විදුලි ඳද්ධ ඹ තුශ 
භෆතදී සිදු වුණු භසත බි ළටීේ තුනේ නිහ ිමප් විදුලිඵර 

ඳහරිමබෝගිඹහ ේඳහට ව ේඳනඹට ඳ්  වුණහ. ඒ හමසභ 
රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ් , මඳොදුමේ යජඹ්  මේ භතුමරහ 
 බුණු රලසනඹ ළිබඳඵ විමලේ ිධහනඹ මඹොමු යරහ 

 මඵනහ.  

ිමප් යමට් විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ ඉතහභ සුවිමලේ ළද් භේ 
දයනහ. එ ඳළ් තකින් ිමප් යමට් ආර්ක  ංර්ධනඹට 

විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ දහඹ් ඹ දේනහ. ඒ නිහ එභ විදුලිඵර 
ඳද්ධ ඹ මදෝඹකින් මතොය තඵහ ළනීභ, එභ මේඹ උඳරිභ 
භට්ටභකින් ජනතහට රඵහ දීභ, හධහයණ මිරට විදුලි ඵරඹ 
රඵහ දීභ ළනි ිභිමඹෝ ි ඳට  මඵනහ.  

භභ මේ විහදඹ ආයේබ කිතිමේදී ඳශමුමන්භ යජඹ 
මනුමන් මේ හයණඹ කිඹන්න ළභළ යි. ඉතහභ්  
ිහනහන්ත විධිඹට එ ශඟ භසත බි ළටීේ තුනට ිඳට 

මුහුණ මදන්න වුණ් , ිනහතම  ංර්ධන ිභිමඹෝරට 
මුහුණ දීභට ව ිමප් යමට් පුයළසිඹන්මස විදුලිඵර වහ 
ඵරලේ ඹ ළිබඳඵ ිලයතහට මුහුණ මදන්න ලේ භ්  

විදුලිඵර ඳද්ධ ඹේ ිඳට  මඵනහ. මේ ඇ  වුණු ත් ් ඹ 
නිහ ිමප් විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ ඇතුමශේ නිධන්ත මරහ  බුණු, 
හච්ඡහට බහජන මනොවුණු, ිභත ය දභහ  බුණු ේමේ්ර 

ණනහේ ළිබඳඵ හච්ඡහ කිතිභට ි සථහ විය වුණහ.  

ිමප් සුනිල් වඳුන්මන්   භන්ත්රීතුභහ ඇහුහ, "යජම  ඳසු 
මඳශ භන්ත්රීතුමභේ විසින් මේ බහ ල් තළීමේ මඹෝජනහ 
ඉදිරිඳ්  කිතිමේ ඇ  මද්ලඳහරන වුභනහ කුභේද?" කිඹරහ. ඒ 

බහ ල් තළීමේ මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යපු ිකය්  
භහන්නප්මඳන්භ භන්ත්රීතුභහමන් භභ ඇහුමේ නළවළ,  "ඔඵතුභහ 
මේ ඉදිරිඳ්  යන්මන් ඇයි?" කිඹරහ. ඒ එතුභහමස ියි ඹ. 

වළඵළයි, භහ එ හයණඹේ කිඹන්න ඕනෆ. මේ යමට් විදුලිඵර 
ඳද්ධ ඹ තුශ ිඳට  බුණු විලසහනීඹබහඹ, ිඳට  බුණු 
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ආඩේඵයභ ිහිමිමරහ ඹන මභොමවොත, ිකය්  භහන්නප්මඳන්භ 

භන්ත්රීතුභහ්  ඉංකයමන්න්යමඹේ වළටිඹට හමසභ භවජන 
නිමඹෝකයතමඹේ වළටිඹට මේ බහ ල් තළීමේ මඹෝජනහ 
ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳ්  යරහ මේ රලසනඹ මේ ඳහර්ලිමේන්තු 
තුශ ළඹුන් මර හච්ඡහ කිතිභට ිසථහ රහ දීභ ළිබඳඵ 

භභ එතුභහට සතු න්ත නහ.  

ිළි ආ්ඩඩුේ විධිඹට තුටුදහඹ මද්ල් ළිබඳඵ ඳභණේ 
මනො මයි, ිමප් යමට්  මඵන ිතුටුදහඹ ත් ් ඹන්, ඳසුහමී 

ත් ් ඹන්, ළටලුවත ත් ් ඹන් ළිබඳඵ විවත හච්ඡහ 
කිතිභ ිලයයි. එමේ විවත, ිං හච්ඡහමොට, ආ්ඩඩු, 

විඳේඹ කිඹරහ ඵරන්මන් නළ , වමඹෝමඹන් ළඩ යමින්, 
ඒ ළිබඳඵ දළනුභ හුභහන් ය නිමින්, යටේ විධිඹට එේ ළඩ 

කිතිමභන් තභයි මේ යමට් ඕනෆභ ේමේ්රඹේ ළිබඳඵ ිභිමඹෝ ජඹ 

න්න පුළුන් න්මන්. ඒ ිනුභ විදුලිඵර ේමේ්රඹ ළිබඳඵ 
ිභිමඹෝ ජඹ න්නට්  ඒ එමුතුභ, එේ් භ ිලයයි. 

මභතළනදී යඑන්පී, ශ්රීරංහ, මජ්ීමපී ලමඹන් මඵමදන්න 
ිලයතහේ නළවළ. මේ යමට් ශ්රී රහංකියින් වළටිඹට ිඳට 

භතුමරහ  මඵන ිභිමඹෝඹ ජඹ න්න ිලය යන 

වමඹෝඹ ඳේ, ඳහට මේදඹේ නළ , ජහ , ආේ, කුර 
මේදඹේ නළ  රඵහ මදයි කිඹන විලසහඹ භට  මඵනහ. ඒ 

නිහ ෆභ භන්ත්රීයමඹේභ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ිදවස රහල 
යන්මන් ඒ මශ්රේසඨ ියමුණ ඇ  කිඹහ තභයි භමස විලසහඹ. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, රධහනභ රලසනඹ, ිසථහ 
තුනදී විදුලිඵර ඳද්ධ ඹභ බි ළ ටීභ. මේ බි ළටීභ ළිබඳඵ 

හයණහ ළන "ඳශමු බි ළටීභ මේ නිහඹ; මදන බි ළටීභ 
මභමරඹ; තුන්මනි බි ළටීභ මභමරඹ." කිඹරහ සිඹඹට 

සිඹඹේ යර ිං ණිත ළටලුේ වින්නහ මේ  ළිබඳතුන් 
ළඳයීභ ඳවසු න්මන් නළවළ.  නමු්  ඒ එේ එේ ිසථහ ළිබඳඵ 

විමලේඥඹන්, විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ, මේ ළිබඳඵ ඳශපුන්ද්ද ව 
ිමඵෝධඹ ඇ  මතොයතුන් දන්නහ තළනළ් තන් විසින් ඉදිරිඳ්  

යන ිදවස, හේිත ිමප් ඳද්ධ ම  ඇ  මේ ඵයඳතශ ිඩු ඳහඩු 

ස ය ළනීමේදී ිළි උඳමඹෝගී ය න්නහ ඵ වන් 
කිතිභට ි ලයයි.  

න් යංකය්  සිඹමරහළිටිඹ ඇභ තුභහ් , භභ්   නිමඹෝජනඹ 
යන්මන් ඳේ මදේ වු්  මේ ආ්ඩඩු තුශ සිටිමින් ජහ  
ආ්ඩඩු නිඹභ වයඹ, නිඹභ ටිනහභ නිමඹෝජනඹ යමින්, 

එ ර ඳ්  ඹ සිටිමින් දුසය -ිභහන්- ිසථහර 

වමඹෝමඹන් රිඹහ යමින් ිමප් ිභහතයහංල තුශ ටයුතු යන 
ඵ්  ඒ නිහ ඉතහභ ංකීර්ණ, ඉතහභ ි භිමඹෝහ් භ ිසථහර 

එ භතඹකින් ිභහතයහංලඹ වළටිඹට, යජඹ වළටිඹට මඳනී සිටින්න 
වළකිමරහ  මඵන ඵ්  භභ විමලේමඹන් කිඹන්න ඕනෆ.  

ව් තීභඹ හයණහ භත මේ රලසන ළිබඳඵ තීයණඹ යන්න 
ිඳට ිසථහ රඵහ දීභ ළිබඳඵ ි න් ජනහධිඳ තුභහට් , න් 

යංකය්  සිඹමරහළිටිඹ ඇභ තුභහට්  භහමස විමලේ සතු ඹ ඳශ 
යන්න ඕනෆ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, විටින් විට මේ 

ළටලු භතු වුණහභ, එේ එේ ළටලු ළන මොඹහ ඵළලීභට 
විමලේඥ මිටු ඳ්  යනහ.  

තුන්න ඵයඳතශ බි ළටීභ සිදුවූ ිසථහමේ ි න් 
ජනහධිඳ තුභහ ිභහතය ිනු මිටුේ ඳ්  ශහ. ඒ ිභහතය ිනු 

මිටුමේ හභහකයඹන් විසින් විදුලිඵර භ්ඩඩරම  නිරධහරින්, 

විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ව් තීඹ මි ,  සහක්න විමලේඥඹන්, 
භවහ්හර්ඹන්න්, ආ්හර්ඹන්න් ඒ මිටු ඉදිරිඹට ළහ 

ඔවුන්මස ද ිදවස රහ ඵළලුහ. ඒ හමසභ ිමප් මිටුමේ 

ටයුතු යපු ්ේළි යණ හිටපු විදුලිඵර ඇභ තුභහ, සුසිල් 

මරේභජඹන්ත හිටපු විදුලිඵර ඇභ තුභහ, හර ය් නහඹ හිටපු 
නිමඹෝජය විදුලිඵර ඇභ තුභහ  ඒ හමසභ ඳරිඳහරන හයණහ 

ළිබඳඵ, ශභනහහය ටයුතු ළිබඳඵ මඵොමවොභ ඳශපුන්ද්දේ 

 මඵන ඉයහන් වි්රභය් න නිමඹෝජය ිභහතයතුභහ, න් යංකය්  
සිඹමරහළිටිඹ ඇභ තුභහ ව භභ එතුමරහ න් ජනහධිඳ තුභහ 

මත ිමප් මිටුමේ ිතුන් හර්තහ ඉදිරිඳ්  ය  මඵනහ. ඒ 
ිතුන් හර්තහ භඟින් ඳසුබිේ න්ණු ව ිඳ විසින් වඳුනහ ්  

ළටලු, ඒහට මටිහලීන ව දිගුහලීන විඳුේ ිළි ඉදිරිඳ්  
යරහ  මඵනහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ හමසභ මේ විදුලිඹ බි 
ළටීභ ළිබඳඵ මොඹහ ඵළලීභ වහ න් ිග්රහභහතයතුභහ විසින් සී. 

භහලිඹළද්ද භළ තුභහමස බහඳ ් මඹන් යු්  විමලේඥ මිටුේ 
ඳ්  ශහ. ඒ මිටු්  හර්තහ ඉදිරිඳ්  ය  මඵනහ. මභතළන 

මරොකුභ රලසනඹ ඇ  වුම්ඩ, විදුලි ඉංකයමන්න්න්, ඳරිඳහරනඹ, 
ඳශපුන්ද්ද ඇ  මද්ලඳහරන නහඹඹන් ව මඳොදුමේ පුයළසිඹන් 

ිමඳන් රලසන මශේ  "එ තළන බි ළටීභේ සිදු වුණහභ මුළු 

ඳද්ධ ඹභ බි ළමටන්මන් ඇයි,  බිඹභ ට්රහන්සමෂෝභයඹ පුපුයහ 
ගිඹහභ, මුළු යමට්භ ඳද්ධ ඹ බි ළමටන්මන් ඇයි?" කිඹරහයි.  

ඕ තභයි ිමඳන් ඇස රලසනඹ. එමවභ මන්න පුළුන්ද? යට 
විදුලි ඳද්ධ ඹේ එමවභ මනහද? මරෝම  එළනි ි්  දළකීේ 

මොඳභණ  මඵනහද? යටේ විධිඹට ිමප් ි්  දළකීේ මභොනහද? 
ඉංකයමන්න් ශිල්ඳඹ තුශ මභළනි මද් ඳළවළදිලි ශ වළකිද? මේ 

හයණහ ළිබඳඵ ිළි මොඹහ ඵළලුහ; නිභනරට එශළඹිරහ 

 මඵනහ; විඳුේ මඹෝජනහ යරහ  මඵනහ. ඒ හමසභ 
තදුයට්  ිඳ මේ ළිබඳඵ හච්ඡහ යනහ; මොඹහ ඵරනහ. 

ඉදිරිඹට ඩහ්  මවො මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යන්න ිළි ටයුතු 
යනහ. 

භභ මේ හයණඹ  කීමභන් කිඹන්න ිලයයි. රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ශභනහයණඹ ළිබඳඵ දළළන්ත ිර්බුදඹේ 

 මඵනහ. තීයණ ළනීභ, තීයණ රිඹහ් භ කිතිභ, ඒහම  
හර්ඹේභතහ ව ළිබඳ්  ඳරිඳහරන ්රභමේදඹන් ිනුභනඹ 

මනොකිතිභ ළිබඳඵ ඉදිරිඳ්  යන ම්ෝදනහ මඵොමවොභඹේ 
තයඹයි. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, වළඵළයි ඒහට විඳුභ 

මඳෞද්ලීයණඹ මනොමයි. මේ හයණඹ ළිබඳඵ හච්ඡහ 

යන ෆභ මභොමවොතභ න් ිග්රහභහතයතුභහ ිඳට මඵොමවොභ 
ළද්  න්ණේ වන් ශහ. "භත  ඹහන්න, රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මඳෞද්ලීයණඹ කිතිභට මඹෝජනහ මන 
එනහ මනොමයි. රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මඳෞද්ලීයණඹ 

කිතිභට ිලය නළවළ. වළඵළයි, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  
හර්ඹේභතහ ඇ  යන්නට, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  

ඳරිඳහරනඹ දියුණු ශභනහයණ ්රභමේදඹන්ට ිනුත 

යන්නට ිලය න මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  ශ යුතුයි" කිඹන එයි 
ෆභ විටභ ිග්රහභහතයතුභහමස භතඹ වුම්ඩ. එභ නිහ කිසිභ 

මමනේ, කිසිභ ව් තීඹ මි ඹේ, මඳොදුමේ රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹ, LECO ආඹතනඹ මවෝ මේ යමට් හභහනය ජනතහ 

ිල්ඳ භහ්රඹකින්්  ළ ශ යුතු නළවළ, ජනහධිඳ ධුයඹ දයන 

ෛභත්රීඳහර සිරිමේන භළ තුභහ, ිග්රහභහතයධුයඹ දයන යනිල් 
වි්රභසිංව භළ තුභහ, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  

ඇභ භ දයන යංකය්  සිඹමරහළිටිඹ භළ තුභහ  එභ ිභහතයහංලම  
නිමඹෝජය ඇභ භ දයන භභ ිමප් යජඹ කිසිභ මරකින් රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මඳෞද්ලීයණඹ යයි කිඹහ.  

ඒ භභ  කීමභන් කිඹනහ. ඒ ළිබඳඵ ළඹේ 
 ඹහන්න එඳහ. ඒ යන්මන් නළවළ. ඒ ිමප් මඳෞද්ලි 

ර ඳ්  ඹට්  වින්ද්ධයි, ඒ ිමප් ඳේම  ර ඳ්  ඹට්  
වින්ද්ධයි, ඒ ිමප් යජම  ර ඳ්  ඹට්  වින්ද්ධයි. ඒ නිහ 

1299 1300 



ඳහර්ලිමේන්තු 

මඳෞද්ලීයණඹ ිමප් නයහඹ ඳ්රම  නළත. එභ නිහ මේ රලසනඹ 
දිවහ, මේ රලසනරට මන එන විඳුේ දිවහ ඵරන මොට 
මඳෞද්ලීයණඹ වහ ිළි ඉදිරිඹට ඹනහඹ කිඹන ඳදනභ භත 

ළ යන්න එඳහඹ කිඹහ භභ ඳශමුමන්භ කිඹන්න ළභළ යි. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, වළඵළයි මේ ඳ න ්රභඹ 
මභමරභ ඳ් හමන ඹෆභ වහ ිමප් ළභළ් තේ නළවළ. "ිද 

 මඵන මද් මවොයි, මභමවභ ඹමු, මොමවොභ මොමවොභ වරි ඹමු" 
කිේහට, එමවභ ඹන්න ිළි රළවළස  නළවළ. රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරම  ේන්හමස ඉරහ බහඳ යඹහ දේහ, 

හභහනයහධිහරියඹහ දේහ සිඹලු මදනහමසභ එඟතහ, 
ිමඵෝධඹ වහ ළභළ් ත ඇ  රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  
්රභමේදඹ මනස කිතිභයි ිමප් ියමුණ න්මන්. ඵරව් හයඹ 

ිමප් ්රභමේදඹ මනොමයි. වළඵළයි, ශ යුතු මද් ිළි යනහ. ශ 
යුතු මද් යන්න ිළි ඳසු ඳට ඹන්මන් නළවළ. ිමප් ිලයතහ 
න්මන් වමඹෝමඹන්, හභමඹන් ටයුතු යරහ ආඹතනඹේ 
විධිඹට රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ශභනහයණඹ ලේ භ්  

කිතිභයි. 

විදුලිඹ බි ළටීභ ළිබඳඵ විමලේඥඹන්මස ිතුන් හර්තහ ිද 
ිඳට රළී  මඵනහ. සිදු වුණු ට්රහන්සමෂෝභර් බි ළටීභ වහ 

ේඵන්ධ රලසනඹ නිළ මරභ නඩ් තු ළිබඳඵ රලසනඹේ. ඒ 
ළිබඳඵ  කි යුතු පුද්රමඹේ ඉන්නහද, පුද්රඹන් වුද, ඒ 
ිඹමස  ීමමේ - accountability - රලසනඹ මමේද ඹන 

හයණඹ ඒ ළිබඳඵ යනු රඵන ඳතිේණඹකින් ඳසමේ විධිභ්  
හර්ඹ ඳටිඳහටිඹට ඹට්  සිදු යන ඵ මේ යමට් පුයළසිඹන්ට 
කිඹන්න ළභළ යි. ිළි ඉතහ ඉසීමභන් ව නිසි ්රභමේද 

ිනුභනඹ යමින් ඒ මද්ල් යන්න ටයුතු යනහ. ඒ නිහ 
 ීමභේ නළ  ධුයඹේ  මඵන්නට ඵළවළ. තභන් ළටුඳේ රඵනහ 
නේ, තභන් ඹේ ආඹතනඹට ියි  නේ ඒ ීමභ ළිබඳඵ 

හයණඹ දයන්න්  ිලයයි. ඒ නිහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට 
 මඵන සුවිමලේ ඒහධිහයඹ ඹටම්  "ිඳට ඕනෆ මදඹේ ිඳට 
ශ වළකියි, ිඳ මභොනහ ශ්  මේ යමට් පුයළසිඹන් එඹ 
ඉහත යුතුයි" කිඹන තළනට රඝු යන්නට මේ යජඹ ඉඩ 

මදන්මන් නළවළ. ිළි මඳනී ඉන්මන් ිමප් පුයළසිඹන් මනුමනුයි. 
ිළි මේ යට ඳහරනඹ යන්මන් පුයළසිඹන් මනුමන්. මේ යමට් 
පුයළසිඹහට ඳළඹ 24භ, දස 365භ විදුලිඹ ඳඹන  කීභ ිඳට 

ඉටු යන්න ඵළරි වුමණෝ  මේ යමට් ජනතහට මේ යජඹ මමයහි 
 මඵන ඵරහමඳොමයෝ තු බි ළමටනහ විතයේ මනොමයි, ිඳට 
මේ යමට් ිනහත ංර්ධනඹ යහ ඹන දළළන්ත ඉරේඹන් 

පුයහ ළනීභට්  මනොවළකි මනහ. 

භභ ආමඹෝජඹන්මන් ඉල්රහ සිටින්මන්, මේ යමට් හභහනය 
පුයළසිඹන්මන් ඉල්රහ සිටින්මන්  මේ  මඵන ිඩු ඳහඩු ස 

ය ළනීභට ිඳට ඇ  ිහලඹ, ඉඩ ඩ ළන විලසහ යන්න 
කිඹරහයි. නළත ිමප් විදුලි ඳද්ධ ඹ බි ළටීභ ළශළේීමභ උමදහ 
ත වළකි ෆභ රිඹහ භහර්ඹේභ ිළි න්නහ. එඹ ඳරිඳහරන 

රිඹහභහර් න්නට පුළුන්, එඹ තහේණි රිඹහභහර් න්නට 
පුළුන්, එඹ ඵරලේ  උ් ඳහදනඹ ළිබඳඵ ඇ  ිමප් ර ඳ්  ර 
මනසේ න්නට පුළුන්.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, එ ඳළ් තකින් තහේණි 

හයණහ නිහ ිමප් විදුලි ඳද්ධ ඹ ිභිමඹෝඹට රේ වුණහ.  ඒ 
නිහ යට පුයහභ තුන්යේ විදුලිඹ බි ළටුණහ. ඒ ළන හමස්  
ිධහනඹ මඹොමු වුණහ. මභළනි මදඹේ දලඹට යේ්  

ඳද්ධ ඹ මන්මන් නළ  නිහ් , මේ ඉතහභ ිහභහනය මර 
සිදු වුණු නිහ් , ශඟ ශඟ ඒ විධිඹට සිද්ධ ීමභ නිහ් , නිළභ 

මභඹ ඩහප්ඳල්හරි රිඹහේ ඹළයි කිඹහ ළ යන ළිරිේ 

හිටිඹහ. එඹ එමේ ීමභට ඉඩ ඩ  බුණහ. එළනි ම්ෝදනහ  ළිබඳඵ 
මොඹහ ඵළලීභ වහ විධිභ්  ්රභමේදඹේ ිනුභනඹ ශ යුතු 
නිහයි, ඒ ළිබඳඵ ිළි මඳොලීසිඹට ඳළමිණිලි මශේ. ඒ හමසභ, ඒ 
ආඹතනර ආයේහ නහථ කිතිභට ආයේ වමුදහ 

මඹමදවුමේ. ිළි එමේ මශේ,  ිමප් මේ ටිනහ ආඹතන ආයේහ 
යළනීභ මේ යට මනුමන් ිඳ ශ යුතු හයණඹේ නිහයි. ි ද 
න විට, තභ්  ිඳට ඒ ළන විසතයහ් භ ිහන තහේණි 

හර්තහ රළබිරහ නළවළ. ිඳට මඳමනන්මන් නඩ් තු ළිබඳඵ 
රලසනඹේ  මඵන ඵයි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ භඟභ ත රලසනඹේ භතු 
වුණහ. මේ යමට් ිමප් ජරහලර, මේ මභොමවෝ   බිඹ යුතු ජර 
භට්ටභ නළවළ. මේ  මඵන නිඹඟඹ භවහ දළළන්ත නිඹඟඹේ 
මනොමයි. මභමවභ නිඹඟ වළභ දහභ එනහ. එඹයි යමට් හභහනය 
හරගුණඹ. වළඵළයි, ජනහරි භහම  ඉතහභ රලසත භට්ටභ 

 බුණු ිමප් ජරහලර ජර රභහණඹ, මඳඵයහරි, භහර්තු න විට 
මඵොමවොභ ඵයඳතශ විධිඹට ඳවශට ඵළවළමන ගිඹහ.  

මනොමයොච්ම්ෝමල් තහඳ ඵරහහයම  ර ංසයණ ටයුතු 
රභහදීමභ, විටින් විට තහඳ ඵරහහය බි ළටීේ ඒට මවේතු 
ලමඹන්  මඵනහ. නමු්  මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  
එමර විලහර මර ජර රභහණඹ ිඩු ීමභ නිහ, ඹර න්නඹට 
ජරඹ මුදහ වරින ිමරේල් භහම  15ළනි දහ දේහ, ''විදුලි ඳද්ධ ඹ 
භඵය ත් ් ඹ රැමන ඹෆභට ිලය යන ජර රභහණඹ 
නළ  ීමමභන් ිර්බුදඹේ භතු මනහඹ'' කිඹන හයණඹ  ල් 
 ඹහ ම් න්ේ ළනීභට ව ල්  ඹහ යජඹ් , ිභහතයයඹහ්  
දළනු්  කිතිභට රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ිමඳොමවෝ  මනහ. 
ඇ් තටභ, ඒ තභයි මේ මභොමවොම්   මඵන රලසනඹ. ඒ නිහ 
වදිසි විදුලිඹ මිරදී ළනීේ ළිබඳඵ රලසනඹ භතු මන්මන් 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ට්රහන්සමෂෝභර් බි ළටීමේ මවේතු 
නිහභ ඳභණේ මනොමයි. එමේ න්මන් ජර ශභනහයණඹ 
ළිබඳඵ දළළන්ත රලසනඹේ  මඵන නිහයි.   

ිඳට  මඵන ල් ිඟුන් තහඳ ඵරහහය, සුශං ඵරඹ, කුඩහ ජර 
විදුලිඵරහය කිඹන මේ සිඹලුභ මරහශ්ර  ශභනහයණඹ 
යන්මන් මමේද? එේ එේ දිනට කුභන මරහශ්ර, මොඳභණ 
රභහණඹකින් බහවිත යනහද කිඹන හයණඹ ළන ිමප් 
ර ඳ්  ඹ ස විඹ යුතු  මඵනහ. එමේ මනොභළ  විට තභයි,  
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ විවිධ ම්ෝදනහරට රේ න්මන්. එමව් , 
''මුළු විදුලිඵර භ්ඩඩරඹභ වහ එහි ඉන්න සිඹලුභ ඉංකයමන්න්න් 
මවොන්න්ඹ, එහි ඉන්න සිඹලුභ ඉංකයමන්න්න් දිතතඹන්ඹ'' කිඹන 
රඝු කිතිභ යන්න එඳහ. මේ රලසනමඹන් මේ යට මොඩ න්න 

වළකිඹහ  මඵන්මන්් ,  විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ඉන්න ඔඹ 
ඉංකයමන්න්න්න්ටභ තභයි. කිහිඳ මදමනේ වළය, ි භව්  
ඵහුතයඹේ ඉංකයමන්න්න් ිංයි, දේයි, තභන්මස යුතුභ ඉටු 
යනහ. නමු් , හරඹේ  සමේ නිසි ඳරිඳහරන ්රභමේද  බහවිත 
මනොීමමේ මවේතු නිහ, දේඹන්ට ඳහ තභන්මස යුතුභ ඉටු 
කිතිභට මනොවළකි හතහයණඹේ ස මරහ  මඵනහ.  

තීයණ ළනීභට ිඳවසු ත් ්  භතු මරහ  මඵනහ. 
මරොකුභ ළටලු මේයි. මේ න් බහමේ භන්ත්රීතුභන්රහ කිහිඳ 
මදමනේභ ඒ ළන ිදවස දේමින් කිඹහ සිටිඹහ, විදුලිඵර 
භ්ඩඩරම  උස ීමමේ හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ේපර්ණමඹන්භ යහ 
ඳ න්මන් මජයසඨ් ඹ භතයි කිඹරහ. ළඩ ශ් , නළත්  
ඹට ඹනමොට උසීමේ රළමඵනහ. හර්ඹේභතහ, 

දේතහ භත ඳදනේ මනොමන, හුදු ඹ භත ඳදනේ මන ඒ 
විධිම   උසීමමේ ්රභමේදඹේ  මඵන ආඹතනඹ කුභේද? ඒ 
ආඹතනමඹන් යමට් පුයළසිඹහට ිලය යන මේඹ රළමඵන්මන් 
නළවළ.  
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මේ බහමේදී න් භන්ත්රීතුභන්රහ, ඇභ තුභන්රහ කිහිඳ 

මදමනේභ ළිරිස ශභනහයණඹ ළිබඳඵ රලසනඹ ේඵන්ධමඹන් 
ථහ ශහ. මභළනි ආඹතනර බහඳ  ධුයඹ ව 
හභහනයහධිහරි ධුයඹ ළනි ඉවශ ධුය වහ ඒ ිදහශ ේමේ්රම භ 
විඹ ඉමන ් ත විමලේඥමඹේ ඉන්න ඕනෆඹ කිඹන භතඹ 

ඉදිරිඳ්  ශහ. ඒ මඵොමවොභ ඹල් ඳළන ගිඹ භතඹේ. රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරම  බහඳ  මන්න ඉංකයමන්න්මේභ මන්න 
ඕනෆද කිඹරහ රලසනඹේ ඇහුහ. ඒ හමසභ, ශ්රීරංන් ගුන් 

මේම  බහඳ  මන්න ගුන් නිඹමුමේභ මන්න ඕනෆද 
කිඹරහ්  ඇහුහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, මේ ්රභඹ ඉසයවට ගිමඹෝ , 

ශ්රීරන්න් ගුන් මේම  බහඳ  ධුයඹට ඳ්   මන්මන් ගුන් 
නිඹමුමේ මනොමයි. ඒ වහ ගුන් මේවිහේ ඳ්  මන්න්  
පුළුන්. ඳසුගිඹ හරම   බුණු ්රභඹ 2015 ජනහරි 8ළනි දහ 

මනස වුම්ඩ නළ් නේ, ශ්රීරන්න් ගුන් මේම  බහඳ  මරහ 
හිටපු භසසිනහ ියින් වුණ ද ඊශඟට බහඳ භට ඳ්  
යන්මන් මල්ලි. මවො මරහට 2015 ජනහරි 8ළනි දහ ඒ ්රභඹ 
මනස වු ම්ඩ. ඒ නිහ ඳරිඳහරනඹට, ඳරිඳහරන  කීභ දයන්න 

පුළුන්, ඒ ළිබඳඵ විඹ ඉමන ් ත ිඹ ඳ්  මන්න ඕනෆ, ඒ 
තහේණි හයණහ ළිබඳඵ  කීභ දයන්න පුළුන් ිඹ ඳ්  
මන්න ඕනෆ. එමවභ ්රභමේදඹේ ිළි ස ය න්න ඕනෆ. 

එමවභ නළ ,  ඒ ඒ රලසනමඹන් රලසනඹට, ඒ ඒ ළටලුමන් 
ළටලුට, ඒ ඒ හයණහ ළිබඳඵ  ඒ ඒ ිසථහමේ ඉදිරිඹට ඹෆභට 
මනොමයි.[ඵහධහ කිතිභේ] 

 

ගරු රසන්න ෙණවීෙ  භහත 
(ரண்புறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් රන්න යණීමය භන්ත්රීතුභහ, point of Order එ මභොේ 

ද?  
 

ගරු රසන්න ෙණවීෙ  භහත 
(ரண்புறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, න් නිමඹෝජය 

ඇභ තුභහමන් භභ ිවන්න ළභළ යි, ඳසුගිඹ හරම  ගුන් 
මේවිහේ,-[ඵහධහ කිතිභේ] 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  point of Order එේ මනොමයි. ඔඵතුභහ න්ණහය 

හඩිමන්න. න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ භළ තුභහ ථහ යන්න. 
[ඵහධහ කිතිේ] 

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී 
මඵොමවොභ  කීභන් යුතු 2015 ජනහරි 8ළනි දහට ලින් 
දඹහසිරි ජඹමේය භළ තුභහ ිවපු රලසනඹට ළිබඳතුන් දීරහ කිේහ, 

ශ්රීරන්න් ගුන් මේම  බහඳ  ධුයඹ දයපු භව් භඹහට 
 මඵන්මන් හභහනය මඳශ ඳභණයි කිඹරහ. මරහනහරූඪ                  
න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ ්රභමේදඹ මනස මන්න ඕනෆ. 
ව් තීඹභඹබහඹකින් යුතු යහජය ආඹතන ඳ් හමන ඹන්න 

ඕනෆ. මභොද, විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ියි  විදුලිඵර භ්ඩඩරම  

මේඹන්ට මනොමයි.  විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ියි  මේ යමට් 
මිලිඹන 21ේ වුණ සිඹලුභ පුයළසිඹන්ටයි.  විදුලිඵර භ්ඩඩරම  
මොටසන්න්, ඳංගුන්න්, විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ නඩ් තු 
යන්මන්, විදුලිඵර භ්ඩඩරම  මේඹන්ට ඳඩි මන්මන් -ඒ 

සිඹලුභ මද් යන්මන්- මේ යමට් මිලිඹන 21ේ න පුයළසිඹන්.  
ඒ මිලිඹන 21ේ න මේ යමට් පුයළසිඹහට ඕනෆ මද් මභොේද? ඒ 
පුයළසිඹන්ට ිලය ඳළඹ 24 පුයහභ විදුලිඹයි. පුයළසිඹන්ට ිලය 

දින 365 පුයහභ විදුලිඹයි. පුයළසිඹන්ට ිලය හධහයණ මිරට 
විදුලිඹයි. ිද ඒට ිලු්  මොටේ එතු මරහ  මඵනහ, 
පුයළසිඹහට ිලයයි කිඹරහ, ඳරිය හිතහමී, ඳරිය හිතහදී 

විදුලිඹ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ින්න එතළනදී ිළි 
සදහනේ ආ්ඩඩුේ විධිඹට ඳරිය හිතහමී පුනර්ජනනීඹ 
ඵරලේ  රමේද  න සුශං ඵරඹ, සර්ඹ ඵරඹ ව ිමනකු්  

මන්  නීමන පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  රමේද  වයවහ විදුලිඹ රඵහ 
ළනීභට. නමු් , තභ්  ඒහ ආර්ක භඹ ලමඹන් දියුණු 
භට්ටභට ඳ්  මරහ නළවළ.  

ඒ ිලු්  රමේදඹන් වඳුන්හ දීරහ, ිලු්  ඵරලේ   
මරහශ්රඹන් වඳුන්හ දීරහ, ිමප් යට ඵරලේ  සුයේිතත යටේ ඵට 

ඳ්  යන්නට ිඳට ිලය  මඵනහ. ිමප් ඉරේඹ තභයි 
ඹේ ද මඳොසිර ඉන්ධන ළිට යටින් මන ඒභ ේපර්ණමඹන් 
නතය යරහ,   ිමප් යමට්භ ඵරලේ   රබඹන් වයවහ යටට 

ිලය යන  විදුලිඹ නිසඳහදනඹ  ය ළනීභ. ිමප් යටට ිලය  
ෆස ිමප් යමටන්භ රඵහ න්න පුළුන්භ  මඵන ඵ 
මඳමනනහ. ඒ වහ මොඳභණ හරහඹේ  තමේවිද කිඹරහ භට 
රහමඹෝගි කිඹන්න ඵළවළ. ඒ හමසභ නිසඳහදන මිර ළිබඳඵ්   

රලසනඹේ  මඵනහ. නමු්  ිළි  ඒ ළිබඳඵ ළඩ ටයුතු ඉදිරිඹට 
ය මන ඹනහ. වළඵළයි ිමප් යටට ආඩේඵය න්නට පුළුන් 
ඵරලේ  ඉ වහඹේ  මඵනහ.  

විභර සු මර්න්ර භළ තුභහ  එදහ ජරවිදුලිඵර යහඳව ඹ භවහ 
ඳරිභහණ විධිඹට ආයේබ යන මභොමවොම්  එදහ හිටපු ඳහරමඹෝ 
ඒහට වමඹෝඹ රඵහ දුන්මන් නළවළ, මුරහනහරූඪ න් 

භන්ත්රිතුභනි. ිහනම දී විභර සුමර්න්ර  භළ තුභහට එදහ ඒ 
යහඳව ඹ රිඹහ් භ ය ළනීභ වහ  ඉංකයමන්න්මකු විභට 
ිභතය ය් නපුය ආනමඹන් ඡන්දඹ ඉල්රහ ජහ  යහජය 

බහට ඳ්  ීම  මද්ලඳරහන ඵරඹේ ි්  ඳ්  ය  න්න සිදු 
වුණහ.  එභ නිහ මේ විදුලි ඵරඹ ළිබඳඵ හයණම දී මද්ලඳහරන 
ඵරඹ   ීභ ළිබඳඵ  රලසනඹකු්   මඵනහ. නිළයදි 

ර ඳ්  ඹේ    බිරහ භදි. ඒ  නිළයදි  ර ඳ්  ඹ රිඹහ් භ 
කිතිභට ලේ ඹ  ිලයයි.  මභොද,  මඵොමවෝ මදමනේ  මනස 
මන්නට ළභ  නළවළ.  මඵන විධිඹ මවොයි, ළඩි යදයඹේ 
නළ  ද ත ය න්නට තභන් ිද රඵන ළටුඳ රභහණ්  

කිඹරහ සිතරහ  ඒමන් ෆහීභට  ඳ්  මන ළිරිේ සිටිනහ.    

තභන්මස මඳෞද්ලි ත් ් ඹ, තභන්මස ඳවුර ළන 
විතයේ සිතහ ජී්  මන ළිරිේ සිටින යට, මේ යටට 

ළශමඳන, යටට ිලය මද්ල් යන්න පුළුන් ඒ ලේ ඹ,  
ෛධර්ඹ හිත  ඉංකයමන්න්න් මේ යමට්  ඉන්නහ මරහනහයඪ 
න් භන්ත්රීතුභනි. එභ නිහ භසතඹේ විධිඹට විදුලිඹ 

ඉංකයමන්න්න්ට  මදෝහමයෝඳණඹ කිතිභට භභ  එඟ නළවළ. 
ඵහුතයඹේ ඉංකයමන්න්න් මේ යටට  ආදයඹ යන මද්ලමරේමි 
මිනිසසු. වළඵළයි ිය  ලේ භ්  සුළුතයඹේ විසින්  විවිධ මවේතු භත  

ඒහ  ඳහරනඹ යමින් සිටිනහ. ඳහරනඹ ය  මඵනහ. ඒහම  
විවිධ රලසන, ආර්ක  රලසන   මඵනහ.  ඒහ ළන තභයි ිමප් 
වඳුන්මන්   භන්ත්රීතුභහ වන් මශේ. එතුභහ කිඹන ෆභ 
න්ණේ ළිබඳඵභ භමස එඟතහේ  නළවළ. ඒ හමසභ එතුභහ 

වන් යන භවය හයණහ ළිබඳඵ මොඹහ ඵළලිඹ යුතු ඵ්  
භභ ළිබඳන්නහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිළි මේ ිලු්  ත් ් ඹ භතු 
වුණහභ,  මේ  ත් ් මඹන් මොඩ ඒභට ඹේ ඹේ හයණහ ඉදිරිඳ්  
ය  මඵනහ. ඒ හමසභ ිමප් යමට් භතුමරහ  මඵන, 
ිනහතම  භතු න්නට ඉඩ  මඵන විවිධ ිභිමඹෝඹන්ට  මුහුණ 
දීභ වහ ිළි විවිධ විඳුේ ල්ඳනහ ය  මඵනහ.  මරහනහරූඪ 
න් භන්ත්රීතුභනි, ිමප් යමට් විදුලි ඳද්ධ ඹ තුශ  මඵන ඉතහභ්  
නහටුදහඹ ත් ් ඹ තභයි  මේ ිර්බුදඹ භතු මනහඹ කිඹන 
මභොමවොම්  ිමප් යමට් විදුලි ඳද්ධ ඹ තුශ  සථහන ත ශ  
ධහරිතහඹ - installed capacity - මභහමොට් 3900 විතය  මඵද්දී  
මභ මොට් 2100ේ, මභහමොට් 2200ේ, මභමොට් 2300ේ 
ඳද්ධ ඹට මදන්නට ඵළරි  නහටුදහඹ ත් ් ඹේ ඇ  මරහ 
 ීභ.  

ිද්  ඒ ත් ් ඹ  මඵනහ. එමේ ීමභට  මවේතු කුභේද?  
ිමප් යමට් ේමරේණ ඳද්ධ ම   මඵනහඹයි කිඹන දුර්රතහ.   
ිමප් යමට් ේමරේණ ඳද්ධ ම  දියුණු මනුමන්  ඳසුගිඹ 
යජඹ් ,  මේ යජඹ්  විමද්ල ආධහය රඵහ මන  දළළන්ත  මුදල් 
රභහණඹේ විඹදේ ය  මඵනහ. එමේ   බිඹදී ිළි කිඹනහ නේ,  
දකුණට විදුලිඹ මනඹහභ වහ ිලය යන ේමරේණ 
ඳද්ධ ඹ තභ්  රභහණ්  මර නළවළ, උකුමලින් උඩ ට 
ේමරේණඹ කිතිමේ දුර්රතහ  මඵනහ  කිඹරහ, ඒහ  නිළ 
මරභ ිමප් ි ඩු ඳහඩුේ. 

ිභහතයහංලඹ විධිඹට  විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ිමප් කිඹරහයි ිළි 
රන්මන්. ිළි විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මනභ රහ ඔවුන් 
ළරැදිඹ, ිඳ වරිඹ කිඹහ කිඹන්මන් නළවළ. ඒ නිහ ිළි යජඹේ 
විධිඹට මේ ේමරේණ ඳද්ධ ම   මඵන්නහ වූ සිඹලු ඵයඳතශ 
ළටලු වඳුනහ මන ඒහ ඉේභනින්භ විහ ළනීභට ටයුතු 
යනහ. ඉ වහම  සිදු වුණු ඒ ළරැදිරට පුයළසිඹන් 
මනුමන් ිළි ිමප් නහටු ඳශ යනහ.   

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  ිනහතම  ිලු්  ිභිමඹෝ 
එනහ. විලහර ඵයේ ජර විදුලිඹ භත යහ ඳ නහ. ිද මරෝම  
වළභ තළනභ මේ න පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ ඹ ළන ථහ 
යනහ. සර්ඹ ඵරඹ, සුශං ඵරඹ ළන ථහ යනහ. වළඵළයි,  
භවහ ඳරිභහණ ජර විදුලි ඵරඹන් ිමප් යමට් විදුලි ඳද්ධ ඹට 
සිඹඹට ඳනවට ආන්න රභහණඹේ ෆභ ිසථහභ හමස 
ිළි රඵහ න්නහ. ිඳට ඒ ළන ආඩේඵය මන්න පුළුන් 
ඉ වහඹේ  මඵනහ. විභරසුමර්න්ර භළ තුභහමස ඉරහ 
ර්තභහනඹ දේහභ ිමප් ඉංකයමන්න්න් මේ ජර විදුලිඵර 
ඳද්ධ ඹ ඉතහ මවොිනන් ස ය, නඩ් තු ය ඳ් හ මන 
ඇවි්   මඵනහ. වළඵළයි, ඉදිරිම දී ිඳට මරොකු තයඹේ මදන්න 
සිදු  මනහ.   

විත ර්භහන්තඹ වහ ව ඳහනීඹ ජරඹ වහ ඇ  ජර 
ඉල්ලුභයි, විදුලි ඵරඹ වහ වූ ජර ඉල්ලුභයි ිතය තයඹේ ඇ   
මනහ. විමලේමඹන්භ භවළලි යහඳහයඹ තුශ මේ මභොමවොම් ්  
ඒ ියරඹ  මඵනහ. ඹර න්නඹට ජරඹ ආයේහ ය ත 
යුතුයි. ඒ ර ඳ්  ඹ දිවහ ඵළලුහභ ිඳට මඳමනනහ, විදුලි ඵරඹ 
වහ වූ ඉල්ලුභ භඟ ඒ තයඹ මේ මභොමවොම් ්   මඵන ඵ. 
ඉදිරිඹට භවළලි යහඳහයම  මදන ිදිඹය එනහ. භවළලි 
යහඳහයම  මදන ිදිඹය ආහභ ිමප් විදුලිඵර ඳද්ධ ම  ජර 
විදුලි ධහරිතහ ළරකිඹ යුතු රභහණඹකින් ිඩු මනහ. ඒ ළිබඳඵ 
දළනටභ්  ිඳ භඟ හච්ඡහ ය  මඵනහ. ඒ ළිබඳඵ ිළි 
රහ ඵරමින් ඉන්නහ. නමු්  ජරඹ භත විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ 
කිතිභ වහ විමලේමඹන්භ භවළලි ඳද්ධ ඹ බහවිත කිතිමේදී ිඳට 
විලහර ළටලුට මුහුණ මදන්න සිදු මනහ. ඒ නිහ නිළ 
මරභ විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ ය ළනීමේ මරහශ්ර මනුමන් ිළි 
ිලු්  විධිඹට හිතන්න ි ලයයි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඳසුගිඹ දසර ිඳ රළූ ි්  
දළකීේ ිනු මඳනී ඹනහ, ළස නළ  හරඹට සුශඟ්  නළවළ 
කිඹන එ.  ිළි කිඹන මොට කිඹනහ, සුශං ඵරමඹන් විදුලිඹ 
උ් ඳහදනඹ යන්න ිඳට පුළුන් කිඹරහ. ඒ ඇ් ත. 
විමලේමඹන්භ උතුන් ඳළ් තට න්නට සුශං ඵරමඹන් විදුලිඹ 
ජනනඹ කිතිමේ ඉතහභ ඉවශ භට්ටමේ ධහරිතහේ ිඳට  මඵනහ. 
භන්නහයභ, භන්නහයමභන් උඩට, පු් තරමේ මඵොමවොභ ළරකිඹ 
යුතු plant factor එේ ිඳට  මඵනහ. වළඵළයි, ඳහඹන හරඹට 

සුශඟ නළවළ. ිමප් යමට් සුශං ඵරමඹන් මභහමොට් එසිඹ 
විසිවතය installed capacity එේ   මඵනහ. වළඵළයි, ඊම  
ි ඳට රළබුම්ඩ, මභහමොට් ඳවයි. ඳහඹන හරඹට සුශඟ නළවළ. 
ඳහඹන හරඹට  මඵන්මන් මභොනහද? සර්ඹ ඵරඹ. වළඵළයි, ිමප් 
යමට් විදුලි ඳද්ධ ඹ තභ සර්ඹ ඵරමඹන් විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ 
කිතිභට සදහනේ නළවළ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිඳට මඵොමවොභ 
මරමවසිමඹන් කිඹන්න පුළුන්, "ිළි පුනර්ජනනීඹ ඵරඹට 
ඹනහඹ; ිඳට ල් ිඟුන් එඳහ, ිඳට මඳොසිර ඉන්ධන එඳහ, ිඳට 
සුශං ඵරඹට, සර්ඹ ඵරඹට ඹන්න පුළුන්" කිඹරහ. වළඵළයි, ඒ 
වළභ මදඹේ එේභ ඒ වහ භඟ ළටුණු, ඒ වහ භඟ ඵළඳුණු 
තහේණි ිභිමඹෝ  මඵනහ. ඒ වහ භඟ ඵළඳුණු 
ආමඹෝජනඹේ  මඵනහ. වළඵළයි, ිමප්  මඵන ඳසුහමී් ඹ 
තභයි, සර්ඹ ඵරමඹන් විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ කිතිභ ළිබඳඵ 
මරෝම  ඳසුගිඹ ිවුන්දු මද, තුමනහි ඇ  වුණු දළළන්ත 
දියුණු්  එේ, එඹට  ළශ මඳන ඳරිදි ිඳ ේණි ිමප් 
ඳද්ධ ඹට සර්ඹ ඵරඹ දහඹ ය මනොළනීභ. සර්ඹ ඵරඹ ව 
සුශං ඵරඹ ිමප් ඳද්ධ ඹට දහඹ ය ළනීභ ළිබඳඵ ථහ 
යන ෆභ මභොමවොතභ ිමප් ඉංකයමන්න්න් ිඳට කිඹනහ, 
ඳද්ධ ම  සථහයිතහ ළිබඳඵ ළටලුේ ඇ  මනහඹ කිඹරහ.  
සුශං ඵරඹේ නළ , සර්ඹ ඵරඹේ නළ  සථහයිතහ ිඳට 
 බුණහද? ඒ නිහ ඔඹ වළභ රලසනඹටභ තහේණි විඳුභේ 
 මඵනහ.  

සර්ඹ ඵරඹ ළරකිඹ යුතු භට්ටමින් බහවිත යන මරෝම  
යටරට, සුශං ඵරඹ ළරකිඹ යුතු භට්ටමින් බහවිත යන 
යටර ට, එභඟින් ඇ  න්නහ වූ ඳද්ධ ම  සථහයීතහ ආයේහ 
ය ළනීභ ව ඒ එේ ළශමඳන ත්  රලසන  මඵනහ. ඒට 
හ ිලය න්න පුළුන්. ඒ හමසභ ඒට ිලය යන ත්  
තහේණි හයණහ  මඵනහ. සුදුසු ආමඹෝජන කිතිමභන් ඒ ෆභ 
මදඹේභ විහ ත වළකියි. ිඳට ඒහ ළන හිතන්න මදඹේ 
නළවළ.  මරෝම  මන්  යටල් යරහ  මඵන්මන්. ිඳට 
 මඵන්මන් ඒ නිළයදි තහේණඹ ිමප් යටට ියමන එන්නයි. ඒ 
නිහ මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිමප් ිභහතය ිනුහය 
බහ් , ිමප් ිභහතයහංලඹ් , විමලේමඹන්භ න් 
ිග්රහභහතයතුභහ්  මඵොමවොභ ළද්  ර ඳ්  ඹට ඳළමිණ 
සිටිනහ. ඒ තභයි, ිවුන්ද්ද පුයහභ ිඳට  මඵන සර්ඹ ඵරඹ 
ිමප් විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ කිතිමේ රමු, මලිභ උඳහඹ භහර්ඹේ 

මර මඹොදහ න්න කිඹන හයණඹ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, තමුන්නහන්මේ දන්නහ ිද 
න විට ිමප් යමට් භධයභ ඳහන් මඹෝ තභ විදුලි බිර ිඩුය 
න්න තභන්මස නිමේ වරඹ භත සර්ඹ මෝ තඵන, "net 
metering"  කිඹහ වඳුන්න ්රභමේදඹට ගිහින්  මඵන ඵ. ිමප් 
යමට් යහඳහරිඹන් තභන් ඳරිය හිතහමී තහේණඹ බහවිත 
යන යහඳහය ඵ මඳන්නුේ කිතිභට ව ඳරියඹට තභන්මස 
ඇ  ිං හිත් භ මඳන්නුේ කිතිභට තභන්මස 
ර්භහන්තලහරහරට ව හර්ඹහරරට net metering  ්රභඹට 
සර්ඹ ඵර විදුලිඹ රඵහමන  මඵනහ. මේ ළිඹය මභතළනින් 
ඉදිරිඹට මන ඹන්න කිඹහ න් ිග්රහභහතයතුභහ ිඳට 
විමලේමඹන්භ උඳමදස දී  මඵනහ, මරහනහරූඪ න් 
භන්ත්රීතුභනි.  

1305 1306 

[න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ භවතහ] 
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මේ යමට් ෆභ නිේභ සර්ඹ විදුලිඵරහයඹේ ඵට ඳ්  

යන්න ිඳට වළකිඹහ  මඵනහ. ෆභ නිභ වරඹ ිඳට 
භව ේඳතේ. ඉඩේ ිඩු, විතර්භහන්තඹට ඉඩේ නළ  ිඳ හමස 
යට  මඵන ෆභ නිභ වරඹ සර්ඹ මෝ යන්න ිඳට 
බහවිත යන්න පුළුන්. ඒ වයවහ නිසඳහදනඹ යන විදුලිඹ ිමප් 

ජහ  ඳද්ධ ඹට ේඵන්ධ යන්න ිඳට පුළුන්. මභොද, මේ 
මන මොට ිමප් යමට් නිහ සිඹඹට 99.9ේභ ජහ  ඳද්ධ ඹට 
- national grid එට - ේඵන්ධ මරහ  මඵනහ. මේ 

තහේණඹ ිඳ දන්නහ. එභ නිහ ඒ ෆභ වරඹේභ විදුලිඹ 
නිසඳහදනඹ කිතිභ වහ සර්ඹ මෝ යන සථහන ඵට ඳ්  
යරහ, ඒ වළභ නිේභ පුංචි විදුලිඵරහයඹේ ඵට ඳ්  යරහ, 

එමේ නිසඳහදනඹ යන විදුලිඹ ජහ  ඳද්ධ ඹට රඵහළනීභ 
වහ "net accounting" කිඹහ වඳුන්න, මරෝඹ ළිබඳ්  
්රභමේදඹ වඳුන්හ මදන්න ි ඳ ටයුතු යනහ.  

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට මන් ශ හරමඹන් ත විනහඩි 10ේ  මඵනහ.  

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එමේ කිතිභ භඟින් මේ යමට් පුයළසිඹන් ලේ භ්  යන්න, 
ඵරන්ත යන්න ිඳට වළකිඹහ රළමඵනහ. ෆභ 

පුද්රමඹකුටභ තභන්මස නිමේ ව මල් රභහණඹට, තභන්මස 
ආමඹෝජනම  රභහණඹට  භහඹට න්ළිඹල් 2,000ේ, 3,000ේ, 
4,000ේ, 5,000ේ, 10,000ේ වේඵ යන්න ිසථහ 

රළමඵනහ.  "ිඳ උතුමර් ව නළ මඟනහිය ඉදි යන ිලු්  මල් 
වළටඳන්දවමේ වරල් ආයණඹ කිතිභ වහ ඹේ වනහධහය 
්රභඹේ භත ිඳට සර්ඹ මෝ රඵහ මදන්න පුළුන් නේ ඒ ෆභ 

නිේභ පුංචි ඵරහහය 65,000ේ ඵට ඳ්  යන්න පුළුන්" 
කිඹහ ිමප් න් ිභළ තුභහ ඊට මවො උදහවයණඹේ ඉදිරිඳ්  
ශහ. ඒ උදහවයණඹ වයවහ එතුභහ කිේමේ, ිඳ ළිබඳන්මන් මේ 

යමට් ෆභ නිටභ ඒ වළකිඹහ  මඵන ඵයි.  

දුප්ඳ්  මිනිසසු, භධයභ ඳහන් ඹහ ලේ භ්  යන, 
තභන්මස විදුලි ිලයතහ සර්ඹ ඵරමඹන් උ් ඳහදනඹ 
යළනීභට වළකි, ඳරිය හිතහමී ිලු්  ්රභමේදඹ න "net 

accounting" ්රභමේදඹ ිඳ වඳුන්හ මදනහ. එඹ රමුතහේ 
ලමඹන් රනහ. ඒ ළිබඳඵ ිඳ ඉතහභ ඉේභනින් මේ යමට් 
පුයළසිඹන්ට න්ණු කිඹනහ. එමේ සර්ඹ ඵරඹ වඳුන්හ දීභ 

වහ ිඳට මන්  තහේණි ආමඹෝජනඹන්  මඵනහ. සර්ඹ 
ඵරමඹන් විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ යන විට ඹේ තහේණි ිභිමඹෝ 
 මඵනහ. යජඹේ විධිඹට ඒ තහේණි ිභිමඹෝරට මුහුණ 

මදන්න ිඳ රළවළස යි. ිමප් යටට විතයේ මනොමයි, 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  රබ බහවිත යරහ විදුලිඹ ඳරිවයණඹ 
යන වළභ යටටභ  උදවු යන්න ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු, 

මරෝ ඵළංකු ළනි ආඹතන ළභළ් මතන් ඉන්නහ. දළනට 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ විසින් භන්නහයමේ මභහමොට් 100 සුශං 
විදුලිඵර උදයහනඹේ වළදීභ ආයේබ ය  මඵනහ. ඒ වහ 

ිලය න ආධහය මදන්න මරෝ ඵළංකු ළභළ් මතන් ඉන්නහ. 

ිළි ිමප් මුදල්ලින් ඒ ඳටන් ් තහ. දළන් මරෝ ඵළංකු 
සදහනේ මරහ ඉන්නහ, භන්නහයමේ ආයේබ ශ මභහමොට් 
100 සුශං ඵරහහයඹ වහ ිඳට ආධහය යන්න. ඒ හමසභ 

විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ කිතිභ වහ දකුම්ඩ ඵරහහය නළවළ, 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. එභ නිහ ිඩු ණමන් මභහමොට් 
100 සර්ඹ ඵරහහයඹේ දකුම්ඩ ඉදිකිතිභට ිළි ටයුතු යනහ. 

ඒ හමසභ ිමප් දිගු හලීන ළරසුභේ  මඵනහ. පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලේ ඹ ළිබඳඵ ිමප්  මඵන ළඳීමභ මඳන්නුේ යන්නට 

භන්නහයමේ මභහමොට් 375 ධහරිතහකින් යුතු ඵරහහයඹේ 
ඉදි යන්න ිළි ටයුතු යනහ. එහි ඳශමු ිදිඹය මභහමොට් 
100කින් ඳටන් න්නහ. ඉතුන් ටි්  යනහ. මභොද, 
රංහමේ සුශං ඵරඹ මවොිනන්භ රළමඵන රමද්ලඹ තභයි 

භන්නහයභ. ඒ හමසභ පුනරින්ර ිළි වඳුනහ මන  මඵනහ, 
මභහමොට් 150 ඵරහහයඹේ ඉදියන්න. ඒ හමසභ 
ඩභහයච්චි රමද්ලම  ිළි වඳුනහ මන  මඵනහ, මභහමොට් 

125 ඵරහහයඹේ ඇ  යන්න. ඒ හමසභ මුර ේර 
මභහමොට් 50ේ, මෝකිරහයිර මභහමොට් 45ේ ආදී ලමඹන් 
ිද සුශං ඵරඹ වහ මභහමොට් 745 ඵරහහය ඇ  යන්න 

ිළි වඳුනහ මන  මඵනහ. ිඳට ඒ යන්න පුළුන්. 
ිවුන් ද්මදන් මදමන් මේහ යනහ කිඹරහ මනොමයි මේ 
කිඹන්මන්, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. මේ කිඹන්මන් 

්රභහනුකර ඒ රභහණඹ ඳද්ධ ඹට එතු යන්න ිළි යන 
ළඳීමභ ළනයි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ හමසභ සර්ඹ ඵරහහය 
විධිඹට භන්නහ යමේ මභහමොට් 100 ඵරහහයඹේ, 
හරච්මච්නම  මභහමොට් 100 ඵරහහයඹේ, මුර ේර 

මභහමොට් 100 ඵරහහයඹේ, ිේඳහමර් මභහමොට් 100 
ඵරහහයඹේ, ළලින්මද් මභහමොට් 200 ඵරහහයඹේ වහ 
වේඵන්මතොට මභහමොට් 300 ඵරහහයඹේ විධිඹට ිළි ිමප් 

ඳද්ධ ඹට සර්ඹ ඵරහහය වයවහ මභහමොට් 1,100ේ වඳුන්හ 
දීභට ිමප්ේහ යනහ. ළද්  න්මන් මේ යහඳව  ඉේභනින් 
ආයේබ යන එයි.  

මඳෞද්ලි ඵරහහයලින් විදුලිඹ මිරදී ළනීභ ළිබඳඵ 
කිඹනහ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, විදුලිඹ ජනනඹ කිතිභ 

වහ ආමඹෝජනඹ යන්න මේ යමට්  යජඹට ෆභ විටභ 
වළකිඹහේ නළවළ. ඒ නිහ මඳෞද්ලි ිංලඹට එමේ ආමඹෝජනඹ 
කිතිභ වහ ි සථහේ  මඵනහ විතයේ මනොමයි, මඳෞද්ලි 

ිංලඹට ියි ඹේ  මඵනහ, හධහයණ මිරට ආ්ඩඩුට 
තභන්මස මේඹ ඳඹන්න. වළඵළයි ළද්  න්මන් මිර.  

එදහ ිළි ඩීල් ඵරහහයලින් විදුලිඹ රඵහ න්නමොට 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ව ඒ ඵරහහය ිතය ඇ  වුණු ගිවිසුේරදී 
ඵරහහය හිමිඹන්ට ියුතු මර හසි ළරසුණහ කිඹන භතඹ තභයි 

ිද සුනිල් වඳුන්මන්   භන්ත්රීතුභහමස ථහමන් කිඹළවුම්ඩ. 
ඒහම  මඵොමවෝ තය මද්ල්  මඵනහ. ඇතළේ හයණහ 
තයඹභ මනොන ඵ ිඳට ම් මයනහ. හරමඹන් හරඹට ඇ  

වුණු ත් ් ඹ්  එේ ඒ ඒ ඹථහර්ථරට මුහුණ මදන්න 
ආ්ඩඩුරට සිදු මරහ  මඵනහ. වළඵළයි ිනහතම දී සුශං ව 
සර්ඹ ඵරහහය වහ මඳෞද්ලි ිංලම  ආමඹෝජන රඵහ නිද්දී 
net metering මනුට net accounting වඳුන්හ දීරහ 

පුයළසිඹන්මන් විදුලිඹ රඵහ නිද්දී හධහයණ මර පුයළසිඹහ 
ව විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඹන මදමොල්රන්භ ජඹග්රවණඹ යන, 
win-win situation එේ ඇ  යන මිරේ වහ ිළි එඟ විඹ 

යුතු  මඵනහ. ඒ හමසභ ඒ ෆභ රිඹහදහභඹේභ විනිවිද 
මඳමනන හධහයණ රිඹහදහභඹේ වයවහ මමයනහ කිඹන 
හයණඹ්  කිඹන්න ිලයයි. මභොද, සුශං ඵරහහය ේමේ්රඹ 

ළන්  විමේ්න  මඵනහ. ඒ විමේ්න භතු මනොන්නට 
තයහති මිර දී ළනීේ වයවහ ිළි මේ මේහ රඵහ දීභට ටයුතු 
යනහ. දළනටභ්  උතුමර් ිළි මභහමොට් 20 රභහණඹේ 

තයහති මිර දී ළනීේ වයවහ රඵහ දීභට ටයුතු යනහ.  

ඒ විතයේ මනොමයි. ිද මරෝම   මඵන හමප්ේ 
ළිරිසුදු, ඒ හමසභ ඉේභනින් ඳඹහ ත වළකි රමේදඹේ තභයි 
සහබහවි හයු. සහබහවි හයු ර ඵට ඳ්  යනහ. ඒහට 
ිළි කිඹනහ, LNG කිඹරහ. LNG භඟින් විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ කිතිභ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

කිඹන්මන් ඳරිය දණඹ ඉතහභ් භ ිභ මර සිදු න ඵට ිද 
මරෝඹ ළිබඳන්නහ ්රභමේදඹේ. ඒ හමසභ ිළි දන්නහ, 2018 
මර් භළද බහඹ න විට ිමප් විදුලි ඳද්ධ ම  නළත විදුලි 

ිර්බුදඹේ ඇ  න ඵ. හේපර් ඵරහහයඹ ඉදිකිතිභ ය 
ඳවකින් විතය රභහද මරහ  මඵනහ. ඵරහහයඹ ඉදි ශ් , 
නළත්   2018 ය න විට ිඳට නිළ මරභ විදුලි ිර්බුදඹට 

මුහුණ මදන්න සිදු නහ. නිළ මරභ 2018දී ඇ  න්නහ වූ ඒ 
විදුලි ිර්බුදඹට මුහුණ දීභ වහ එ ඳළ් තකින් පුනර්ජනනීඹ 
ඵරලේ  ේමේ්රඹ ලේ භ්  යන ිතය, ිඳට ිලය යන 

base-load එ වදහ න්න, ඒ ඳද්ධ ම  ලේ ඹ, ජඹ යහ 
ඳ් හ න්න ිළි ිනිහර්ඹමඹන්භ LNG ළිබඳඵ ිමප් 
ිධහනඹ මඹොමු ශ යුතු නහ. මයරළිටිම  ිළි මභහමොට් 

300 LNG ඵරහහයඹේ ඉේභනින්භ ආයේබ යනහ. ඒ වහ 
ිළි මඳෞද්ලි ිංලම  වහඹ රඵහ න්නහ. වළඵළයි ඒ 
යන්මන් විනිවි මඳමනන මටන්ඩර් හර්ඹ ඳටිඳහටිඹේ ිනුයි 
කිඹන හයණඹ භභ  කීභන් කිඹන්න ළභළ යි. ඒ නිහ 

මඳෞද්ලි ිංලඹ ඵරලේ  ේමේ්රඹට ේඵන්ධ ය ළනීභ 
මවොයභේ මර දකින එ ළයදියි.  

ළද්  න්මන් ආ්ඩඩුේ විධිඹට, විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 
වළටිඹට මොන්ද මබඳන්  ඹහමන වරි මිර ණන්රට එඟ 

මන්න  මඵන වළකිඹහයි. ිඳට එමවභ යන්නට ඵළරි නේ මේ 
ආ්ඩඩුමන් ළඩේ නළවළ. ිළි ඒ ිභිමඹෝඹ බහය න්නට ඕනෆ. 
ඒ යහඳහරිඹහට් , ආමඹෝජඹහට් , යජඹට ව විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹට් , මඳොදුමේ පුයළසිඹහට්  හසිදහඹ ආහයම  win-

win situation එේ මොඩ නඟන ගිවිසුේරට එශළඹීභ ිලය 
මනහ, තයහති ්රභමේදඹේ වයවහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ විතයේ මනොමයි. ිළි 
විමලේමඹන්භ කිඹන්නට ඕනෆ මේ ිර්බුදහති ිසථහ තුශ ිඳට 

රළබුණු වමඹෝඹ ළන. මභොද, සිඹලුමදනහභ දේයි 
ඵණින්නට. ෆභ මමනේභ දේයි විමේ්නඹ යන්නට. නමු්  
ිළිට ඇ  වුණු සුවිමලේෂී, මීට ලින් ි්  දළරහ නළ , ිමප්භ ිඩු 
ඳහඩුේ නිහ මොඩ නළඟුණු මේ රලසනඹ මභොමවොම් දී්  මේ 

රලසනමඹන් එබඳඹට එන්න්  විදුලිඵර භ්ඩඩරම  යටට ආදයඹ 
යන, යටට හිත්  ඉංකයමන්න් භව් න්න් මඵොමවොභ 
ළඳීමමභන් ටයුතු ශහ කිඹන හයණඹ මෞයඹේ ලමඹන් 

වන් යන්නට ඕනෆ. ඔඵරහමස ලේ ඹ, ඔඵරහමස ෛධර්ඹ, 
ඔඵරහමස වුභනහ ව ිනහතඹ මනුමන් මනස මන්නට 
 මඵන වුභනහ භත තභයි විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ආයේහ 

මන්මන්් , යට ආයේහ මන්මන්්  කිඹන හයණඹ භභ 
කිඹන්නට ිලයයි. භභ ඒ හයණඹ කිඹන්මන් මඵොමවොභ  
කීභන්. ඒ නිහ ඒ දුසය මරහමේ ළඳ වුණු, භවන්සි වුණු ඒ 

සිඹලුමදනහට භහමස ආදයඹ ව සතු ඹ ළිරිනභන්නට මභඹ 
ිසථහේ ය න්නහ. නමු්  ිනහතඹ මනුමන් මනස 
මන්නට සදහනේ මන්නට ඕනෆ. ඉ වහම  මද්ල් මභමරභ 
ඉදිරිඹට මන ඹනහ නේ නළත ිඳට මේ මද්භ තභයි සිද්ධ 

මන්මන්. එමවභ ිඳට ි ලය නළවළ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිහන ලමඹන් භභ 
කිඹන්නට ළභළ යි මේ හයණහරදී ිඳට ිලු්  විධිඹට 
හිතන්නට ිලය ඵ. මේ හයණහරදී ිඳට ඉ වහම  යදල් 

නළත සිදු මනොන තළනට ටයුතු කිතිභට ිලයයි. මේ 
හයණහරදී හර්ඹේභ, නීමන තීයණරට එශළමමන්නට 
ිලයයි. ඒ නිහ යටේ විධිඹට එමුතු ළඩ යරහ යටට ආදයඹ 
යන මිනිසුන් විධිඹට, ළඵෆ මද්ලමරේමීන් විධිඹට ිළි නිළයදි 

තහේණඹ, නිළයදි තීයණ ියමන මේ ිභිමඹෝමඹන් එබඳඹට 
එමු. මේ යට මොඩ නඟන භහම් දී ිමප් ජනහධිඳ  ි න් 

ෛභත්රීඳහර සිරිමේන භළ තුභහ, ිග්රහභහතය න් යනිල් වි්රභසිංව 

භළ තුභහ ඇතුළු ිමප් යජම  සිඹලුමදනහභ එහන් ළඩ යරහ 
ිළි මේ ඵරලේ ඹ ළිබඳඵ ිර්බුදමඹන් මොඩ එනහ. මේ යමට් 
ංර්ධන රිඹහදහභඹ කිසි මරකින් ආඳසු වළමයන්නට ඉඩ 
මනොදී, මේ යමට් ිනහතඹ උමදහ ඵරලේ ඹ ළිබඳඵ රලසනඹ 

විහ දීභට ිළි පුර්ණ හලීන ළඳ මනහ. න් ිභහතයතුභහ් , 
ිළි්  ඒ මනුමන් වූ ළඳ ීමභ ළන දන්නහ ිඹ දන්නහ. ිමප් 
නිරධහතින් සිදු යන ළඳ කිතිභ ළන සිඹලුමදනහ දන්නහ. 

ිනහතම දී්  ිළි ඒ මනුමනු්  ළඳ  මනහ. ඒ නිහ යමට් 
ිනහත සුයේිතතතහ මනුමන් ිලය ළිඹය න්නට ිළි 
ටයුතු යනහ කිඹන හයණඹ භභ කිඹන්නට ළභළ යි. 

මඵොමවොභ සතු යි.  

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. I. Charles Nirmalanathan may speak next. 
You have 15 minutes. 

 

[தற.த. 3.50] 

 

ගරු ඉ. චල් 0ස නිර්භලනදන් භහත 
(ரண்புறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகப கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்ககப, 

அண்கறல் து ரட்டில் ற்தட்ட றன்கட தரடர்தரண 

எத்றகப்புககப றரம் இன்பொ 

கடததற்பொக்தகரண்டிபைக்கறன்நது. ணக்கு பன் கதசற 

றன்ப ற்பொம் புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர் 

அர்கள், கடந் கரனங்கபறல் சம்தந்ப்தட்ட அகச்சு 

சரறரண றட்டறடல் தசய்ரன் கரரகத்ரன் இந் 

றன்தட்டு ற்தட்டரகக் குநறப்தறட்டிபைந்ரர். தறற 

அகச்சர் அர்களுக்கு எபை றடத்கச் தசரல்பௌக்தகரள்ப 

றபைம்புகறன்கநன். கடந் கரனங்கபறல் றன்சக்ற 

அகச்சர்கபரக இபைந்ர்கள் ற்ததரளதும் உங்களுகட 

அசரங்கத்றல் கபொ துகநகபறல் அகச்சர்கபரக  அங்கம் 

கறக்கறன்நரர்கள் ன்தக லங்கள் றபங்கறக்தகரள்ப 

கண்டும். உங்களுக்குப் தறநகு பைகறன்ந அகச்சர்களும் 

கடந் கரனங்கபறல் சரறரண பகநறல் அகச்சு 

இங்கறல்கனதன்பொ குநறப்தறட இடபறக்கரல் லங்கள் 

ங்களுகட ரட்டில் ற்தட்டிபைக்கறன்ந இந் இக்கட்டரண 

சூழ்றகனக வ்ரபொ றர்த்ற தசய்கண்டுதன்பொ 

றட்டறட்டுச் தசய்து கரட்டகண்டும். அகறடுத்து, கடந் 

கரனங்கபறல் ற்தட்ட நரல்ரன் இப்தடி றன்கட 

ற்தட்டது ன்பொ தசரல்து ததரபைத்ற்நது.  

கபம், தகப தறற அகச்சர் அர்கள் றன்சரம் 

உற்தத்ற தசய்த் றட்டறட்டுள்பரக ன்ணரர், 

பல்கனத்லவு, டரட்சற, பூகரற ண 3 - 4 இடங்ககபக்  

குநறப்தறட்டிபைந்ரர். அர் குநறப்தறட்ட றடம் கற்கத்க்க 

ரக இபைந்ரபம் அது ந்க் கரனப்தகுறக்குள் தசய்து 

படிக்கப்தடுதன்பொம் தபறவுதடுத்றறபைந்ரல் அது றகவும் 

கற்கத்க்கது. ல்கனரபைம் ரய் ரர்த்ககபரல் 

ரத்றம் ங்களுகட தறகசங்கபறன் அதறறபைத்றகள் தற்நற 

உச்சரறக்கறநரர்ககபதரற, அங்கு தசல் டிங்கபறல் 

ந்ற பன்கணற்நத்கபெம் ரங்கள் கரறல்கன. 

ஆறநம், தகப தறறகச்சர் அர்கள் றன் உற்தத்ற 

தசய்கண்டுதன்ந எபை கரக்கத்றற்கரக ங்களுகட 

ரட்டங்ககபபெம் குநறப்தறட்டற்கு ணது ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்கநன்.   

1309 1310 

[න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ භවතහ] 
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றன்சரம் இன்பொ து ரட்டில் எபை பக்கற றடரக 

அகந்றபைக்கறன்நது. றன்சரம் இல்னரறட்டரல் ந்ற 

ரண  டடிக்ககககபபெம் தசய்படிர எபை றகன இன்பொ 

ல்னர ரடுகபறபம் இபைக்கறன்நது. அககதரல் ங்களுகட 

ரட்டிபம் இபைக்கறநது. குநறப்தரக ங்களுகட ரட்டில் 

லர்வீழ்ச்சற பனரகப் ததபைபவு றன்சரம் உற்தத்ற 

தசய்ப்தடுகறன்நது. கறன்கரல் லரறல்கனதன்பொ 

தசரல்பௌ றன்தட்கட ற்தடுத்ற அன் தரறப்கத  து  

க்களுக்குச் சுத் படிரது. ஆகக, ப்தடி ங்களுகட 

க்களுக்கு றன்சரத்க இகடநரது ங்க படிபெம் 

ன்தற்கரண சரறரண றட்டங்ககப குத்து, அறகன 

கணத்கச் தசபத்கண்டுதன்பொ ககட்டுக் 

தகரள்கறன்கநன்.  

அககத்றல் ன்ணரரறல் றன்சரம் உற்தத்ற தசய்து 

தரடர்தறல் இங்கு தறற அகச்சர் குநறப்தறட்டரர். அது 

தரடர்தறல் ணக்தகரபை சந்ககம் இபைக்கறன்நது. ன்ணரர் 

ரட்டத்றல் கடந் ந்ரம் றகற - கற்பொ பன்றணம் 

றன்சரம் இல்கன; இன்பொம் றன்சரம் இல்கன. இவ்றடம் 

தரடர்தறல் தகப தறற அகச்சர் அர்கள் அநறரர 

ன்பொ ரன் அரறடம் ககட்க றபைம்புகறன்கநன். 

இககதரன்பொரன் ங்களுகட தறகசங்கபறல் றன்தட்டு 

இடம்ததபொகறன்நது. லர் றன்சர உற்தத்ற கரரண தட்டு 

இல்னரறட்டரபம், றபைத் ககனகள் ன்பொ தசரல்பௌ 

சரறரண பகநறல் றட்டறடரல் கரகனறல் 9 ற 

தரடக்கம் தறற்தகல் 5 றக றன்சரத்க றபொத்து 

கறன்நரர்கள்.  

அககத்றல் டக்கறல் லள்குடிகநற ங்களுகட 

க்களுக்கு இனச றன் இகப்பு ங்குரகக் கூநற 

ற்தகணக குநறப்தறட்டபவு க்களுக்கு இவ்றகப்பு 

ங்கப்தட்டிபைக்கறன்நது. ரங்கள் இது தரடர்தறல் கடந் 

வு தசனவுத்றட்ட றரத்றல் உகரற்நறகதரதும் 

குநறப்தறட்டிபைந்கரம். ஞ்சற க்களுக்கும் இவ்ரபொ றன் 

இகப்பு ங்கப்தடும் ன்பொ அப்கதரது தகப அகச்சர் 

அர்கள் ங்களுக்கு ரக்குபொற அபறத்ரர். ஆணரல், 

ற்ததரளது அர்களுக்கு கடன் அடிப்தகடறல் றன் 

இகப்தறகண ங்குற்கரண தடிங்கள் றறகரகறக்கப் 

தட்டுக் தகரண்டிபைக்கறன்நண. ஆம்தத்றல் லள்குடிகநற 

க்களுக்கு இனசரக ங்கற றன் இகப்தறகணத் 

ற்ததரளது ன்,  கடன் அடிப்தகடறல் ங்க இபைக்கறநரர் 

கள் ன்தது ணக்குத் தரறறல்கன. அககத்றல்- 

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

න් භන්ත්රීතුභනි, මේ හයණඹ ළන ිමප් ර ඳ්  ඹ ම් න්ේ 

න්නට ඕනෆ. නළත ඳදිංචිීමේරට රේ වුණ ිඹට  මඳයදී 

electricity connection එේ  බුණහ නේ, ඒ ිඹට මනොමිමල් 

මදනහ. ලින් විදුලි ේඵන්ධතහේ  බිරහ ඊට ඳසමේ යුද්ධඹ 

නිහ ඒ ේඵන්ධතහ නළ  වුණහ නේ, එඹහ ලින් connection 

fee එේ මපු මමනේ. ඒ  නිහ තභයි එඹහට මදළනි තහමේ 

මනොමිමල්භ දුන්මන්. නමු්  ඒ ළන මනොමයි දළන් රලසනඹ 

 මඵන්මන්.  
 
ගරු ඉ. චල් 0ස නිර්භලනදන් භහත 
(ரண்புறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இல்கன. 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
දළන්  ඉන්න මොඩේ මදමනේ මීට ලින් දහ්  විදුලිඹ 

ියමන  නළ  ිඹ. ඒ විතයේ මනොමයි, මේ ිලු්  ළඩ ළිබඳමශ 

ඹටම්  ිළි ඒ මොල්රන්මස මල් ඹරින් යරහ්  මදනහ. 
ඇ් තටභ මේ මුදරට මඳොලිඹකු්  නළවළ. ිවුන්දු වඹකින්  ඉතහභ 
කුඩහ හරිලින් තභයි මන්මන්. මේ ි ලු්  ළඩ ළිබඳමශේ. 

ලින්  බුණු ර ඳ්  ඹ ිනු ලින් connection  බුණු ිඹටයි 

ිළි විදුලිඹ දුන්මන්.  ි ළි මේ කිඹන්මන් ිලු න්භ මල් වදපු ි ඹ 
ළනයි. 

 
ගරු ඉ. චල් 0ස නිර්භලනදන් භහත 
(ரண்புறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகப அகச்சர் அர்ககப, லங்கள் தசரல்து 

உங்களுக்குச் சரறரக இபைக்கனரம். ஆணரல், ங்களுகட 

தறகசங்கபறல் அப்தடி றன்சரம் ங்கப்தடறல்கன. கட்சற 

அடிப்தகடறல்ரன் ங்கப்தட்டது. ரன் பபௌல் அக 

கநபகரகச் தசரல்பௌறபைந்கன். அகச்சபைகட தரகுற 

ஆட்களுக்கு பன்நரறக அடிப்தகடறல் ங்கப் 

தட்டிபைந்து. இன்பொ - 

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

න් භන්ත්රීතුභනි, භහමන්න. භභ ිද් , මවට්  
ේපර්ණමඹන්භ ඔඹ දිසත්රිේ ඳමවේභ ඹන්න හිටිම . ිද මේ 
විහදඹ නිහයි  ඒ භන cancel මශේ. කිසිභ ඳේ ඳහට ඳදනභේ 

නළ  වළමභෝටභ විදුලිඹ මදනහ. කිසි මනකුට මේදඹේ 
යන්මන් නළවළ, භන්ත්රීතුභහ. භභ ඒ  කීමභන් කිඹනහ. භභ 
ගිඹහ, ිේඳහයට. භභ ගිඹහ, භඩශපුට. භභ ගිඹහ, ත්රිකුණහභරඹට.  

 
ගරු ඉ. චල් 0ස නිර්භලනදන් භහත 
(ரண்புறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
லங்கள் டக்குக்கு கண்டும். அங்கு ந்து 

ங்களுகட க்ககபப் தரர்க்ககண்டும்.   

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ිළි ඒ මල් දීපු විධිඹටභ මදනහ, කිසිභ මේදඹේ නළතු. 
ිවුන්ද්මදන් ඳසමේ භභ එනහ, න් භන්ත්රීතුභහ. ිනිහර්ඹමඹන්භ 
එනහ. 

 
ගරු ඉ. චල් 0ස නිර්භලනදන් භහත 
(ரண்புறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Okay. You are welcome.  

தகப அகச்சர் அர்ககப, லங்கள் அங்கு ந்ரல், 

ரங்கள் அற்கநச் சரறரண வுகளுடன் தபறரகத் 

பைகரம். கடந் கரனங்கபறல் றண்ப்தப்தடிம் 

தகரடுக்கப்தட்டரபம், அங்குள்ப அகச்சர் தசரன்ணதடி, 

அர்கள் பல் இகப்பு ங்கப்தட்ட ஆட்கள் ன்தக 

ரன் ற்பொக்தகரள்பரட்கடன். தணன்நரல், அங்குள்ப 

றன்சர ததரநறறனரபபைக்கு அகச்சரறடறபைந்து 

தடிதரன்பொ கதரகும். அந்ப் தடித்றல் உள்பர்களுக்கு 

ட்டும்ரன் றன் இகப்பு ங்கப்தட்டது ன்தக 

ங்களுக்கு இந் கத்றல் தசரல்பௌக்தகரள்ப 
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றபைம்புகறன்கநன். அககத்றல் லங்கள் ங்களுகட 

தறகசங்களுக்கு கண்டும். அங்கு ங்களுகட டக்கு 

ரட்டங்கபறல் த்கண கறரங்களுக்கு றன் இகப்பு 

இல்கன; த்கண வீடுகளுக்கு றன் இகப்பு இல்கன 

ன்தகக் கண்டநறந்து, அற்பொக்கு ன்ண கரம் ன்தக 

லங்கள் கடிரக அநறகண்டும் ன்பொ ரன் உங்கபறடம் 

ககட்டுக்தகரள்ப றபைம்புகறன்கநன். 

அககத்றல் ரன்  இன்பொ டந் எபை சம்தத்கப் 

தற்நறபெம் இங்கு தசரல்ன கண்டும். அது உங்களுகட 

அகச்சு சம்தந்ப்தட்ட றடரக இல்னரறட்டரபம் 

அசரங்கம் சம்தந்ப்தட்ட றடம் ன்தரல் அகணச் 

தசரல்பௌக்தகரள்ப றபைம்புகறன்கநன். அரது, இன்பொ ரன் 

ஏர் அகச்சறன் தசனரபக அது அகச்சறல் சந்றத்து எபை 

றடம் தரடர்தரகக் ககட்டிபைந்கன். அகண அர் 

ற்பொக்தகரண்டரர்.  "உண்கறல் அந் றடம் தசய்ப்தட 

கண்டும் ன்தக ரன் அநறகன்; ஆணரல், அக 

அபல்தடுத்றணரல் உங்களுகட தறகசத்றகன இபைக்கறன்ந 

அகச்சர் ந்து அக றபொத்றறடுரர்; ஆகக, ன்ணரல் 

அது படிரது" ன்பொ அர் தசரன்ணரர். ஏர் அகச்சறன் 

தசனரபர் இப்தடி தசரல்கறன்நரர் ன்நரல், ங்கக ஜணரம் 

இபைக்கறன்நது? "குநறத் ஆத்றல் ங்களுகட 

தகுறறபள்ப ரப தரரளுன்ந உபொப்தறணர்கபறன் 

ககதளத்கப் ததற்பொக்தகரண்டு ந்ரல் அது குநறத்து 

டடிக்கக டுப்பீர்கபர?" ணக் ககட்கடன். அற்கு அர், 

"அறல் அந் ரன்கு கதபைம் ககதளத்றடுது 

பக்கறறல்கன; அறகரபள்பர்கள் ககதளத்றட 

கண்டும்" ன்பொ தசரன்ணரர். ஆகக, குநறத் றடத்க 

கடபகநப்தடுத்துற்கு உங்களுகட அசரங்கத்றல் 

இபைக்கறன்ந அகச்சர் இகடபேநரக இபைக்கறன்நரர் ன்தக 

லங்கள் றபங்கறக்தகரள்ப கண்டும். ணக, இந் 

அசரங்கத்க ல்னரட்சற அசரங்கம் ன்பொ க்கள் 

தசரல்கறன்நகதரறபம் அன் ஆட்சற அங்கு சரறரண பகநறல் 

கடததநறல்கன ன்தக ரன் இந் கத்றல் 

தசரல்பௌக்தகரள்ப றபைம்புகறன்கநன்.  

கடந் ஆட்சறக ரற்ந கண்டும் ன்பொ 

உகத்ர்கபறல் ரங்களும் அடங்குகறன்கநரம். லங்கள் 

அக அநறந்றபைப்பீர்கள் ன்பொ ரன் றகணக்கறன்கநன். 

இன்பொ டக்கறன்ந எவ்தரபை சம்தத்கபெம் 

தரர்க்கும்ததரளது ங்களுக்கு றகவும் ககணரக 

இபைக்கறன்நது. ஆணரல், ங்களுக்குச் சபகக தசய் கண்டும் 

ன்பொ ரங்கள் றர்தரர்க்கறல்கன. அககம் க்களுக்குச் 

சரறரண கசககச் தசய் கண்டி அறகரரறகள் 

தறகறட்டரல் அகப் தற்நறக் ககட்கறன்ந ல்னக 

ங்களுக்கறல்கன. தணணறல், குநறத் றடம் சம்தந்ரக 

சம்தந்ப்தட்ட அகச்சரறடம் ரங்கள் தரறப்தடுத்றணரல் 

அக அந் அகச்சர் ற்பொக்தகரள்கறன்நரர்; தசனரபர் 

ற்பொக்தகரள்கறன்நரர். ஆணரல், அந் றடத்கச் தசய் 

ஆத்ரகறன்நகதரது, "உங்கள் அகச்சர் ங்கபறடம் 

பைரர். அணரல் ரங்கள் என்பொம் தசய் படிரது" ன்பொ 

அர்கள் தசரல்கறன்நரர்கள். இது உங்களுகட அகச்சு 

சம்தந்ப்தடர றடரக இபைந்ரபம் இந் அசரங்கத்றல் 

அங்கம் கறக்கறன்ந அகச்சர் ன்ந ககறல் - சம்தறக்க 

க்க அகச்சபைம் இப்ததரளது இங்கு இபைக்கறன்நரர் - 

லங்கள் இக றபங்கறக்தகரள்ப கண்டும். ல்னரட்சற ன்தது 

க்கள் த்றறல் ற்தட கண்டும். கட்சறத் கனர்கள் 

த்றறல் ல்பௌக்கம் ற்தடுது ல்னரட்சறல்ன. அடிட்ட 

கறர க்கள் த்றறல் ல்பௌக்கம் ற்தடும்கதரதுரன், 

இந் அசரங்கத்கத் ரங்கள் ற்பொக்தகரண்டது ல்னது 

ன்ந ண்ம் க்கள் ணறல் ற்தடும்கதரதுரன் அது 

ல்னரட்சறரக அகபெம். ங்களுகட க்ககப அடக்கற 

எடுக்குகறன்ந அசரங்கம் ற்பொம் கட்சறத் கனர்களுக்கு 

த்றறல் ற்தடுது ரத்றம் ல்பௌக்கம் அல்ன ன்தக 

ரன் உங்களுக்குச் தசரல்பௌக்தகரள்ப றபைம்புகறன்கநன்.  

கடந் 2ஆந் றகற பல்கனத்லவு ரட்டத்துக்கு தகப 

லன்தறடித்துகந அகச்சர் றஜம் தசய்றபைந்ரர். 

உண்கறல் கற்கத்க்க றடம். அங்கு றஜம் தசய் 

அகச்சர் "தன் தகுறறல் இபைந்துபைகறன்ந லணர்ககபக் 

கட்டுப்தடுத்துரகவும் 'சறபௌண்டர்' பனம் கடற்தநரறல் 

தசய்கறன்நர்கள் 12 கறகனர லற்நபைக்கு அப்தரல் தசன்பொ 

தரறல் தசய்க உபொறப்தடுத்துரகவும் 'கனற்' 

பகநபனம் லன்தறடிறல் ஈடுதடுகத் கட தசய்ரகவும் 

பல்கனத்லவு ரட்ட அசரங்க அறதர் பன்ணறகனறபம் 

ற்பொம் ங்கள் பன்ணறகனறபம் லன்தறடித் 

றகக்கபத்ர்கபறடம் ரக்குபொறபறத்றபைந்ரர். ஆணரல், 

சம்தந்ப்தட்டர்கள் ரம் றகணத்ரபொரன் இன்பொம் 

தரறல் தசய்கறன்நரர்கள். அரது 2ஆம் றகற அந் 

ரட்டத்றல் தகரடுக்கப்தட்ட ரக்குபொற இன்பொ 7ஆம் றகற 

கடபகநறல் இல்கன. அப்தடிரணரல் ரக்குபொற 

ங்குது ட்டுந்ரன் அசரங்கத்றன் ககனர? அல்னது 

க்களுக்கரகச் தசற்தடுதுரன் அசரங்கத்றன் 

ககனர? இது இந் அகச்சு சரர்ந் றடரக 

இல்னரறட்டரபம் உங்களுகட அசரங்கம் சரர்ந் 

றடரக இபைக்கறன்நதடிரல் ரன் இகண உங்களுகட 

கணத்துக்குக் தகரண்டு றபைம்புகறன்கநன். தணன்நரல் 

சறபௌண்டர்பனம் அட்கட தறடிப்தது 12 கறகனர லற்நபைக்கு 

அப்தரல் இடம்ததந கண்டும். ஆணரல், சம்தந்ப்தட்டர்கள் 

2 கறகனர லற்நபைக்குள் இந்த் தரறபௌல் ஈடுதடுகறன்நரர்கள்.  

2 கறகனர லற்நபைக்குள்கப அர்கள் அந்த் தரறபௌல் 

ஈடுதட்டரல் சறநற அபறல் இந்த் தரறகனச் தசய்கறன்ந 

லணர்கள் ங்கு தசல்து? இன்பொ இப்தடிப்தட்ட எபை 

றகனரன் இபைக்கறன்நது. ணக, ரக்குபொறககப ட்டும் 

ங்கறறட்டு ங்களுகட க்ககப ரற்ந 

றகணக்கரலர்கள்! ஆணரல், ங்களுகட க்கள் தரடர்ந்தும் 

ரந ரட்டரர்கள் ன்தக இந் அசரங்கத்துக்கும் குநறத் 

எவ்கரர் அகச்சுக்கும் தசரல்பௌ றகடததபொகறன்கநன். 

ன்நற.   

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් ඳහඨලී ්ේළි යණ ිභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 
25 හරඹේ  මඵනහ.  

ඊට රථභ වුන්  මවෝ භන්ත්රීයමඹේ න් මලවහන් මේභසිංව 
භන්ත්රීතුභහමස නභ මරහනඹ වහ මඹෝජනහ යන්න. 

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, "මේ ිසථහමේ න් මලවහන් 

මේභසිංව භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භභ මඹෝජනහ 
යනහ. 

 
රශ්නය විභසන ලදින්,  සබ සේභත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[න් ඉ. ්හල්ස නිර්භරනහදන් භවතහ] 
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අනතුරුව ගරු මේ. එේ. ආනන්ද කුභෙසරි භහත මලසනමයන් 
ඉව ක වුමයන්,  ගරු මශ්හන් මසේභසංහ භහත මුලසනරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்புறகு கஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு தசயரன் கசசறங்க 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 

 
[ි.බහ. 4.02]   
 

ගරු ඳඨලී චේිළක ෙණවක භහත (භහනගෙ හ 
ඵසනහිෙ සංවර්ධන අභතයතුභ) 
(ரண்புறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - ரக ற்பொம் கல் 

ரகர அதறறபைத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිළි ඉතහභ සතු න්ත 

මනහ, මේ විහදඹට ිඳට ිසථහේ රඵහ දීභ ළන. මභොද 
විදුලි ඵරඹ වහ ඵරලේ ඹ කිඹන්මන් ව සභ ිමප් ජනතහට 
ඵරඳහන, යමට් ආර්ක ඹට ඵරඳහන, භහජ ජීවිතඹට ඵරඳහන 

මදඹේ.  1969 දී විදුලි මදඳහර්තමේන්තුමන් මේ යමට් රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ  ළිහිටුන ිසථහමේ මේ යමට් සිඹඹට 4ටයි 
විදුලිඹ  බුම්ඩ. ඊට ඳසු  ඳ්  වූ රථභ විදුලිඵර ිභහතයයඹහ වූ 

ෛභත්රීඳහර මේනහනහඹ භළ තුභහමස නිට්  එට විදුලිඹ 
 බුම්ඩ නළවළ. විදුලිඹ යමට් ආර්ක ම  මේ තයේ තීයණහ් භ 
හර්ඹ බහයඹේ 70 හනුමේ ඉසට මශේ නළවළ. නමු්  ිද මන 
මොට විදුලිඹ යමට් ආර්ක ම  තීයණහ් භ ඩ ඉභේ දයනහ; 

භහජම  ඉතහභ තීයණහ් භ ඩ ඉඩභේ දයනහ. ෆභ ඳළඹේභ 
විදුලිඹ ිහිමි වුමණෝ  ආන්න ලමඹන් යමට් ආර්ක ඹට සිදු 
මන ඵරඳෆභ න්ළිඹල් මිලිඹන 200්  - මිලිඹන 265්  ිතය 

මනහ. ඒ හමසභ භහජයීඹ ලමඹන් ් තහභ ිමප් ජංභ 
දුයථනම  ඉන් ිමප් නිමසර  මඵන වව උඳයණ දේහ, 
හර්ඹහරර  මඵන උඳයණ දේහ  මඵන ඵරඳෆභ් , ඒ 

හමසභ භහජ මද්ලඳහරන ිංලරට එහි  මඵන ඵරඳෆභ්  ඉතහ 
විලහරයි. 

මේ ඳහර්ලිමේන්තු ංකීර්ණඹට විදුලිඹ නළ  වුණහ, 

ජනහධිඳ තුභහමස ජනහධිඳ  හර්ඹහරඹට විදුලිඹ නළ  වුණහ, 
ිග්රහභහතයතුභහමස නිට විදුලිඹ නළ  වුණහ. එතමොට ිඳට 
හිතහ න්න පුළුන්, මේ ිර්බුදඹ හභහනය භව ජනතහට ය 

ආහයමඹන්ද ඵරඳහන්මන් කිඹරහ. මේ ිසථහමේදී භභ 
ළභළ යි, මේ යමට් ඳතුන්හ ඇ  මිථයහ භත කිහිඳඹේ ළන ථහ 
යන්න. ඳශමුමන්භ යට තුශ සථහනීඹ ලමඹන් විදුලිඹ බි 
ළටීේ ඇ  මන්න පුළුන්. භවය ිසථහර විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ, ඒ හමසභ රංහ විදුලි (පුද්ලි) භහභ ලින් 
දළනුේ දීභකින් ඳසමේ විදුලිඹ වින්ධි කිතිභේ යනහ, 
ිලු් ළඩිඹහ ටයුතු, නඩ් තු ටයුතු වහ. එමවභ්  නළ් නේ 

වදිසි ත් ් ඹන් නිහ, සබහවි විඳ්  නිහ, හරගුණි විඳ්  
නිහ, මද්ලගුණි විඳ්  නිහ ඒ හමසභ භවය ිසථහරදී 
ඵරමඳොමයෝ තු මන්න ඵළරි තහේණි රලසන නිහ රමද්ලරට 

විදුලිඹ ිහිමි මන්න පුළුන්. නමු්  යටට විදුලිඹ ිහිමි මන්න 
ඵළවළ. රමද්ල ලමඹන්, සථහනීඹ ලමඹන් ඹේ ඹේ සථහනර 
විදුලිඹ ිහිමි වුණහට යමට්භ විදුලි ඳද්ධ ඹ බි ළමටන්නට විධිඹේ 

නළවළ.  

ිළි දන්නහ, මේ යටට ඉතහභ ඵයඳතශ යනඹේ 
සුනහමිමඹන් ඇ  වුණු ඵ. ඒ සුනහමි යනමඹන් මයශ තීයම  
ේපර්ණ විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ඵරඳෆභේ ඇ  වුණහ. නමු්  යමට් 

විදුලිඹට ඵරඳෆභේ ඇ  වුම්ඩ නළවළ. ඒ හමසභ 2011 ර්ම  
දකුණු රමද්ලඹට ආ සුබඳ සුශඟ නිහ දකුණු රමද්ලම  විදුලිඵර 

ඳද්ධ ඹට විලහර වහනිඹේ වුණහ. නමු්  යමට් විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට 

වහනිඹේ සිද්ධ වුම්ඩ නළවළ.  

මභතළන  මඵන විමලේ ත් ් ඹ තභයි ඳසුගිඹ ිවුන්ද්මද් 
ළප්තළේඵර් 27මනි දහ, ඒ හමසභ මේ මර් මඳඵයහරි 25 ව 
මේ මර් භහර්තු 13 කිඹන දස තුමන්දීභ යමට්භ විදුලිඵර 
ඳද්ධ ඹ ඇන හිටීභ. ඇ් තටභ ත්  තහේ යමට්භ විදුලිඵර 

ඳද්ධ ඹ ඇනහිටින්නට නිඹමිත  බුණහ. ඒ, මොටුමොඩ විදුලි 
ට්රහන්සමෂෝභයඹ ි ංඹ ඇ  වුණු ිර්බුදඹේ නිහ. එදහ ඒ විදුලි 
ට්රහන්සමෂෝභයඹ නිසි ආහයඹට රිඹහ් භ මනොවුණහ නේ එද්  
මේ යමට් භසත විදුලි ඳද්ධ ඹ බි ළමටන්නට නිඹමිත 

 බුණහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, මරෝම  යුද්ධඹේ  මඵන 
යට්  මේ ආහයඹට භහ කිහිඳඹේ ඇතුශත යමට්භ විදුලිඵර 
ඳද්ධ ඹ බි ළටීභට මවේතුේ නළවළ. ඒ හභහනය හයණඹේ, 

හභහනය තහේණි හයණඹේ, ඕ වළභ දහභ මේ යමට් මරහ 
 මඵනහ කිඹරහ කිඹන්නට කිසිභ මමනකුට ඵළවළ. මේ ළිබඳඵ 
 කීභ ිනිහර්ඹමඹන්භ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ඳහරන 
ිධිහරිඹ, විමලේමඹන්භ එහි ශභනහහති් ඹ මන ඹන 

හභහනයධිහතියඹහ ඇතුළු ළිරි බහය ත යුතු මනහ.  

ඊශඟට, ත්  භත කිහිඳඹේ ඳතුයහමන ඹනහ. එයින් 
එේ තභයි යමට් විලහර නිඹඟඹේ  මඵනහ කිඹරහ කිඹන එ.  
ඒ ිමලි ිතයඹේ. මේ යමට් එළනි ආහයඹ කිසිභ 

නිඹඟඹේ නළවළ.  

මේ යමට්  මඵන්මන් හභහනය ත් ් ඹේ. මේ යටට 
මභෝේ සුශං ර් මදේ රළමඵන ඵ ිළි වුන්්  දන්නහ. 
එේ ඊහන දි මභෝේ සුශඟ. ිමන නිරිත දි මභෝේ 
සුශඟ. මේ මභෝේ සුශං ර් මදමන්භ රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරම  ජර ඳද්ධ ඹට, විමලේමඹන්භ ිමප් කුඩහ ජර 
විදුලිඵරහයරට ඳභණේ මනොමයි, රධහන ජර 
විදුලිඵරහයරට ජරඹ රළමඵනහ. නිරිත දි මභෝේ සුශ මේ 

හභහනය ්රභඹ තභයි ිමරේල් භහම  ින්තර් මභෝේ ළසි 
ඇවිල්රහ, භළයි භහම  මභෝේ ළසි ආයේබ ීමභ. ඒ හමසභ 
නිරිත දි මභෝේ සුශ මේ සබහඹ තභයි ින්තර් මභෝේ ළසි 
ඔේමතෝඵර් භහම  ඇවිල්රහ, මනොළේඵර් භහම  මභෝේ ළසි 

ඇ  ීමභ. ඒ හමසභ වුන්්  දන්නහ, ජනහරි, මඳඵයහරි, 
භහර්තු, ිමරේල් කිඹන්මන් මේ යටට ඳහඹන හරඹේඹ කිඹන එ. 
එමවභ නේ ිළි ඵරන්න ඕනෆ, ජනහරි භහම  ඹේ කිසි 

ිර්බුදඹේ  බුණහද කිඹරහ. ිමප් යමට්  මඵන රධහන ජර 
විදුලිඵරහයර උඳරිභ ධහරිතහ ගිහ මොට් ඳළඹ 1200යි. ජනහරි 
භහම  01ළනි දහ ආයේබ මශේ ගිහමොට් ඳළඹ 1100න්. 

 ඳසුගිඹ ය ණනහභ මනො බුණු න් ජර ිසළන්නේ  
එේයි මභය රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ආයේබ මශේ. ඒ 
හමසභ ජනහරි භහඹ තුශ ඇ  වුණු ළසි නිහ ත්  ගිහ මොට් 

ඳළඹ 250ේ ිමප් ජරහලරට රහ එමින්  මඵනහ. ඒ නිහ 
නිඹඟඹ ිර්බුදඹේ  මඵනහඹ කිඹන එ ිමලි ිතයඹේ 
කිඹරහ මේ ි සථහමේ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. 

මේ ජර විදුලිඹ ඳහවිච්චි ය  මඵන ආහයඹ දිවහ ඵළලුහභ 

ිළි ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, මීට ඩහ දන්ණු ආහයඹට ජර 
හිඟඹේ  බුණු  2011, 2012, 2014 යර ඳහ, මීට ඩහ ඉතහ 
ඵයඳතශ විධිඹට ජර ිර්බුදඹේ  බුණු ිසථහර ඳහ විදුලිඵර 

ඳද්ධ ම  බි ළටීේ සිද්ධ මරහ නළවළයි කිඹන එ. ිළි 
දන්නහ, 2011 ජූනි භහම  සිට 2012 ළප්තළේඵර් භහඹ දේහ 
භහ 16ේ ළසමේ නළවළ; ජරහලර ජරඹ  බුම්ඩ නළවළ; 

විේමටෝරිඹහ ජරහලඹ ේපර්ණමඹන්භ සිිනරහ  බුම්ඩ කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

එළනි ත් ් ඹේ ඹටම් ්  කිසිභ ිසථහ මේ ආහයම  
ිර්බුදඹේ භතු වුම්ඩ නළවළ. එමවභ නේ ඉතහභ ඳළවළදිලි 
මභතළන රලසනඹේ භතු මනහ, මච්තනහන්විත ජර 

විදුලිඵරහයර ජර භට්ටභ ඵසරහ ිර්බුදඹේ ඇ  කිතිමේ 
රඹ් නඹේ  මඵනහද කිඹහ. ඳසුගිඹ ය  ණනහ තුශ මේ 
යමට් ජර විදුලිඹ ඳහවිච්චි ය  මඵන ආහයඹ; ජර විදුලි ංචිත 

මඹොදහ මන  මඵන ආහයඹ දිවහ ඵළලුහභ ිඳට ඳළවළදිලි 
මඳමනනහ ඉතහභ ඵයඳතශ විධිම  ජර විදුලි ිර්බුදඹේ ඇ  න 
ආහයඹට ජරඹ ඳරිවයණඹ ය  මඵන ඵ. 

 ඊශඟට, ිඳට ධහරිතහේ නළවළයි කිඹන එ, ධහරිතහ භදි 
කිඹන එ ිමලි ිතයඹේ. ධහරිතහ ඳළ් මතන් ් තහභ ිඳට 
න්ණු මදේ ළද් . එේ උඳරිභ ධහරිතහ මදන්න පුළුන්ද 
කිඹන එ. ිමන දිනඹ ලේ  ධහරිතහ මදන්න පුළුන්ද 
කිඹන එ. ිද ිමප් යමට්  මඵන විදුලිඵරහය සිඹල්මල්භ 
එතු ් තහභ ිඳට  මඵන උඳරිභ ධහරිතහ මභහ මොට් 
3981ේ. ඔඹ මභහ මොට් 3981න් 306ේ වුණු කුඩහ ජර 
විදුලිඵරහය, 123ේ වුණු සුශං ඵරහහය  ඒ ඔේමොභ ියින් 
ශ්  ිඳට  මඵනහ ඉතහභ ඳළවළදිලි, ළිරිසිදු මභහ මොට් 
3000ට ිධි රභහණඹේ. ඒ හමසභ තහඳ විදුලිඵරහය 
 මඵනහ මභහ මොට් 2100ේ. එමවභ නේ 3900ේ  මඵන 
තළන 2200 2300 උඳරිභ විදුලිඹ ධහරිතහේ මදන්න ඵළවළයි 
කිඹන්න පුළුන් හටද? ධහරිතහමේ රලසනඹ  මඵන්මන් 
මොතළනද? මේහට ආමඹෝජනඹ ය  මඵන්මන් වුද? මේහට 
ආමඹෝජනඹ ය  මඵන්මන් මේ යමට් ජනතහ ණඹ මරහයි.  

මේ ෆභ විදුලිඵරහයඹටභ මරහ  මඵන්මන් ඳණසඳන් 
රේඹේ න මේ යමට් නිමස හිමිඹන්, ර්භහන්ත හිමිඹන් ව 
විදුලි ඵරඹ ඳහවිච්චි යන ිමනේ හණිජ භධයසථහන. ඒ නිහ 
උඳරිභ විදුලිඵර ධහරිතහ රඵහ දීභ ළිබඳඵ රලසනඹේ නළවළ. එමවභ 
නේ ලේ ම  රලසනඹේ  මඵනහද? මේ සිඹලුභ විදුලිඵරහයර 
ලේ ඹ එතු ශහට ඳසමේ ිඩුභ තයමින් ගිහ මොට් ඳළඹ 65ේ 
දිනට රඵහ මදන්න පුළුන්. වළඵළයි, දින ඉල්ලුභ ගිහ මොට් 
ඳළඹ 42යි. එමවභ නේ 65ේ  ඹහ මන 42ේ මදන්න ඵළවළයි 
කිඹන්මන් මොමවොභද? එමවභ කිඹන්න කිසිමේ් භ වළකිඹහේ 
නළවළ. මේ මේ යට මනොභඟ ඹන්න ඇතළේ තේඩි ළිරිේ 
විසින් මොඩනඟන රද ථහේ;                   මිථයහ භතහදඹේ. ඒ 
නිහ රංහමේ විදුලිඵර ේමේ්රම  ිද ඳ න ත් ් ඹ තුශ 
ධහරිතහ ළිබඳඵ  එළනි රලසනඹේ,  විදුලිඹ ළඳයීභ ළිබඳඵ 
රලසනඹේ කිසිමේ් භ මනොභළ  ඵ මඵොමවොභ  කීභන් ිළි 
රහල යන්න ඕනෆ.  

ඊශඟට, ඳද්ධ ඹ ිභතුලිතයි කිඹනහ. රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරමඹන් ිමප් ආර්ක  මොමිභ හර්තහේ ඉල්ලුහභ ඒ 
හර්තහමේ කිඹහ  මඵන රධහන හයණඹ න්මන් නිඹඟඹ් , 
ලින් කිඹපු ධහරිතහ ළිබඳඵ රලසනඹ්  මනොමයි, ඳද්ධ  
ිභතුලිතතහයි. ඳද්ධ ම  ිභතුලිතතහට  කිඹන්න ඕනෆ 
වුද? මේ ඳද්ධ ඹ ළරසුේ යරහ  මඵන්මන් වුද? මේ 
ඳද්ධ ඹ ළරසුේ ය  මඵන්මන් ිභහතය භ්ඩඩරඹේ් , යහජය 
නහඹ් ඹේ් , මේ ඳහර්ලිමේන්තු්  මනොමයි. මේ 
ඳද්ධ ඹ ළරසුේ ය  මඵන්මන් හභහනයහධිහරින්, 
ේමරේණ ටයුතු යන ි මර් හභහනයහධිහරින්, 
විදුලිජන ිංලම  ි මර් හභහනයහධිහරින් විධිඹට ඉන්න 
විද්්  ඉංකයමන්න් ළිරිේ විසිනුයි. මේහට විලහර ලමඹන් ිළි 
ියමුදල් ේඳහදනඹ ය  මඵනහ.  

උදහවයණඹේ වළටිඹට ් මතෝ  දකුම්ඩ ඳද්ධ ඹ 
ිභතුලිතයි කිඹරහ කිඹනහ. දකුම්ඩ ඳද්ධ ඹ ිභතුලිතයි 

කිඹන්මන් මොමවොභද? දකුම්ඩ වේඵන්මතොට යහඹ ඉදි වුණහ; 
භ් තර ගුන් මතොටුමඳොශ ඉදි වුණහ. මඵලිි් තට න ළඳයුේ 
භධයසථහනඹේ රඵහ මදන්න මොච්්ය ියමුදරේ යජඹ ළඹ 
ශහද? ඒ හමසභ ිේඵරන්මොඩ ඉන් හල්රට විදුලිඹ මන 
ඹන්න මොච්්ය ියමුදරේ යජඹ ළඹ ශහද? ිළි මේහ ළන 
ල්ඳනහ යරහ ඵළලුහභ, යජඹ ඳසුගිඹ හරම  ආන්න 
ලමඹන් න්ළිඹල් බිලිඹන 45ට ආන්න රභහණඹේ මේ 
ේමරේණ ඳද්ධ රට ළඹ ය  මඵන ඵ මඳමනනහ. එමවභ 
නේ හට්  කිඹන්න ඵළවළ, මේ ේමරේණ ඳද්ධ  තුශ ඇ  
මරහ  මඵන ිභතුලිතතහ ළන. දළන් ඒ ළන කිඹන්න මදඹේ 
නළවළ. ඒ ළන ථහ යන ිඹ ඉන්නහ නේ, ඒ ිඹ මුලින්භ 
තභන්මස ඳදවිලින් ියින් මරහ මේ  කීභ බහය ියමන 
ඳසුගිඹ ය 10 තුශ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඒ ිඹට මහපු 
ළටුඳ ආඳසු යජඹට මරහ ඒ ිඹ මේ ළන ටයුතු යන්න 
ඕනෆ. එමවභ නළ  මේ ඳද්ධ ම  ිභතුලිතතහේ ළන 
හට්  ථහ යන්න කිසිභ ිලයතහේ නළවළ. 

මනොමයොච්ම්ෝමල් රේවිජඹ ඵරහහයඹ මරොකු ළඩියි කිඹරහ 
ිද භවය ිඹ කිඹනහ. රේවිජඹ ඵරහහයඹ තුබඳන් මභහමොට් 

900ේ නිඳදනහලු. ඒ ඳද්ධ ඹට දයහ න්න ඵළරිලු. නමු් , 

ඔඹ රේවිජඹ ඵරහහයඹ එතළන වදන්න ිලය යන 
ඉංකයමන්න්භඹ තීන්දු ් ම්  කිසිභ මද්ලඳහරනඥඹකු මනොමයි. 

ඒ විතයේ මනොමයි. මේ රේවිජඹ ඵරහහයම  මභහමොට් 

900ේ නිඳදීමභ ළඩියි කිඹන ිඹ ත්රිකුණහභරම  මභහමොට් 

4000 ල් ිඟුන් ඵරහහයඹේ ඉදි යන්න මඹෝජනහ යරහ 

 මඵනහ, තභන්මස ජන ළරසුේලින්. එමවභ නේ ිඳට 

ඉතහභ ඳළවළදිලි ලමඹන් මඳමනනහ, තහේණි ලමඹන් 

තභන්මස යද හ ළනීභ වහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ 
රිඹහ් භ න ඇතළේ ළිරිස ටයුතු යන ඵ. 

රේවිජඹ ඵරහහයඹ ළන භහ විමලේමඹන් කිඹන්න ඕනෆ. මේ 

රේවිජඹ ඵරහහයඹ ළන දළන මන ථහ යන ිඹ්  ඉන්නහ; 

මනොදළන ථහ යන ිඹ්  ඉන්නහ. මේ යමට් භවළලි 

ළරළසමභන් ඳසමේ රථභ තහට 1980 ණන්ර ඳරිණඹ 

භඟින් ජන ළරසුේ ස කිතිභට ිලය යන 
ඹන්ම්රෝඳයණ, ඳද්ධ  මනහහ. ිළි ඒට කිඹන්මන් WASP 

එ කිඹරයි. ඒ කිඹන්මන්, ඉතහ  ිඩු මිරට  විදුලිඹ ළඳයුේ රඵහ 

මදන, දිගුහලීන ජන ළරළසභ වදන්මන් මොමවොභද කිඹන 

එයි. 1980 දලම  ඒ ිසථහමේ විදුලි ඉල්ලුභ ළඩි වුණු නිහ  

විමලේමඹන්භ විවත ආර්ක ඹ ඳළමිණිඹහ්  භඟභ ල් ිඟුන් 

ඵරහහයඹ ිලයතහ ඒ දිගුහලීන ජන ළරළසමේ මඳන්හ 

දුන්නහ.  මභොද, ජර විදුලිඹ හිඟයි කිඹන හයණඹ මඳන්හ 
දුන්නහ. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, නමු්  ිළි මඵොමවොභ 

ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, ඒ ිසථහමේදී  ිමප් යමට්  ඒ 
ඉංකයමන්න්න්මස ජන ළරළසභ රිඹහ් භ කිතිභට මේ යමට් 

මද්ලඳහරන ිධිහරිඹ භ්  වුම්ඩ නළවළ කිඹන හයණඹ. ින්න 

එතළනදී මේ යමට් මද්ලඳහරන ිධිහරිඹට ම්ෝදනහේ 

මමනන්න පුළුන්, නිසි ිසථහමේදී නිසි උඳමද්ලඹ භත ඒ 

ඵරහහයඹ ඉදි මශේ නළවළ කිඹන එ ේඵන්ධමඹන්. 1988දීයි 

ඳශමුළනි ල් ිඟුන් ඵරහහයඹ එන්න නිඹමිත  බුම්ඩ. නමු් , 

ඒ ල් ිඟුන් ඵරහහයඹ ඳද්ධ ඹට ආමේ 2011 ර්ම යි. ඒ 
නිහ ඒ ිර්බුදඹ්  එේ ිඳට විලහර ඵරලේ  හිඟඹට මුහුණ 

මදන්න සිද්ධ වුණහ. ඒ හමසභ 1994දී තීන්දුේ ් තහ, මේ 

විදුලිඵරහයරට යජඹ ආමඹෝජනඹ යන්මන් නළවළ කිඹරහ. 

ඒමන් සිද්ධ වුම්ඩ මභොේද? මඳෞද්ලි ිංලමඹන් වදිසි 

විදුලිඹ මිරදී ළනීේරට ඹන්න ිඳට සිද්ධ වුණහ. 1996දී භහ 

මදට කිඹරහ විදුලිඹ මිරදී ළනීභේ ශහ.  
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[න් ඳහඨලී ්ේළි යණ භවතහ] 
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භහ මදට ආපු මඳෞද්ලි විදුලි භහේ ිවුන්දු 20ේ 

හිටිඹහ. ඒ නිහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට් , රංහ නිජ මතල් 
ංසථහට්  සිද්ධ වුණු ඳහඩු න්ළිඹල් බිලිඹන 400ේ. මේ 
න්ළිඹල් බිලිඹන 400 මීමභ ිහන ලමඹන් ඹන්මන් 
හමන්ද? ිමප් ජනතහ ළිටින්. ඳහන් ළිටිලින්, කිරි ළිටිලින් ඒ  

හමසභ ිමනකු්  ඵදුලින් තභයි ිහන ලමඹන් මේ න්ළිඹල් 
බිලිඹන 400 න්දිඹ මන්න සිද්ධ මරහ  මඵන්මන්. ඒ නිහ 
වදිසිම  විදුලිඹ මිරදී ළනීභ කිඹන හයණඹ තුශ සිදු න්මන් 

ඳළවළදිලිභ මුරය ිඳයහධඹේ ඵ භත  ඹහ න්න ඕනෆ. ිමප් 
යට එඹ ඔප්පු යරහ  මඵනහ 1996 ඉරහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, එමවභ නේ මේ පු් තරභ 
ඵරහහයඹ හමස්  වඳන්භේද? නළවළ. මුලින් මේ  ඵරහහයඹ  
මන්  සථහනර ඉදි යන්න මඹෝජනහ ශහ. භහතය භහළල්මල් 

ඉදි යන්න මඹෝජනහ ශහ; ත්රිකුණහභරම  ඉදි යන්න මඹෝජනහ 
ශහ. මනොමඹේ තළන්රට ගිහිල්රහ තභයි ි හනම  පු් තරභට 
ආමේ. මේ ඵරහහයඹ ඉදි යන්න ි් න් මශේ භහින්ද 

යහජඳේ භව් භඹහ මනොමයි. මභතළනදී කිඹළවුණහ,  භහින්ද 
යහජඳේ භව් භඹහ්  මරොකු මද්ලඳහරන ිනතුයේ බහයමන මේ 
ඵරහහයඹ ඉදි කිතිභ වහ ි් න් ශහ කිඹරහ. නළවළ. 

මේ ගිවිසුභ ි් න් මශේ එතුභහ මනොමයි. ්න්ද්රිහ 
ඵ්ඩඩහයනහඹ භළ නිඹ ජනහධිඳ නිඹ විධිඹට සිටි ිසථහමේ  

සුසිල් මරේභජඹන්ත භවතහ ඇභ යඹහ වළටිඹට සිටින මොට තභයි 
මේ ඵරහහයඹ වහ ේඵන්ධ ගිවිසුභ ි් න් මශේ. මේ ඵරහහයඹ 
වදන්න ලින් ඵහය මදන්න ගිම  ඉන්දිඹහමේ NTPC ආඹතනඹට. 

නමු් , ඒ NTPC ආඹතනඹට  රඵහ මදනහ මනුට, චීනඹ විසින් 
ඉදිරිඳ්  යපු මඹෝජනහේ භත, මභහමොට් 300ේ නිසඳහදනඹ 
කිතිභ වහ මේ ඵරහහයඹ ඉදියන්න තීයණඹ ශහ. ඒ ිනු ඒ 

ගිවිසුභ 2005 ළප්තළේඵර් 30 මනි දහ චීනම දී ි් න් ශහ. ඒ 
ගිවිසුභ ි් න් මශේ කිසිභ මද්ලඳහරමඹේ මනොමයි. ඒ 
ගිවිසුභට ි් න් මශේ ඒ මොඩ නඟපු චීන භහභ න 

CMEC භහභ් , රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ් . රංහ 
මනුමන් ඒ ගිවිසුභට ි් න් මශේ එට රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරම  හිටපු හභහනයහධිහරි, මජයසඨතභ ඉන්කයමන්න්හ, ඒ 
හමසභ රංහ විදුලි ඉන්කයමන්න් ංභම  හිටපු බහඳ යඹහ 

න යංකය්  මෂොන්මේහ භළ තුභහයි. ඒ නිහ ''ඒ මභහමොට් 300 
ළඩිඹ, ඒ ඵරහහයඹ ඹහන්ත්රි ලමඹන් ඵහරඹ, ඒමන් මේ 
විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට රලසනඹේ මරහ  මඵනහඹ'' කිඹරහ කිඹන්න 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ිඹට ඵළවළ.  ඒ හමසභ, ඒ 
යහඳව ම  ිධයේරිඹ වළටිඹට සිටිම  රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරම  හභහනයහධිහතිරිඹ වූ බරහ ජඹීමය භව් මිඹයි. ඒ 

හමසභ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  සිටි හභහනයහධිහතින් කීඳ 
මදමනේභ මේ විදුලි යහඳව ඹ බහය ඉරහ  මඵනහ. ඒ නිහ 
මේ පු් තරභ ඵරහහයඹ දළන් තහේණි ලමඹන් මදෝ හිතයි 

කිඹරහ ඒ කිසි මමනකුට කිඹන්න ඵළවළ.  

භභ ඇභ යඹහ වළටිඹට  2010 භළයි භහම දී විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹට බහය ් තහ. ඒ ඹනමොට ිඳ ඉදිරිම  ිභිමඹෝ 
ණනහේ  බුණහ. ඉන් ඳශමු ිභිමඹෝඹ න්මන්, 24 ඳළඹභ 
විදුලිඹ රඵහ දීභ ළිබඳඵ ිභිමඹෝඹ. මදළන්න, මරයභඹ ලමඹන් 

මශේ ළටිරහ සිටි, ණඹ ඵමයන් ඵංමොමරෝ  මන්න නිඹමිත 
මරහ  බුණු රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඒමන් රහ ළනීමේ 
ිභිමඹෝඹ. තුන්ළන්න, මේ යමට් ිසේ මුල්රේ නෆය සිටින 

සිඹලු ජනතහට විදුලිඹ රඵහ දීමේ ජහ   කීභ ඉටු කිතිමේ 
ිභිමඹෝඹ.   ිමප් ජහ  ළරසුභට ිනු 2019 දී මුළු යටටභ 
විදුලිඹ රඵහ මදන්න ිළි තීයණඹ යරහයි  බුම්ඩ. ඒ ටයුතු 
මේ්  යරහ "ෆභ මනහටභ විදුලිඹ ියි ඹේ"ඹ කිඹන 

ඳදනභ භත වළකි ඉේභනින්  වළභ මදමනකුටභ විදුලිඹ රඵහ මදන්න 
ිළි ල්ඳනහ ශහ.  

පු් තරභ විදුලිඵරහයම  ඳශමුමනි ිදිඹය රිඹහ් භ 

යන්න ගිඹහභ ඇ  වුණු තහේණි ළටලු ිළි දළේහ. මේ 
ඵරහහයම   මඵනහ, ආමේණි තහේණි ළටලු. එේ 
තභයි, මේ ඹන්්රම  විලහර් ඹ. මේ ඹන්්රඹ මභහමොට් 300ේ 
නිසඳහදනඹ ශ වළකි විලහර ඹන්්රඹේ. මේ ඹන්්රඹ රිඹහ් භ 

ශහට ඳසමේ තභයි ිඳට ඳද්ධ  ළරසුේ ිංලමඹන් කිේමේ, මේ 
ඹන්්රම  ඵරඹ මුළුභනින්භ විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ිමලෝණඹ 
ය න්න ඵළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ මදළනි, තුන්ළනි ඹන්්ර්  

මභතළනට ආමෝ  මේ මුළු ඵර ඳද්ධ ඹභ ඵයඳතශ ිර්බුදඹට 
මුහුණ මදන ඵ ිඳට ළටහී ගිඹහ. ඒ න්ණු දන්හ, එට 
ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ  ිභතහ භහ 2011.07.13 

මනි දහ ලිළිඹේ ඹළේහ. භභ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශ්   කිතිභ 

වහ මේ ලිළිඹ සබගත* යනහ.  

2011.07.13   දිනළ  මේ ලිළිමඹන් භභ  විදුලිඵරහයඹ 

ේඵන්ධමඹන්  මඵන ිර්බුදඹ ඉතහභ ඳළවළදිලි රහල යරහ 
 මඵනහ. මේ විදුලිඵරහයම   මඵන රලසනඹ මභොේද කිඹරහ 
භභ කිඹරහ  මඵනහ. උදහවයණඹේ වළටිඹට භභ මභතළන කිඹරහ 

 මඵනහ, "ලේ  ළඳයුභ සීභහ ීම ඇ  විට, රේවිජඹ ඹන්්රඹ 
ඹහන්ත්රි මදෝඹට මොදුන් වූ විට යමට් විදුලි ප්ඳහදුට වු 
එඹ මලි මේ" කිඹරහ. මඵොමවොභ ඳළවළදිලි ිළි එදහ -ිවුන්දු 

ඳවට ලින්- මේ ේඵන්ධමඹන් ිනතුන්  ඇමඟේහ. ඒ 
හමසභ, ඉදිරි ළිඹයරදී මභහමොට් 300 ඹන්්රඹ මනුට 
මභහමොට් 150 ඹන්්ර මවෝ 100 ඹන්්ර වඳුන්හ මදන්න කිඹරහ 
භභ ඉල්රහ සිටිඹහ. ඒ හමසභ පු් තරභ ඵරහහයම  තුන්න 

මොට ර ඉන්ධනරට -LNGරට- ස යරහ එඹ 
මයරළිටිඹට මනඹන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිඹහ.  

ිනිහර්ඹමඹන්භ ිමප් ඳද්ධ  ඳහරනම  ංයහත ඳහරනඹ 
වහ ජරඹයි ඳහවිච්චි යන්මන්. ඒ නිහ ජරඹ ළිබඳඵ රලසනඹ්  
එන නිහ ඒ වහ ෆස ටර්ඵයින ඳහවිච්චි යන්න කිඹරහ්  භභ 
ඉල්ලීේ තුනේ ඉදිරිඳ්  ශහ. ඒ හමසභ, විමලේඥඹන්මස 

නිර්මද්ල රඵහ මන ිඳට මේ ඵරහහයඹ රිඹහ් භ යන්න 
ිය රඵහ මදන්න කිඹරහ්  භභ එතුභහමන් ඉල්රහ සිටිඹහ. 
නමු් , භට ඒ ියඹ රළබුම්ඩ නළවළ. ඒ මනුට ආමේ ළඩ 

ර්ජන. ඒ මනුට ිළි ඳ්  ශ බහඳ  ඇතුළු ළිරිස එශහ 
දළමීභ වහ සුළු ල්ලිඹේ රිඹහ් භ යපු ළඩ ර්ජනලින් 
තභයි ිඳට ඇතුමශන් ළිබඳතුන් රළබුම්ඩ. ඒ හමසභ මේ 

ඵරහහයම  ඳහරනඹ විමද්ල භහභට රඵහ මදන්න කිඹරහ 
ිමඳන් ඉල්ලීභේ ශහ. ිළි ඒට ළභ  වුම්ඩ නළවළ. මභොද, 
මේ යමට් ඵරලේ  සුයේිතතබහඹට මේ පු් තරභ ඵරහහයඹ 

ිතයලය න නිහ. එමවභ නේ, ිළි ිනහතඹට යන්න ඕනෆ 
මභොේද? මේ ළිබඳඵ ළබිනට් භ්ඩඩරඹට, ඒ හමසභ ශ්රී 
රංහ භවජන උඳමඹෝගිතහ මොමිභට භහ විසින් නිර්මද්ල 
කිහිඳඹේ රඵහ දීරහ  මඵනහ. ඒහ භභ මේ ිසථහමේදී 

වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශ්   කිතිභ වහ සබගත* යනහ.  

මේ ඵරහහයම   මඵන ිර්බුදඹ මභොේද, ඒ වින්මන් 
මොමවොභද කිඹරහ්  ිළි ඵරන්න ඕනෆ. මේ ඵරහහයඹ ළන 
කිඹනහ නේ, ඳශමුමන්භ කිඹන්න ඕනෆ මේ ඵරහහයඹ විලහර 

ඵ. දළන් ිඳට මේ මනස යන්න ඵළවළ. එමවභ නේ, ිඳට 
මේ ඵරහහයඹ්  එේ ළඩ යන්න, මේ ඵරහහය තුන්  එේ 
එට  ටයුතු යන්න ඕනෆ. ඒ හමසභ, මේ ඵරහහයමඹන් 

උඳරිභ ධහරිතහ රඵහ ළනීභ වහ තහේණි විඳුේ 
ණනහේ ිනුභනඹ යන්න පුළුන්භ  මඵනහ. ිළි ඒ 
තහේණි විඳුේ ණනහ ි නුභනඹ යන්න ඕනෆ.  
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————————— 
*  පුසතකලම  තඵ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

 2009 ිමරේල් භහම  සිංවර ිවුන්දු භම  මේ යමට් භසත 
විදුලිඵර ඳද්ධ ම භ ඩහ ළටීභේ වුණහ. විදුලිඵර ඳද්ධ ම  
එළනි ඩහ ළටීභේ ඇ  න විට ිනුභනඹ ශ යුතු රිඹහභහර් 
ළිබඳඵ විධිභ්  ිධයඹනඹේ යරහ මඹෝජනහලිඹේ  බුණහ. 
නමු්  ිඳට  මඳමනනහ, විදුලිඵර ඳද්ධ ම  ිර්බුදඹේ ඇ  
මච්් ිසථහමේදී ඒහ නිසි ියුරින් රිඹහ් භ යන්නට ඒ 
විදුලි සඹං්රීඹ ඳද්ධ  ඳහරන ිංලඹ භ්  මරහ නළවළ කිඹරහ. 
ඒ හමසභ මේ විදුලි ඳද්ධ  ඳහරන ිංලඹ සඹං්රීඹ එේ 
යනහට රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  භවන්න් තුශ පුදුභ 
වි මයෝධඹේ   බුණහ. මේ වහ මටන්ඩයඹ ළන්න 2009 ඉන් 
ිවුන්දු 5ේ ත වුණහ. ිද ථහ යනහ, විදුලි ඳද්ධ  ඳහරනඹ 
ඹල් ඳළන ගිඹ එේ කිඹරහ. නළවළ, ඒ ළයදියි. ආ්ඩඩු් , 
ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු්  එ හි න් හිටිඹහ මේ ටයු් ත 
යන්න කිඹරහ. නමු් , ඒ යන්න ඉඩ දුන්මන් නළවළ. 
මටන්ඩයඹ රඵහ මදන එ ිවුන්දු 5ේ ඳභහ ශහ. ඒ  කීභ 
ිනිහර්මඹන්භ මේ ළිරිස බහය ත යුතු නහ.  දළන් රේ විජඹ 
ඵරහහයඹ දුර්ර මරහඹ, තහේණි ලමඹන් ිඩඳණ මරහඹ 
කිඹරහ ඒ ිඹට කිඹන්න ඵළවළ. මභොනහ වුණ්  භහින්දහනන්ද 
ිලු් භමස භන්ත්රීතුභන්ට භභ සතු න්ත නහ. ිළි  එතළන 
හිටපු ඒ ළිරිස ඉ්  යරහ න ළිරිස දහරහ මදළනි තුන්ළනි 
ඵරහහය මද -මදළනි තුන්ළනි ඒ මද- ෆමවන දුයට 
නිළයදි ශහ. ිදට්  ඒ ඒ මද ඳශමුමනි එට ඩහ 
මවොිනන් ටයුතු යන ඵ රහල යන්න ඕනෆ.  

ඇ් ත ලමඹන්භ ඒ මේයහන්න පුළුන් වුම්ඩ ි භව්  
ළඳීමමභන් ළඩ යපු රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  හිටපු 
හභහනයහධිහරිතුභහ්  ඒ හමසභ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ිද 
ඉන්න බහඳ තුභහ -එතමොට උඳ බහඳ තුභහ- ඇතුළු 
ඉංකයමන්න් භව් න් ළිරිේ යපු විශිසට ළඳකිතිභ නිහයි. ඒ 
ඵරහහයඹ මනුමන් ළඳවුණු ඉංකයමන්න් භව් භඹහ භමස 
ඇභ භ නළ  මරහ දින කිහිඳඹේ ඇතුශත එභ තනතුමයන් 
ඉ්  ශහ. ඔහු විඹට්නහභඹට ගිහිල්රහ මීට ඩහ මරොකු 
විදුලිඵරහයඹ ළඩ ශහ. විදුලිඵරහයඹ මවොිනන් මන ඹන්න 
 බුණ ළඩ ළිබඳමශ  ේපර්ණමඹන්භ  භ්ඩඩරඹ ඇතුමශේ ඉන්න 
කුඩහ ල්ලිඹේ විසින් ිඩඳණ ශහ. ඒ   කීභ ඒ ිඹ බහය 
න්න ඕනෆ. 

ිඳට විදුලි ඵරඹ විසි වතය ඳළම භ රළීභ ේඵන්ධමඹන් ිළි 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට මනහ. ආ්ඩඩු ඒට කිඹනහ. ඒ 
හමසභ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  මේ භව් න්න්ට -ඳවශ 
භට්ටමේ ඉන් ඉවශ භට්ටභ දේහ- ි විමලේ ළටුප් මනහ. 
ිළි  ඒ ළටුප් මන්මන්  විදුලි ඵරඹ ළඳයීභ ඉතහභ  විධිභ්  
ආහයඹට ඳ් හමන ඹන්නයි. ඳසුගිඹ දසර විදුලිඵර 
භ්ඩඩරම  විදුලි ඉංකයමන්න් භව් න්  ඔවුන්ට විමලේ ළටුප් 
්රභමේදඹේ ස ය ් තහ. ඒට ිළි ඳේයි. ඇයි? මේ 
විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ යමට් ජීනහලිඹ හමස  ිතයලය මදඹේ. ඒ 
නිහ ඒ ඳ් හමන ඹන ිඹට විමලේ ළරකිල්රේ ිලය 
යනහ.  උදහවයණඹේ වළටිඹට- 

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි 2 හරඹේ ඳභණයි 

 මඵන්මන්.  
 

ගරු ඳඨලී චේිළක ෙණවක  භහත 
(ரண்புறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

උදහවයණඹේ වළටිඹට කිඹනහ නේ, විදුලිඵර භ්ඩඩරම  

හභහනයහධිහරියඹහට න්ළිඹල් 419,380 මලි ළටුඳේ 

 මඵනහ. එතුභහට සිඹලුභ දීභනහ මදනහ. ඒ හමසභ රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරමඹන් රඵහ මදන සිඹලුභ යදහන ටි එතු 
ශහභ එතුභහ නඩ් තු කිතිභ වහ න්ළිඹල් 996,863ේ රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ළඹ යනහ. ඒ විධිඹටභ වහය 
හභහනයහධිහරි මමනකු  නඩ් තු යන්න න්ළිඹල් 787,810ේ 

ළඹ නහ.  නිමඹෝජය හභහනයහධිහරි මමනකු  නඩ් තු 
යන්න න්ළිඹල් 564,664ේ ඹනහ. මේ යමට් මභොන ඇභ ටද, 
මභොන ජනහධිඳ ටද මේ හමස යරහද රළබිරහ  මඵන්මන්? 

එමවභනේ, ඒ හර්ඹ භළනවින් ඉටු කිතිභ ඔවුන්මස  කීභ 
නහ. භභ නේ ළභළ යි මීට්  ඩහ ඒ ි ඹට ළටුප් ළඩි යන්න. 
ඒ නිහ මේ ිඹ නිසිඹහහයමඹන් මේ ඳද්ධ ඹ මන ඹන්න 

මන්න ඕනෆ. මේ සිද්ධ වුණ මද් ළිබඳඵ ිනිහර්මඹන්භ ඒ 
ිඹට විනඹ රිඹහ භහර් ත යුතුයි.  

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ඉංකයමන්න්මෝ දවට ආන්න 

රභහණඹේ ඉන්නහ.  මේමඹෝ 18,000ේ ඳභණ ඉන්නහ. ඒ 

ෆභ මමනකුටභ ම්ෝදනහ කිතිභ ඉතහභ ළරැදියි.  ඵරතු 

ළිටසතය ල්ලිඹේ එේ එතු මරහ ඉතහභ සුළු ළිරිේ   රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ නළත ශට මන ඹන්න වදනහ. මඵොමවොභ 

ිභහන්මන්, මඵොමවොභ ළඳීමමභන්, මද්ලඳහරන ලමඹන් 

වළප්මඳමින්, ළමටමින් ිමප් ්රිත කහතනඹ යද්දී, ිඳට කහතන 

ම්ෝදනහ එල්ර මද්දී, එදහ "The Sunday Leader" ඳ් තමයන්, 

"ඉන් දින" ඳ් තමයන් ිළිට ඳවය මදද්දී තභයි මේ ඩීල් 

භහයාඹහමන් ිළි  විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ රහ ් ම් . ඒ  බුණු 

පුද්ලි ඵරහහය සිඹල්රභ 2015දී ිළියි ඉ්  මශේ. නළත 

යන්න ඹන්මන් මභොේද? ිඳුමර් ගිලී හිටපු රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ, එහි මේ භව් න්  විලහර ළිරිමස ළඳීමමභන් 

මොඩ ් ත විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ නළත  ිඳුයටභ මන ඹන්න 

වදනහ. ඒ නිහ මේ ඳළවළදිලිභ මරය ිඳයහධඹේ නහ.  

මේ මරය ිඳයහධඹට ේඵන්ධ කි යු් තන්ට 

ිනිහර්මඹන්භ දඬුේ රඵහ දිඹ යුතුයි. භන්ද, මේමේ ිහන 

මීමභ යන්මන් ජනතහයි. ඒ නිහ මේ ේඵන්ධමඹන් දළඩි, 

ඍ ස රිඹහ් භ න්න ඕනෆ. ඒ වහ ිළි මටි හලීන 

මඹෝජනහ, දිගු හලීන මඹෝජනහ, භධය හලීන මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  

ය  මඵනහ. විමලේමඹන්භ මේ යට ඵරලේ මඹන් 

සඹංමඳෝිතත ීමභට වළකිඹහ  මඵන යටේ. 2011 ළප්තළේඵර් 

භහම දී ිඳට භන්නහයේ මරෝණිම  ඵළරිකියුඩහ ව ත්  බඳං 

මද ෆස වේඵ වුණහ. ඒහ මයරළිටිඹට මනළවි්  මේ යට 

ඵරලේ මඹන් සඹංමඳෝිතත කිතිභට ළිඹය ත යුතුයි. වළඵළයි 

ඒ ළිඹය න්න ඵළවළ. ශභනහහරි් ම  සිටින මභළනි දුසට 

මච්තනහ හිත ළිරිස විසින් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ රහණ 

ඇඳන්න් ඵට ඳ්  ය මන මේ විධිඹට ටයුතු යනු 

රඵනහ නේ මභොන තයේ මඳෞද්ලි ඵරහහය මනහ්  මේ 

ටයුතු ය මන ඹන්න ඵළවළ. ඒ නිහ  කි යුතු යජඹේ 

වළටිඹට ඳේ විඳේ ිඳ සිඹලුමදනහ එතු මරහ වහභ මේ 

ේමේ්රම  දළළන්ත ශභනහයණභඹ, ඳරිඳහරනභඹ 

මනසභට ඹහ යුතුයි. කුරතහට මුල් තළන මදන ළඩ 

ළිබඳමශේ මනළවි්  රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ිං 

මිනිසුන්ට ඒ භ්ඩඩරඹ ය මන ඹන්න ිසථහ රඵහ දීරහ, 

දිතත, ං්නි ළිරිසරට නිසි දඬුේ මදන රිඹහ භහර්ඹට ිළි 

භන් ශ යුතුයි කිඹන එ මේ ිසථහමේදී භහ මඵොමවොභ 

ිධහයණමඹන් රහල යමින් භමස ථහ ි න් යනහ.  

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, න් ජහන ේකුඹුය භන්ත්රීතුභහ. 

1321 1322 

[න් ඳහඨලී ්ේළි යණ භවතහ] 
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[ි.බහ. 4.29] 

 
ගරු  නක වක්කුඹුෙ භහත 
(ரண்புறகு ஜரணக க்கும்பு) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිමප් ිකය්  භහන්නප්මඳන්භ 

භන්ත්රීතුභහ විදුලිඹ බි ළටීභ ේඵන්ධමඹන් වූ විදුලි ිර්බුදඹ 

ළිබඳඵ මඹෝජනහේ ිද දින බහ ල් තඵන ිසථහමේ 

ඉදිරිඳ්  ය  මඵනහ. මේ ආ්ඩඩු ඵරඹට ඳ් මරහ දළනට 

ිවුන්ද්දයි භහ ඳවේ ඳභණ නහ. රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 

මවෝ මොමවේ මවෝ ිඩු ඳහඩුේ  මඵනහ නේ එඹ වදහ න්න 

හරඹේ  මඵනහ. මේ විදුලි ිර්බුදඹ ළන ණන් න්මන් 

නළතු ඳසුගිඹ හරම  ටයුතු යරහ භහින්ද යහජඳේ 

ජනහධිඳ තුභහට වළභ මරහමේභ ඇඟිල්ර දිේ යරහ ඵළන්නහ. 

මේ විදුලිඵරහය මනො බුණහ නේ, ඳළඹ 24න් ඳළඹ 12ේ්  විදුලිඹ 

නළතු තභයි ිද ඉන්න මන්මන්.  

මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහ යමඹන් මභහමොට් 900කු් , ඉවශ 

මෝ භමල් ඵරහහයමඹන් මභහමොට් 150කු් , මයරළිටිඹ 

ඵරහහයමඹන් මභහමොට් 300කු් , ඒ හමසභ විල්ඳ 

ඵරහහයලින් ත්  මභහ මොට් 250කු්  ලමඹන් මභහමොට් 

1600ේ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහමස ිවුන්දු 9 ඳහරන හරඹ 

තුශදී මේ විදුලි ඳද්ධ ඹට රඵහ දුන්නහ. ඒ රභහණඹ රළබුම්ඩ 

නළ් නේ ිද ිළි සිඹලු මදනහටභ ඉන්න මන්මන් ළුමර්. ිමප් 

ඳහඨලී ්ේළි යණ ඇභ තුභහ විදුලිඵර වහ ඵරලේ  

ඇභ යඹහ වළටිඹට හිටපු හරම  ිළි එතුභහ මඵොමවොභ ශඟින් 

ඇසුන් ශහ. එතුභහට මඵොමවොභ උනන්දුේ  බුණහ, ඒ ටයුතු 

යන්න. ඒ හරම  ිළි මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහයඹ වදහ 

 බුම්ඩ නළ් නේ, ිද ඒ ආ්ඩඩුට ඵළණ ඵළණ මවෝ ඒ 

රමඹෝජනඹට ් ම්  නළ් නේ, ිඩුභ ණමන් දට ඳළඹ 

5ේ්  විදුලිඹ ඳන්න සිදු මනහ. ඒ ඵරහහයම  මදෝ ඇ  

මරහ, ඒහ වදහ මන තභ්  ඒ ඵරහහයඹ ළඩ යනහ.  

ිමප් ආ්ඩඩු  මඵන හරම දී්  එදහ විඳේම  හිටපු 

එේ්  ජහ  ඳේම  ිඹ ඒ ටයු් තට ඵළන්නහ. ඒමේ 

මභොනහ මවෝ රලසනඹේ  බුණහ නේ, එදහ විඳේඹ ිද ආ්ඩඩු 

ඵරඹට ඳ්  වුණහට ඳසමේ මේ ිවුන්දු එවභහය ඇතුශත ඒ 

රලසනඹ විහ න්න ටයුතු යන්මන් නළතු රලසනඹ ඉවශට 

ආහට ඳසමේ තභයි දළන් ඒ ළන මොඹන්මන්.  

මේ යමට් ජනතහට ිතයලය මදඹේ තභයි විදුලිඹ. රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ිඩු ඳහඩු යහශිඹේ  මඵනහ. භහ සිටින මේ,  

ය් නපු යම  ඉරහ ඳරහමර වයවහ යවිට භහර්ඹ වදනහ. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිවුන්දු එවභහයේ  සමේ ෆභ 

ිඟවන්හදහ ව සිකුයහදහ දිනභ උමද් 9.00 සිට  5.00 දේහ 

විදුලිඹ ඳනහ.  මුළු භහර්ඹභ   මඵන්මන් කිමරෝ මීටර් 18යි.  

මේ කිමරෝ මීටර් 18 දුය වදන්න  ම  ෆභ ිඟවන්හදහ ව 

සිකුයහදහ දිනභ රමද්ලම  විදුලිඹ නළවළ.  මේ රමද්ලම  රහමද්ීයඹ 

මල්ේ හර්ඹහර  මඵනහ, ම්  ර්භහන්තලහරහ මදේ 

 මඵනහ, යඵර් ර්භහන්තලහරහ  මඵනහ. ිඳට ිඩුභ ණමන් 

office එ ළඩේ ය න්න්  විධිඹේ නළවළ. විදුලිඹ නළ  

වුණු භන් දළන් telephone ළඩ යන්මන්්  නළවළ. ිවුන්දු 

එවභහයේ ත වුණ්  ඒ භහර්ම  ළඩ ඉය ය න්න ඵළවළ. 

ඒ ශභනහහති් ම  ඹේකිසි රලසනඹේ  මඵනහ. ඒ රලසන 

වින්න තභයි ිමනේ  සිඹලුමදනහභ සිටින්මන්. ිළි හිතනහ 

ිමප් ආ්ඩඩු හරම  මන්ණහට ඩහ ඉවශ භට්ටමේ තහේණඹ 

මඹොදහමන, ළඩි හර්ඹේභතහකින් මේ ටයු් ත යයි 

කිඹරහ. නමු් , එදහ ඳළළ  භට්ටමභන්්  ිද ඳ් හමන 

ඹන්න ඵළරි මරහ  මඵනහ. ිමප් හරම  මභළනි ිර්බුදඹේ 

ඇ  වුම්ඩ නළවළ. ිර්බුදඹේ ඇ  වුණහ ඹළයි කිේහභ එ ඳහයටභ 

මිනිසුන්ට හිමතනහ එේමෝ විඳේම , එමවභ නළ් නේ 

භහින්ද භව් තඹහමස ට්ටිඹ ඩහප්ඳල්හති රිඹහ යනහද 

කිඹරහ. හට්  ඩහප්ඳල්හරි රිඹහ යන්න ඕනෆ නළවළ.  

ිද මේ ථහ යන ිඹ එදහ -1988, 1989 හරම - 
ට්රහන්මෂෝභර් ටි  පුපුයන මොට්  මමේ මවෝ විදුලිඹ දුන්නහ. 
ිද එමවභ්  ය මන ඹන්න පුළුන්භේ රළබිරහ නළවළ. ිළි 

කිඹන්මන්, මේ විදුලි ිර්බුදඹ්  එේ යමට් මිනිසුන්ට මරොකු 
රලසනඹට මුහුණ ඳහන්න මරහ  මඵනහ. ිද හිටපු භන් 
විදුලිඹ නළ  නහ. වළභ මමශ ළරටභ මජනමර්ටයඹේ 

නළවළ. භස, භහළු මනළල්රහ  බුණහ නේ ඒ ඔේමෝභ නයේ 
නහ. ඒ ීයතයණර  මඵන සිඹලුභ මද්ල් නයේ නහ. 
Pharmaciesර  මඵන මඵමව්  නයේ නහ. ිද විදුලිඹ හිටපු 

භන් නළ  නහ, ආඳහු එනහ. දළන් වළභ දහභ මස මේ ළමඩ් 

නහ. දළන් මිනිසුන් ඒ ණන් න්මන්  නළවළ. මභොද, එඳහ 
මරහයි  මඵන්මන්.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිළි කිඹන්මන් හට්  ඵළණ 
ඵළණ ඉරහ, නිරධහරින්ට ඵළණරහ, එමවභ නළ් නේ 

ඉංකයමන්න්න්ට ඵළණරහ මේ ළමඩ් යන්න පුළුන් න්මන් 
නළවළ. ඒ ඉංකයමන්න්න් නළ් නේ මභමවභ්  දුන්න 
රළමඵන්මන් නළවළ. දළන් වදනහ වමුදහ දහරහ, මඳොලීසිඹ දහරහ 
මේ දුන්න. එමවභ දුන්න පුළුන් මන්මන් නළවළ. එමවභ 

මශෝ  මේ ිර්බුදඹ මීට්  එවහ ඹනහ. ඒ ිඹට රලසන  මඵනහ 
නේ ඒහ ථහ යරහ විඳුේ රඵහ මදන්න. රලසන නළවළයි කිඹහ 
ිළි කිඹන්මන් නළවළ. රලසන ඇ . ිළි කිඹනහ, හට්  ල්ලි 

ඹන්මන් නළ  විධිඹට, ඩීල් විදුලිඵරහයලින් විදුලිඹ න්මන 
නළතු ටයුතු යන්න පුළුන් නේ මවොයි කිඹරහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, දළන් කුඩහ විදුලිඵරහය 
වදනහ. භමස ආනඹ න රහන භළ යණ මොට්ඨහම  
කුඩහ විදුලිඵරහය මොඩේ වදනහ. ඊම  මඳමර්දහ සිංවයහජ 

රහඳම   මඵන මොසගුරන ඟ වයස යරහ කුඩහ 
විදුලිඵරහයඹේ වදන්න ඳටන් ් තහ. සිංවයහජ භහයිමේ  මඵන 
ස ටි ඔේමෝභ ඳරහ, ඟට ල් මඳයශරහ ඳරිය 

විනහලඹේ යනහ.  මභවහ ඳළ් මතන් ිඹභ ත එේ වදනහ, 
මනර කිඹරහ. යේිතතම   මඵන ස ටි ඳරහ එතළන කුඩහ 
විදුලිඵරහය වදනහ.  ඒහට ිනුභළ ඹ දීරහ ඳරියඹ විනහල 

යනහ. ඒ ටි එමවභ යද්දී, ඳනවළටර  මඵන ඟ වයස 
යරහ ත්  එේ වදනහ. මේ මිනිසුන් භට මඳමර්දහ photos 

කිහිඳඹේ මනළල්රහ දුන්නහ. ඟ දිමස  බුණු ස ටි 

ඔේමෝභ විනහල යරහ. එමවන් ඳරියඹ විනහල යනහ. ඒ 
දසර මේහට ිනුභළ ඹ මදන්මන නළතු  බුණහ. දළන් 
මොමවොභ වරි ිනුභළ ඹ ියමන ඒ ටයු් ත යනහ. කුඩහ 

විදුලිඵරහය වදනහ නේ ඳරියඹ රැමන ටයුතු යන්නඹ 
කිඹන ඉල්ලීභ යමින් භහ නිවඬ නහ. සතු යි. 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතු යි.  

මීශඟට, න් (භවහ්හර්ඹ) ආු  භහයසිංව භන්ත්රීතුභහ.  

ඊට  මඳය වුන්න් මවෝ න් භන්ත්රීයඹකු මරහනඹ වහ 
න් ශ්රිඹහනි විමජ්වි්රභ භන්ත්රීතුමිඹමස නභ මඹෝජනහ යන්න. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු ඳඨලී චේිළක ෙණවක  භහත 
(ரண்புறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, "න් ශ්රිඹහනි විමජ්වි්රභ 

භන්ත්රීතුමිඹ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ මඹෝජනහ යනහ. 
 
රශ්නය විභසන ලදින්,  සබ සේභත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව මශ්හන් මසේභසංහ භහත මලසනමයන් ඉව ක වුමයන්,  

ගරු ශ්රියනි විමේවික්රභ භහ කමිය මුලසනරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு தசயரன் கசசறங்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு  (றபைற) ஸ்ரீரற 

றகஜறக்கற அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 

and  THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 
 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුමිය 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
න් භන්ත්රීතුභහ, ථහ යන්න.      
 

[ි.බහ. 4.36] 

 
ගරු (භහචර්ය) ආශු භෙසංහ භහත 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුමිඹනි, රංහමේ විදුලිඵර ිර්බුදඹ 

ළිබඳඵ ඳළළ් මන ඉතහභ ළද්  විහදඹට ේඵන්ධ මරහ 
ිදවස දේන්නට රළී භ ළන භහ ඉතහභ න්මතෝඹට ඳ්  
නහ. 

ිද දින මභභ විහදම දී ථහ ශ  ිමප් ඳහඨලී ්ේළි 
යණ හිටපු විදුලිඵර ඇභ යඹහ මේ රලසනඹ ඉතහභ නිළයදි 
විග්රව ශහ.  එතුභහ විදුලිඵර ඇභ යඹහ වළටිඹට ටයුතු ශ 
හරම  එහි ඳළළ  භහයාඹහ නිහ යමට් ිහනහට එතුභහ 

ඵරහමඳොමයෝ තු වූ ඳරිදි රිඹහ යන්නට එතුභහට ඵළරි වුණහ. රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ව විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ තුශ සිදු න භහයාඹහ 
වයවහ රිඹහ් භ න මරය ිඳයහධඹේ ළන වන් යමින් 

එතුභහ න් පු තළනින්  භමස ථහ ඳටන් න්න ළභළ යි. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුමිඹනි, විමලේමඹන් මේ ළන ථහ 
යන්න ලින් 2014 ිවුන්ද්මද්  තහඳ විදුලිඵරහයලින්  විදුලි 

ඵරඹ මිරදී ළනීමේදී රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ එ කිමරෝමොට් 
එේ මනුමන් ඳළඹට මහ ඇ  මිර ණන් ළන ිළි ඵරමු. 
Ace Power Embilipitiya ඵරහහයමඹන් න්ළිඹල් 26ට, Asia 

Power Station එමන් න්ළිඹල් 35ට, Colombo Power Barge 

එමන් න්ළිඹල් 26ට, AES Kelanitissa Power Station 

එමන් න්ළිඹල් 28ට, West Coast Power Private Limited 

එමන් න්ළිඹල් 41ට ආදී ලමඹන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 
විදුලි ඵරඹ මිරදී මන  මඵනහ.  

මයරළිටිඹ තහඳ විදුලිඵරහයඹ - West Coast Power 

Private Limited - ේඵන්ධ විමලේමඹන් භහ ිද ථහ යන්න 

ළභ යි. ඒ ළිබඳඵ ථහ යන්න භ් මතන් භවජන 
උඳමඹෝගිතහ මොමින් බහ  - Public Utilities Commission  

එ - විසින් 2014  මනොළේඵර් භහම දී රහලඹට ඳ්  යන රද 
“Sri Lanka: Electricity Supply Chain Analysis and Proposals 

for Revamping‖ කිඹන හර්තහ ඳදනේ යමන භහ ිදවස 

කීඳඹේ රහල යන්න ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. මේ හර්තහ ඳශ 

යන්මන් භවජන උඳමඹෝගිතහ මොමින් බහ විසිනුයි. 

"Pathfinder Foundation-Sri Lanka", "Economic Consulting 

Associates-UK" and "KMPG" කිඹන මේ ආඹතනර 

ඒහඵද්ධ එතුකින් තභයි මේ හර්තහ ඳශ යරහ  මඵන්මන්. 
ඒ නිහ මේ විදුලි ිර්බුදඹ ේඵන්ධමඹන් හමසභ රංහ විදුලිඵර 

ඳද්ධ ඹ ළන වළඟීභේ ඇ  සිඹලු මදනහ මේ හර්තහ කිඹවිඹ 
යුතු ඹළයි භහ මේ න් බහට මඹෝජනහ යනහ.  

මේ හර්තහමේ  මඵන විධිඹට West Coast Power Private 

Limited එ වදන්න ඵහය මදන්මන් LTL Projects Private 

Limited කිඹන ආඹතනඹටයි. මේ "LTL Projects Private 

Limited" කිඹන ආඹතනඹ ේඵන්ධමඹන් ිමප් COPE එමේ 

බහඳ  සුනිල් වඳුන්මන්   භන්ත්රීතුභහ විමලේමඹන් විග්රව ශහ.  

West Coast Power Private Limited කිඹන භහභ වදන්න ඵහය 

මදන්මන් LTL Projects Private Limited එටයි. ඒ ිනු එභ 

භහභ වදන්න ගිහිල්රහ  මඵන විඹදභ ඵළලුමෝ , කිමරෝමොට් 

එේ නිසඳහදනඹ යන්න US Dollars 2,021ේ ගිහිල්රහ 

 මඵනහ.  

ඇමභරිහනු මඳෞද්ලි වවුල් භහභේ විසින් හදන රද 
ඒඊඉස ළරණි ස ඵරහහයඹ වදන්න ඹන්මන් US Dollars 

643යි. ඒ මභහමොට් 163 ඵරහහයඹේ. ඒ හමසභ West 

Coast Power  Private Limited  එ මභහ මොට් 270 

ඵරහහයඹේ නහ. මේ හර හනු තුශභ මරෝම  ිනිේ 
යටර විදුලිඵරහය වදන්න ඹන විඹදභ ළිබඳඵ්  මේ හර්තහමේ 

වන් මනහ. 2010 ිවුන්ද්මද් IEA ඵරහහයඹ වදන්න ගිඹ 

විඹදභ ඇමභරිහනු මඩොරර් 969ේ. EPRI, USA ඵරහහයඹ 

වදන්න 2011 ිවුන්ද්මද් ගිඹ විඹදභ ඇමභරිහනු මඩොරර් 1,060 - 

1,150්  ිතය නහ. Australian Energy Market Operator 

ඵරහහයඹ වදන්න 2012 ිවුන්ද්මද් ගිඹ විඹදභ ඇමභරිහනු 
මඩොරර් 1,002ේ. NREL ඵරහහයඹ වදන්න 2012 ිවුන්ද්මද් ගිඹ 

විඹදභ ඇමභරිහනු මඩොරර් 1,230ේ. මේ හර්තහ   ිනු  
විදුලිඵරහයඹේ වදන්න ළඩිභ විඹදභේ ගිඹ ඵට වන් යරහ 
 මඵන්මන් Energy Markets Authority, Singapore 

විදුලිඵරහයඹයි. 2013 ිවුන්ද්මද් ඇමභරිහනු මඩොරර් 1,152ේ 
ඒ වහ විඹදේමරහ  මඵනහ.  

ිමප් න් විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  නිමඹෝජය 
ඇභ තුභහ මේ ිසථහමේදී න් බහමේ ඉන්නහ. න් නි මඹෝජය 
ඇභ තුභනි, CEB එ වන් ශ ඳරිදි,  ඒ වදන්න 2013 

ිවුන්ද්මද් ගිඹ විඹදභ ඇමභරිහනු මඩොරර් 935.1ේ.  නමු්  West 

Coast Power Company  එ LTL Projects Private Limited 

එ වයවහ යනමොට මේමොල්රන් US Dollars 2,021ේ 

විඹදේ යනහ. CEB එමේ භහභේ න Lanka Transformers 

Limited  - LTL එ - ළන ථහ මශෝ  සිඹඹට 63 මොටස 

ියි  න්මන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹටයි.  සිඹඹට 37ේ එහි 

මේයින්ට ියි  මනහ.  CEB එමන් project එ  LTL 

එට මදනහ. ත්  Company එේ  මඵනහ, "LTL Projects 

Private Limited" කිඹරහ. සුනිල් වඳුන්මන්   භන්ත්රීතුභහ 

ලිනු්  කිේහ හමස මේ LTL Projects Private Limited එ 

ළන විසතය නළවළ. මේමේ විසතය COPE එට රඵහ මදන්මන්්  

නළවළ. මේ Lanka Transformers Limited කිඹන භහමේ 

ඉන්න භරිේහර්, ජඹර්ධන, ළිටිරමස කිඹන තුන් ට්ටුභ 
තභයි LTL Projects Private Limited එමේ්  ඉන්මන්. ඒ 

හමසභ ජඹර්ධන භව් තඹහයි, භරිේහර් භව් තඹහයි West 

Coast Power Private Limited කිඹන භහමේ ඉන්නහ. 

ඇමභරිහනු මඩොරර් 1,250ට වදන්න පුළුන් ඵරහහයඹ, 
මේමොල්රන් එතුමරහ ඇමභරිහනු මඩොරර් 2,021ේ විඹදේ 

යරහ වදනහ.  
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මේ cost එ ළඩි මන්මන් ඇයි? මභළනි ිඳයහධ සිද්ධ 

මන්මන් ඇයි කිඹන මභන්න මේ හයණඹ ළන ිළි වහභ 
මොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි. ඒ හමසභ මේ ඵරහහයඹ වදනමොට එමේ 
වරිභ විහිළු ථහේ  මඵනහ. මේ ජහ  ිඳයහධඹේ. West 

Coast Power Private Limited එමේ audited accountsර 

 මඵන්මන් විඹදභ ඇමභරිහනු මඩොරර් 1050යි කිඹරහ. නමු්  
CEB එට ඒ මොල්මරෝ කිඹනහ ඇමභරිහනු මඩොරර් 2,021ේ 

ඹනහ කිඹරහ.  

න් මරහනහරූඪ භන්ත්රීතුමිඹනි, මභතළනදී තභයි ිඳට ළඹ 
භතු න්මන්.  එමවභ නේ US Dollars 1,000ේ  -කිමරෝ මොට් 

එේ වදන්න ගිඹ ල්ලි- මොමවේටද ගිම ? ඒ හමසභ තභයි  

ඒඊඑස ළරණි ස ඵරහහයඹ වදනමොට, ිවුන්ද්ද පුයහ ළඩ 
යන ර ලතඹ වළටිඹට  සිඹඹට 92ේ  ළඩ යන්න පුළුන් කිඹහ 
කිඹරහ  මඵනහ. නමු්  මසට් මෝසට් ඳර් පුද්ලි භහභ 

ළඩ යන්මන් සිඹඹට 70යි. මේ ළන ිළි ත්  ථහ මශෝ  
Power Purchase Agreements ළන මේ Report එමේ මභන්න 

මභමවභ න් ඹේ  මඵනහ. I quote: 

"Overall, therefore, the WCP PPA appears to represent a very high-

cost choice for Sri Lanka." 

I would like to table* this Report for further 

clarification. 

රංහට උඳරිභ විඹදභේ දීරහ තභයි මේ  Agreement එ 

වන්මන්. මේ Agreement එ ළටලු හිතයි. මේ Power 

Purchase Agreement එයි AES Kelanitissa Agreement එයි 

න්න්දනඹ ශහභ වරිභ ළටලු වතයි. West Coast Power 

Private Limited එමේ recovery rates  මඵනහ. ඒ කිඹන්මන්, 

capital එේ invest  යන්න ණඹ ් තහභ, ඒ ණඹ recover ය 

න්න විමලේ rate  එේ මඹොදහ න්නහ. උදහවයණඹට AES 

Kelanitissa ඵරහයම  base capital cost එ ඇමභරිහනු 

මඩොරර් 135 සිට ඳටන්මන ිවුන්දු 10ේ ඇතුශත මීම මන 
ඹනහ. නමු්  ළහිත නුමදනු න මසට් මෝසට් ඳර් 

පුද්ලි භහමේ නුමදනු 2007 ඳටන් න්මන්. 2013 න 
විට - හිතහන්න්  ඵළවළ - ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 15ේ මේ 

භහභ ු ද්ධ රහබඹ රඵහ න්නහ. මඩොරර් බිලිඹන 15ේ රඵහ 
න්න භන්, ණඹ මන recovery rate එ එමවභභ ඹනහ. ඒ 

හමසභ recovery rate එ එන්න එන්න ළඩි නහ. ඒ ිනු, 

2031 න විට මඩොරර් බිලිඹන 335.7ේ ිළි මනහ. මභන්න 
ඵරන්න. මඩොරර් බිලිඹන 335.7ේ යජඹට එනහ නේ භේ 

නළවළ. මේ මුදල් මොතළනටද ඹන්මන් කිඹහ ිළි නිළයදි මොඹහ 
ත යුතුයි. මේ Power Purchase Agreement එට ිනු, 

හභහනයහධිහරිතුභහමස ිර්ථ නිරූඳණඹට ිනු, 2031 නතුන් 

මේ Agreement එමන් ඹන්න ඕනෆ. මභඹ ඵයඳතශ මරය 

ිඳයහධඹේද ඹන ළඹ ිඳට  මඵනහ.  

ශ්රී රංහ යජ ඹ විසින්  මඵන භහභට ව ත්  
මඳෞද්ලි භහේ ත්රි් ඹට මඩොරර් බිලිඹන 335ේ මන්න 

මනහ. මේ SriLankan Airlines එමේ ඳහඩු හමස තුන් 

ගුණඹේ නහ. ඒ නිහ ිළි මේ ළන වහභ මොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි. 
විමලේමඹන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ සිටින  වවදඹ 

හේිතඹේ  මඵන ඉංකයමන්න්න් ව සිඹලු මදනහ එනේ සිඹඹට 
ිනට ළඩි  ළිරිමන් ජහ ඹ මනුමන් ිළි ඉල්රහ සිටිනහ, 

මේ ළන මොඹහ ඵළලීභ වහ ඉදිරිඹට ඳළමිමණන්න කිඹහ. සිඹඹට 

10ේ නළ් නේ ඊට්  ඩහ ිඩු ළිරිමස වුභනහ භත 

රිඹහ් භ න ඩීල් විදුලිඵරහය ේඵන්ධ  මඵන මේ 

භහයාඹහ ළන ඉදිරිම දී සිඹලු මදනහ එතුීම මොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි. 
භහ තුටු මනහ, ඳේ විඳේ භන්ත්රීන් වමඹෝමඹන් මේ 

ළන ථහ ශහ. මේ රලසනඹ ිඳ නියහයණඹ ය ත යුතුයි. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුමිඹනි, මේ රලසනඹ නියහයණඹ ය 
් මතෝ , ිඳට මරොකු රලසන මොඩේ  නියහයණඹ ය න්න 

පුළුන්. 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ළන න්ණු මොඹහ ඵරනමොට, රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තභයි යහජය ආඹතන ිතය මරොකුභ 

රේඳහදන  මඵන තළන. මේ ආඹතනම   බිලිඹන 150 200 
purchasing  වළභ ිවුන්ද්දභ මනහ. මේමේ audited account 

එේ   මඵනහද? Audit මන්මන් මොමවොභද කිඹන හයණඹ 

ඵයඳතශ ළටලුේ මනහ. මේ ළටලු ඇ  මන්මන් මභන්න 
මභතළනදීයි. ිළි හිතමු ිළි න්ළිඹල් 3.00ට න්නහ ජර විදුලි 
ඵරඹ න් හ මයශළිටිඹ විදුලිඵරහයමඹන්  න්ළිඹල් 41ට 

විදුලිඹ මිරදී න්නහ. මයශළිටිමඹන් න්ළිඹල් 41ට විදුලිඹ 
න්නමොට මන සිදුීමභ audit මරහ නළවළ කිඹන එ 

ඳළවළදිලිභ හර්තහමේ වන් මනහ.  

මේ හර්තහමේ වන් වුණු ත මදඹේ ළන කිඹන්න 
ිලයයි. ළරණි ස ඒඊඑස ඵරහහයඹට ඩහ මසට් මෝසට් 
ඵරහහයඹ වයවහ purchase  යන එමන් recovery cost එ 

ිටගුණඹේ ළඩියි. හභහනයහධිහරිතුභහ මවෝ වුන් මවෝ 

කිඹනහ, "මේ වරි" කිඹරහ. එමවභ නේ මභන්න මේ report 

එ වරිඹට කිඹරහ ිඳට ිර්ථ දේරහ මදන්න. මභොේද, මේ 
report එමන් කිඹන්මන්? ිටගුණඹේ ළඩිමඹන් මරහ ිළි 

විදුලි ඵරඹ රඵහ න්මන් ඇයි? 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුමිඹනි, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  
සිදු න හර්ඹඹන් මද ඵරන විට රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 
මඳෞද්ලි ආඹතනඹේද කිඹරහ මරහට භට හිමතනහ. 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ දිවහ ඵළලුහභ, එහි සිදු න මඵොමවෝ 
රිඹහදහභඹන් outsource යරහයි   යන්මන්.  

උදහවයණඹට විදුලිඵරහය වළදීභ -construction of power 

plants-, ේමරේණ භහර් වළදීභ -construction of transmission 

lines-, මඵදහ වළතිමේ භහර් -construction of distribution lines-, 

සර ිතු ඳරහ ඳහයල් ු ද්ධ කිතිභ -wayleave clearance-, 

line shifting, providing new connections, hiring of vehicles 

ඹනහදි  ඔේමෝභ මද්ල් outsource යනහ. එමවභ නේ රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට  මඵන එභ යහජහරිඹ මභොේද? 
විදුලිඵර ඳද්ධ ම  විදුලිඵර රිඹහදහභඹ, රේඳහදන රිඹහලිඹ වහ 
මරය ශභනහයණඹ ආදිඹ විතයයි යන්මන්. මභන්න මේ 

තභයි ි ඳට  මඵන රධහනභ ළටලු න්මන්. 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ තභයි රංහමේ ඉන්න මවොභ 

උතුන් ළිරි ඉන්මන්. වවදඹ හේිතඹේ  මඵන ඒ උතුන් සිඹලු 
මදනහමන්භ ිළි ඉල්ලීභේ යනහ. වවදඹ හේිතඹේ නළ  ි ඹට 
ිළි කිඹනහ, "එබඳඹට ඵළවළරහ ඹන්න." කිඹරහ. වවදඹ හේිතඹේ 
 මඵන සිඹඹට 90ට ළඩි ළිරිට ිළි කිඹනහ, "නළඟිටින්න, 

මේ යමට් සිඹලුභ ජනතහ මනුමන් ිළි විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ මේ 
භහයාඹහමන් මේයහත යුතුයි." කිඹහ. ඇයි එමවභ කිඹන්මන්? න් 
ඳහඨලී ්ේළි ඇභ තුභහ කිේහ මස මභහමොට් 3,800ේ 

නිසඳහදනඹ යනහ. ිඳට රඵහ මදන්න  මඵන්මන් මභහමොට් 
2,200යි. හභහනයමඹන් peak hoursරදී මභහමොට් 2,200ේ 

රඵහ  මදනහ. උදහවයණඹේ විධිඹට කිේමෝ , ඳළඹ 8ේ විතය 

මභහමොට් 900ේ ව ඉ රිමඹන් ඳළඹ 12ේ විතය මභහමොට් 
1,700ේ ආදී ලමඹන් රඵහ මදනහ. න් නිමඹෝජය ඇභ තුභහ 
මේ න් බහමේ සිටින මරහමේ ිළි එතුභහට රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරම  ශභනහහරි් ඹ ළන මඹෝජනහේ යනහ.  

1327 1328 

————————— 
*  පුසතකලම  තඵ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

විමලේමඹන් ඳහඨලී ්ේළි යණ ඇභ තුභහ්  මභතළනදී 
භතු ශහ, SCADA, EMS කිඹන systems තභ රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ තුශ ඇ  යරහ නළවළ කිඹහ. ඒ මේ හර්තහමේ 

ඳළවළදිලි වන් යරහ  මඵනහ. මේ ළන ිවුන්දු 5ේ, 6ේ 
 සමේ ථහ යනහ. නමු් ,  විදුලිඵර භහයාඹහ විසින් ඒ 
ශේනහ. ඒ ්රභඹ ඇ  වුමණෝ  ඔඹ හිල් ඔේමෝභ වන්න 

පුළුන්. ඒ නිහ හිතේ ඳපුේ  මඵන, මඵොමවොභ භවන්සි මරහ 
ළඩ යන විදුලිඵර භ්ඩඩරම  දේ ඉංකයමන්න් 
භව් න්න්මන් ිළි ඉල්රහ සිටිනහ, ඔඵතුභන්රහ මේට 

මලි් ඹ න්න කිඹහ. ඔඵතුභන්රහට ිළි ඒ ආශිර්හදඹ රඵහ 
මදනහ. ඳළවළදිලිභ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ රිඹහ් භ 
න භහයාඹහට එමයහි මන්න. ඒ වහ මේ යට ජඹග්රවණඹ 

යන්න. ඒ හමසභ යමට් සිඹලු ජනතහට ිලය විදුලි ඵරඹ 
රඵහ දීභ වහ මඳයට එන්න කිඹන ආඹහ්නඹ ව ඉල්ලීභ 
යමින් භහ නිවඬ මනහ. 

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුමිය 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මඵොමවොභ සතු යි, න් භන්ත්රීතුභහ.  

මීශඟට, න් ඥහනමු් තු ශ්රීමන්න් භන්ත්රීතුභහ. 

 
[தற.த. 4.51] 

 

න් ඥහනමු් තු ශ්රීමන්න් භවතහ 
(ரண்புறகு ஞரணபத்து ஸ்ரீகசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
 தகப கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்ககப, 

இன்கந றரப்ததரபைபரண றன்துண்டிப்பு தரடர்தரக 

ததரபைத்ரண கரனத்றல் உகரற்நக் கறகடத்கக 

றட்டு, பபௌல் உங்களுக்கு ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்கநன். இன்கந கரனகட்டம் து ன்தகப் 

தரர்க்கறன்நகதரது, ரங்கள் கடந் கரனத்கப் தற்நறச் 

சறந்றக்ககண்டிர்கபரக இபைக்கறன்கநரம். ரங்கள் 

ஆம்தத்றல் கட்கட பெகத்றபௌபைந்து றசர பெகத்துக்குள் 

ந்து, ககத்தரறல் பெகம், கல் தரறல்நுட்த பெகம் 

ன்கறன்ந புற பெகத்துக்குள் ரழ்ந்துதகரண்டிபைக்கறன்கநரம். 

ககத்தரறல் பெகம், கல் தரறல்நுட்த பெகம் ன்ந இந் 

இண்டு பெகங்களும் றன்சரத்றணரல் உறர்ப்தறக்கப்தடுகறன்ந 

பெகங்கள் ன்தக ரங்கள் கணத்றற்தகரள்ப கண்டும். 

ஆகக, ரங்கள் ரழ்ந்துதகரண்டிபைக்கறன்ந இந்க் ககத் 

தரறல் பெகம், கல் தரறல்நுட்த பெகம் ன்தற்பொக்கு 

றன்சரரணது றகவும் பக்கறரண உறர்ப்ததரபைபரக 

அகந்றபைக்கறன்நது. ஆறன், றன்சரம் இல்னரல் இந்த் 

கல் தரறல்நுட்த பெகம், ககத்தரறல் பெகம் ன்தண 

இங்க படிர அபவுக்கு றகவும் பக்கறரண கபைப் 

ததரபைபரக, உறர்ப்ததரபைபரக அது இபைக்கறன்நது ன்தக 

ரங்கள் றபங்கறக்தகரள்கறன்கநரம். இவ்ரநரண சூழ்றகன 

றல், றன்துண்டிப்பு ன்தது க்ககப றகவும் அதசபகரறப் 

தடுத்துகறன்ந எபை றகழ்ரக அகந்துறடுகறன்நது.  

அண்கறல் ற்தட்ட றன்துண்டிப்புக் கரரக 

தனறரண ககள்றகள் க்கள் த்றறல் ளந்ண. இந் றன் 

துண்டிப்தரணது அசறன் கணக்குகநறணரல் ற்தட்டர? 

ன்ந எபை ககள்ற ளந்து. அடுத்ரக இந் அசறகண 

சங்கடத்துக்குள் ஆழ்த்துற்கரக ரசகர ககனகள் 

தசய்ப்தட்டிபைக்கறன்நணர? ன்ந இன்தணரபை ககள்ற 

ளந்து. து ப்தடிரக இபைந்ரபம், க்ககபப் 

ததரபொத்ட்டில் அர்களுக்கு றன்சரத்க ங்க 

கண்டி ரர்லகக் கடகப்தரடு அசுக்கு இபைக்கறன்நது. எபை 

கரனத்றல் குப்தற றபக்கறல் ரழ்ந் பெகம் இபைந்து. அந் 

குப்தற றபக்குக் கனரசரத்றபௌபைந்து றடுதட்டு ரங்கள் 

ற்கதரது றன்சர கனரசரத்துக்குள்  ந்றபைக்கறன்கநரம். 

ற்கதரது றன்சரப் தரகணக்குப் தக்கப்தட்ட எபை 

றகனறல் க்கள் ரழ்ந்து தகரண்டிபைக்கறன்நரர்கள். இந்ப் 

தரகணக்குப் தக்கப்தட்ட க்ககபத் றடீதன்பொ ஏர் இபைள் 

பெகத்துக்குள் ள்ளுரணது, அர்களுக்கு றகவும் 

கடிணரண, அதசபகரறரணதரபை சூழ்றகனக 

உபைரக்கும்.  

1996க்குப் தறற்தட்ட கரனத்றல் இனங்ககறல் ற்தட்ட றக 

லண்ட றன் துண்டிப்தரக அண்கறல் ற்தட்ட றன் 

துண்டிப்பு தறவு தசய்ப்தட்டிபைக்கறன்நது. உண்கறல் 

க்கள் ல்கனரபைம் றன்சரத் ககக அறகரறத்துக் 

தகரண்டிபைக்கறன்ந கரனகட்டத்றல் அந் அறகரறப்புக்கு ற்ந 

றத்றல் றன்சர உற்தத்றபெம் அறகரறத்துச் தசல்ன 

கண்டிது இல்தரண எபை றடரக இபைக்க கண்டும். 

ரநரக, றன்சர உற்தத்ற குகநந்து றன் தரகண 

அறகரறத்துக்தகரண்டு தசல்பரக இபைந்ரல் றன்சரத்றல் 

தற்நரக்குகந ற்தடும்.  இவ்ரநரக றன் துண்டிப்புக்கள் 

ற்தடுகறன்நகதரது அசு பன்றட்டறடல்கள் பனரக அற்கு 

ரற்நலடரக ன்ண தசய்னரதன்ந எபை கறப்கதப் தற்நற 

சறந்றத்றபைக்க கண்டும். தணன்நரல், க்ககபப் ததரபொத் 

ட்டில் ரன் ற்தகணக குநறப்தறட்டகப் கதரன்பொ அர்கள் 

றன்சரத்துக்கு தக்கப்தட்டுறட்டரர்கள். அர்கள் றன் 

எபறக்குப் தக்கப்தட்டிபைக்கறன்நரர்கள்; றன்றசறநறக்குப் 

தக்கப்தட்டிபைக்கறன்நரர்கள்; குபறர்சரணப் ததட்டிகளுக்குப் 

தக்கப்தட்டிபைக்கறன்நரர்கள்; குபறபட்டல் அகநகளுக்குப் 

தக்கப்தட்டிபைக்கறன்நரர்கள். அப்தடிப் தக்கப்தட்ட க்ககப 

அந் றகனறபௌபைந்து எபை றத்றரனகநம் கபொ 

றகனறல் கத்றபைப்ததன்தது கடிணரண எபை றடரகும்.  

லர் றன் உற்தத்றரணது தன கரங்கபரல் 

தரறக்கப்தடுதுண்டு. அரது ட்சற ற்தடுகறன்ந 

ககபகபறல், க வீழ்ச்சற குகநகறன்ந ககபகபறல் றன் 

உற்தத்றறல் டங்கல் ற்தடுதன்தது இல்தரகும். லர் 

றன்சரத்றல் டங்கல்கள் ற்தடுகறன்நகதரது தறப்டரக 

அடுத் றன் உற்தத்ற தற்நற சறந்றக்ககண்டிர்கபரக 

ரங்கள் இபைக்கறன்கநரம். நுகச்கசரகன அணல் றன் 

உற்தத்ற றகனம், சம்பூரறல் அகறபைக்கறன்ந அணல் றன் 

உற்தத்ற றகனம் தற்நறதல்னரம் ரங்கள் ககக்கறன்கநரம். 

அக தற்நற க்கள் த்றறல் தல்கபொதட்ட றர்சணங்கள் 

ற்தட்டுக்தகரண்டிபைக்கறன்நண. நுகச்கசரகனறல் அகந் 

றபைக்கறன்ந அணல் றன் உற்தத்ற றகனம் தற்நற சறன 

றர்சணங்ககப  ஊடகங்களுக்கூடரக அண்கறல் ககட்கக் 

கூடிரகவும் தரர்க்கக்கூடிரகவும் இபைந்து. ந்தரபை 

உற்தத்றறகணபெம் கற்தகரள்கறன்நகதரது அறல் ங்களுக்கு 

எபைதக்கத்றல் சரகங்கள் இபைந்ரல் பொதக்கத்றல் 

தரகங்களும் இபைக்கத்ரன் தசய்கறன்நண. தரக றடங் 

ககபக் ககபந்து வ்ரபொ சரகத் ன்கககபக் கூட்டிக் 

தகரள்பனரம் ன்தது தற்நற ரங்கள் அநறறல் பூர்ரகச் 

சறந்றக்ககண்டி றகனறல் இபைக்கறன்கநரம்.  

து ரட்டின் ததபைம்தரனரண இடங்களுக்கு 100 

சவீரண றன்சர சறகள்  கறகடத்றபைப்தரகப் 

புள்பறறதங்கள் கூபொகறன்நண. அகககப, கறபறதரச்சற 

கதரன்ந ரட்டங்களுக்கு 85 சவீரண றன்சர 

சறகள்ரன் கறகடத்றபைக்கறன்நண ன்ந தசய்றபெம் 

இபைக்கறன்நது. து ப்தடிறபைந்ரபம் து ரட்டின் ல்னரப் 

தகுறகளுக்கும் - டக்கரக இபைக்கட்டும்; கறக்கரக 
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இபைக்கட்டும்; தற்கரக இபைக்கட்டும்; கனகரக 

இபைக்கட்டும் - இந் றன்சரம் தசன்நகட கண்டும். அந் 

றன்சரத்றன் பனரக ங்களுகட தல்கபொதட்ட 

றடங்ககப ஆற்நக்கூடி றத்றல் க்களுக்கு சறகள் 

அபறக்கப்தட கண்டும். வீடரக இபைக்கட்டும், ரடரக 

இபைக்கட்டும், உனகரக இபைக்கட்டும், றன்சக்ற இல்னரல் 

இங்க படிர அபவுக்கு இன்பொ றன்சரத்றன் கக 

அறகரறத்துக்தகரண்டு தசல்து ங்களுக்குத் தரறபெம்.  

ற்தகணக எபை கபைத்து கூநப்தட்டிபைந்து. அரது, 

ங்களுகட றன் உற்தத்ற றகனங்கபறல் கரப்தடுகறன்ந 

சரணங்கள் அல்னது உற்தத்றக் கபைறகள் லண்டகரனம் 

தரறத்கறணரல் தளகடந் றகனறல் கரப்தடு 

கறன்நண அல்னது கரனரறரகறறட்டண ன்ந கபைத்துகளும் 

இபைக்கறன்நண. ஆகக கரனரறரகறன்ந கக்கும் 

தரர்த்றபைக்கரல் அந் உறரறப்தரகங்ககப ரற்நற, 

அற்பொக்குப் தறனரக புற தரகங்ககப - புற கபைறககப - 

புற சரணங்ககபப் ததரபைத் கண்டி ககறபைக் 

கறன்நது. து றன் உற்தத்றப் தரகங்கள் அல்னது தகுறகள் 

கரனரறரகறகர அல்னது தளகடந்கர இபைந்ரபம் 

இன்நதரபை றத்றல் இது ரசகர ககனரக இபைக்கனரம் 

ன்பொகூட றர்சறக்கப்தடுகறநது. து ப்தடிரக இபைந்ரபம் 

றன்சரத்க ங்குகறன்ந றடத்றல் டங்கல்கள் - 

கடகள் ற்தடுகறன்நகதரது அகணச் சலர்தசய் கண்டி 

ரர்லகப் ததரபொப்பு அசுக்கு இபைக்கறன்நது. குநறப்தரக, இந் 

றன்சரத்கரடு தரடர்புதட்டிபைக்கறன்ந அகச்சுக்கு 

இபைக்கறன்நது.  

ரங்கள் தரட்டதுதட்டற்தகல்னரம் கண்டது றன்நற் 

தகல்னரம் குகநகூபொகறன்ந றர்க்கட்சறரக இபைக்க 

றபைம்தறல்கன. சரறரணற்கநச் சரறதன்பொம் நரண 

ற்கநத் தநன்பொம் தசரல்பகறன்ந எபை பற்கதரக்கரண  

றர்சணத்கச் தசய்கறன்ந தரங்கறல் தசற்தட 

கண்டுதன்ந றகனப்தரட்டில் இபைக்கறன்கநரம். இப்கதரது 

கப் தகுறகள் கூடுனரண றன்சர சறககபப் 

ததற்நறபைந்ரபம் அறகஷ்டப் தறகசங்கபறல் இபைக்கறன்ந சறன 

குக்கறரங்களுக்கு இன்ணபம் றன்சரம் தசன்நகட 

றல்கன. குநறப்தரக, ட்டக்கபப்பு ரட்டத்க டுத்துக் 

தகரண்டரல், அங்கு  ரகணகபறன் தங்கம் இபைக்கறன்ந 

இடங்கபறல் றன்சர கபௌகள் அகக்க கண்டி கக 

இபைக்கறன்நது. இந் றன்சர கபௌககப அகக்கறன்நகதரது 

றச்சரக அற்பொக்கு றன்சக்றறகணப் தரய்ச்ச கண்டி 

ககறபைப்தணரல் அவ்ரநரண இடங்களுக்கும் றன் 

றறகரகம் தசய் கண்டி ககப்தரடிபைக்கறன்நது 

ன்தகபெம் கூநறக்தகரள்கறன்கநன்.   

அத்துடன், இன்பொ து ரர்கள் கற்நகனச் சரறரண 

பகநறல் தகரண்டுதசல்ற்கு இந் றன்தணரபற அல்னது 

றன்சர சற பக்கறரணரகக் கரப்தடுகறன்நது. ணக, 

சற குகநந் றகனறல் அறகஷ்டரண தறகசங்கபறல் 

கற்பொக்தகரண்டிபைக்கறன்ந ரர்கபறன் னன் கபைற இந் 

றன்சர சறறகண அந்ப் தறகசங்களுக்கும் ங்க 

கண்டும்.  அதுட்டுல்னரல் உத றன்சர றகனங் 

ககபக் தகரக்கட்டிச்கசரகன கதரன்ந தறகசங்கபறல் 

அகப்தன் பனரக இந் றன்சர சறறகண 

ங்குகறன்ந றடத்றகண இனகுதடுத்துதுடன் அங்கு 

றன்கடகள் ற்தடுகறன்நகதரது அது தற்நற தசய்றககபப் 

ததபொற்கும் க்கள் றன் டங்கல்கபறபௌபைந்து றடுகன 

ததபொற்கும் ரய்ப்தரக இபைக்கும். ணக, ரன் 

கூநறக்தகரள்கறன்ந எபை பக்கறரண றடம் ன்ணதன்நரல், 

கஷ்ட, அறகஷ்ட தறகசங்களுக்கு இந் றன்சர சற 

ங்கப்தடறல்கன. குநறப்தரகச் தசரல்னப்கதரணரல் 

பங்ககப ங்குகறன்ந றடத்றல் இன்பொம் து ரட்டில் 

தரதட்சறபைக்கறன்நது.  குநறத் எபை கரனத்றல் றன்சர 

சறரணது தறரண வீறகளுக்கு அண்கறபள்ப 

வீடுகளுக்கும் கட்டிடங்களுக்கும் ட்டுக ங்கப்தட்டது. 70 

வீரண க்கள் ரழ்கறன்ந கறரங்களுக்கு அந் சற 

ங்கப்தடர எபை றகனக இபைந்கதரறபம், ற்கதரது 

அறகரண கறரங்களுக்கு றன்சர சற 

கறகடத்றபைக்கறன்நது. ஆணரபம் அற தரகனறபௌபைக்கறன்ந 

றகவும் கஷ்டரண கறரங்களுக்கு இந் றன்சர இகப்பு 

ககபப் ததபொறல் க்கள் கஷ்டத்க றர்கரக்கறக் 

தகரண்டிபைக்கறன்நரர்கள். ணக, இந்க் கஷ்டங்ககபத் 

லர்க்கக்கூடி றத்றல், அர்கபறன் ழ்கறகணக் 

கபைத்றற்தகரண்டு கர எபை ககறல் அர்களுக்கு உவும் 

றத்றல் அசு தசற்தடகண்டும்.   

அண்கறல் ட்டக்கபப்தறற்கு றஜம்தசய் தறற 

கச்சரா் அஜறத் ததகர அர்கள் குநறப்தறட்ட எபை கபைத்து 

ணக்கு ஞரதகத்றற்கு பைகறன்நது. அரது, இந் 

ஆண்டுக்குள் ல்னர இடங்களுக்கும் றன்சரத்க ங்கு 

கறன்ந எபை தசற்நறட்டத்றகண பன்தணடுக்கப் கதரரகவும் 

க்கபறடம் அறகரண கட்டங்ககப சூபௌக்கரல் எபை 

க அடிப்தகடறல் அர்களுக்குரற கட்டங்ககப 

சூபௌத்துக் தகரள்தன்பொம் எபை கபைத்றகணக் குநறப் 

தறட்டிபைந்ரர்.  அந்க் கபைத்ரணது உண்கறல் 

தசற்தரடரக ரபொற்கு ற்நறத்றல் அந் அகச்சு 

குநறத் டடிக்ககககப டுக்ககண்டுதன்பொ கூநறக் 

தகரள்கரடு, கட்டரரக இணறபைம் கரனங்கபறல் 

றன்துண்டிப்புக்கபறல்னரல் க்கள் றகவும் இனகுரண 

றத்றல் றன்சர சறறகணப் ததற்பொக்தகரள்ற்குரற 

தசற்தரடுககப இந் அசரங்கம் கற்தகரள்ப கண்டு 

தன்பொம் ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.   

அத்துடன் இன்நதரபை றடத்கபெம் ரன் இங்கு 

சுட்டிக்கரட்ட கண்டும்.  அரது, இந் றன்சர சகத 

சரர்ந் தறகளுக்கு அந்ப் தகுறககபச் கசர்ந்ர்ககபச் 

கசர்த்துக்தகரள்கறன்ந றடத்றல் தரதட்சம், தக்கச்சரர்பு 

ன்தண இல்னரல் ல்னரட்சற ன்பொ தசரல்கறன்ந அந்க் 

கபைப்ததரபைளுக்கு உண்கக ங்கக்கூடி றத்றல் 

றணங்கள் ங்கப்தடகண்டும்.  ஆணரல், சறற்போறர் 

றணங்ககப டுத்துப்தரர்க்கறன்நகதரது ந்த் றகக் 

கபரக இபைந்ரபம், ந் அகச்சரக இபைந்ரபம் அந் 

றணங்கபறல் இன்பொம்கூட தரதட்சம், தக்கச்சரர்பு ன்தண 

இடம்ததபொகக் கரக்கூடிரக இபைக்கறன்நது.  

ஆளுங்கட்சறறகணச் சரர்ந்ர்கள், றர்க்கட்சறறகணச் 

சரர்ந்ர்கள் ன்கறன்ந அந் கதங்கள் இன்ணபம் 

கரப்தடுகறன்நண. அண்கறல் கல்றகச்சு, சுகரர 

அகச்சு கதரன்ந அகச்சுக்களுக்கரண றணங்கள் 

ங்கப்தட்டண. இபைந்ரபம், தன தகுறகபறல் சறற்போறர் 

தற்நறடங்கள் இபைந்தும் அற்பொக்கரண றணங்கள் 

ங்கப்தடறல்கன. இககதரன்பொரன் இந் றன்சர சகத 

சரர்ந் றணங்களும் தரதட்சற்ந ககறல் ங்கப்தட 

கண்டும். 
 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුමිය 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 

ගරු ඥනමු කතු ශ්රීමන්සන් භහත 
(ரண்புறகு ஞரணபத்து ஸ்ரீகசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Okay.   
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ඳහර්ලිමේන්තු 

றன்சர சகத சரர்ந் றன்ணறல் தறகபறல் ஈடுதடுகறன்ந 

ர்களுக்கரண றணங்ககப ங்குகறன்நகதரது அந்ந்ப் 

தறகசங்கபறல் ரழ்கறன்ந தடித் இகபஞர் பெறகளுக்கு 

பன்நரறக ங்கப்தடகண்டும். ஆளுங்கட்சறக்கு 

ரக்கபறத்ர்கள், றர்க்கட்சறக்கு ரக்கபறத்ர்கள் ன்ந 

தறரறறகணக் ககரட்டிகணக் கரட்டரல் - ஆளுங்கட்சற, 

றர்க்கட்சற ன்ந கதம் தரர்க்கரல் - எவ்தரபை துகநறபம் 

றணங்ககப ங்குகறன்நகதரது ல்னரட்சற ன்ந 

அடிப்தகடறல் தரதட்சறல்னரல் தசற்தட கண்டும்.  

அவ்ரநறல்னரதுறட்டரல் ல்னரட்சற அசு ன்தது, எபை 

ககரட்தரடரக இபைக்க படிபெக எற, அது எபை தசற்தரட்டு 

அசரக இபைப்தற்கு ரய்ப்தறல்கன. ககரட்தரட்டு அசுககப 

றட தசற்தரட்டு அசுகள்ரன் உண்கரண ல்னரட்சற 

அசுகபரக இபைக்கபடிபெம். ணக, ரன் சுட்டிக்கரட்டி 

இந் றடங்ககபக் கணத்றற் தகரள்கரடு, றர்பைம் 

கரனத்றல் றன்கடகளும் றன்சரசகத தரடர்தரண 

எளங்கலணங்களும் ற்தடரல் உரற அகச்சு குந் 

டடிக்ககககப டுக்ககண்டுதன்பொ ககட்டு, 

றகடததபொகறன்கநன்.  ன்நற. 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුමිය 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීශඟට, න් විකයත මේන්මොඩ භන්ත්රීතුභහ. 

ඊට රථභ, වුන් මවෝ න් භන්ත්රීයමඹේ, මරහනඹ වහ 
න් එඩ්ඩ් ගුණමේය භන්ත්රීතුභහමස නභ මඹෝජනහ යන්න. 

   
ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුමිඹනි, ''න් එඩ්ඩ් ගුණමේය 
භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ''යි භහ මඹෝජනහ යනහ.  

 
ගරු මුජිබුර් ෙහුභන් භහත  
(ரண்புறகு பஜறபுர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 
විසන් සථිෙ කෙන ලමේ. 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 

 
රශ්නය විභසන ලදින්,  සබ සේභත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ශ්රියනි විමේවික්රභ භහ කමිය මලසනමයන් ඉව ක 

වමයන්,  ගරු එඩ්වඩ් ගුණමසේකෙ භහත මලසනරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றகஜறக்கற 

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு ட்ட் 

குகசக அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 

the Chair and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් විකයත මේන්මොඩ භන්ත්රීතුභහ, ථහ යන්න. 

[ි.බහ. 5.07] 

 

ගරු විජිත මබ්රුමගොඩ භහත 
(ரண்புறகு றஜற கதபைதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, විදුලිඵර ිර්බුදඹ ළිබඳඵ 

ආ්ඩඩු ඳේ ඹ විසින් ඉදිරිඳ්  ශ හලීන ල් තළීමේ 
මඹෝජනහට ිදවේ ඉදිරිඳ්  කිතිභට ිසථහ රළී භ ළන භහ 
තුටු නහ. 

විමලේමඹන්භ ිද ිළි ථහ යන්මන්, භසතඹේ විධිඹට මේ 
යමට් ආර්ක ඹට, ජන ජීවිතඹට, මමශ යහඳහය ටයුතුරට 
ඵරඳහන ඉතහ ළද්  හයණඹේ ේඵන්ධයි. මේ ළිබඳඵ 
විවිධ වූ ිදවස, මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  වුණහ. මොමවොභ වුණ් , 

විදුලිඹ කිඹන එ මේ යමට් ජනතහට ිතයලය මේහේ 
විධිඹට ිළි දකිනහ.  

විමලේමඹන්භ, 1895 ජූලි භහම දී මොශම, රිසටල් ීමදිම  
ඇයමූ කුඩහ තහඳ ඵරහහයඹකින් තභයි ඳශමු තහට මේ යටට 

විදුලි ආමරෝඹ රළබුම්ඩ. ඊට ඳසු 1902දී මොශම ට්රෆේ යථ 
භහර් වහ විදුලි භහභ බිහි වුණහ. 1926දී තභයි යජම  විදුලි 
මදඳහර්තමේන්තු බිහි වුම්ඩ. ර්තභහනම  ඳ න රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ බිහි වුම්ඩ 1969 ර්ම දීයි.  

එදහ මභදහතුය රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ භඟින් මේ යමට් 
භසත ජනතහටභ විදුලි ිලයතහ ළඳයීමේදී, ඹේ ඹේ මේහන් 
ඉසට කිතිමේදී මනොමඹේ ළටලු, රලසන ඇ  වුණු ඵ ිළි වුන්්  

දන්නහ. මොමවොභ වුණ් , නහරි රමද්ල ඇන්ණහභ, සීමිත 
ග්රහමීඹ රමද්ලරට මුරදී විදුලිඹ රඵරහ දුන්නහ. ිඳට භතයි, 
1994 න විට රංහමන්භ සිඹඹට 44 ඳභණ රභහණඹටයි 

භසත විදුලි ඵරඹ ඳඹහ  බුම්ඩ. නමු් , මේ න විට මඳොදු ජන 
එේ්  මඳයමුණ වහ එේ්  ජනතහ නිදවස න්ධහන ආ්ඩඩු 
ඹටම්  රංහමේ සිඹඹට 98 දේහ රභහණඹට  විදුලිඹ රඵහ 
දීභට පුළුන්භ රළබුණහ. එඹ යටේ විධිඹට ් තහභ, ිමප් යට 

රළූ විමලේ ජඹග්රවණඹේ කිඹහ භහ හිතනහ. 

ිළි දන්නහ, ිමප් යට දුප්ඳ්  යටේ ඵ. ංර්ධනඹ මමින් 
ඳ න යටේ විධිඹට  බුණු ශ්රී රංහ භළදි ආදහඹේ රඵන යටේ 
ඵට ඳ්  න විට, ඒ භළදි ආදහඹේ රඵන යමට් ජී්  න 

පුයළසිඹන්මස ජන ජීවිතඹ හර්ථ ය න්නට විමලේමඹන්  
විදුලිඹ  ි තයලය මදඹේ.  

ිද න විට, විදුලිඹ ළිබඳඵ යමට් භසත ජනතහ තුශ ඹේ 
කිසි ළ ංහේ භතු මරහ  මඵනහඹ කිඹහ ිඳ දන්නහ. 

මභොද, භහ වඹේ ඇතුශත, තුන් තහේ භසත විදුලිඵර 
ඳද්ධ ඹභ බි ළටීභේ සිද්ධ වුණහ. ඳශමුළනි තහමේ ඳළඹ 9ට, 
ඳළඹ 10ට  ආන්න හරඹේ විදුලි ඳද්ධ ඹ බි ළටීභ නිහ, මුළු 

භව්  ශ්රී රංහහසී ජනතහභ ිඳුමර් හිටිම . එදහ නිහඩු දේ 
වුණු නිහ යහජය ආඹතනරට රලසනඹේ මනොවුණ් , 
විමලේමඹන්භ ර්භහන්ත ේමේ්රඹට, යහඳහරි ේමේ්රඹට මභඹ 

ඵර්  රලසනඹේ වුණහ.  

මේ ළිබඳඵ භහධය හච්ඡහලින් ිළි දළේහ.  ිදහශ 
ඵරධහරින්ට මභඹ රලසනඹේ වුණහ. මේ හයණම දී, මේ 
ඩහප්ඳල්හති රිඹහේඹ ඹන ම්ෝදනහකු්  එල්ර වුණහ. මේ 

ඩහප්ඳල්හති රිඹහන් ළිටුඳ  විවිධ ්ඩඩහඹේ ඉන්නහඹ 
කිඹන ම්ෝදනහ  n්  ඉදිරිඳ්  ශහ. ිහනම , විදුලි උඳ 
මඳොශරට වමුදහ ආයේහ රඵහ මදන්නට් , මේ ළිබඳඵ 

ඳතිේණ මිටු ළිහිටුන්නට්  ආ්ඩඩු ටයුතු ශහ. 
මොමවොභ වුණ්  ිද විදුලිඵර නිමඹෝජය ිභහතයතුභහ කිේහ,   

1333 1334 

[න් ඥහනමු් තු ශ්රීමන්න් භවතහ] 
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ට්රහන්සමෂෝභර්, ළනි විදුලිඹට ේඵන්ධ ඒ මභරේ නිසි ඳරිදි 

නඩ් තු මනොකිතිභ නිහ මේ මද් සිද්ධ වුණහඹ කිඹන හයණඹ.  

ජර විදුලි ඵරඹ ඳරියඹට හිතය විදුලි රබඹේ ඵ ිළි 
දන්නහ. ජර විදුලි ඵරඹ තුබඳන් යටට විලහර රහබඹේ ඇ  
මනහ. ජර විදුලි ඵරඹට රහසධන විඹදේ විතයයි ඇතුශ්  

මන්මන්. ඳරියඹ ඳළ් මතන් වහනිඹේ මන්මන් නළවළ. විඹදභේ 
ඹන්මන් නළවළ. නමු්  මේ යමට් භසත ජනවනඹභ විදුලිඹ 
රමඹෝජනඹට න්නහ විට, ර්භහන්ත ේමේ්රඹට, යහඳහය 
ේමේ්රඹට, විදුලි ිලයතහන් රඵහ මදන විට, මේ ජර විදුලි 

උ් ඳහදනඹ රභහණ්  මන්මන් නළවළ. මේ නිහ තභයි, තහඳ 
විදුලිඵරහහයරට, ල්ිඟුන් විදුලිඵරහහයරට ඹන්න ිඳට 
සිද්ධ වුම්ඩ.  

හිටපු ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ ිංල 5කින් මේ 
ය ට දියුණු යන්න උ් හව ශ ඵ  ිඳට සිහිඳ්  යන්නට 
පුළුන්. එේ ිංලඹේ තභයි, ඵරලේ  මේන්රඹේ විධිඹට මේ යට 
දියුණු කිතිභට ටයුතු කිතිභ. එහි ර පරඹේ විධිඹට තභයි, සිඹඹට 

44 ඉරහ සිඹඹට 98 දේහ නහරි ව ග්රහමීඹ රමද්ල සිඹල්රභ 
ඇතුශ්  මන විධිඹට ජනතහට විදුලිඹ රඵහ දීභට ටයුතු මශේ. 
ිඳට භතයි, මභොනයහර දිසත්රිේඹ හමස ඈත දිසත්රිේර 

සිඹඹට වතලිස ණනේ ඳභණ වූ විදුලිඹ රළූ  නිහ රභහණඹ, 
සිඹඹට 98 දේහ ේපර්ණ ය න්න පුළුන්භ රළබුණු ඵ. 
රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  නිරධහරින් භවය ඈත ේභහනරට 

විදුලි ඵරඹ රඵහ දීභට ිඳවසු ඵ රහල ශහ. ිඩුභ තයමින් එ 
නිට විදුලිඹ රඵහ මදන්න න්ළිඹල් රේ මදට ඩහ ළඩි 
මුදරේ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට විඹදේ යන්න ඵළවළ කිඹන 
හයණඹ වන් ශහ. මමේ නමු් , යජම  භළදිව් ීමභ භත, 

මද්ලඳහරන නහඹ් ම  ඉල්ලීභ භත එළනි ේභහනරට්  
විදුලිඹ රඵහ දීරහ හභහනය ජනතහමස විදුලි ිලයතහ ඉසට 
යරහ මදන්න්  ඳසුගිඹ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහමස ආ්ඩඩුට 

පුළුන්භ රළබුණහ.  

විදුලි ඵරඹ ඳළඹ 24පුයහභ රඵහ මදන්න, දින 365 පුයහභ 
ි්ඩඩ රඵහ මදන්න ටයුතු කිතිභට යජඹේ විධිඹට  කීභේ 
 මඵනහ. ඒ හමසභ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට් , ඒ 

ිභහතයහංලඹට්   කීභේ  මඵනහ. ඳසුගිඹ භහ 6 හරඹ 
ඇතුශත තුන් තහේ විදුලිඹ ඇන හිටීභ ළිබඳඵ -විදුලිඹ බි 
ළටීභ ළිබඳඵ- විලහර ආන්මදෝරනඹේ ඇ  වුණහ. ිනහතම දී 

එළනි ිදහනේ ත් ් ඹට මුහුණ මනොදීභ වහ ළරසුේ 
වත, ඉරේ වත ටයුතු යන්න ිලයයි කිඹරහ ිඳ 
හිතනහ.  

යමට් විදුලි ිලයතහ ළිබඳඵ ණන් ඵරරහ, තේමේන් 
යරහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඒ ළිබඳඵ රහමඹෝගි ව 
තහේණි විඳුභේ රඵහදීභ ිලය මනහ. ිළි දන්නහ, 
මනොමයොච්ම්ෝමල් ල්ිඟුන් විදුලිඵරහයම  මභහමොට් 900 

විදුලිඵර උ් ඳහදන ලේ ඹේ  මඵන ඵ. ඒ හමසභ 
මයරළිටිම  තහඳ විදුලි ඵරහයම  මභහමොට් 300 විදුලිඵර 
උ් ඳහදන ලේ ඹේ  මඵනහ.    

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඳරියඹට වහනි මනොමන 
විදුලි රබඹන් විධිඹට සර්ඹ ලේ ඹ රමඹෝජනඹට ළනීභ ළද්  

කිඹරහ ිඳ විලසහ යනහ. විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  
නිමඹෝජය ිභහතයතුභහ කිේහ, මේ පුනර්ජනනීඹ විදුලි ඵරඹ 
රර්ධනඹ කිතිභ වහ ළරළසභේ  මඵනහ කිඹරහ. ිළි එතුභහට 

විමලේමඹන්භ භතේ යනහ, එමවභ යන්න පුළුන්භ 
 මඵනහ නේ, ිඩුභ ණමන් විදුලිඵර ිභහතයහංලම  
මොඩනළඟිලිර  මඵන වරඹ පුයහභ සර්ඹ මෝ ිතුයන්නට 
පුළුන්භ  මඵන්නට ඕනෆ කිඹරහ. ඒ හමසභ ඳශහ්  භට්ටමේ, 

දිසත්රිේ භට්ටමේ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  හර්ඹහර මොඩනළඟිලි 

උඩ සර්ඹ මෝ වි යරහ ඒ ආදර්ලඹ මදන්නට ඕනෆ.  රංහට 
ිවුන්ද්ද පුයහභ සර්ඹ ලේ ඹ රළමඵනහ. ඒ නිහ මේ සුර්ඹ 
ලේ ඹ රමඹෝජනඹට ියමන ඳරියඹට වහනි මනොමන 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ ඹේ විධිඹට සර්ඹ ඵරඹ ඳහවිච්චි යන්න 

ිනහතම දී පුළුන්භ රළමඵන්න ඕනෆ. ඒ වහ ආ්ඩඩු 
ටයුතු යයි කිඹන විලසහඹ ිළි තුශ  මඵනහ. භට රළී 
 මඵන හරඹ ින් නිහ භභ මීට ඩහ ථහ කිතිභට 

ඵරහමඳොමයෝ තු මන්මන් නළවළ. මොමවොභ නමු්  ිනහතඹ 
ළන හිතරහ ර්තභහනම  විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ් , ිභහතයහංලඹ් , 
යජඹ් , ඒ වහ ිලය ළරසුේ ටයුතු යරහ ි්ඩඩ ඳළඹ 

24පුයහභ විදුලි ඵරඹ රඵහ මදන්න ටයුතු යන්න කිඹන ඉල්ලීභ 
යමින් භභ නිවඬ මනහ. මඵොමවොභ සතු යි.  

 
[ි.බහ. 5.17] 

 

ගරු විමේඳල මහට්ටිආෙච්ික භහත 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරූඪ  න් භන්ත්රීතුභනි, මේ යමට්  ඳසුගිඹ හර 

ඳරිච්මේදඹ  තුශ  බුණු  විදුලිඹ ි ර්බුදඹ ේඵන්ධමඹන් න් ි කය්  
භහන්නප්මඳන්භ භන්ත්රීතුභහ විසින් බහ ල් තළීමේ 
මඹෝජනහේ ඉදිරිඳ්  ය  ීභ ළන භභ ඉතහභ්  තුටු 

මනහ.  ඒ ේඵන්ධමඹන් ඇ  වුණු ත් ් ඹන් තුබඳන් 
ිනහ ත ම දී  මේ යමට් විදුලිඹ ළිබඳඵ රලසනඹට මභොන ආහයඹට 
විඳුේ මොඹන්නට ිලයද කිඹන හයණඹ ළිබඳඵ ිද 
බහමේදී මදඳහර්ලසම , තුන් ඳහර්ලසම  භන්ත්රීන්න් ථහ ශහ.   

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලේ  
ිභහතයහංලම  ටයුතු ශ න් ්ේළි යණ ඇභ තුභහ ඒ  
ඳළ   ිර්බුදඹ ළිබඳඵ ඉතහභ්  මවොිනන් ඳළවළදිලි න්ණු 

දළේවූහ. ංයහ මල්නරට එමවභ නළ් නේ මන්  මද්රට,  
ඳසුගිඹ ආ්ඩඩුට, ඊට ඉසමල්රහ   බුණු ආ්ඩඩුරට  ම්ෝදනහ 
ය මේ රලසනමඹන් ළරමන්නට ිඳට පුළුන්භේ නළවළ. ිළි 

ඹථහර්ථඹට  මුහුණ මදන්නට  ඕනෆ. භට භතයි, න් ජහන 
ේකුඹුය භන්ත්රීතුභහ කිේහ, ිවුන්දු එවභහයේ මේ ආ්ඩඩු 
 බුණහ, ඒ නිහ මේ රලසනඹ  වින්නට  ඕනෆ තයේ හරඹ ඇ  

කිඹහ. එතුභහ කිඹනහ,  ඳසුගිඹ  භහින්ද යහජඳේ ඳහරනඹ තුබඳන් 
තභයි  මේ ය මට්  ළඩිභ විදුලි ඵරඹේ නිසඳහදනඹ මශේ  කිඹහ. ි ළි  
ඕනෆ මමනකුට  ඕනෆ මදඹේ ථහ යන්නට පුළුන්.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  ඔඵතුභහ දන්නහ  1977 

ර්මඹන්  ඳසමේ ඇ වුණු ආ්ඩඩු මඳයබඳඹ්  එේ තභයි මේ 
යමට් විදුලිඵර නිසඳහදනම  දියුණුේ ඇ  වුම්ඩ කිඹන එ. 
න්  සිරිභහමෝ ඵ්ඩඩහයනහඹ භළ නිඹ ළිබඳඵ  ිද සිහි යන 

මරහමේ  එතුමිඹ ළන ිළි ඳහර්ලිමේන්තු තුශ මෞයමඹන් 
ථහ යන්නට  ඕනෆ. මේ යමට් ඹභේ ශ ිං මද්ලඳහරන 
නහයිහේ වළටිඹට, ිභළ රිඹේ වළටිඹට ිද ි න් 

ජනහධිඳ තුභහමස නහඹ් මඹන් ඵ්ඩඩහයනහඹ ිනුසභයණ 
ේභන්්රණ ලහරහමේදී එතුමිඹ ළිබඳඵ සිහිඳ්  යනහ.  එතුමිඹ 
එදහ මඳොල්මොල්මරන්  යජයටට  භවළලි  ඟ  වයහ  මේ යමට්  

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්නට  ඵරහමඳොමයෝ තු වුණහ.  එමවභ 
යන්නට ගිඹහ නේ  ිවුන්දු  වේ ඹන්නට  බුණහ. නමු්  එදහ 
ිවුන්දු  මවන් වදන්නට ගිඹ ළඩ ළිබඳමශ 1977 මජ්.ආර්. 

ජඹර්ධන භළ තුභහමස යජඹ ඹටම්  න්  හමිණී දිහනහඹ 
භළ තුභහ ිවුන්දු  වඹට සීභහ ය, භළවළලිඹ මඳොල්මොල්මරන් 
යජයටට වයහ වදපු විේමටෝරිඹහ හමස විදුලි ඵරහහය ළිබඳඵ 
ිළි දන්නහ. ඒ තුබඳන් මේ යමට් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ ළඩි  වුණහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

හිනිදුේ ඳ් තුමේ ඉඳදුණු මමනකු වළටිඹට භට භතයි, 
දහ්  සිතුමේ නළ  විධිඹට හිනිදුේ ඳ් තුට එදහ 
ට්රහන්සමෂෝභර් ගිහින්, ිධිඵරළ   විදුලිඹ රැවළන් ගිහින් ඒ 

රමද්ලම  ජනතහට  ර්භහන්ත ි න්  ව  මන්  ිංල තුබඳන් 
විලහර මතේ ළරසුණු ආහයඹ. විවිධ ආ්ඩඩු විවිධ ආහයමඹන් 
ටයුතු ශහ. ්න්ද්රිහ ඵ්ඩඩහයනහඹ භළ නිඹ 

මනොමයොච්ම්ෝමල් විදුලිඵරහයඹ ළිබඳඵ ශ ටයුතු  බුණහ. 
ඒහ ිළි දන්නහ. ඒ හමස විවිධ හරරදී  වළභ යජඹේභ ඒ 
ටයුතු ශහ. නමු්  ඵයඳතශ ම්ෝදනහේ ිද න් ්ේළි 

යණ ඇභ තුභහ  ශහ. එභ නිහ  හභහනය  මදඹේ සිද්ධ වුණ 
ආහයඹට විදුලිඹ ඩහ ළටීභේ සිදු වුණහඹ කිඹහ  විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹට මවෝ  හට මවෝ  ිද ිත ළිදහමන මරමවසිමඹන්  

ඳළ් තට මන්නට ඉඩ මදන්න පුළුන් භේ නළවළ.  

න් ්ේළි යණ ඇභ තුභහ  රහල ශ හයණහ තුබඳන් 
මේ යමට් ළස  ළිබඳඵ, ජරඹ ළිබඳඵ, ජරහල ළිතිභ ළිබඳඵ 
කිඹළවුණහ. ඳසුගිඹ හරඹ  තුශ සිද්ධ වුණ  විදුලිඹ බිළටීේ  
ළිබඳඵ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට, එහි  ඳහරන ිධිහරිඹට, 

විමලේමඹන් එහි ඉවශ නිරධහරින්ට එතුභහ ම්ෝදනහ ශහ.  එතුභහ 
ඒ ිඹ රඵන ළටුප් ංයහ කිේහ. ිද භන්ත්රීන්න්මස ළටුඳ 
ළන ථහ යනහ. භන්ත්රීන්න්මස  ළටුඳ එේරේ විසිදහවයි 

කිඹහ ථහ යනහ. ිද භහධය තුබඳන් ඒ ළන භවමරොකුට ථහ 
යනහ. මනොමඹකු්  ිඹට ඳතුන් ඹන්න ළහුහ. නමු්  මේහ 
කිඹන්මන් නළවළ. ව් රේඹේ, න රේඹේ ළටුප් රඵන ිඹ  
ඳසුගිඹ හනු තුශ ජනතහට තභන්මස මේඹ ඉසට ශහද 

කිඹන එ ළිබඳඵ ිළිට රලසන යන්නට මනහ. ඒහට 
වින්ද්ධ වුන්්  ඳහයට ඵළවළරහ ථහ මශේ නළවළ. මේ 
ේඵන්ධමඹන්  යද සිඹල්රභ එන්මන් ආ්ඩඩුටයි. එභ නිහ 

භභ ඉතහභ්  ඳළවළදිලි කිඹනහ, න්  ්ේළි යණ භළ තුභහ 
ඉදිරිඳ්  ශ ම්ෝදනහ ළිබඳඵ විමලේමඹන් ි න් 
ජනහධිඳ තුභහ් , න් ිග්රහභහතයතුභහ්  විමලේ මොමින් 

බහේ ඳ්  ය, ඹබඳ්  දිමන  මභන් වූ  මදඹේ  මේ යමට් 
සිද්ධ  මනොමන්නට ටයුතු යන්නට ඕනෆ  කිඹහ. ිමප් යට ජර 
විදුලිමඹන් සඹංමඳෝිතත වුණ යටේ. ිළි ල් ිඟුන් ඵරහහය 

ළන, සුශං ඵරහහය ළන, mini-power stations ළන ථහ 
යනහ.  

  ජහන ේකුඹුය න් භන්ත්රීතුභහ කිේහ, එතුභහමස 
රමද්ලම  mini-power stations මොඩේ  මඵනහ කිඹරහ. 
හල්ර දිසත්රිේම  ේඵන්ක්යණ මිටුමේ භ බහඳ යඹහ 

විධිඹට භභ ටයුතු යනහ. එමේ ටයුතු යන භභ මදල්රට 
ගිඹහ. ඳසුගිඹ යජඹ ඹ ටම්  න්ළිඹල් මිලිඹන 1,200ේ විඹදේ ය 
වදපු මදල්ර විදුලි  ඵරහහයඹ ේපර්ණමඹන්භ ඳරියඹට වහනි 

මන විධිඹටයි වදරහ  බුම්ඩ. ිළිට ජර විදුලිඹ්  ඕනෆ. වළඵළයි, 
ජනතහට ඳරියඹ ආශ්රිත ජී්  මන්න පුළුන් මන විධිඹට 
භහන හිතහදී ටයුතු යන්න්  ඕනෆ. විමලේමඹන්භ ඒ විදුලි  
ඵරහහයඹ මොඩනළඟීමේදී ජරජීීම මදඳහර්තමේන්තුමේ ියඹ 

මන  බුම්ඩ නළවළ. භධයභ ඳරිය ිධිහරිඹ ඒ යහඳව ඹට 
මොමවොභ ිය  දුන්නහද දන්මන් නළවළ. ඒ නිහ ජර විදුලිඹ 
නිසඳහදනඹ  යනමොට  මේ යමට් ඳරියඹට වහනි මනොන 

ආහයඹට ර් හධහයණ මර ටයුතු යන්න ිඳට සිද්ධ 
මනහ. 

ිද ිළි විදුලිඹ රඵහ න්න මොට න්ළිඹල් 20,000ේ විතය 
මන්න ඕනෆ. වළඵළයි, භහඹේ මදේ විදුලි බිර මනොමහ 
හිටිමඹෝ  විදුලිඹ ඳනහ. එතමොට කිසි හිතේ  ඳපුේ නළවළ. 

භවය මෞය  හඹන භධයසථහනර ටු ටි තේඵන මේරහමේ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරමඹන් ඇවිල්රහ විදුලිඹ ඳපු ිසථහ  බුණහ. 

භභ ඒ දළේහ. වළඵළයි, ඳසුගිඹ හරම  කිඹන්මන්්  නළතු 

දට ඳළඹ වඹේ විතය විදුලිඹ ඳද්දී, ඒහට වුන්්   
කිේමේ නළවළ. ඒහ ළන ථහ යන්න කිසි මමනේ නළවළ.  

යමට් ජනතහ විදුලිඹ න්නමොට මුදල් මනහ නේ, එමේ 
රඵහ න්නහ විදුලිඹට ිදහශ විදුලි බිර මනහ නේ, භහඹේ 
මදේ මනොමහ ඉන්නමොට විදුලිඹ ඳනහ නේ, ජනතහට -

ිහිං ඳහරිමබෝගිඹන්ට, ඳහල් ඹන දන්න්ට ඒ හමසභ 
මන්  ර්භහන්තරට- විදුලිඹ මනොදීභ ේඵන්ධමඹනු්  යජඹ 
වළටිඹට ි ළි භළදිව්  මන්න   ඕනෆ කිඹරහ භහ හිතනහ.  

න් ඳහඨලී ්ේළි යණ ඇභ තුභහ කිේහ, ඳළඹේ විදුලිඹ 
නළතු  බුමණෝ  මිලිඹන 250 ඳභණ ිරහබඹේ මනහ  

කිඹරහ.  විදුලිඹ ළිබඳඵ රහබ  ිරහබ  තන්දය  මඵනහ. කිසිභ 
මරකින්  විදුලිඹ ණඹට්  මදන්මන් නළවළ. භවය මේරහට 
භවද්ධිමඹන් ඹේ ඹේ වන මදනහ. නමු්  ිළි ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, මේ ඵයඳතශ ත් ් ඹ ළිබඳඵ  ි ඳමස ිධහනඹ 
මඹොමු කිතිභ ිලය මනහ කිඹරහ. ඒ නිහ වුන් ළරැද්ද ශහද, 
 මනොශහද කිඹරහ  දළන් ඳලස්හ්  ඳතිේණ  ඹන එ මනොමයි 
ශ යු් ම් . විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඉදිරිම දී ජනතහ මනුමන් 

භහන හිතහදී ටයුතු යන්න මනහ. මභතළන ඉන්නහ වළභ 
මමනේභ විදුලිඹ ඳරිමබෝජනඹ යනහ. එමවභ නේ විදුලිඹ 
ළපීභ නිහ සිදු මන ිහධහයණඹට් , විදුලිඹ නළතු ඳළඹ 

ණන්, දස ණන් ත යන ිඳට්  මුදරේ මන්න ඕනෆ. 
ඒ භහන ියි ඹේ.  

ඹේ කිසි ිරහබඹේ වුණහභ, ඳහමර් ඹනමොට හවනඹේ 
වළප්පුණහභ, ත්  එළනි මනොමඹේ ිසථහරදී ිළි  ිරහබ ිඹ 
ය න්නහ. මිනිසසු ිරහබ ිඹ ය ළනීභ වහ නඩු දභනහ. 

නමු්  ිරහබ ිඹ ය ළනීභ වහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට වින්ද්ධ 
ිද  නඩුේ දභන්න මමනේ නළවළ. භභ දන්මන් නළවළ, ඒහට 
ර ඳහදන  මඵන්මන් මොමවොභද කිඹරහ. ිළි ඳහර්ලිමේන්තු 

තුශදී ඊට ිදහශ ිණඳන්  වදන්න ඕනෆ. එමවභ වුමණෝ  තභයි 
වුද ළයදිහයඹහ කිඹරහ මොඹහ න්න පුළුන් මන්මන්. රේ 
ණන් ළටුප් රඵන හභහනයහධිහරින්න් සිටිඹදී, සිඹලු 

ටළිටහ මවොිනන්  බිඹදී්  විදුලිඹ මදන්න ඵළරිභේ  බුණහ 
නේ, එ දේ්  ඔවුන් ඒ තනතුන්ර රැ මන්න ඕනෆ නළවළ. 
බහඳ තුභහ නේ ඉල්රහ ිස මන්න ගිඹහ. ඇ් තටභ මේට  

කිඹන්න ඕනෆ බහඳ යඹහ මනොමයි. ිවුන්දු ණනේ  සමේ 
මේ ටයුතු යපු ආහයඹයි  කිඹන්න ඕනෆ. ිද - [ඵහධහ 
කිතිභේ] නළවළ. ඇභ යඹහට්  එමවභ  කිඹන්න ඵළවළමන්. 

මේ භහ කිහිඳඹ තුශ ඇභ භ ියමන, නිමඹෝජය ඇභ භ 
ියමන, ිවුන්දු ණනේ  සමේ  බුණු මදඹේ මනස යන්න 
පුළුන් නේ, ඳසුගිඹ හරම  ිවුන්දු විසේ  සමේ  බුණු 
තමුන්නහන්මේරහමස යජඹ තුබඳන් මේ වහ මශේ මභොනහද 

කිඹරහ භහ ිවනහ. ඒ ළිබඳඵ ිළි දන්නහ. ඒ වහ ඳහඨලී 
්ේළි යණ භළ තුභහ ඹේ ඹේ නිර්මද්ල  ඉදිරිඳ්  ය  බුණහ. 
නමු්  ඒහ ලත ඳවට ණන් ියමන  බුම්ඩ නළවළ. ඒ නිහ 

මේ ේඵන්ධමඹන් ිඳට රලසන මොඩේ  මඵනහ. ඒ  ණන් 
හිරවු  භහ දළන් කිඹන්මන් නළවළ.  

ිළි විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිතිමේදී ජර විදුලිඵරහය, තහඳ 
විදුලිඵරහය ඳහවිච්චි යනහ. ඒ  හමසභ  මන්  රබ බහවිත 
යන පුංචි පුංචි  ිලු්  විදුලිඵරහය්  ිඳට ඳහවිච්චි යන්න 

පුළුන්. භමස මදල්ර රමද්ලම  ආහමදොශ කිඹරහ විදුලි 
යහඳව ඹේ ආයේබ යනහ. ඒ යහඳව ඹ ින් මනමොට 
ඵරහමඳොමයෝ තු න විදුලිඹ රභහණඹ ඳඹහ න්න පුළුන් මේවිද 

කිඹන්න ඵළවළ. මේ තයේ මුදරේ විඹදේ යරහ මේ වදපු  ඵරහහය 
මතල්ලින් රිඹහ් භ ශහ නේ, එයින් රඵහ න්නහ විදුලිඹ 
රභහණඹ මීට ඩහ ළඩි ය න්න පුළුන්භ  බුණහ කිඹරහ භහ 

1337 1338 

[න් විමජ්ඳහර මවට්ටිආයච්චි භවතහ] 
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හිතනහ. විමලේමඹන්භ භභ ඒ ළන්  රහල යන්නට ඕනෆ. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, එමවභ නේ එයින් ඳරියඹට වහනි 
මන්මන්්  නළවළ. ඒ නිහ ිළි ඹේ ඹේ ළරසුේ ස 
යනමොට - 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, දළන් ඔඵතුභහමස ථහ ි න් යන්න. 

 
ගරු විමේඳල මහට්ටිආෙච්ික භහත 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භමස ථහ ින් කිතිභ 
වහ භට ත මිනි් තු හරඹේ රඵහ මදන්න. භමස ඉල්ලීභ 
න්මන් ඉදිරිම දී මභළනි යනඹේ ඇ  මනොන්නට ිළි  

ඵරහ න්න ඕනෆ  කිඹන එයි. මේ ළන ඳහර්ලිමේන්තු තුශ 
විතයේ ථහ කිතිභ රභහණ්  න්මන් නළවළ. ිනහත ඹ 
මනුමන් ඳළවළදිලි  නියවුල් ළඩ ළිබඳමශේ ිලය මනහ.  

මභොන යජඹේ ඵරම  හිටිඹ්  මභළනි මද්ල් තුබඳන් ඵළට 
න්මන් ි ළියි; දුේ විිනන ිහිං ජනතහයි; ඳහල් දන්මෝයි. ි ද 
බුර්  විට විකුණන ගුණතී ිේහ ඳහවිච්චි යන cellular 

telephone එට්  විදුලිඹ ිලය මනහ. ඒ හමසභ,  භහළු 
විකුණන සිරිඳහර ියිඹහට්  cellular telephone එ ිලය 
මනහ. ඒ නිහ   බුර්  විට ඔතන දුප්ඳ් , ිහිං ිඹමස ඉරහ, 

මොවිඹහමස ේන්හමස ඉරහ, මවේමන් ඳළමල් ඉන්න 
මිනිවහමස ඉරහ ි න් ජනහධිඳ , න් ිභළ  දේහ න වළභ 
මමනකුටභ ිද ඉතහ ිලය න මදඹේ තභයි විදුලිඹ කිඹන්මන්. 

මභඹ ඉතහභ ළද්  මදඹේ.  

විදුලිඹ නළ  ිද ිඳට ජී්  මන්න ඵළවළ. ඵරන්න, ිළි ළිට 
යටට ගිඹ කිසිභ ිසථහ විදුලිඹ නළ  ගිහින්  මඵනහද? 
සිංප්පන් ළනි විමද්ල යටට ගිහින් ඵරන්න, ඒ යමට් දහ්  

විදුලිඹ ළමඳන්මන් නළවළ. රංහමේ තභයි මේ මල්රභ 
 මඵන්මන්. වදිසිම ්  මඳොඩි සුශඟේ වළමුමෝ   විදුලිඹ නළවළ. 
වදිසිම ්  මභොනහ වරි මඳොඩි මදඹේ වුමණෝ  විදුලිඹ නළවළ. ඒ 

වුණ්  සුනහමිඹ ආපු මරහම්  විදුලිඹ  බුණහ. ඒයි රලසනඹ. 
ඊට ඩහ ඵයඳතශ ිසථහර් , ළරණි ස ඵරහහයඹට මොටි 
වපු මරහම්  විදුලිඹ  බුණහ. භට  මඵන රලසනඹ මේයි. 

ළරණි ස ඵරහහයඹට වපු මරහම්  විදුලිඹ  බුණහ නේ, 
සුනහමි  යනඹ ආපු මරහම්  විදුලිඹ  බුණහ නේ,- 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ හරම  ි මප් ආ්ඩඩු මන්,  බුම්ඩ. 

 
ගරු විමේඳල මහට්ටිආෙච්ික භහත 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඉන්දි ිනුන්ද්ධ මවේය්  භන්ත්රීතුභනි, වුන් හිටිඹහද කිඹන 
එ මනොමයි රලසනඹ. මේ මද්ල් මද තමුන්නහන්මේරහ ඳය 
ඇහින් ඵරනහ. මේ මවුණු ිවුන්දු එවභහමර් ිළි මල්රේ 

මශේ නළවළ.  

ිහන ලමඹන්, භභ කිඹන්මන් මේ හයණඹයි. 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිද ිළි මේ මඹෝජනහ ළන ථහ 

යරහ, නිේ ඳළ් තට දළමීභ මනොමයි ශ යු් ම් . මභළනි 

මද්ල් ඹබඳ සිදු මනොමන්න විධිභ්  ළඩ ළිබඳමශේ ිළි ස 

යන්න ඕනෆ. ය මට් රධහනිඹහ න ි න් ජනහධිඳ තුභහමස සිට 
සිඹලුමදනහභ මේ මනුමන් ළඳ මරහ ටයුතු යන්න ඕනෆ.  
මේ ළන ඇභ යඹහට ඵළණීභ මවෝ බහඳ යඹහට ඉල්රහ ිස 
මන්න කීභ මවෝ General Manager මදය ඹන්න ටයුතු 

කිතිභ මවෝ නිමඹෝජය ඇභ යඹහට ම්ෝදනහ කිතිභ මවෝ මනොමයි 
ශ යු් ම් . මවට දමේ්  ිඳට මේ රලසනඹට මුහුණ මදන්න 
මනහ. එමවභ නේ මේ රලසනඹට සක යහය විඳුභේ රඵහළනීභ 

වහ ිළි සිඹලුමදනහභ ඳේ මේදමඹන්   මතොය එතු මමු.  
විදුලිඹ නළ ීමභ භහ හිතන විධිඹට විඳේඹට්  ඵයඳතශ 
රලසනඹේ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඳළඹ කීඳඹට ලින් මේ 
න් බහමේ කිසිභ ඵහධහ කිතිභේ, ලේදඹේ  බුම්ඩ නළවළ. 
මරහනඹ ඉතහ මවොිනන් මේ න් බහමේ ටයුතු යමන ගිඹහ. 

ඒ මභොද කිඹරහ භභ ඵළලුහ. ඒහඵද්ධ විඳේම  
භන්ත්රීතුභන්රහ මේ න් බහමේ හඩිමරහ මඵොමවොභ "චන්" 
එමේ හිටිඹහ. මභොද කිඹහ ඵරන මොට  මන් ම් න්ම්ඩ,  මලවහන් 
මේභසිංව භන්ත්රීතුභහ මරහනම  සිටින ඵ. ඊට ඳසු ශ්රිඹහනි 

විමජ්වි්රභ භන්ත්රීතුමිඹ මරහනම  හිටිඹහ. ඉදිරි හරඹ තුශ්  
ඔඵතුභන්රහ ඔන්න ඔමවොභ සු්, කීන් පස ඳළටේ හමස 
ඉන්නහ නේ ිළි තුටුයි. වුන්්  ඒ හමස ඉන්න ඕනෆ. භන 

නහනහඹේහය භන්ත්රීතුභහ හමස ඔඵතුභන්රහ්  ඉසයවට ඇවි්  
තනතුන් ියමන ළඩ යන්න එන්න, මේ ආ්ඩඩුට එතු 
මන්න කිඹහ ආයහධනහ යමින්, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, 

භට ථහ යන්න හරඹ රඵහ දීභ ේඵන්ධ ඔඵතුභහට 
සතු න්ත මමින් භමස ථහ ි න් යනහ. 

 
[ි. බහ. 5.29] 
 

ගරු සසෙ  යමකොඩි භහත 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිකය්  භහන්නප්මඳන්භ න් 
භන්ත්රීතුභහ ිද දින බහ ල් තඵන ිසථහමේ ඉදිරිඳ්  යන 

රද මඹෝජනහ ළිබඳඵයි ිළි මේ  ථහ යන්මන්. විදුලිඵර වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  නිමඹෝජය ිභහතයතුභහ විදුලිඹ ඇන හිටීභ 
ේඵන්ධමඹන් න්ණු ඳළවළදිලි කිතිමේදී, ඊට මවේතු මර 

දේන්මන් විදුලි ඳද්ධ ඹ නිසි මර නඩ් තු මනොකිතිමේ 
හයණහයි. ඊශඟට සුනිල් වඳුන්මන්   න් භන්ත්රීතුභහ් , 
්ේළි යණ ඇභ තුභහ්  විදුලිඵර භ්ඩඩරම   මඵන 
ඵයඳතශ භහයාඹහේ ළිබඳඵ, නිරධහරින්මස ි්රමිතහ ළිබඳඵ 

මේ න් බහමේදී න්ණු දළේවූහ. ඒ්  මේ මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  
ශ ිකය්  භහන්නප්මඳන්භ භන්ත්රීතුභහ එතුභන්රහමසභ ඳහරන 
හරම  විදුලිඹ ඇන හිටීභ ේඵන්ධ ථහ යමින් ිහනම  

ථහ නළළ් තුමේ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහට ඵළණරහයි. 
භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ තභයි ඒට්  ඳබඳ. දුර්ර, 
මනොවළකිඹහමන් මඳමශන, ළඩ ළිබඳමශේ නළ , ිහර්ඹේභ 

නහඹ් ඹේ ඹටම් , මේ දුසට යජම  රිඹහ භහර් ඹටම්  ිද 
ිහන ලමඹන් එතුභන්රහ යන්මන් භහින්ද යහජඳේ 
භළ තුභහ ළන ථහ යන එ විතයයි.  

න් ඇභ න්භ, භන්ත්රීන්භ "මේ භහයාඹහේ" කිඹරහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරම  නිරධහරින්ට ම්ෝදනහ යනහ. විදුලිඵර 
නිමඹෝජය ඇභ තුභහ කිඹනහ, මේට මවේතු ඳද්ධ ඹ නිසි 

මර නඩ් තු මනොකිතිභයි කිඹරහ. තමුන්නහන්මේරහ යමට් 
ඳහරනඹ බහයමන ඉතහභ මටි රේ තුශ තුන් යේ මුළු ය මට්භ 
විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ ිරිඹ මනහ. ිද ඒ  ළනයි ථහ යන්න 
ඕනෆ. නමු් , මේ ය මට් ජනතහමන් සිඹඹට 98ට විදුලිඹ දුන්න 

භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහට  තභයි තමුන්නහන්මේරහ ඵණින්මන්. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඒ තභයි මද්ලඳහරන ඵංමොමරෝ බහඹ. ඒ නිහ මේ 
මඹෝජනහමේ රංගුබහඹ ළිබඳඵ ිඳට ඵයඳතශ ළටලුේ භතු 
මනහ. ිඳට රලසනඹේ නළවළ. වළඵළයි, ිළි මේ යමට් ජනඹහ 

මනුමන් එ ඉල්ලීභේ යනහ. මේ යමට් ිහිං භවජනඹහ 
මත රඵහමදන විදුලිඹට මන්න මන බිර ළඩියි. ඒ නිහ මේ 
යමට් මිනිසුන්ට න්මන් current එ ද්දහමන භළමයන්නයි.   

ිළි න්ණහමන් ඉල්රන්මන්, තමුන්නහන්මේරහමස රලසන 
මේයහන්න; ඳරිඳහරන ිවුර ලිවහන්න; ඳද්ධ ඹ වරි මර 
නඩ් තු යන්න කිඹහයි. තමුන්නහන්මේරහමස ිවුන්ද්දයි භහ 

ඳව ඳහරන හරඹ තුශ ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ඇ  ය 
 මඵන දහඹ් ඹ මභොේද?  

මභහමොට් 2,200 ධහරිතහේ ිලය මනහ. ඳසුගිඹ හර 

ඳරිච්මේදම දී මභහමොට් 1,600ට ළඩි රභහණඹේ රඵහ දීරහ 
 මඵනහ. මේ යමට් ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ිලුමතන් ඹභේ 
එතු යන්න, ිවුන්ද්දයි භහ ඳව හර සීභහ තුශ 
තමුන්නහන්මේරහ යරහ  මඵන්මන් මභොනහද? එමවභ ළඩ 

ළිබඳමශේ නළවළ. යට විනහල මරහයි  මඵන්මන්.  මේ යජඹ ළඩ 
ළිබඳමශේ නළ  යජඹේ ඵට දළන් ඳ්  මරහයි  මඵන්මන්. 

 
ගරු විමේඳල මහට්ටිආෙච්ික භහත 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහමස point of Order එ මභොේද? 

 
ගරු විමේඳල මහට්ටිආෙච්ික භහත 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  ඒහඵද්ධ විඳේම  - [ඵහධහ 
කිතිභේ] තභ නභ මොඹහ න්න ඵළරි මරහ ඇ . 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Mike එ දළන්  දීරහ  මඵන්මන්. ඔඵතුභහ ඉේභනට ථහ 
යන්න, මරහ ිඩුයි.  

 
ගරු විමේඳල මහට්ටිආෙච්ික භහත 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

භභ ඊම  ිතළන හඩිමරහ සිටිඹහ. ිද රළබිරහ  මඵන්මන් 
මභතළන. මවට එබඳඹට ඹන්න මයිද දන්මන් නළවළ, මරහනහන්ඪ 
න් භන්ත්රීතුභනි. ඒ්  යරහද රලසනඹේ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිමප් - 

 
ගරු සසෙ  යමකොඩි භහත 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

භමස මරහ ත මනහ.  එතුභහට ථහ ඳ් න්න ඵළවළ, 
මභොනහ වරි  මඵනහ නේ ිවන්න පුළුන්.   

ගරු විමේඳල මහට්ටිආෙච්ික භහත 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහන්ඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිවුන්දු එවභහයේ  සමේ 
මභොනහද මශේ කිඹරහ මභතුභහ යජඹට ම්ෝදනහ ශහ. ඵළමි 

ෆල්රේ්  ඵළ න්න ඵළරි - [ඵහධහ කිතිභේ]  

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ ති  රලසනඹේ මනොමයි.  

 
ගරු විමේඳල මහට්ටිආෙච්ික භහත 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඒ නිහ න්ණහයරහ දළන මන ථහ යන්න. 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සිසිය ජඹමොඩි භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහමස ථහ ය මන 

ඹන්න. 

 
ගරු සසෙ  යමකොඩි භහත 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මරහනහරූ න් භන්ත්රීතුභනි, මභතුභහමස දළනුමේ තයභ 
මඳමනනහ. [ඵහධහ කිතිභේ] න් භන්ත්රීතුභනි,  න්ණහ ය හඩි 

මන්න. භහමස මරහ නහස  යන්න එඳහ. 

මභතුභහමන් භභ ිවනහ; මේ න් බහමන් භභ ිවනහ; 
විදුලිඵර ේමේ්රඹට ිදහශ ඇභ න්න්මන් ිවනහ, මේ යමට් 

විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ිලුමතන් රඵහ දුන් දහඹ් ඹ මභොේද 
කිඹරහ. තමුන්නහන්මේරහට ළඩ ළිබඳමශේ නළවළ. "මේ යමට් 
භවජනඹහමස නහභමඹන් විදුලි බිර ිඩු යඳල්රහ! විදුලි බිර ිඩු 

යඳල්රහ! ජනතහට වනඹේ දීඳල්රහ!"  කිඹරහ ි ළි ඉල්රනහ.  

ිළි දන්නහ, ිමරේල් භහම  සිට ළට් ඵද්මද් ිඹ්  විදුලි 
බිරට එතු මන්න නිඹමිත  මඵන ඵ. එතමොට මේ  යමට් 
ජනඹහමස විදුලි බිර ත්  ළඩි මනහ. මනොමයොච්ම්ෝමල් 

ඵරහහයඹ තභයි ිද රධහන භහතවහ. ඉතහභ නින්දිත මර, 
ඳව්  මර ඒ ඵරහහයඹ ඉදිකිතිභ ළිබඳඵ චීන මවහ්ඩඩුට 
ම්ෝදනහ ශහ. දළන් ිමප් ිභළ තුභහ චීන න්දනහමේ ඹනහ. 

ඔන්න, චීන න්දනහමේ ඹනහ. ිද මේ ආ්ඩඩු මභොේද මේ 
සිදු යන්මන්? යමට් ආමඹෝජන ළඩි යන්න කිඹරහ 
සිංප්පන්මේ මුළු ඳ් නහ. යමට් ජහ  විදුලි ඵරඹ 

ඇනහිටිනහ. යටේ ලමඹන් ඉදිරිඹට ඹන්න  බුණු රධහන 
ආදහඹේ භහර්ඹ තභයි ං්හය යහඳහයඹ. ිළි ඹටිතර ඳවසුේ 
ංර්ධනඹ මශේ උඳහඹීයලී විධිඹට විමද්ල ං්හයඹන් මභයටට 

මන්ීමමේ වුභනහ භතයි.  මේ විදුලි ඵරඹ බි ළටීමේ 
රිඹහදහභඹ්  එේ ිද ං්හය යහඳහයඹ විනහල මනහ. සුළු 
ර්භහන්තන්හ මේ යට තුශ නළ් තටභ නළ  යරහයි 
 මඵන්මන්. [ඵහධහ කිතිභේ] බුදු ිේමේ! විමේ්නඹේ 

යනමොට ඉන්න ඵළවළ මන්. ඳණුහඹ වළදිරහ.  

 
ගරු චන්දිභ ගභමප භහත 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු සසෙ  යමකොඩි භහත 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

Point of Order එේ මනොමයි, ඳණු හඹ කිඹරහයි මේට 
කිඹන්මන්. 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහමස ති  රලසනඹ මභොේද? 

 

ගරු චන්දිභ ගභමප භහත 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහමස රහලඹ ළිබඳඵ ඳළවළදිලි 

කිතිභේ යන්න පුළුන්ද? [ඵහධහ කිතිභේ] ඳළවළදිලි කිතිභේ 
යන්න පුළුන්ද, ඵළරිද කිඹරහ කිඹන්න. [ඵහධහ කිතිේ]  

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ ති  රලසනඹේ මනොමයි. න්ණහය 
හඩි මන්න.  න් සිසිය ජඹමොඩි භන්ත්රීතුභහ ථහ යමන 
ඹන්න. 

 

ගරු සසෙ  යමකොඩි භහත 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මභොන ඳළවළදිලි කිතිභේ්  නළවළ.  විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ ඇනහිටි 
නිහ මේ යමට් සමද්ීයඹ ර්භහන්තන්හ විනහලයි කිඹරහ කිඹන 
මොට ඳළනරහ මදනහ. [ඵහධහ කිතිභේ] මරහනහරූඪ න් 

භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ වහභ මේ ඵහධහ කිතිභ න් න්න. [ඵහධහ 
කිතිභේ] මේ වහභ න් න්න.  [ඵහධහ කිතිභේ] 

 
ගරු භන්ත්රීවෙමයක් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 
“බුේ” “බුේ” හනහ, කිසි මමනකුට ම් මයන්මන්්  නළවළ. 

[ඵහධහ කිතිභේ] 
 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹේ 
 මඵන්මන්. 

 

ගරු සසෙ  යමකොඩි භහත 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,   විමද්ීයඹ යටර  ල් ිඟුන් 
ඵරහහය, -තහඳ ඵරහහය- භඟින් සිදු මමයන විදුලිඹ රඵහ ළනීභ 
ිද තහේණි න්ණු භත ජහතයන්තය ලමඹන් ර ේමේඳ 

යන ඵ ිළි දන්නහ. එළනි ත් ් ඹේ තුශ හේපර් මන්න 
පුළුන්, ිනුයහධපුයම  මන්න පුළුන්, පුයහවිදයහ් භ ලමඹන් 
ළද්  රමද්ල විනහල ීමභ, ඳරිය උසණ් ඹ ඉවශ ඹහභ, ිේර 

ළසි ළසීභ හමස යටට, ඳරියඹට ිහිතය ත් ් ඹේ ඇ  
යන මඹෝජනහ වයවහ විදුලිඹ රඵහ ළනීමේ ්රභමේදඹට ිළි 
භන් යනහ. නමු්  ිළි ඊ ට ඩහ මනස දියුණු ්රභරට ඹන්න 

ඕනෆ. ඒ ිනු විල්ඳඹේ මර සර්ඹ මෝලින් ඵර ලේ ඹ 
රඵහ ළනීමේ ්රභ යහ ිළි භන් ශ යුතු නහ. මරහනහරූඪ 
න් භන්ත්රීතුභනි, සර්ඹ තහඳමඹන් විදුලිඹ රඵහ ළනීභ ළන ථහ 

යන මොට භට ිනිහර්ඹමඹන් භතේ මනහ, 

තමුන්නහන්මේමස දිසත්රිේඹට ිඹ්  ් තර, භහමඵෝමල් 
ඇවිදින භංතීන්මේ  බුණු සර්ඹ තහඳ ඵරලේ  ඳද්ධ ඹ්  ඳසුගිඹ 
දසර මඩෝර් ශ ආහයඹ.  

තමුන්නහන්මේරහමස ඇභ න් මන්නට පුළුන්. 

තමුන්නහන්මේරහමස භහ්රහ ළඩි මරහ. භහ්රහ ළඩි මරහ. ඒ 
සර්ඹ තහඳ විදුලි යහඳව  නළත වදන්මන් මොමවොභද කිඹන 
එයි රලසනඹ. ිනර්ථඹ වහ මිනිසුන්ට දඬුේ යන්නට ඕනෆ. 

යහජය මද්මඳොශේ මඩෝර් ශහභ, මඳොදු මද්මඳොශේ මඩෝර් 
ශහභ ර ර්භ මඹදීමභන්, නළත ඉදි කිතිමභන් ඳභණේ ඒහට 
විඳුේ රළමඵන්මන් නළවළ. මේ යමට් යහජය මද්මඳොශ විනහල යන 

මිනිසුන්ට ිද මන මොට කිසිභ නී ඹේ රිඹහ් භ මන්මන් 
නළවළ. ිළි විල්ඳ ඵර ලේ ඹ ළන තහ යද්දී සර්ඹ තහඳ 
ඵරලේ  ඳද්ධ  මඩෝර් යන යහජය නිරධහතින්ට, 

ඇභ න්න්ට එමයහි ිද යමට් නී ඹ රිඹහ් භ මනොීමභ 
නහටුේ ඵ රහල යමින් භහ  නිවඬ මනහ, මරහනහරූඪ 
න් භන්ත්රීතුභනි. මඵොමවොභ සතු යි.  

 

[ි.බහ. 5.36] 
       

ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ළද්  භහතවහේ 
ළිබඳඵයි ිද දින විහදඹට ළමනන්මන්. විදුලිඵරලේ  ේමේ්රඹ 

ේඵන්ධමඹන්  ථහ යනමොට  යටේ විධිඹට ිළි සිටින්මන් 
මොතළනද කිඹන එ ළිබඳඵ ඵයඳතශ රලසනඹේ  මඵන 
මභොමවොතේ.   ඉ වහඹ දිවහ ඵරන මොට  1977 දී  මේ යමට් 

ජහ  ඳද්ධ ඹට මභහමොට් 293.7 හමස රභහණඹේ තභයි  
විදුලි ඵරඹ  බුම්ඩ කිඹරහ ිළි දන්නහ.  නමු්  1977 යු 
මඳයබඳඹ්  භඟ  තවූ ිවුන්දු 17 හරඹ  ඇතුශත මභහමොට් 
926ේ හමස රභහණඹේ ිමප් ජහ  ඳද්ධ ඹට එතු මරහ 

 මඵනහ. ඒමන් ළඩි රභහණඹේ නිඳදවුම්ඩ ජර 
විදුලිඵරහයලිනුයි. 

ිමප් හිටපු ජනහධිඳ යඹකු න මජ්.ආර්. ජඹර්ධන 

භළ තුභහ ත්රිකුණහභරඹ රමද්ලම  ල් ිඟුන් ඵරහහයඹේ ඇ  
යන්නට ළරසුේ ශහ. නමු්  ඒ මරහමේ  බුණු යුද 
හතහයණඹ නිහ එතුභහට ඒ යන්නට ඵළරි වුණහ. භභ හිතන 

විධිඹට  එතුභහට යන්න ඵළරි වුණු ළඩ  බුණහ නේ, ඒ ඉතහභ 
ිතමශොසේ.  ඒ ිතරින් එේ තභයි මේ ල් ිඟුන් ඵරහහයඹ 
වදන්නට ඵළරිීමභ. ඉන් ඳසු මජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහමන් 

ඳසු ආර්. මරේභදහ භළ තුභහ 1993දී තංල්ර භහළල්ර 
රමද්ලම  මේ ඵරහහයඹ වදන්නට ළරසුේ ශහ. ඵර මඳයබඳඹ්  
භඟ ඒ යන්නට එතුභහට ඵළරි ගිඹහ.  ඉන් ඳසු 1994 සිට 

එේ්  ජහ  ඳේ ආ්ඩඩුේ මනොමයි  බුම්ඩ කිඹරහ ිළි 
දන්නහ. ිවුන්දු 2ේ ළනි ඉතහභ මටි හරඹේ ඳභණයි ිමප් 
ආ්ඩඩුේ  බුම්ඩ. 1994 සිට ශ්රී රංහ නිදවස ඳේඹ රමු වුණු 
ආ්ඩඩු තභයි  බුම්ඩ.  1994දී ඒ මඳයබඳඹ සිදු මනොවුණහ නේ,  

1995, 1996, 1997 න විට රංහට ල් ිඟුන් ඵරහහයඹේ 
රළබිරහ.   

ඊට ඳසු 2011දී තභයි ිඳට ල් ිඟුන් ඵරහහයඹේ 

රළබුම්ඩ.  න් භහින්ද යහජඳේ භව් භඹහ ඳයේකු මරහ මවෝ ඒ 
මද්ලඳහරන තීන්දු ළනීභ ේඵන්ධ ිළි තුටු මනහ. නමු්  
ිඳට ඒ රළබුණු ඵරහහයඹ ළන තුටු මන්නට ඵළවළ. මභොද, 

රළබුම්ඩ  යටට ඔබින, ඩහ පරදහයීතහමන් යුතු ඵරහහයඹේ 
මනොමයි කිඹන හයණඹ මේ ිසථහමේදී භතේ යන්නට 
ඕනෆ. ඒ නිහ ිළි ඳළවළදිලිභ කිඹනහ,  1993 න විට ිමප් යටට 

1343 1344 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ිලය ඵර ලේ ඹට ඩහ ළඩි රභහණඹේ එේ්  ජහ  ඳේඹ 
විසින් මේ යටට දහඹහද ය  බුණු ඵ. නමු්  ඳසුගිඹ ිවුන්දු 20 
හරඹ ඇතුශත මභහමොට් 1,497ේ හමස රභහණඹේ තභයි 

මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහයඹ්  භඟ ිඳට රඵහ දීරහ  මඵන්මන්. 
ිද න විට ිඳට මේ ඵරලේ ඹ භදි. හභහනයමඹන් රින් ය 
සිඹඹට 6 ඳභණ රභහණඹකින් ඵරලේ  ිලයතහ ළඩි 

මනහ. මේ ිලයතහන් භඟ ඉසයවට ඹන්නට ිඳට ඒ 
ඵරලේ  රභහණඹ භදි. 

ිමනේ ිහනහන්ත හයණඹ තභයි ිමප් peak demand 
එ.  ඒ කිඹන්මන් ළඩිපුය විදුලි ිලයතහ  මඵන්මන් ෑටට. 

ඉන්දිඹහ හමස යටර ළඩිපුය විදුලි ිලයතහ  මඵන්මන් 
දල්ට. ඒට මවේතු තභයි, ර්භහන්ත ිංලමඹන් ිළි මඵොමවොභ 
ඳවශ තළන සිටීභ. ිළි ෑටට TV ඵරන්න, රයිට් දභන්න තභයි 

ළඩිමඹන් විදුලිඹ ඳහවිච්චි යන්මන්. ඒ කිඹන්මන් ඉන්දිඹහට 
හමප්ේ ඵරන විට ිමප් යමට් නිසඳහදන ආර්ක ඹට විදුලිඹ 
ඳහවිච්චි කිතිභ ඉතහභ ිඩුයි. මේ නිහ ිඳට විදුලිඹ ළඳයීමේදී 

ිමනේ යට රට හමප්ේ මඵොමවොභ මනස ත් ් ඹේ 
 මඵනහ.  

ඳසුගිඹ ආ්ඩඩු  හරම , "ිළි මනොමයොච්ම්ෝමල් වළදුහ, 
වළදුහ" කිඹරහ කිේහට ඒ ිඹ ත මොඳභණ ිහර්ථ යහඳව  

ශහද? ඇමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 27ේ ඳභණ විඹදේ යරහ 
වදපු භ් තර ගුන් මතොටුමඳොශ ිහර්ථ යහඳව ඹේ. ඒ 
ඇමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 27 මඹොදරහ මභහමොට් 80ට 
ආන්න  සර්ඹ උදයහනඹේ - සර්ඹ තහඳ ඵරහහයඹේ - මභතළන 

වදන්නට  බුණහ. භ් තර ගුන් මතොටුමඳොශ  ිහර්ථ 
යහඳව ඹේ.  

ිළි ඔඵතුභන්රහට කිඹන්මන්, භ් තර ගුන් මතොටුමඳොශ 
මනුට මභහමොට් 80 සර්ඹ තහඳ ඵරහහයඹේ වදන්නට 

 බුණහ කිඹන එයි. [ඵහධහ කිතිභේ] මතලිජ්ජවිර මභහමොට් 
මදේ තුනේ වදරහ ළඩේ නළවළ. ිළි සර්ඹ ඵරහහයඹේ වදනහ 
නේ ඒ මභහමොට් 500 සුර්ඹ ඵරඹේ රඵහ ළනීභට පුළුන් 

තළන  මඵන්නට ඕනෆ. භන්නහයේ රමද්ලඹ, මභොනයහර 
දිසත්රිේම  බු් තර ඇතුළු මභොනයහර රහඳඹ සුර්ඹ ඵරලේ  
ළරසුමේ මඵොමවොභ ඉවශ තළන  මඵන දිසත්රිේ ඵ ිළි 

දන්නහ. මේ හමස තළන්ර ිඳට සර්ඹ ඵරහහය වදන්නට 
 බුණහ. ිද න විට්  ඒ වහ ළරසුේ යමින් සිටිනහ. නමු්  
මේහ ඉටු කිතිභට ිමඳොමවෝ  වුම්ඩ ඔඵතුභන්රහමස ඳසුගිඹ 

ආ්ඩඩු හරම යි කිඹන හයණඹ්  භතේ යන්නට ඕනෆ. 
ඔඵතුභන්රහ භ් තර ගුන් මතොටුමඳොශ මනුමන් ඒ ිනලය 
විඹදභ ශ මරහමේ එයින් මභහමොට් 80 ඵරහහයඹේ 
වදන්නට  බුණහ.  

ිළි දන්නහ ත්  ඵයඳතශ හයණඹේ තභයි ශ්රීරන්න් ගුන් 
භහභ රළූ ිරහබඹ. 2009 ඉන් එහි ිරහබඹ න්ළිඹල් මිලිඹන 
112,000ේ. මේහ, මේ යමට් ේඳ් . මේ ිරහබඹ නළ  වුණහ නේ 
- හම් අලාභ  නැති කර ගත්තා නම් - හම් මුදලින් අපට හදන්න 

 බුණහ, මභහ මොට් 280 සර්ඹ ඵරහහයඹේ. ඒ හමස ආ්ඩඩු 
යපු ිඹ තභයි, දළන් මේ විධිඹට ෆ වන්මන් කිඹන හයණඹ 
භතේ යන්න ඕනෆ.  

ිළි දන්නහ, ඳසුගිඹ හරම  විදුලිඹ වින්ධි ීමභ්  එේ 
තභයි ිද හච්ඡහට ළමනන මේ භහතවහ මඹදිරහ  මඵන්මන් 
කිඹරහ. විමලේමඹන්භ මේ ඳද්ධ ර ළටලු  මඵනහ. මේහට 
දළන් නඩ් තු ිලයයි. මොඩේ මරහට transformersර, ඒ 

හමසභ grid උඳ මඳොශර  මඵන ඒ උඳයණර, භූත 

ඳද්ධ ඹ තුශ - earthing systemsර - ඵයඳතශ ළටලු 

 මඵනහ. ඒ හමසභ ිමප් distribution network එමේ සිඹඹට 
9ේ විදුලිඹ ිඳම්  ඹනහ. ිඳට මේ සිඹඹට 6ට්  ිඩු ය 
න්න පුළුන් වුමණෝ  ඒ මරොකු ජඹග්රවණඹේ. ඒ ිඩු ය 
න්න නේ දළනට  මඵන aluminum conductors, භවය 

තළන්ර යමන ඹනහ හමස bundle conductor ඵට 
යන්න ඕනෆ. ඒ තුබඳන් විලහර විදුලි ඉ රිඹේ සිදු මනහ. ඒ 
හමසභ ිඳට transformers රභහණඹ ළඩි ය න්න පුළුන් නේ 

මවොයි. ඒහ වහ්  මුදල් ආමඹෝජනඹ යන්න ඕනෆ. එතමොට 
ිඳට line loss එ ිඩු ය න්න පුළුන් මනහ. ඒ හමසභ 
ිළි දන්නහ, ඹර් ඇමුණුේර මදෝ  මඵනහ කිඹරහ. මේහ 

crimp යරහ, මේහ නිසි ඳරිදි ස යන්න පුළුන් නේ 
ඒමනු්  මේ line loss එ ිඩු යන්න පුළුන් මනහ. ඒ 
නිහ ිඩුභ ණමන් සිඹඹට වඹට්  මේ ඳද්ධ ර  මඵන 

විදුලිඹ වහනිඹ ි භ ය න්න ඉදිරි හරම දී විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 
ළඩි ිධහනඹේ මඹොමු මශෝ  මවොයි. න් ඇභ තුභහමනු්  
ිළි ඉල්රහ සිටිනහ, භවහ බහ්ඩඩහහයමඹන් මවෝ ළඩි මුදරේ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ියමන දීරහ මේ  මඵන විදුලිඹ ිඳම්  

ඹහභ ශේහ ළනීභට ටයුතු යන්න කිඹරහ. 

ිළි දන්නහ, භන්නහයභ ළන. යමට් වළභ තළනභ වළභ දහභ 
සුශං නළවළ.  පු් තරමේ ඉන් භන්නහයභ දේහ වූ ඒ මුහුදු තීයඹ 
ව ඒ belt එ ඉතහභ මවො රහඳඹේ. ඒ විතයේ මනොමයි, 

සර්ඹ ඵරලේ ඹට්  භන්නහයභ මවො රහඳඹේ. ිඳට පුළුන් 
භන්නහයභ දිසත්රිේඹ ඵරලේ  මේන්රඹේ ඵට ඳ්  යන්න. 
ඒට ිලය grid උඳ මඳොශල් වදරහ ඒ හමසභ transmission 
lines වදරහ ඒ රහඳඹ - ඒ දිසත්රිේඹ - සුනිතය ඵරඹ එමවභ 

නළ් නේ ඳරිය හිතහමී විදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ යන 
දිසත්රිේඹේ ඵට ඳ්  යන්න පුළුන් වුමණෝ  ඒ 
ජඹග්රවණඹේ විධිඹට ිළි දකිනහ. මභොද ිද ිඳට ිලය මරහ 

 මඵන්මන්, මභතළනින් එවහට ඹන්නයි.  

හේපර් විදුලිඵරහයඹට වින්ද්ධ භහින්දහනන්ද ිලු් භමස 
භන්ත්රීතුභහ ෆ ළහුහ. වළඵළයි හේපර් විදුලිඵරහය ගිවිසුභ 
ඉන්දිඹහ්  එේ ි් න් මන්මේ මන වුන්්  මනොමයි, 
භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහමස හරම , ඳවි්රහමද්වි න්නිආයච්චි 

හිටපු විදුලිඵර ඇභ තුමිඹයි. මේහ ළන තභන් මනොදන්නහ 
හමස, එ ළමර්ට ිවසින් ඩහ ඳහ්  වුණහ හමස මඵො න්ට ෆ 
වරහ, මඵොන් ීමයමඹෝ මන්න උ් හව යන ිඹ ිඳට කිඹනහ, 

ඇ් ත ථහ යන්න කිඹරහ. හේපර් විදුලිඵරහයඹ ඹටම්  ල් 
ිඟුන් ඉදිරි ය 40ේ හමස ආන්න හරඹේ තුශ - ල් ිඟුන් 
විදුලිඵරහය මේ මරෝඹටභ ිලයයි. ල් ිඟුන් කිඹන්මන් ඉතහ 

ිඩු මුදරකින් ිඳට මිරදී න්න පුළුන් මදඹේ. මභතුභන්රහ ෆස 
ළන ථහ යනහ. ඒහට ඹන්න ිඳට ත ේඳ්  භදි. ිමනේ 
එ ඒට විලහර විඹදභේ දයන්න සිදු මනහ. 

දළනට ිමප් යමට් භවහ ඳරිභහණ ජර විදුලි මඹෝජනහ ්රභ 
ආයේබ යරහ  මඵන නිහ ඒ වහ  මඵන ි සථහ ිඩු මරහයි 

 මඵන්මන්. මේ න විට ේමයෝඩ්රන්ඩ් ජර විදුලි යහඳව ඹ 
 මඵනහ. මභහ මොට් 100ේ මවෝ 120ේ එතළනින් න්න 
පුළුන්. උරඳමන් රමද්ලම  මභොයමොල්ර ජර විදුලි යහඳව ඹ 

 මඵනහ. 

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
නඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

1345 1346 

[න් නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භවතහ] 
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ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ භළ තුභහ. 

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

න් භන්ත්රීතුභනි, LNG ණන්, ල් ිඟුන් රහබයි කිඹරහ 
ිදවේ  බුණහ. නමු්  ිද ණන් මිනුේ ිනු ඵළලුහභ LNG 
ව ල් ිඟුන් ිතය මන එතයේභ මරොකු නළවළ. ඒ හමසභ 

ඳරියඹ ි න් LNG හසි දහඹයි. ඒ හමසභ ඵසනහහිය ඳශහම්  
ිඳට ඵරඹ ළඩි පුය ිලය තළන්ර සථහඳනඹ යන්න පුළුන්. 
ඒ නිහ ිළි සක යභ LNGරට ඹනහ. ඒ හමසභ ිමනේ 

රබඹනු්  ිළි ි් වරින්මන් නළවළ. 2018 මන මොට ඇ න 
ිර්බුදඹට වි ඳුභේ විධිඹට LNG ිඳට  මඵන සථහය මදඹේ. 
Base load එ ිඳට ිනිහර්ඹමඹන්භ එළනි මදඹකින් න්නට 

ඕනෆ. ඒ නිහ ිළි ිනිහර්ඹමඹන්භ LNGරට ඹනහ. ිඩු 
ණමන් මභහමොට් 300ට ඹනහ. ඊට ඩහ ඹන්න ඕනෆ 
මනහ නේ, ඒ්  ඹනහ.  

       
ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

භභ සතු න්ත මනහ, ිමප් ිකය්  පී. මඳමර්යහ නිමඹෝජය 
ඇභ තුභහට. එතුභහ මඵොමවොභ උනන්දුමන් මේ ේඵන්ධ 

ටයුතු යන නිමඹෝජය ඇභ යමඹේ. ිළි තුටු මනහ, 
එතුභහ හමස දේ මමනේ මේ ිභහතයහංලම  ටයුතු කිතිභ 
ේඵන්ධ.  

ජර විදුලිඵරහය වදන්න පුළුන් තළන් දළන් ඉයයි. වළඵළයි 
ිමප් නිරධහරින්ට භතේ යනහ, කුඩහ ජර විදුලිඵරහය වදන්න 
පුළුන් ත තළන්  මඵනහ කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහමස  මඵන 

මනොමඹේ ළටලු නිහ මේහ නතය මරහ  මඵනහ. 
උදහවයණඹේ විධිඹට ඉවශ මෝ භමල් ජර විදුලි යහඳව ම  
රඵහ ් තු නළ  පඬළුඔඹ, පනහඔඹ කිඹන රමද්ලර ජර මරහශ්ර 

 මඵනහ. මේහම  intakes රඵහ ් ම්  නළවළ. නමු්  මේ 
ඉදිරිම දී ඔඵතුභන්රහ යනහ කිඹන ඵරහමඳොමයෝ තුමන් 
developersරහට මදන්මන් නළතු ඉන්නහ. ඒ නී  ලිහිල් යරහ, 
ිඩුභ ණමන් ඹේ කිසි ද ඉදියද්දී ඒ ිඹට ඒමන් ඹේ කිසි 

වහනිඹේ මනහ නේ, ඒ ේඵන්ධමඹන් න්දි මීමභකින් 
මතොය ඒ ජර මරහශ්ර විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට රඵහ ළනීමේ 
ියමුණින් මදනහ නේ, පඬළුඔඹ ව පනහඔඹ ආශ්රිත මභහ 

මොට් 15 විතය ජර විදුලි නිසඳහදනඹේ  යන්න පුළුන්.   

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔඵතුභහ කිඹන්මන් රමඹෝජනඹට මනෝ  ඒහ හිය ය මන 

ඉන්නහ කිඹරහද? 

 
ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ිනිහර්ඹමඹන්. මභොද, ඉවශ මෝ භමල් යහඳව ම  

මලි ළරළසමේ  බුණු ජර මරහශ්ර තභයි මන්ට් ඇන්ඩසස, 
මඩමොන්, පනහ ඔඹ, පඬළු ඔඹ. වළඵළයි, මේහයින් ් ම්  
මෝ භමල් ඔඹ විතයයි. භභ කිඹන්මන් ඒහ developersරහට 

රඵහ මදන්න කිඹරහයි. ඔඵතුභන්රහ ිවුන්දු මදකින් වරි, 
තුනකින් වරි, ඳවකින් වරි-  

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
න් භන්ත්රීතුභනි, ිළි මේහ ළිබඳඵ මොඹහ ඵරහ ඔඵතුභහට 

හර්තහ යන්නේ. 
 

ගරු නලින් ඵණ්ඩෙ  යභහ භහත 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒහ ංර්ධනඹ යනහ නේ එදහට මොන්මද්සි හිත  
කිසිභ න්දි මීමභකින් මතොය ි් ඳ්  ය න්න පුළුන් 
විධිඹට ඒහ ඒdevelopersරහට රඵහ මදන්න පුළුන්. මභොද, ිළි 

දන්නහ, මඳෞද්ලි ිංලඹ මඵොමවොභ ඉේභනින් මේ ේමේ්රම  
ටයුතුර  නියත න ිඹ ඵ. ඒ ිඹ ඉතහ ඉේභනින් මේ ඉදි 
කිතිේ යනහ. උදහවයණඹේ විධිඹට මඳෞද්ලි ිංලම  

මනකුට සුශං විදුලිඵරහයඹේ වදන්න දුන්මනෝ  ිවුන්ද්දේ 
ඇතුශත  මේ යටට ඒ නිසඳහදනඹ රඵහ මදන්න පුළුන් තළනට 
මසනහ. ඒ නිහ ිළි වළභ  සමේභ ඵරන්න ඕනෆ, නී  ති ලින් 

හිය යරහ ඉන්මන් නළ  මදන්න පුළුන් ලේ ඹ, වනඹ ඒ 
ිඹට මදන්න. ඒ නිහ භභ විමලේමඹන්භ මේ වහ දේන 
උනන්දු ළන න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ නිමඹෝජය ඇභ තුභහට 
භමස සතු ඹ රහල යනහ. එතුභහ නියන්තයමඹන් නිරධහරින් 

එේ හච්ඡහ යරහ, ථහ යරහ,  මඵන ිඩු ඳහඩු මොඹහ 
ඵරහ ටයුතු යන නිමඹෝජය ඇභ යමඹේ. 

න් ඇභ තුභහ ළන්  කිඹන්න ඕනෆ. ිද එතුභහමස භමස 

ිභඟුර නිහ තභයි ඳළමිණ නළ් ම් . එමවභ නළ් නේ එතුභහ 
රලසනලින් භඟවළය ඹන මමනේ මනොමයි. මේ හමස 
ඇභ න් මදමදමනේ ිද ඉන්මන්.  මේ හමස රිඹහීයලී ළඩ 

යන ඇභ න් සිටීභ ළන ිළි තුටු මනහ.  රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරම  නිරධහරින්ට්  ිළි කිඹනහ, ඔඵතුභන්රහමස ලේ ඹ 
මඹොදරහ මේ   මඵන රලසන ිභ ය මන ඉදිරිඹට ඹන්න 

ටයුතු යන්නඹ කිඹරහ.  

ිද මේ විදුලිඹ රලසනඹ මද්ලඳහරන රලසනඹේ ඵට 
ඳරිර්තනඹ ය න්න මේ ිඹ උ් හව යනහ. රධහන 

ලමඹන් බිඹභ වුණු සිදුීමභ්  එේ මොමවේ වරි මඳොඩි 
ට්රහන්සමෂෝභයඹේ ිරිඹ මරහ විදුලිඹ බි ළටුණ්  ඒ 
ඳ් තයම  දභනහ. ඳසුගිඹ හරම ්  මේ හමස හභහනය සිදුීමේ 
ඕනෆ තයේ සිදු වුණහ, න් ිකය්  පී මඳමර්යහ නිමඹෝජය 

ඇභ තුභනි.  නමු්  භහධය තුබඳන් ගිම  නළවළ. මරොකු රලසනඹේ 
වුම්ඩ නළවළ. වේ ඩහ ළටිරහ මඳොඩි බි ළටීභේ වුණ් ,  
රයින් එේ ඩහ ළටිරහ ේ මද තුනට විදුලිඹ නළ  වුණ්  

ිද ඒ ඳ් තයම  ඹනහ. ඳසුගිඹ හරම  සිදු වුණු සිදුීමේ එේ 
් තහභ මේ හභහනය සිදුීමභේ විධිඹටයි භභ නේ දකින්මන්. 
මුළු රංහමේභ විදුලි ඳද්ධ ඹ බි ළටීමේ එ සිද්ධිඹේ ඳභණයි 

සිදු වුම්ඩ. භභ ඒ ළන්  ි ධහනඹ මඹොමු යනහ.  

විමලේමඹන්භ  ඉදිරිම දී,  ඉදිරි ය දවඹට විතයේ 
මනොමයි, එතළනින් එවහට්  ිලය විදුලි ජනන ළරසුභේ ස 

යරහ ිමප් න් ිභළ තුභහට් , න් ජනහධිඳ තුභහට්  
ඉදිරිඳ්  යරහ, ළරසුභට ිනු යමට් විදුලි ජනන ඳද්ධ ඹ 
දියුණු යන්න ිමප් නිරධහරි භ්ඩඩරඹට් ,  න් ිකය්  පී. 
මඳමර්යහ නිමඹෝජය ඇභ තුභහට්  ලේ ඹ ෛධර්ඹඹ රළමේහ 

කිඹරහ භභ ඳතනහ.  

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතු යි. මීශඟට, න් ඉන්දි ිනුන්ද්ධ 
භන්ත්රීතුභහ. 

1347 1348 



ඳහර්ලිමේන්තු 

[ි.බහ. 5.48] 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

මඵොමවොභ් භ සතු යි, මරහනඹ මවොඵන න් භන්ත්රීතුභනි.  

විදුලිඹ ිර්බුදඹ ේඵන්ධමඹන් ිමප් න් ිකය්  
භහන්නප්මඳන්භ භන්ත්රීතුභහ බහ ල් තඵන ිසථහමේ 

මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යමින් එතුභහ යන්න ආපු ථහ ශහද 
කිඹන එ ි ඳට හිතහ න්න ඵළරි වුණහ. මභොද, ළඩිමඹන්භ ථහ 
මශේ ම්ෝදනහ ළන විතයයි. ිද ථහ යන්න  බුම්ඩ ඉදිරිම දී 

මේ විදුලිඹ ිර්බුදඹට මුහුණ මදන්මන් මොමවොභද කිඹන එ 
ළනයි.  ම්ෝදනහ ටි්  එේ එතුභහ ථහ ය මන, ථහ ය 
මන ගිඹහ. ඒ හමසභ මඹෝජනහ මන ඒභ  ේඵන්ධමඹනු්  

තර් විතර්  බුණහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ මමේ මත්  ිළි 
කිඹන්න ඕනෆ, ිමප් යමට් සිඹඹට 40ට  බුණු  විදුලි ධහරිතහ; 

විදුලි රභහණඹ සිඹඹට 98 දේහ මනහමේ භහින්ද යහජඳේ 
ජනහධිඳ තුභහමස යුම ඹ කිඹන එ. ඒ ිළි ඳළවළදිලිභ 
කිඹනහ. භභ හිතන විධිඹට ිමප් ඳහඨලී ්ේළි යණ හිටපු 

විදුලිඵර ඇභ තුභහ්  ඒ ළිබඳ් තහ. එතුභහ්  විසතයහ් භ 
ඒ කිේහ. ිද ිඳට විදුලි ඵරඹ ේඵන්ධමඹන් ථහ යන්න 
සිද්ධ මරහ  මඵන්මන් මන මභොේ් භ නිහ මනොමයි. 

ඳසුගිඹ හරම  ිඳට භතයි එ එ යහජය නහයිහන්ට, 
යජඹන් ඳහරනඹ ශ ිඹට, "ළුය" හභ දභරහ ථහ ශ 
යුඹේ  බුණහ. එමවභ ළුය හේ දභරහ ථහ ශ යුඹේ 

 මඵද්දී ඒ සිඹල්ර විරහ විදුලි ඵරඹ ඇණහිටින්මන් නළ  
නිඹභ ආහයමඹන් යටට විදුලිඹ රඵහ මදන්න; ළිට යටල් වහ 
භහන විදුලිඹ රඵහ මදන්න පුළුන් ත් ් ඹේ රංහ තුශ 
ඇ  ශහ. එමවභ ඇ  යන්න ඹද්දී මනොමඹකු්  ඵහධ භතු 

වුණහ, ිඳට භතයි. මතෝලිඹකු විධිඹට භභ්  කිඹන්න ඕනෆ 
මනොමයොච්ම්ෝමල් විදුලිඵරහයඹ වළදීභ ළන මීමු දේහභ 
මිනිසසු ථහ ශහඹ කිඹරහ.  

"මේ වළදුමෝ  ිමප් සිද්ධසථහන විනහල නහ. ිමප් 
තරවිර සිද්ධසථහනඹ ේපර්ණමඹන් ළමවනහ" කිඹරහ ිතය 

ර්හය ඹළේහ. ිතය ර්හය වමුමේ එේ්  ජහ  ඳේ ආ්ඩඩු  
ඒ මරහමේ මද්ලඳහරනි වුභනහ භත මේ මඹෝජනහ වකුශහ 
් තහ.  

ිමප් න් නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ කිේහ හමස 
1980 ණන්ර,  මජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහමස හරම  
මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහයඹ ඉදි යන්න ළරසුේ ස ය 

 බුණ් , එයින් ඳසු ආපු සිඹලුභ යහජය නහඹයින් 
මතෝලියින්මස ඒ විමයෝධතහයි, ඒ ජන ජීවිතඹ ළනයි හිතරහ, 
එේ්  ජහ  ඳේඹට එන මද්ලඳහරන  එන හසිඹ ළන හිතරහ 

මේ සිඹල්ර නතහ දළේභහ. වළඵළයි, එ ඳළ් තේ ළන හිතන්මන් 
නළ  මුළු යටටභ එබඳඹ මදන්න ඕනෆ නිහ රළමඵන ඡන්ද 
රභහණඹ ඳළ් තට දභරහ මවෝ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ ඒ 

ිභිමඹෝඹ බහය ් ත නිහ තභයි ිඳට ිලය යන විදුලි 
රභහණමඹන් සිඹඹට 50ට්  ඩහ ළඩි රභහණඹේ, එනේ  
මභහමොට් 900 විදුලි ධහරිතහේ ිඳට ිද රළබිරහ  මඵන්මන්.   
ිමප් න් නලින් ඵ්ඩඩහය භන්ත්රීතුභහ මේ ළන විසතයහ් භ 

විසතයඹේ ශහ. එතුභහ ඒ ඉදි කිතිේ භහේ භඟ මඵොමවොභ 
හිත්  ටයුතු යපු නිහ මන්න ඇ  එතුභහට ඒ ළන භනහ 
දළනීභේ  මඵන්මන්.   එතුභහ ඒමේ ටිනහභ, ළද් භ ළන 

තහ ශහ. ඒ ළන්  ිළි සතු න්ත මන්න ඕනෆ. 

ඒ විතයේ මනොමයි. ඊම  මඳමර්දහ විදුලිඹ ඳන්න ඕනෆ 

්රභඹ ළන ිළි ථහ ශහ. විදුලිඹ ඳන්න ඕනෆ මභොන විධිඹටද 
කිඹරහ හර ටවනේ වළදුහ. ඒ හර ටවන දසින් මදමන් 
වකුශහ ් ත්  ඒ හර ටවනට ඇතුශ්  ය  බුම්ඩ නළවළ, 
මොශම 3, 4, 7 කිඹන රභූන් ජී්  න දළළන්ත යහඳහරියින් 

ජී්  න රහඳඹ.  ිඳට භතයි,  1980 ණන්ර "මොශමට 
කිරි - භට ළකිරි" කිඹරහ යුඹේ  බුණහ.  එදහ ඒ  ිහිං 
මිනිසුන්ට විදුලිඹ ඳරහ ධනඳ  ඳන් ඹට විදුලිඹ රඵහ මදන්න 

ළරසුේ ස ශහ. ඒහ ිළි දළේහ.  

ඒ විතයේ මනොමයි.   එල්ටීටීඊ යුද භම  ළරණි ස 
විදුලිඵරහයඹට රවහය එල්ර මද්දී භහින්ද යහජඳේ 
ජනහධිඳ තුභහට පුළුන්භ රළබුණහ විදුලිඹ රඵහ මදන්න. ිද 

කුඩහ යහඳහරිඹහමස, භවන භළිතභ  ඹහමන ඉන්න 
පුද්රඹහමස, භවයභ ඳළ් ම්  ඉන්න මඳොඩි යහඳහරිඹහමස 
ඳහ යහඳහය න් හ දභන ත් ් ඹට ඳ්  මරහ මදගිඩිඹහමන් 

ඉන්නහ,    මොයි මරහමේ විදුලිඹ ඇන හිටීවි ද, මොයි මරහමේ 
විදුලිඹ  න් හවිද කිඹරහ. මභන්න මභමවභ ත් ් ඹේ තභයි 
දකින්න  මඵන්මන්.  

ඒ විතයේ මනොමයි. නිරධහරින්ට ම්ෝදනහ ශහ. 
ඉංකයමන්න්න්ට ම්ෝදනහ ශහ. වළඵළයි, මඳොඩ්ඩේ 
ඉංකයමන්න්න්මස ළිට ළසුහ; ළිට ළිරිභළද්දහ. මඳොඩ්ඩේ මේප් ය 
් තහ. වළඵළයි, මරහදි ඵළන්නහ. මමේ මත් , ඹේ ඹේ ිඩු 

ඳහඩු  මඵනහ. ිළි ඹේ ඹේ ිඩු ඳහඩු දකිනහ. මභොනහද ඒ ිඩු 
ඳහඩු? මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහයමඹන් රළමඵන විදුලිඹ මඵදහ 
වළතිභ ේඵන්ධමඹන්, බිඹභ ට්රහන්සමෂෝභයඹ ළිළිමයද්දී, ිරිඹ 
මද්දී මේහ න් හ න්න  බුණු ිසථහන් භඟ වළරිඹහඹ,  

භඟ වරින්න ටයුතු ශහඹ කිඹරහ ම්ෝදනහ ය ් ම් ්  ඔඹ 
උදවිඹභ තභයි. ඒ්  ිළි භතේ ය මදනහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භහින්ද යහජඳේ 
භළ තුභහමස යුම  මනොමයොච්ම්ෝමල් ඵරහහයඹ මභහමොට් 

900 විදුලි ධහරිතහේ  නිඳදද්දී, මයරළිටිඹ ඵරහහයඹ 
මභහමොට් 300 විදුලි ධහරිතහේ නිඳදද්දී, ඉවශ මෝ භමල් 
ඵරහහයඹ මභහමොට් 150 විදුලි ධහරිතහේ නිඳදද්දී ත්  

විදුලිඵරහය  ණනහට ළඩ ටයුතු සදහනේ යද්දී  ිමප් ඹේ 
ඹේ භන්ත්රීන් ථහ යරහ කිේහ, "මේ යටට  ත විදුලි ඵරඹ 
ිලය නහ.  මේ යටට ි ලය තයභට විදුලි  ඵරඹ නළවළ" කිඹරහ. 

නමු් , ිඳට  මඵන්මන් මභහමොට් මදදවස ණන 
ිලයතහේ. ඒ රභහණඹ මභහමොට් තුන්දවස ණනේ න 
තයභට ළඩි ය න්න ිමප් යජඹට ඒ හනු තුශ වළකිඹහ 

රළබුණහ.  ඔඵ තමුන්නහන්මේරහට යන්න  මඵන්මන් එ 
මදඹයි. ඒ මන මදඹේ මනො මේ ිඩු ඳහඩු ටි වදහ ළනීභයි 
යන්න  මඵන්මන්.   හිටපු විදුලිඵර ඇභ න් කිේහ නේ ිළි 
ිතරින් ඹේ ඹේ ිඩු ඳහඩු සිද්ධ වුණහ කිඹරහ, ින්න ඒ ිඩු ඳහඩු 

ටි වදහ න්න එ විතයයි යන්න  මඵන්මන්. ිලු න් වදන්න 
මදඹේ නළවළ. ිලු න් එතු යන්න මදඹේ නළවළ. ිලු න් 
විඹදේ යන්න මදඹේ නළවළ. නඩ් තු යමන ඹන්න විතයයි 

 මඵන්මන්. මේ නඩ් තු ඔඵ තමුන්නහන්මේරහට ය න්න 
ඵළරි නේ ශභනහහති් ඹ බින්දුයි කිඹන එයි ිඳට කිඹන්න 
 මඵන්මන්. ශභනහහරි් ඹ වරිඹට  බුණහ නේ, මේ ටයුතු 

වරිඹහහය ය න්න  බුණහඹ කිඹරහයි භභ හිතන්මන්.  

ඳසුගිඹ දින සිදුවූ සිද්ධිඹ ළිබඳඵ ිළි නහටුට ඳ්  
නහ. ඳසුගිඹ දිනර යහජය නහඹඹහ බහ ිභතන 
උ් රදී විදුලිඹ වින්ධි වුණහ. ඒ වහ නිඹමිත ළඩ 

ළිබඳමශේ  බුම්ඩ නළවළ. ඹේ ඹේ තළන්රට ගිහිල්රහ යහජය 
නහඹඹහ බහ ිභතනහ. යහජය නහඹඹහ බහ ිභතන මොට 
විදුලිඹ වින්ධි නහ. ිළි ඒ ළිබඳඵ රජ්ජහ න්න ඕනෆ. යහජය 
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නහඹඹහ බහ ිභතන මරහමේදී විදුලිඹ වින්ධිීමභ 

ේඵන්ධමඹන් එේදවස නසිඹිස ණන්ර්  එමවභ යුඹේ 
 මඵන්න නළ  ඇ  කිඹරහයි භභ හිතන්මන්. 

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ නිමඹෝජය ඇභ තුභහ. 

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

න් භන්ත්රීතුභනි, කුන්ණෆරදී ි න් ජනහධිඳ තුභහ ිභතපු 
රැසීමමේදී විදුලිඹ වින්ධි වුම්ඩ ිමප් ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ ම  
රලසනඹේ නිහ මනොමයි. ඒ ිසථහමේදී විදුලිඹ ළඳයමේ 

මජනමර්ටයඹකින්. මජනමර්ටයම  විදුලිඹ වින්ධි වුණහ. ඊට 
ඳසමේ ජහ  ඳද්ධ මඹන් විදුලිඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ තභයි සිදු 
වුම්ඩ. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
න් නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, ිළි යහජය උ් රට ේඵන්ධ 

මනොවුණු පුද්රමඹෝ මනොමයි. යහජය උ් ඹට 
ජනහධිඳ තුභහ එනමොට විදුලිඹ ේඵන්ධ සිඹලුභ  කීභ 
 මඵන්මන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට. ඒ වහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ මජනමර්ටර් ඳද්ධ ඹේ මනභ මනළල්රහ  ඹහ 
න්නහ. ඒ  මජනමර්ටර් ඳද්ධ ඹට ිභතය රධහන ළඳයුමභනු්  
විදුලිඹ න්නහ. ඒ සිඹලු මද් දළනමන තභයි භභ ථහ 

යන්මන්. ඔඵතුභහ තභ විදුලි ඵරඹ ේඵන්ධමඹන් මවොඹහ 
මන ඹනහ නේ, ඒ ටි මවොඹහ මන ථහ යන්න. නිමඹෝජය 
ඇභ යඹහ ලමඹන් ඔඵතුභහ රහථමි උ් තය මදන්න එඳහ. 

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භන්ත්රීතුභහ දන්නහ මදඹේ කිඹන්න. භභ ඇ් ත කිඹන්මන්.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රහථමි උ් තය මේ බහට ළශමඳන්මන් නළවළ.  

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඔඹ ළන ඔඵතුභහට ිතය රහල යන්න ඕනෆ නළවළ. 
ඔඵතුභහ දන්මන් නළ  ඵයිරහ ථහ යන්න එඳහ. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔඵතුභන්රහ යන රහථමි ළඩ නිහ තභයි ිද 

ආමඹෝජමඹෝ එන්මන් නළ් ම් . 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

කිේහභ ි වන්න. ළද් භටයි කිේමේ. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ජනහධිඳ යඹහ ිභතන රැසීමභට විදුලිඹ මදන්න ඵළරි නේ, 

මේ යටට ආමඹෝජමඹෝ එයිද? 
 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
දන්මන් නළ  කුණුවන්ඳ ථහ යන්න එඳහ, භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
දන්නහ මද් තභයි ථහ යන්මන්. නී ඥමඹේ විධිඹට 

ඔඵතුභහට ිදහශ මද් වේඵ වුණහ නේ, ිළි නහටු මන්මන් 
නළවළ. ඔඵතුභහ මනොදළන ථහ යන එ මන් ිළි කිඹන්මන්. 

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මභොේද මනොදළන ථහ යන්මන්? 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මනොදළන තභයි ථහ යන්මන්. 

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භන්ත්රීතුභනි, ඕහද ථහ? මේ යමට් පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ ඹ 
ළන ඕහද ථහ? 
 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහමස ථහ න් න්න. 
න් භන්ත්රීතුභහ ථහ ය මන ඹන්න. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
න් නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ යහජය නහඹඹහ ඳළමිණි 

උ් ම  විදුලිඹ වින්ධි ශහ. ඒයි වුම්ඩ. 
 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මවොන්න්මස ළිහිමටන් ඳහර්ලිමේන්තු ඇවිල්රහ. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔඵතුභන්රහ ු ද්ධන්තමඹෝ මන්. ඔඵතුභන්රහ 

ු ද්ධන්තමඹෝ නිහ තභයි නිළයදි ිදවස මදනමොට 
ඔඵතුභන්රහමස mega deal දළන් එබඳඹට දළේමේ. ඔඵතුභහ 
ු ද්ධන්තඹහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහමස මරහ- 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භට විනහඩි 15ේ  මඵනහ, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට විනහඩි 8යි  මඵන්මන්.  
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
නළවළ, න් ළිඹල් නිලහන්ත ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහමස විනහඩි 7 

භභ එතුභහමන් රඵහ ් තහ. ඒ විනහඩි 7 භට රඵහ දුන්නහ.  
 

ගරු චන්දිභ ගභමප භහත 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 

නඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔඵතුභහ මරහ මදන්මන් නළවළ මන්. ඔඵතුභහ ගිහිල්රහ 

හඩිමන්න. මේ වරි භර්දනඹේ මන්. [ඵහධහ කිතිේ] මභොේද, 
රජහතන්්රහදඹ කිඹන්මන්? 

 

ගරු චන්දිභ ගභමප භහත 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
භභ භමස ආනම යි ඉන්මන්. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගිහිල්රහ හඩිමන්න, “මඵොේ” “මඵොේ” හන්මන් නළ . 

මඵොන්ට මභතළන “මඵොේ” “මඵොේ” හන්න එනහ. 
 

ගරු චන්දිභ ගභමප භහත 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
“මඵො ේ” “මඵොේ” හන්මන් ඔඵතුභහ මන්? 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ිද විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  නිමඹෝජය ඇභ තුභහ 

උමද් ථහ යරහ ඹේ කිසි න්ණේ කිේහ. ඒ ළිබඳඵ ිඳට්  
මඳොඩ්ඩේ තුටුයි. 

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ දළන් විනහඩි 10ේ ් තහ. ත විනහඩි 6ේ  මඵනහ. 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මවොයි, මඵොමවොභ සතු යි. 

කිසිභ මවේතුට විදුලිඹ මඳෞද්ලීයණඹ යන්මන් නළවළ 
කිඹරහ නිමඹෝජය ඇභ තුභහ කිේහ. එමවභ මොන්ද මබඳන් 
 ඹහමන තීන්දු තීයණ න්න පුළුන් නේ ිමප් යටට මොඩේ 
මවොයි. ඔඵතුභන්රහමන් ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු න්මන් ඒ මද්. 
වළඵළයි, ඕහ මනස යන්න වුමණෝ  ඔඵතුභන්රහ්  තීන්දු 
තීයණ වරිඹහහය න්න. මභොද, ිඳට ඹේ න්ණේ මභහිදී 
භතේ නහ. 2001-2002 හරම  යනිල් වි්රභසිංව 
ිභළ යඹහ ආ්ඩඩු යද්දි රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 
මඳෞද්ලීයණඹ යන්න සිඹලුභ ළිඹුන්ඳ්  වදරහ මේ සිඹල්ර 
උසහ මන ගිහිල්රහ රෆස  වුණහ. එදහ සිටි ජනතහ විමුේ  
මඳයමුම්ඩ භන්ත්රීන් එේ මමනේ මවෝ මදමදමනේ ිද්  
ඉන්නහ. ඔඹ භන්ත්රීන් ව ශ්රී රංහ නිදවස ඳේම  භන්ත්රීන් 
එතු මරහ තභයි ඒ ශේහ ් ම් . එදහ ඒ ශේහ ්  
නිහ තභයි ිදට්  රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඉ රි මරහ 
 මඵන්මන්. එමවභ නළ් නේ මේ ඩීල් භහයාඹහට; මේ ඉන්ධන 
භහයාඹහට; මේ භහයාඹහ සිඹල්රටභ ිනිහර්ඹමඹන්භ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹ්  එතු නහ. එමවභ වුණහ නේ, රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරමඹන් ිඳට න්න මදඹේ ඉ රි න්මන් නළවළයි කිඹරහයි 
භභ හිතන්මන්.  

මේ ේඵන්ධමඹන් ම්ෝදනහ යනහට ඩහ ඳසුගිඹ යජමඹන් 
රළබුණු මේ ේඳත ආයේහ ය ත යුතු නහ. ඔඵතුභන්රහමස 
හරම  ශ භවළලි යහඳහයඹ තුබඳන් එහි මොටේ ශහ 
කිඹරහ ිළි දන්නහ. ිළි ඒ දහ්  නළවළ කිඹරහ කිඹන්මන් 
නළවළ. භවළලි යහඳහයඹ තුබඳන් එඹ සිදු වුණහ. මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුට ආහට ඳසු, ිංු  භහ්රඹේ්  දන්මන් නළ  
ිමප් භවහ්හර්ඹතුභහ්  එ මරහට කිඹනහ,"ඹේ ඹේ 
තළන්රදී ඹේ ඹේ ළඩරදී මභන්න මේ විධිම  විනහලඹන් 
මරහ  මඵනහ" කිඹරහ. වළඵළයි, විනහලම  රභහණඹ කිඹන්මන් 
නළවළ. මේ මයරළිටිම  විදුලිඵරහයඹ ඉදි කිතිේ භහභ්  
භඟ භභ්  ඹේ කිසි හර හනු ටයුතු මන්හ.  

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

වුන් විධිඹටද? 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මොන්්රහ් න්මේ විධිඹට. ඒ ඉ රි මච්් මුදල්ලින්- 

 

ගරු (භහචර්ය) ආශු භෙසංහ භහත 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ආු  භහයසිංව භළ තුභනි, ඔඵතුභහමස point of Order එ 

මභොේද?  
 

ගරු (භහචර්ය) ආශු භෙසංහ භහත 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඉන්දි ිනුන්ද්ධ භන්ත්රීතුභහ 

කිඹපු ථහට භට උ් තයඹේ මදන්න ඕනෆ.  
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ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, උ් තයඹේ මනොමයි, ඔඵතුභහට ති  
රලසනඹේ  මඵනහ නේ ඉදිරිඳ්  යන්න. 

 
ගරු (භහචර්ය) ආශු භෙසංහ භහත 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ භට එළනි 

ම්ෝදනහේ මශේ ඔඵතුභහ භහමස ථහ ඳළවළදිලිභ ිවමන 

ඉරහද? ඒ මයරළිටිඹ ඵරහහයම  සිදු ීම  බුණු න්ණුරට 
ිදහශ සිඹලුභ මද්ල් භභ වළන්හඩ්ත ශහ. ඵරහන්න.  
ථහට්  න් මනොදී ඔඵතුභහට හිමතන හිමතන මද්ල් 

කිඹරහ ෆ වන්න එඳහ. ඉසමල්රහභ ඔඵතුභහ දහ්හයහ් භ 
ථහ යන්න ඉමන න්න.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භභ දන්න මද් කිඹනහ, ඔඵතුභහ මවොඹරහ ඵරන්න.[ඵහධහ 

කිතිභේ] ඔඵතුභහමස ඉල්ලීභේ විතයයි මන්. [ඵහධහ කිතිභේ] 

ඔඵතුභහමස ඉල්ලීභේ මන්. භභ දන්න මද් කිඹන්නේ. ඔඵතුභහ 
මවොඹරහ ඵරන්න.  

 
ගරු (භහචර්ය) ආශු භෙසංහ භහත 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
භභ  කීභන් කිඹන්මන්.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මේ ි  රිේත මුදර- [ඵහධහ කිතිභේ]ඔඵතුභහ ගිහිල්රහ ඵරන්න. 

[ඵහධහ කිතිභේ] ඔඵතුභහට mike එ නළවළ, හඩි මන්න. [ඵහධහ 

කිතිභේ] ඔඵතුභහට ිසථහ නළවළ හඩි මන්න. ඔඵතුභහ භමස 
විනහඩි වතය න්නහ මන්. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භමස 
විනහඩි වතය හරඹ මන් මේ නළ  යන්මන්.  

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් ඉන්දි ිනුන්ද්ධ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ 

දළන් ිහනයි. දළන් ඔඵතුභහමස ථහ ින් යන්න.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මයරළිටිම  ඵරහහය  යහඳව ඹ ළන එ එේමනහට 

ම්ෝදනහ යන්න, එ එේමනහට ඇඟිල්ර දිේ යන්න, මේ 
න් බහමේදී මේ ියුරින් ්න ථහ යන්න ඕනෆ නළවළ. 

මභච්්ය මුදරේ ් තහ නේ ින්න ිවරහට ගිහිල්රහ  මඵනහ 
කිඹරහ බඹ නළ  මේ න් බහමේ කිඹන්න පුළුන්. ඒ ළන ිංු  
භහ්රඹේ්  දන්මන් නළ  මමනේ ඇවිල්රහ මඵොන්ට මභතළන 

ථහ යනහ. මේ මයරළිටිම  සිදු ශ යහඳව මඹන් ඉ රි 
මච්් මුදල් ඳළවළදිලිභ  ිමනේ යහඳව ර ට මඹමදේහ. ඒ 
ිළි දන්නහ. ඒ නිහ භභ හිතන්මන්-  

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
නඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් ඉන්දි ිනුන්ද්ධ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට රළබුණු හරඹ 
දළන් ිහනයි. න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න.  

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, එතුභහමස ථහට රළබුණු 
හර මේරහ ින් වුණ්  භට රලසනඹේ මඹොමු යන්න 

ිලයයි.  

න් ඉන්දි ි නුන්ද්ධ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, ඔඵතුභහට 
මයරළිටිම  විදුලිඵරහයඹ ළන ිමඵෝධඹේ  මඵනහ; 

ඔඵතුභහ එභ යහඳව ම  මොන්්රහ් න්මේ විධිඹට ළඩ ශහ 
කිඹරහ. ඒ ිසථහමේදී ඔඵතුභහ මභොන විධිම  මොන්්රහ් ද 
මශේ?  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ හනුමේදී භභ එහි සිවිල් මොන්්රහ්  ඹේ යමන 

ගිඹහ. ඒ සිවිල් මොන්්රහ් රදී- 
 

ගරු චන්දිභ ගභමප භහත 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මභොනහද මේ කිඹන්මන්? 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඳොඩ්ඩේ නිලසලේද මන්න. න් ිකය්  මඳමර්යහ භන්ත්රීතුභහ 
රලසනඹේ ිවරහයි  මඵන්මන්. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
න් ්න්දිභ  භමස භන්ත්රීතුභනි, මඳොඩ්ඩේ උ් තය රඵහ 

මදන්න  ඉඩ මදන්න.[ඵහධහ කිතිභේ]   
 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඳොඩ්ඩේ නිලසලේද මන්න. එතුභහට ළිබඳතුන් රඵහ මදන්න 

ඉඩ මදන්න. ඉන්දි ිනුන්ද්ධ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ළිබඳතුන් රඵහ 
මදන්න. 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එතමොට ඒ භහභ්  භඟ ිමප්  බුණු ේඵන්ධතහ භත ඒ 

යහඳව ඹ දීර්ක ශහ.  බුණු රභහණඹ ළඩි යරහ ඒ යහඳව ඹට 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මුදල් මඹමදේහ. ඉ න් මභතුභහ කිඹනහ, මේමන් මොමවේට 
ගිඹහද දන්මන් නළවළ, මභොනහ වුණහද දන්මන් නළවළ කිඹරහ.  

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භට ඳළවළදිලියි. දළන් මභතුභහට 
මේ ආමේඹ  මඵන්මන් දළන් ඒ මොන්්රහ්  රළමඵන්මන් නළවළ 
මන්. 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ිමන්! නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහ හිට ් ම්  භට භඩ වන්න 

නේ,  භභ ඒ ළන නහටු මනහ. ඔඵතුභහ වළදුමේ භට භඩ 
වන්න නේ භභ ඒ ළන  නහටු මනහ. ඉදි කිතිේ යහඳව  

ිඳට  මඵනහ. ිළිට ඒහ ය න්න පුළුන්.  
 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් ථහ ින් යන්න.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භභ ථහ ි න් යන්නේ.  

මේ විදුලිඹ ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභන්රහමන් සිදුන ළරැදි 
වන්න ඳසුගිඹ යජඹ මඹොදහ න්න එඳහ කිඹන ඉල්ලීභ යමින් 
භභ නිවඬ මනහ.  

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, න් මුකයබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න.  

[ි.බහ. 6.04] 
 

ගරු මුජිබුර් ෙහුභන් භහත  
(ரண்புறகு பஜறபுர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඉතහභ ළද්  මඹෝජනහේ 
තභයි ිමප් ිකය්  භහන්නප්මඳන්භ භන්ත්රීතුභහ බහට ඉදිරිඳ්  
මශේ. භට ලින් ථහ යපු භන්ත්රීතුභහ එ ිතකින් ළිබඳ් තහ, 
භහින්ද යහජඳේ භව් තඹහමස ඳහරන හරම  භහින්ද යහජඳේ 
භව් තඹහට හිත්  මද්ලඳහරනඹ යන උදවිඹට ගිඹ 
ආ්ඩඩුමන් මොන්්රහ්  රඵහ දුන්නහ කිඹන එ. ඒ ළන එතුභහ 
මේ න් බහමේදී මවබඳදයවු කිතිභ ළන ිළි එතුභහට සතු න්ත 
න්න ඕනෆ.  
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ. මභොේද ඔඵතුභහමස ති  රලසනඹ? 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, මේ ම්ෝදනහ මභතුභහට 

යන්න ඵළවළ. මභොද, ඒ හනුමේ දුන්න යහඳව  
ේඵන්ධමඹන් ඒ ටයුතු යපු ආහයඹ ේඵන්ධ මභතුභහට 

ම්ෝදනහ යන්න ඵළවළ. ඒහ යහඳහය ළඩ. ඒහ යමට් ලිඹහ ඳදිංචි 
යහඳහය.  

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මවොයි. න් භන්ත්රීතුභහ. මුකයබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ ථහ 
යන්න.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහේෙ ක භහත 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒහ යමට් ලිඹහඳදිංචි යහඳහය.  

 
ගරු මුජිබුර් ෙහුභන් භහත  
(ரண்புறகு பஜறபுர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒහ යමට් ලිඹහ ඳදිංචි යහඳහය වුණහට, ගිඹ ආ්ඩඩු ඳසුගිඹ 

හරම  ළඩ යපු ෛලලිඹ ඕ තභයි කිඹරහ ිළි දළේහ. 

තභන්මස මද්ලඳහරන හිතතුන්ට යහඳහය ලිඹහ ඳදිංචි යන්න 
කිඹරහ ඔවුන්ට මොන්්රහ්  රඵහ මදනහ. ඒ මොන්්රහ්  රඵහ දීභ 

තුබඳන් තභයි ඳසුගිඹ හරම  දී මේ යමට් විලහර දණඹේ සිදු 
වුම්ඩ. ඒ දණඹට වින්ද්ධ තභයි මේ යමට් ජනතහ ඹව ඳහරන 

ආ්ඩඩු ළිහිටුන්න ජනහරි 08 නදහ ඒ තීන්දු රඵහ දුන්මන්. ඒ 
හමසභ භන්ත්රීයමඹේ වළටිඹට්  භභ එතුභහට සතු න්ත වුම්ඩ 

මන මභොට්  මනොමයි, ඳසුගිඹ හරම  ිළි මේ ම්ෝදනහ 

යනමොට ඒහඵද්ධ විඳේම  ිඹ මේ ම්ෝදනහ ර ේමේඳ 
ශහ. නමු්  එතුභහ ිද ඳහර්ලිමේන්තුට ඇවිල්රහ රසිද්ධ 

රහලඹේ ශහ,  ඳසුගිඹ ආ්ඩඩුමන් මයරළිටිඹ 
විදුලිඵරහයම  මොන්්රහ් තුේ ියමන එතුභහ ශහඹ කිඹරහ. 

එතුභහ ඒ ළිබඳ් ත එ ළන එතුභහට සතු න්ත න්න ඕනෆ. 

භහ හිතනහ, ිළි සිඹලුමදනහභ එතුභහට ිමප් සතු ඹ පුද ශ 
යුතුයි කිඹරහ. ඳසුගිඹ ආ්ඩඩුමේ දණ එතුභහභ මවබඳදයවු කිතිභ 

ළන ි ළි එතුභහට සතු න්ත න්න ඕනෆ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිද ිළි ථහ යන්මන් ඉතහභ 

ළද්  විඹඹේ ළනයි. මේ විහදම   මඵන රධහනභ මද් 
තභයි, ඳසුගිඹ භහඹ තුශ ිමප් යමට් ඇ  වුණු විදුලිඹ වින්ධි ීමභ 

භත මේ යමට් ජනතහමස ජීන යටහ ඵයඳතශ ිර්බුදඹට රේ 

ීමභ. ිළි දන්නහ, මභඹ ළරළසභේ ිනු තභයි සිද්ධ න්මන් 
කිඹරහ. මේ යමට්  මඵන විදුලිඵර නිසඳහදනඹ එ එ 

්රභලින්, ්රභ කිහිඳඹකින් ජහ  විදුලි ඳද්ධ ඹට එතු 
යනහ. විදුලිඵර ඳද්ධ මඹන් විදුලිඹ මඵදහ වරින්මන් ඹේ 

ළරළසභේ ිනුයි කිඹන එ ිළි සිඹලුමදනහභ දන්නහ 
හයණහේ. නමු්  ිළි දන්නහ, ආ්ඩඩුේ, යජඹේ තභයි රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඳහරනඹ යන්මන් කිඹරහ. යජඹේ ඳහරනඹ 

ශහට රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ේපර්ණමඹන්භ 
මභමවඹන්මන්, එහි ඳරිඳහරන ටයුතු ඇතුළු සිඹලු මද්ල් 

යන්මන් විදුලි ඉංකයමන්න්න්ඹ කිඹන එ ිළි සිඹලුමදනහභ 
ළිබඳන්නහ හයණහේ. ඇභ යඹහ සිටිඹහට, නි මඹෝජය 

ඇභ යඹහ සිටිඹහට, ආ්ඩඩුේ  බුණහට රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරම  රිඹහහරි් ඹ, projects වදන එ, projects 
රිඹහ් භ න්මන් මොමවොභද කිඹන එ, ඒහ නඩ් තු යන 
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එ ආදී සිඹලු මද්ල් යන්මන් විදුලි ඉංකයමන්න්න් ඵ ිළි 

සිඹලුමදනහභ දන්නහ හයණහේ. ඒ නිහ රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරම   විදුලි ඉංකයමන්න්න්ට විලහර  කීභේ  මඵනහ. 

එමවභ මනොමයි කිඹහ හට්  කිඹන්න ඵළවළ.  

ඇභ තුභහ සිටිඹහට, යහජය ඇභ තුභහ සිටිඹහට, නිමඹෝජය 
ඇභ තුභහ සිටිඹහට, ආ්ඩඩුේ  බුණහට විදුලි ඉංකයමන්න්න් 

තභයි ිඳට උඳමදස රඵහ මදන්මන්. මේ විඹඹ -subject එ-  
ළන භනහ දළනුභේ  මඵන්මන් විදුලි ඉංකයමන්න්න්ටයි. ඔවුන්මස 
උඳමදස ිනු තභයි මද්ලඳහරන ිධිහරිඹ්  රිඹහ් භ න්මන්. 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ඉන්න රධහන ඉංකයමන්න්හමස සිට 
එඹට ේඵන්ධ සිඹලුභ ඉංකය මන්න්න්මස ිදවස සිඹල්රභ ළටි 
යමින් තභයි මද්ලඳහරන නහඹ් ඹ, මද්ලඳහරන ිධිහරිඹ 

ිහන ලමඹන් ඒ මද්ලඳහරන තීන්දු තීයණ න්මන්.  ඒහ 
මභමවඹන්මන්, ඒහ රිඹහ් භ යන්මන්, ඒ යහඳව  -
projects- භට මන ඹන්මන් මොමවොභද, භට විදුලිඹ 
මොතයේ ිලයද, ඒ ිලය රභහණඹ මොමවොභද රඵහ න්මන් 

කිඹහ තීයණඹ යන්මන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ඉන්න රධහන 
ඉංකය මන්න් භව් න්යි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, මේහ නඩ් තු යන්මන් 
ඉංකයමන්න් භව් න්. ඹේ ඩහප්ඳල්හරි සිදුීමේ, ඹේ 
කුභන්්රණහරි සිදුීමේ ඇ  කිතිභ වහ ඒහ වරිඹහහය නඩ් තු 

මනොය ඉන්න පුළුන්. ඹේ ආහයඹකින් යජඹ ිඳවසුතහට 
ඳ්  කිතිභ වහ ඹේ ඹේ මද්ල් ඇ  යන්න පුළුන් 
ත් ් ඹේ ඒහට ේඵන්ධ මරහ ඉන්න රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරම  ඉංකයමන්න්න්ට  මඵනහඹ කිඹන එ ිළි 
සිඹලුමදනහභ ළිබඳන්නහ හයණහේ. මභොද, භවය විට රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරම  ඉන්න භවය ඉංකයමන්න්න්ට ිහසිදහඹ 

මද්ල් සිද්ධ න මොට එළනි මද්ල් රිඹහ් භ න්න පුළුන්. 
මද්ලඳහරන ඵරඹ භහන් වුණු ිසථහරදී තභන්මස මද්ලඳහරන 
භතහදඹ්  එේ ළමටනහ නේ, තභන්ට හිමතන මද් ය න්න 

ඵළරි නේ, තභන්ට ිලය මද්ල් සිද්ධ න්මන් නළ් නේ මේ 
හමස කුභන්්රණහරි ළඩ යන්න පුළුන් ත් ් ඹේ රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ  මඵනහඹ කිඹන එ ිඳට විලසහ 

යන්න මනහ. භහ කිඹන්මන් නළවළ, සිඹලු මදනහභ එමවභ 
යනහඹ කිඹරහ. කිසිඹේ ළිරිේ එේ  මඵන ඹේ ඹේ 
නුමදනු භත, ඹේ ඹේ භතමේද භත මේ ආ්ඩඩුමේ ජඹග්රවණඹ්  
එේ ඒහ ළිබඳන්න ඵළරි උදවිඹ ඹේ ආහයඹකින් ඹටිකට්ටු ළඩ 

යන්න පුළුන්ඹ කිඹන එ ිඳට හිතහ න්න පුළුන්. මභොද, 
ිඳට විලසහ යන්න ඵළරි මද්ල් එ ඳහයටභ සිද්ධ නහ. එ 
ඳහයටභ යමට් විදුලි ඵරඹ ේපර්ණමඹන්භ නළ  නහඹ කිඹන 

එ විලසහ යන්න ඵළරි මදඹේ. යමට් විදුලි ඵරඹ 
ේපර්ණමඹන්භ ඇනහිටිනහඹ කිඹන එ ිළි එ ඳහයටභ 
විලසහ යන්මන් මොමවොභද?  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, මභහිදී රධහන හයණහේ 
වළටිඹට transformer රලසනඹ භතු වුණහ. ඒ transformer එ 

නඩ් තු -maintain- යන ඉංකයමන්න් භව් න්න්ට කිඹන්න 
පුළුන්, මේ transformer එ මවට, ිනිද්දහ න මොට 
ළිච්ම්න්න පුළුන්ඹ කිඹන එ. ඒ වළකිඹහ ඉංකයමන්න් 

භව් න්න්ට  මඵනහ. මභොද, ඉංකයමන්න් භව් න් කිඹරහ 
කිඹන්මන් විමලේ ළිරිේ. ව් තීඹ භට්ටමින් ියමන ඵළලුමෝ  
රංහමේ ඉංකයමන්න් භව් න්න් කිඹන්මන් ඉතහභ සුවි මලේ 

ළිරිේ. මභොද, ඒ මොල්රන්මස ව්  ඹ මොඩ නළඟිරහ 
 මඵන්මන්භ ණිතඹ- mathematics- භතයි. ඒ ණන් ඵරරහ, 
වදරහ යන ටයු් තේ. ඒ නිහ ඒමොල්රන්ට මවොමයන් කිසිභ 

මදඹේ යන්න ඵළවළ. මවට ිනිද්දහ transformer එ 
ළිච්ම්නහද, විනහල මනහද කිඹන මද් ඉංකයමන්න් 
භව් භමඹකුට  කිඹන්න පුළුන්. එමවභ කිඹන්න ඵළරි නේ, ඒ 

රලසනඹේ. ඒ වඳුනහන්න ඵළරි නේ, ඒ රලසනඹේ. ඒහ ලින් 

වඳුනහ න්න ඵළරි වුම්ඩ ඇයි කිඹන රලසනඹ ිඳ ඉසයවහ 
 මඵනහ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒහ ළිච්චුණහට ඳසමේ 
එ එ සුන්දය ථහ කිඹන්න පුළුන්.  

ඊශඟට, ඒහ ඳඹන රද විමද්ීයඹ භහේ රංහට ඇවිල්රහ 

ත මද්ල් කිඹනහ. ඒ වරිඹට මවොයහමස ිේභහමන් මප්න 

ිවනහ හමස ළඩේ. මභොද, ඒමොල්මරෝභ තභයි ඇණවුේ 

යන්මන්. ඒමොල්මරෝභ තභයි මන්න්මන්. මනළල්රහ 

ඊශඟට වි යනහ. වි ශහට ඳසමේ ළිච්ම්නහ. ළිච්චුණහට 

ඳසමේ භහේහයඹහ ඇවිල්රහ මන  ථහේ කිඹනහ. මේ 

වරිඹට මවොයහමස ිේභහමන් මප්න ිවනහ හමස ළඩේ 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. ඵහු ජහ  භහේ, විමද්ීයඹ 

භහේ, ඒ හමසභ මඳෞද්ලි භහේ එේ ඹේ ඹේ නු මදනු 

 මඵන්න පුළුන්.  මභොද, ිළි දන්නහ ඳසුගිඹ හරම  මේ 

හමසභ ළඩේ Sri Lanka Railways එමේ්  සිද්ධ වුණු ඵ.  

ශ්රී රංහ දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තුමේ ඉන්න භවය ඉංකයමන්න් 

භව් න් නිර්මද්ල යරහ රංලම  ඉරහ රංහට දුේරිඹ 
engines මනහහ. මභොද වුම්ඩ? එේ්  ධහනඹට මඹොදහ 

න්න ඵළරි වුණහ. ඔේමෝභ ියින් ශහ. ඒහ රංහට 

ළශමඳන්මන් නළවළයි කිේහ. රංහමේ මර්ල් ඳහයරට ඒහ 

ළශමඳන්මන් නළවළයි කිේහ. වුද ඒහට  කිඹන්මන්? ඒ 

විඹදේ ශ මුදරට  කිඹන්මන් වුද? ජනතහමස මුදල් මෝටි 

ණන් විඹදේ යරහ එදහ රංලමඹන් මනහපු දුේරිඹ එංකයන් 

ට්ටර ටි ිද ියින් යරහ, හල් යරහ  මඵනහ. මෝටි 
ණන්, බිලිඹන ණන් මේ යමට් ජනතහමස ල්ලි. වුද ඒහ 

මසන්න නිර්මද්ල මශේ? වුද ඒහට ිනුභළ ඹ දුන්මන්? වුද 

ඒහ මසන්න කිඹරහ කිේමේ? ිළි ඒහ ළන මවොඹන්න ඕනෆ. ිළි 

ඒහ ළන ථහ යන්න ඕනෆ. ජනතහට ිද ඒ ඵයට  ය වන්න 

සිද්ධ මරහ  මඵනහ, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි.  

ිළිට ඒ එ ඳහයටභ ම් මයන්මන් නළවළ. ිළිට ඒ භහයාඹහ 

එ ඳහයටභ ම් මයන්මන් නළවළ. මොමවොභද ඒ වුම්ඩ කිඹන 
එ, රයිට් ගිඹහභ තභයි ිඳට ම් න්ේ ගිම . මුළු යමට්භ විදුලිඹ 

නළ  වුණහභ තභයි ිළි මවොඹන්න ඳටන් ් ම් , මොමවොභද 

විදුලිඹ නළ  වුම්ඩ; විදුලිඵර භ්ඩඩරම  මභොේද මන්මන්; 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඇතුමශේ ඉන්න මන්ේහයමඹෝ වුද; ඒ 

ඇතුමශේ ඩහප්ඳල්හරි ළඩ යන්මන් වුද කිඹරහ. මුළු 

යමට්භ විදුලිඹ ඒ හමස බි ළමටන්න පුළුන්ද, එමවභ සිදු න 
ිසථහ  මඵනහද කිඹන එ ිඳට විලහර රලසනඹේ වළටිඹට ිද 

භතු මරහ  මඵනහ. ඒ රලසනඹ භතු වුණහභ තභයි ිඳ මවොඹන්න 

ඳටන් ් ම් .  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිඳට මේ කුභන්්රණඹේ 

ලමඹන් මප්න්මන් මන මභොේ්  නිහ මනොමයි. විදුලි 

ඉංකයමන්න්න් කිඹන්මන් බුද්ධිභ්  ිඹ. ඒමොල්මරෝ උ්  ිඹ. 

ඒමොල්මරෝ ණිත ලහස්රඹ ළන දන්නහ ිඹ. එමවභ දන්නහ ිඹ 
ඉන්න විට විදුලිඹ එමර බි ළමටන්න ඵළවළ. එමවභ දන්නහ 

ිඹට යදින්න ඵළවළ. ඒ ණිතඹ භත මොඩ නළඟුණු විඹඹේ; 

mathematics උඩ ඹන විඹඹේ. Mathematics දන්නහ ිඹ්  

එේ මල්රේ යන්න ඵළවළ. ඒමොල්රන්ට යදින්න විධිඹේ 

නළවළ. ඒයි මභතළන  මඵන ළටලු. ඒමොල්රන්ට යදිනහ 

නේ මභොේ මවෝ ළටලුේ  මඵනහ. එේමෝ වුභනහමන් 

යද්දන්න පුළුන්. එමවභ නළ් නේ තභන්මස මනොදළනු් භ 
උඩ, තභන්මස ි රභ උඩ, තභන්මස මනොළරකිලිභ් භ උඩ 

යදින්න පුළුන්. එමවභ මන්න පුළුන්. එමවභ නළ් නේ 

ණිතඥඹන්ට යදින්න විධිඹේ නළවළ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිහන ලමඹන් මේ 
හයණඹ කිඹමින් භමස ථහ ින් යන්නේ. ිද වින්ද්ධ 
ඳේඹ ඳටන් ියමන  මඵනහ, මේ ආ්ඩඩු එශන්න කිඹහ 

මඳශඳහබඳ ඹන්න. වළභ දහභ මඳශඳහබඳ ඹනහ. වත්රිභ මඳශඳහබඳ 
ඹනහ. මේ ශඟදි ්හහච්මච්රිමඹන් suicide jackets භතු වුණහ. 
ිමප් ඒහඵද්ධ විඳේම  හභහකයමඹේ කිේහ, ඒහ 

ළල්ර් තට මසන්න වදනහ කිඹරහ. ඒහ්  එේ තභයි මුළු 
යමට්භ විදුලිඹ ඹන්මන්. එතමොට ිඳට හිතන්න නහ, 
මද්ලඳහරන බිමේ මේ්  එේ ඹේ ේඵන්ධභේ  මඵනහද 

කිඹරහ. ඒ රලසනඹ ිඳ ඉදිරිම  ිද මොඩනළඟිරහ  මඵනහ.  මේ 
ආ්ඩඩු ඳ්  මරහ තවුණු ිවුන්ද්දයි භහ වත හරඹ තුශභ, 
මේ ආ්ඩඩු එශන්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඒහඵද්ධ විඳේඹ දිගින් 

දිටභ මිනිසුන් ඳහයට මනළල්රහ, වත්රිභ මර ජනතහ ඵරමේ 
මොඩ නඟන්න වදනහ. මභන් ඳරියඹේ තුශ, මේ හමස 
මද්ල් න මොට ිඳට හිමතනහ මේහ ිතය ඹේ 
ේඵන්ධභේ  මඵනහද, මේහර එමුතුේ  මඵනහද, 

ිමනයෝනය ේඵන්ධඹේ උඩද මේහ මන්මන් කිඹරහ. ිඳට 
එමර හිමතන එ හධහයණයි කිඹරහ භභ  ඔඵතුභහට කිඹන්න 
ළභළ යි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිමප් සිසිය ජඹමොඩි 
භන්ත්රීතුභහ කිේහ, ිළි දළන් චීනඹට ඹනහ කිඹරහ. ිළි චීනඹට 
ඹන්මන් , ඉන්දිඹහට ඹන්මන්  දල්ට තභයි. ඒමොල්මරෝ 

හමස ි ළි උමද්ට  න්ඳ  ගිහිල්රහ ෑටට චීනඹට ඹන්මන් නළවළ. ිළි 
වළභ යටටභ ඹන්මන් දල්ට තභයි කිඹන එ භතේ යමින් 
භමස ථහ ින් යනහ. මඵොමවොභ සතු යි. 

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මවොයි.  
 
මීශඟට, න් රන්න යණතුං භන්ත්රීතුභහ  - නළත.  

න් ජහන ේකුඹුය භන්ත්රීතුභහ -  නළත.  
න් මවේටර් ිප්පුවහමි භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු ඵන්දුල ලල් 0 ඵණ්ඩරිමගොඩ භහත 
(ரண்புறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒහඵද්ධ විඳේඹ කිඹන 
්ඩඩහඹභ ථහ යන්න හරඹ නළවළ කිඹරහ ෆ වනහ. නමු්  

දළන් ථහ යන්න එතුභන්රහ මේ බහමේ නළවළ. 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් මවේටර් ිප්පුවහමි භන්ත්රීතුභහ. 

 
[ි.බහ. 6.15] 

 
ගරු මහක් ර් අප්පුහමි භහත 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මරහනඹ මවොඵන න් භන්ත්රීතුභනි, භට ථහ යන්න 

ිසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධමඹන් භහ ඳශමුමන්භ ඔඵතුභහට 
සතු න්ත නහ. ිමප් න් ිකය්  භහන්නප්මඳන්භ භන්ත්රීතුභහ 
විසින් ිද දමේදී හලීන භහතවහේ ේඵන්ධමඹන් ඉදිරිඳ්  

යන රද බහ ල් තළීමේ මඹෝජනහ ළිබඳඵ මඵොමවෝ 

භන්ත්රීන් මේ උ් තතිතය බහ  මේ ිදවස යහශිඹේ රහල ශහ. 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ියි  ිභහතයහංලඹ දිවහ ඵළලුහභ 
මඳමනනහ, ිමප් විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  
ිභහතයතුභහ ව නිමඹෝජය ිභහතයතුභහ කිඹන මේ මදමදනහභ 
ඉතහභ් භ දේයින් ඵ. ඉදිරිම දී  ජනතහට විදුලි ඵරඹ රඵහ 

දීභට ළරසුේ ස යන්මන් මොමවොභද කිඹන හයණඹ 
ේඵන්ධමඹන් ිළි හරඹේ  සමේ නිමඹෝජය ිභහතයතුභහ්  
එේ හච්ඡහ   ශහ. මේ හයණඹ ළිබඳඵ හච්ඡහ යද්දි 

ිඳට මඵොමවෝ මද්ල් දළනන්න රළබුණහ.  

භභ්  මඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ හය බහමේ  -මෝප් එමේ- 
හභහකයමඹකු වළටිඹට මේ නමොට ටයුතු යනහ. මේ 
දසර මඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ හය බහමන් මඵො මවෝ 
ආඹතන ේඵන්ධ විභසීේ යනහ. ජහ  ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳහවන භ්ඩඩරම  නිරධහරින් ිද මඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ 
හය බහට ළහ  බුණහ. මේ ආඹතනර ිබයන්තයඹ 
ේඵන්ධමඹන් මඵොමවෝ මද්ල් ිඳට මේ තුබඳන් ඉමන න්න 
රළමඵනහ. යමට් ජනතහට ිතයලය වූ මේහන් ඳඹන 
ආඹතන හරඹේ  සමේ ඉරහ ආපු භන් භඟ දිවහ ඵළලුහභ ඒ 
ආඹතනර රලසන යහශිඹේ  මඵන ඵට ිඳ වඳුනහමන 
 මඵනහ. ිඳට මේ ේඵන්ධමඹන් ත මඵොමවෝ මද්ල් ඉමන 
න්න  මඵනහ; මොඹහ ඵරන්න  මඵනහ. ඒ ේඵන්ධමඹන් 
ඉදිරිම දී ශ යුතු ළඩ ළිබඳමශ යහශිඹකු්   මඵනහ. ි න් 
ජනහධිඳ තුභහ් , න් ිග්රහභහතයතුභහ්  ඉතහභ් භ 
විනිවිදබහමඹන් යුතු ඳහර්ලිමේන්තු තුශ ිඳට ඒ ිසථහන් 
උදහ ය දීභ ේඵන්ධමඹන් ි ඳ ඒ මදමදනහට සතු න්ත මන්න 
ඕනෆ. ිලු්  ආ්ඩඩු  මේ භන් භඟ තුශ දකින ිලු්  මන මභඹ 
ඵ භහ රහල යන්න ඕනෆ.  

ිතීතම   ඉරහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ රිඹහ් භ වුණු 
ආහයඹ, මේ යමට් ජනතහට රඵහ දුන් වන ව විදුලිඵර 
යහඳව  ේඵන්ධමඹන් මඵොමවෝ මදමනේ ිද මේ බහමේ ථහ 
ශහ. නමු්  භභ ථහ යන්න ඵරහමඳොමයෝ තු න්මන් මීට  ඩහ 
මනස, ිලු්  මඹෝජනහ ේඵන්ධමඹනුයි. හරඹේ  සමේ ිමප් 
යමට් ඳ න මේ ිර්බුදහරි ත් ් ඹ භනඹ යන්න ත යුතු 
ළිඹය මභොනහද කිඹන හයණඹ විමලේමඹන් ිඳ ඉමන ත 
යුතු මනහ. මේ ේඵන්ධමඹන් විමලේ ිධයඹනඹේ යන 
භන්භ ිතීතමඹන් ඳහඩේ ඉමනමන, මේ ආඹතන ළිහිටහ 
 මඵන ආහයඹ ේඵන්ධ් , මේ ආඹතන රිඹහ් භ න 
ආහයඹ ේඵන්ධ්  විමලේමඹන් ිඳ ිධයඹනඹේ ශ යුතු 
මනහ. විදුලි ඵරඹ ේඵන්ධමඹන් න්නහ රිඹහභහර් 
ේඵන්ධමඹන් හමසභ ිලු න් ඇ  යන විදුලිඵර යහඳව  
මභොනහද කිඹරහ ිඳ ිධයඹනඹ ශ යුතුයි. වව ඒඹ මලි 
යමන ිඳට ඹේකිසි ළඩටවනේ වදන්න පුළුන් නේ එඹ 
ඉතහභ් භ විමලේයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ.  

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ිළි උඳහඹ භහර්ඹේ ලමඹන් ඉල්ලුේ ශභනහයණඹ                           

-demand-side management- වඳුනහමන  මඵනහ. ඒ 
ේඵන්ධමඹන් ටයුතු යන්න ජනහධිඳ  හර්ඹ හධ 
ඵරහඹේ ළිහිටුරහ  මඵනහ. ිභහතය භ්ඩඩරඹ ඒ ිනුභත 
ශහ. මේ භහඹ ින් නමොට ිඳ එඹ රිඹහ් භබහඹට 

ඳ්  යන්න ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. ෆභ වවඹභ විදුලිඹ 
බහවිතඹ ශභනහයණඹ යන්න, LED bulbs වඳුන්හ මදන්න, 
ඒ වයවහ ඳහරිමබෝගිඹහමස වළසි තිමේ යටහ මේ ඹේ මනේ ඇ  

යන්න ිඳ ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. විමලේමඹන්භ දන්න් 
දළනු්  යන්න, යජම  ආඹතන දළනු්  යන්න ිඳ 
ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. මඳෞද්ලි ිංලම  යහඳහය දළනටභ්  

ඒ ේඵන්ධමඹන් දළනු් මරහ සිටිනහ. ඒ වයවහ ඉල්ලුභ 
ශභනහයණඹ යන්න ිඳ ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. ිඳට 
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උඳරිභ භට්ටමින් මේ ටයු් ත හර්ථ ය න්න පුළුන් 

වුමණෝ  මභහ මොට් 400ේ විතය හභහනයමඹන් ඉතුන් ය 
න්න පුළුන් මනහ. ඔඵතුභහ කිේහ හමස ිළි ිලු්  විධිඹට 
හිතනහ. නිසඳහදනඹ ඳභණේ මනොමයි, demand-side 
management ඳළ් ත්  ිළි ඵරනහ. 

 

ගරු මහක් ර් අප්පුහමි භහත 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

න් නිමඹෝජය ිභහතයතුභනි, ිඳ මේ න් බහමේදී ථහන් 
ඳ් නහට ඩහ මේ රලසනඹට විඳුේ රළමඵන ආහයඹ 
ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහමන් ිදවස විභන්න පුළුන් නේ එඹ 

ඉතහභ්  රමඹෝජන්  නහඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  

න් නිමඹෝජය ිභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ දේමඹේ. භභ 
ඔඵතුභහමන් ිවන්න ළභළ යි, ඹේකිසි ළඩ ළිබඳමශේ ඹටම්  

නිට solar power unit  එේ රඵහ දීමේ ළඩ ටවනේ 
 මඵනහද,  වව ඒඹ මුල් යමන ණඹ මුදරේ ඹටම් , 
එමවභ නළ් නේ ආධහයඹේ ඹටම්  එළනි එේ මදන එ 

හර්ථද, ිහර්ථද කිඹරහ.  නිමඹෝජය ිභහතයතුභනි, 
ිභහතයහංලඹ තුශ එළනි ළඩ ටවනේ  මඵනහද? 

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිය ඇ  හයණඹේ 

වන් යන්න ළභළ යි.  

දළනට ිළි net metering රිඹහ් භ යනහ. ෆභ නිභ, 
මභන්භ  යහඳහරි සථහනර්  මභඹ රිඹහ් භ නහ.  ිළි 
මේ net accounting  දේහ මනඹන්න ඵරහමඳොමයෝ තු 
නහ. ඒ ි  රිේත විදුලිඹට ආර්ක  ලමඹන් ළශමඳන ණනේ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ විසින් මීමමේ ළඩ ළිබඳමශේ වදන්න 
ඵරහමඳොමයෝ තු නහ.  දළනටභ්  ඒ ර ඳ්  ඹ ිභහතය 
භ්ඩඩරමඹන් ිනුභත යරහ  මඵන්මන්. ඒ ළිබඳඵ ණන් හිරේ 
ඉදිරිම දී ඉදිරිඳ්  යන්නේ. Net accountingරට ිළි භහන් 
මනහ්  එේභ, වවඹ ඳදනේ යමන යට පුයහභ විදුලිඹ 
නිසඳහදනඹ කිතිමේ ළඩ ළිබඳමශේ ඇ  මයි කිඹරහ ිළි විලසහ 
යනහ. භභ ඒ හයණඹ භමස ථහමේදී්  වන් ශහ. න් 

ිග්රහභහතයතුභහ විමලේමඹන්භ වන් ශහ, දුගීබහඹ තුයන් 
කිතිමේ උඳහඹ භහර්ඹේ විධිඹට මේ ටයු් ත ශ යුතු ඵ. 
විමලේමඹන්භ උතුන් - නළමනහිය ඉදි යන න නිහර ව 
ිනිේ රමද්ලර නිහර්  වරම  solar panels වි යරහ, 
ඒ වයවහ  නිසඳහදනඹ යන විදුලිඹ ජහ  ඳද්ධ ඹට  ේඵන්ධ 
යරහ, ඒ මනුමන් මුදරේ මන්න ඵරහමඳොමයෝ තු නහ. 
වළඵළයි, solar panels වහ ඹන ිධි විඹදභ නිහ මේ  solar 
panels ළඳයීභ වහ හණිජභඹ ලමඹන් හර්ථ ආව ඹේ  - 
model -  මොඹහ න්න ිඳට සිද්ධ මනහ.  ඒ වහ එේමෝ 
යජඹ භළදිව්  මන්න ඕනෆ; නළ් නේ මඳෞද්ලි ිංලඹ මවෝ 
ඵළංකු භළදිව්  මන්න ඕනෆ. ඒ මොමවොභද යන්මන් කිඹන 
හයණඹ දළන් හච්ඡහ යමින් ඳ නහ. මභොද, solar 
panelsරට තභ්  විලහර මුදරේ ළඹ න නිහ. මමේ 
මත් , ඵරලේ  සුයේිතතතහ ළිබඳඵ යමට්  මඵන ර ඳ්  ඹ 
ළන හිතරහ, ිළි මේ ර ඳ්  ඹ රිඹහ් භ යනහ. 

 
ගරු මහක් ර් අප්පුහමි භහත 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

න් නිමඹෝජය ිභහතයතුභනි,  වව ඒඹ ේඵන්ධ ඒ 
නිමේ ඉන්න ිඹ දළනු්  යරහ, විදුලිඹ ඉ රි ය ළනීභ වහ 

ළඩ ළිබඳමශේ  රිඹහ් භ යන ඵ ඔඵතුභහ රහල ශහ. 

වළඵළයි, දළන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ළන මේ යමට් මරොකු 

බිල්මරේ භළවිරහ  මඵනහ.  රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ ඹේ 
ි්රමිතහ සිද්ධ මනහ නේ, විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ  මුදල් 
නහස ීමභේ සිද්ධ මනහ නේ,  ඒ හමස මද්ල් ේඵන්ධමඹන් 
ඹේකිසි ළඩ ළිබඳමශේ රිඹහ් භ යන්න ඔඵතුභහ 

ඵරහමඳොමයෝ තු මනහද? වව ඒර ජනතහ දළනු්  
යරහ විදුලිඹ ඉ රි ය ළනීභ වහ භහනභ භ්ඩඩරඹ 
ේඵන්ධමඹනු්  ඹේ ළඩ ළිබඳමශේ රිඹහ් භ යන්න 

ඔඵතුභහ ඵරහමඳොමයෝ තු මනහද? 
 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිය ඇ  ථහ යන්න 

ළභළ යි.  
 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හරඹ ළද් . 
 

ගරු මහක් ර් අප්පුහමි භහත 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

හරඹ ් තහට භේ නළවළ. මභොද, භභ හිතනහ ළිබඳතුන් 
දීභ ළද්  කිඹරහ. 

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භට න්ණු කිඹන්න ිසථහ දීභ ළිබඳඵ භභ ඔඵතුභහට 
සතු න්ත නහ. ඇ් ත ලමඹන්භ ිලු්  ශභනහයණ 
්රභමේද ිළි වඳුන්හ මදනහ. ඒ වයවහ නහස ඹ දණඹ 

ශේන්න පුළුන් මයි කිඹරහ ි ළි විලසහ යනහ.   

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ළිබඳඵ භහජඹ තුශ ඇ  මරහ  මඵන 
මේ භතඹ මනස ය ත යුතුයි. ඒ නිහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 
ඳළ් තකින් මනො ඹහ, ිළි්   විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ භඟ එට ළඩ 

යරහ, එහි ඉංකයමන්න්න්මස සිට ඳවශභ මේඹහ භඟ 
සුවදතහමන් ළඩ යරහ ඒ ටයුතු යන්න ඵරහමඳොමයෝ තු 
මනහ. මොමවොභ් , ශභනහයණඹ විධිභ්  කිතිමභන් 

ඳභණයි මේ ටයුතු යන්න පුළුන්.  

ිමප් යමට් භවජන උඳමඹෝගිතහ මොමින් බහ   මඵනහ. 
න් භන්ත්රීතුභනි, විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ළිබඳඵ  මොඹහ ඵළලීමේ  

කීභ ඇ  ආඹතනඹ ඒ උඳමඹෝගීතහ මොමින් බහයි.   විදුලිඵර 
භ්ඩඩරම  ටයුතු ික්ේණඹ යන්න ඵරඹ  මඵන්මන් ඒ 
ආඹතනඹට. ඒ නිහ ිළි උඳමඹෝගිතහ මොමින් බහ ලේ භ්  

යරහ, ඒ වයවහ ඩහ්  ඹවඳ්  ඳහරන ්රභමේද  වඳුන්හ දීභට 
ඵරහමඳොමයෝ තු මනහ. න් භන්ත්රීතුභහ, මේ රලසන ඇසීභ ළන 
ඔඵතුභහට මඵොමවොභ සතු යි. 

 

ගරු මහක් ර් අප්පුහමි භහත 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ිහන ලමඹන් භභ ඉල්ලීභේ යනහ, මේ හයණඹට 
විඳුභේ වළටිඹට - 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභහ ත්  රලසන ි වන්න එඳහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු මහක් ර් අප්පුහමි භහත 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

නළවළ. රලසන ිවන්මන් නළවළ. භභ ථහ යමන ඹන්නයි 
 ඵරහමඳොමයෝ තු න්මන්. නමු්  රලසන ිවන්මන් මන්  
හයණහේ නිහයි. මභොද, ිළි වළභ මදනහභ ගියේ හමස ථහ 

ඳ් හමන ඹනහ.  මේ ේඵන්ධ ිළි ඉදිරිම දී  යන්මන් 
මභොනහද කිඹන එ ළිබඳඵ ජනතහට මවබඳ යන සථහනඹේ 
වළටිඹට මේ න් බහ නිර්භහණඹ මන්න ඕනෆ. එමවභ නළ නේ 

ිළි නිේ තහ යරහ ඹයි, ජනරිඹතහට තහ යයි. නමු්  ිළි  
ජනතහට ි ලය විඳුභ දීරහ නළවළ. 

ඊශඟට, ීමක  රහේපු - street lamps - ේඵන්ධමඹන් විලහර 
රලසන  මඵන ඵ ිළි දකිනහ. ීමක  රහේපු නිහ විලහර මර 

විදුලිඹ ිඳම්  ඹන තළන්  මඵනහ. ඒ විතයේ මනොමයි,  දළනට 
ඳහවිච්චි යන ඒ රහේපුමන් මොච්්ය විදුලිඹ ළඹ මනහද 
කිඹරහ ඵරහ, ඊට ඩහ ිඩුමන් විදුලිඹ ළඹ මන රහේපුේ ිඳට 

නිර්භණඹ ශ වළකිද  කිඹන  ළඩ ළිබඳමශේ ස යන්න 
ිඳට පුළුන්. විමලේමඹන්භ, ීමක  රහේපුරට solar power unit 
එේ මඹොදන ළඩ ළිබඳමශේ ස යන්න ිඳට පුළුන් නේ, 

තදුයට්  ිමප් විදුලිඹ නහස ීමභ නතය ය න්න පුළුන් කිඹරහ 
භහ හිතනහ. ඒ ේඵන්ධ ළඩ ළිබඳමශේ රිඹහ් භ කිතිභ ඉතහ  
ළද් . 

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
න් නිමඹෝජය ඇභ තුභහ ඒ රලසනඹට්  උ් තය රඵහ මදයි. 
 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
න් භන්ත්රීතුභහ ඒ ළිබඳඵ රලසනඹේ ඇහුමේ නළ  වුණ් , 

ඒට උ් තය මදන්න ඕනෆ. Demand-side management ළිබඳඵ 
 මඵන ිමප් ජනහධිඳ  හර්ඹහධ ඵශහඹ, විදුලි ඵරඹ නහස  
න හයණහ වතයේ වඳුනහ මන  මඵනහ. එේ තභයි 

ඔඵතුභහ වන් යන ීමක  රහේපුර ත් ් ඹ. එයින් විදුලි ඵරඹ 
නහස  මනහ. ඒ හමසභ, එයින් වරිඹහහය ජනතහට 
මේඹේ රළමඵන්මන්්  නළවළ. ිළි ඵරහමඳොමයෝ තු නහ ීමක  
රහේපුරට LED තහේණඹ වඳුන්හ දීරහ ඩහ  මවො මේහේ 

හමසභ ිඩු විදුලි ළඹ ීමභේ යන්නට. එඹ ඉතහ ඉේභණින් 
යන්න පුළුන් මදඹේ මනොමයි. ඒ ංකීර්ණ මදඹේ. ඳශහ්  
ඳහරන ආඹතන තභයි ීමක  රහේපු ඳහරනඹ යන්මන්. ිළි ඒහට 

විදුලිඹ මදන්මන් මනොමිමල්.   වළඵළයි, ඒහ ඳහරනඹ යන්මන් 
ඳශහ්  ඳහරන ආඹතන.  ඳශහ්  ඳහරන ආඹතන්  එේ මේ 
නුමදනු යන්මන් මොමවොභද, කුභන ආහයම  

ේඵන්ධතහේද ඳ් හ මන ඹන්මන්  කිඹන හයණඹ රහ 
ඵළලිඹ යුතුයි. මොමවොභ් , ිළි ීමක  රහේපු වහ LED වඳුන්හ 
දීමේ ර ඳ්  ඹ ළිබඳන්නහ.  

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Solar panels වි යන ීමක  රහේපු මවොන් රනහ. ිමප් 

රහමද්ීයඹ ංර්ධන මිටුමේදී එමවභ ම්ෝදනහේ ආහ.  

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ීමක  රහේපු වහ solar panels 

වි යනහද කිඹන එ ළන ිළි මදඳහයේ හිතන්න  ඕනෆ. දළනට 

ඒ වහ ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ මඹන් විදුලිඹ රඵහ මදන්න ිඳට 

පුළුන්. ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ මඹන් රඵහ මදන ඒ විදුලිඹ 
ශභනහයණඹ යන්න, නහස  මනොමන්න ිඩු විදුලිඹ 
රභහණඹේ ළඹ න LED තහේණඹ ඳහවිච්චි යන්න ිඳට 
පුළුන්. ීමක  රහේපු වහ solar panels  ඳහවිච්චි යනහට භභ 

වින්ද්ධ නළවළ. දළනට ිළි ඒහ නයම දී දකිනහ. නමු්  ඊට 
ආමේණි රලසන  මඵනහ. විඹදභ ළිබඳඵ රලසන  මඵනහ.  

දළනට මේ  මඵන ීමක  රහේපු LED ීමක  රහේපුේ ඵට 

ඳ්  කිතිභට විලහර මුදරේ විඹදේ න්මන් නළවළ. Solar panel 
එකු්  ියමන, ඵළටරිඹකු්  වි යනහ නේ ිඳට ඒට ඹේ 
මුදරේ ළඹ මනහ. ඒට භභ වින්ද්ධ නළවළ.  ඳශහ්  ඳහරන 

ආඹතනලින් ඒ තීයණ න්න  ඕනෆ. ිඳට මඳමනන විධිඹට, ඒහ 
ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ේඵන්ධ යරහ LED විදුලිඵරඵ රඵහ 
දුන්මනෝ  විදුලිඹ ඉ රි ය න්න්  පුළුන්, මවො එබඳඹකු්  

වේඵ මනහ. 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මඵොමවොභ සතු යි. 

න් මවේටර් ිප්පුවහමි භන්ත්රීතුභනි, දළන් ඔඵතුභහ ථහ 
ින් යන්න. 

 
ගරු මහක් ර් අප්පුහමි භහත 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
හරඹ ි න්ද, ත විනහඩිඹේ මදේ  මඵනහද? 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඵතුභහ ළද්  විධිඹට රලසන ඇහුහ. ගියේ හමස ථහ මශේ 

නළවළ මන්? ඔඵතුභහ මවොට ථහ ශහ මන්? දළන් ථහ ින් 

යන්න. 

 
ගරු මහක් ර් අප්පුහමි භහත 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
මවොයි, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. 

භභ විමලේමඹන් එ මඹෝජනහේ ඉදිරිඳ්  යරහ ථහ 
ිහන යනහ.   

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිද විදුලි ඵරඹ විලහර 
රලසනඹේ. ඉදිරිම දී භවළලිම  ඉ රි ළඩ මොට ආයේබ 
යන විට ජරඹ ේඵන්ධමඹන් ිඳට රලසනඹේ භතු මනහ 

කිඹරහ න් නිමඹෝජය ිභහතයතුභහ මීට මඳය රහල ශහ. ජරඹ 
ේඵන්ධමඹන් ිඳට රලසනඹේ භතු මනහ නේ, ිඳට මන 
ආමද්ලරට ඹන්න මනහ නේ ශ යුතු න්මන්,  විදුලි ඵරඹ 

නිඳදන ආමඹෝජඹන් විදුලිඵර වහ ඵරලේ  ිභහතයහංලඹ්  
රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ්  එේ එතුීමභයි. ඒ වහ 
විනිවිදබහමඹන් යුතු ිලු්  ළඩ ළිබඳමශේ, ෆභ මමනකුටභ 

වබහගි විඹ වළකි ළඩටවනේ ස ශ යුතුයි. එවිට විදුලි 
ඵරඹ නිඳදීමභ වහ ිලු්  ආමඹෝජඹන්ට එන්න පුළුන්. ඒ 
නිහ භහ මඹෝජනහ යනහ, ඒ වහ ළඩ ළිබඳමශේ විදුලිඵර වහ 

ඵරලේ  ිභහතයහංලමඹන් මඹෝජනහ මනහ නේ මවොයි, ඒ 
යමට් ඉදිරි ි නහතඹට මවොයි කිඹරහ. භට ථහ කිතිභට ිසථහ 
රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට සතු යි. 
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ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ Oversight Committees රදී මඹෝජනහ යන්න. 

මීශඟට, න් භඹන්ත දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[6.30 p.m.] 

 
ගරු භයන්ත දිසනයක භහත 
(ரண்புறகு ந் றசரரக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

Sir, it is a privilege for me to speak on this occasion 

when we can foresee an energy crisis in the country. As 

you know, Sir, in 1977 when the J.R. Jayewardene 

Government came into power, it was my father who did 
the Mahaweli Development Project, under which many 

solutions to the electricity problem were sought and of 

course the problem of electricity and the demand needed 

was foreseen at that time. Since then, many governments 
have tried to find a solution to the electricity problem. 

However,  here we are today to talk about the electricity 

problem and wonder how this Government - for the first 

time in the history of this country where the UNP and the 
SLFP have got together - can find a permanent solution to 

the growing demand for electricity. 

Sir, as you know, for every country that is developing, 

one of the requirements for any investor to come, is 
electricity. Power must be freely available not only at the 

village level, but also to industrial estates and also to 

Board of Investment related free trade zones. Power is 

absolutely required for industries. Today, we must think 
out of the box. We must be able to plan what the power 

requirement in the future is going to be, especially during 

a drought season like what we are facing today. When 

there is an electricity crisis looming, what action the 
Government must take and what plans the Government 

should implement to circumvent the electricity problem is 

something that we need to discuss.  

Today, we heard the Hon. Deputy Minister speaking 
of elaborate plans to answer this problem. At the same 

time I use this opportunity to add my small contribution 

and ideas to the national problem. The fact remains that 

we need power. In countries such as Nepal, there is a 
potential of generating 60,000 megawatts of hydropower. 

Unfortunately, that country cannot tap that natural 

resource and produce that hydropower. But today Sri 

Lanka is in a completely different scenario. My thinking 
is that we have exhausted our resources in terms of 

generating new hydropower. However, if you think out of 

the box, we are able to use renewable energy. As the able 

Deputy Minister rightly said in  Parliament, the 
Government is thinking of renewable energy; the 

Government is thinking of new ways of developing power 

and the Government is also thinking of giving that power 
to the required development sector that this country 

requires.  

Sir, I would not talk for long, but if you think out of 

the box, we will come up with ideas. If you take the 
Cochin International Airport in India, 100 per cent of that   

Airport is run on solar power. They are able to add to the 

national grid the excess power that they generate at the 

Cochin International Airport. That is a vital institute in 
India where they are able to generate their own power 

and use it for-  
 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඳහකිසථහනම  
ඳහර්ලිමේන්තුට  ේපර්ණමඹන්භ විදුලිඹ රඵහ න්මන් solar 
powerලින්. භභ මඹෝජනහේ යන්න ළභළ යි. ජහ  
ඳද්ධ ඹට ේඵන්ධ යරහ ිමප් ඳහර්ලිමේන්තුට්  
ේපර්ණමඹන්භ solar powerලින් විදුලිඹ රඵහ මන ළඩ 
යන්න පුළුන්.  ඒ ආදර්ලඹ ිළිට ිමප් රහඳමඹන්භ න්න 
පුළුන්. න් භඹන්ත දිහනහඹ භළ තුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ 
හමස ිමප් ිමනේ යහජය ආඹතනරට්  ඒ ළඩ ළිබඳමශ 
ියමන ඹන්න පුළුන්.  

 

ගරු භයන්ත දිසනයක භහත 
(ரண்புறகு ந் றசரரக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ 

නිමඹෝජය ඇභ තුභහ රහල ශ ඳරිදි  යජම  ිමනකු්  ආඹතන 
ව  යජම  මොඩනළඟිලිරට්  solar panels වි යන්නට 
ල්ඳනහ මශෝ  මවොයි. මභොද, සිංප්පන් හමස 

යටල්ර්   ිලු්   විදුලිඵරහය  වදන්න ඉඩ ඩ භදි නිහ 
විමලේමඹන්භ solar panels වි යරහ  මඵනහ. The solar 
panels are becoming cheaper and cheaper to produce. I think 

we can even introduce a company here who can, together 
with the Ceylon Electricity Board and maybe with the 
LECO, produce those electricity panels.  

We are in a new age today where there is no reason 

for us not to be able to produce our own electricity.  භහ 
රහල ශ ඳරිදි මන්ඳහරම  මභහමොට් 60,000 ඳභණ 
නිසඳහදනඹේ යන්න ඒ මොල්රන්ට වළකිඹහ  බුණ් ,   
ඔවුන්ට එඹ කිතිභට ඇ  ිසථහ ිහිමි මරහ  මඵනහ 
because they do not have the financial capability.  

I would also like to propose in this House to see 

whether there is a possibility for Sri Lanka to initiate a 

"SAARC grid" where countries such as India, Sri Lanka, 

Nepal, Pakistan, Bhutan  and the other SAARC countries 
generate power and give the excess power that they have 

to a "SAARC grid". So the countries which do not have 

sufficient power can buy it at a concessionary rate and 

those countries can grow as a SAARC region in this 
manner.  

ිළි මේ උ් තතිතය බහමේ LED රහේපු ළන්  ථහ ශහ. ඒ 
තහේණඹ්  ිළිට  මඵනහ. ීමක  රහේපුරට්  LED රහේපු වි 
යන්න පුළුන්. භහ නිමඹෝජනඹ යන ඹටිනුය ආනම  LED 
රහේපු වි යරහ  මඵනහ. ඒ ්රභඹ හර්ථයි. නමු් , ිමප් 
දේ විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ නිමඹෝජය ඇභ තුභහ රහල ශ 
ඳරිදි LED රහේපුර්  ඹේකිසි රලසන  මඵනහ. ඒ හමසභ භභ 
මේ උ් තතිතය බහමේදී මඹෝජනහ යනහ, ිමනකු්  renewable 
energy ළිබඳඵ්  යජඹ විමලේ ිධහනඹේ මඹොමු යන්න 
කිඹරහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

දළන් ඕසමේලිඹහමේ wave technology කිඹන එ වඳුන්හ 

දීරහ  මඵනහ. මේ න් බහමේ ඒ ළන ථහ යන්න ඇ  
කිඹරහ භභ හිතනහ. ඕසමේලිඹහමේ ඳර්්  රහන්තම  මුහුමදන් එන 
wave technology එ ඳහවිච්චි යරහ විදුලිඹ රඵහ මදන්න ිද 
ටයුතු යරහ  මඵනහ. ඒ හමසභ ිළි මේ යහමුමන් ළිට 

ල්ඳනහ මශෝ , විදුලිඹ රලසනඹට විඳුභේ මදන්න ිළිට 
පුළුන් මනහ. න් ඇභ තුභහ් , නිමඹෝජය ඇභ තුභහ්  ිද මේ 
ළන ල්ඳනහ යරහ, වරි ළරළසභේ ඇ  මේ රලසනඹට විඳුේ 

මොඹන්න ටයුතු කිතිභ ළන භභ ඇ් මතන්භ න්මතෝ 
මනහ. මේ රලසනඹට වරි ්ඩඩහඹභේ මතෝයහමන, ිලය 
යන technology, ිලය යන expertise ියමන විඳුභේ 

මොඹන්මන් නළ  ිළි නිේ  ිඹහරම  ගිමඹෝ , ඊශඟ ිවුන්ද්ද 
මනමොට මේ යමට් ංර්ධනඹ යහ ඹන භමන්දී ිඳට විලහර 
රලසනරට මුහුණ මදන්න සිදු මයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ.  

මීට ඩහ දීර්ක  ථහ යන්නට භහ ඵරහමඳොමයෝ තු න්මන් 
නළවළ. ිමප් න් ිකය්  පී. මඳමර්යහ නිමඹෝජය ඇභ තුභහට භහ සුබ 
ඳතනහ. ිද සිරිභහමෝ ඵ්ඩඩහයනහඹ භළ නිඹමස 100ළනි 
උඳන් දිනඹයි. එතුමිඹට නින් සු රළමේහ! කිඹරහ භභ මේ 

ිසථහමේදී රහර්ථනහ යනහ. යජඹේ වළටිඹට ිමප් යමට් 
ිනහත ඳයපුය මනුමන් මේ දළමන රලසනරට විඳුේ 
මොඹන්නට ිළි ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ.  විදුලිඹ රලසනඹ ඳභණේ 

මනොමයි; රැකිඹහ රලසනඹ ඳභණේ මනොමයි; මේ යමට් 
ංර්ධනඹ ළන්  ල්ඳනහ යරහ, ි ළි නිළයදි ළරළසභේ ිනු  
ළඩ යන්න ඕනෆඹ කිඹන ඉල්ලීභ යමින්, භට හරඹ රඵහදීභ 

ළන මරහනඹට සතු න්ත මමින් භමස ථහ ින් 
යනහ.   

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, න් න්දි්  භයසිංව භන්ත්රීතුභහ.   

 
[ි.බහ. 6.40] 

 
ගරු සන්දි ක සභෙසංහ භහත  
(ரண்புறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භට හරඹ රඵහ දීභ ළිබඳඵ 
භභ ඔඵතුභහට සතු න්ත මනහ. ඒ හමසභ ිද මේ ඇ  මරහ 

 මඵන විදුලිඵර ිර්බුදඹ මද ඵරන විට ිමප් න් නිමඹෝජය 
ඇභ තුභහ්  කිේහ හමස, ිඳට විදුලිඵර ිර්බුදමඹන් මිමදන්න 
ිලය ේඳ්  ෆභ මදඹේභ  මඵන ඵ ිළි දන්නහ.  ඒ හමසභ 

එභ ේඳ්  ර්ධනඹ ය න්න්  ිළිට පුළුන්. වළඵළයි, ිද ිළි 
දකින මේ රලසනම   මඵන්මන් නිසි ශභනහයණඹේ 
මනොභළ ීමභයි කිඹන එ්  මේ මේරහමේදී රහල යන්න ඕනෆ, 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. ඒ මභොද කිඹනහ නේ, මභභ 
විදුලි ිර්බුදඹ ඇ  වුණු හරඹ තුශ් , ිතීතම දී විදුලි ිර්බුද ඇ  
වුණු හරරදී්  විමලේමඹන්භ ිළි දළපු මදඹේ තභයි, විදුලිඵර 

භ්ඩඩරම  නිරධහරින් ඒ ිලය තහේණඹ භවය ිසථහරදී 
ඳහවිච්චි කිතිභට භළබඳ මරහ  ීභ.  

එදහ ඒ ිඹ ඳහවිච්චි ශ ්රභමේදඹේ  මඵනහ නේ ඒ 
්රභමේදමඹන් ඵළවළය මරහ ඒ තහේණඹ ඳහවිච්චි යරහ, විදුලිඹ 

ශභනහයණඹ යරහ මොයි විධිඹටද ෆභ මදනහටභ රඵහ 
මදන්මන්, මේ හමස ිර්බුදරට මුහුණ මදන්මන් මොමවොභද  
කිඹන තළනට එන්න ළභළ් තේ මවෝ ඒ යන්න ිලයතහේ 

නළවළ කිඹරහ හිතහ මන  මඵනහ.  

විමලේමඹන්භ, ිද මේ තහේණඹ දියුණු මමින්  මඵන 

මභොමවොම් , ඒ තහේණමඹන් ෆභ තළනේභ, ෆභ ආඹතනඹේභ 

ශභනහයණඹ මරහ ඉදිරිඹට ඹන මභොමවොම් , තභ ිය 

"Excel" කිඹන ඳළයණි තහේණඹ ඳභණේ; ඳරිණඹන් තුශ 

 මඵන "Excel" තහේණඹ ඳභණේ ඳහවිච්චි කිතිභට රංහ 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ටයුතු ය මන ඹනහ. ඉන් ඔේඵට එඹ 

ඹළවිඹ යුතුයි. 

විමලේමඹන්භ, එේ්  ජනතහ නිදවස න්ධහනම  හිටපු 
භන්ත්රීන් ෆභ විටභ මභොනහද කිේමේ? ''භහින්ද යහජඳේ 

භව් තඹහ තභයි මේ විදුලිඹ මදන්න ටයුතු මශේ. ෆභ මදඹේභ 

එතුභහ තභයි මශේ. ංර්ධනඹ මශේ එතුභහ'' කිඹරහයි කිේමේ. 

වළඵළයි  මේ සිඹලු මදඹභ ශහඹ කිේහට,  ඒ ිඹට ඹේ කිසි 
මදඹේ ිභත වුණහ. එදහ transformer ඹන්්ර කිහිඳඹේභ ළිබඳසසී 

ගිඹ ඵ ිළි දන්නහ. මේට මවේතු  බුණහ. Transformer ඹන්්ර   

ළිබඳසමන මොට මේ ළන එදහ ජර්භනිම   මඵන MR 

ආඹතනඹ මභොනහද කිේමේ? මේහ වරිඹහහය නඩ් තු 

යන්න  ඕනෆඹ  කිේහ. ඒ නඩ් තු කිතිේ ඉතහ ිලයයි කිේහ. 

මේහට ිලය විධිඹට  නිඹභ  මතල් ර්ඹ  ඳහවිච්චි යන්න  
ඕනෆඹ කිේහ. ඵහර මතල් ඳහවිච්චි යන්න  එඳහඹ කිේහ.  මේහ 

තභයි දුන් උඳමදස. වළඵළයි, 2009 ර්ම  මේ හයණඹ 

වුන්්  ළිබඳ් ම්  නළවළ. මුදල්  බුම්ඩ නළ  ඵ තභයි 

කිේමේ.  ඒ මවේතු  නිහ  transformers  මොයි විධිඹටද  ළිච්චිරහ 

ගිම  කිඹහ ිළි දන්නහ.  Transformers  153ේ විතය  මඵනහ. 

මේහ වරිඹට නඩ් තු මශේ  නළ් නේ  විලහර රලසනඹේ  ඇ  

මන්නට පුළුන්. එඳභණේ මනොමයි, මුරහනහරූඪ න් 
භන්ත්රීතුභනි, මොශම ිට  මඵන transformers විසින් 

නඩ් තු යන්න  ඕනෆඹ කිඹන  එ්  එභ හර්තහර වන් 

නහ.  

විමලේමඹන් න් ඇභ තුභහ් , න් නිමඹෝජය ිභහතයතුභහ්  
මේ විඹ   ළන  මවොට දන්න ඇභ න්න් මදඳශේ.   නිමඹෝජය 

ිභහතයතුභහ මේ  විඹ ළන මවො ිධයඹනඹකින් ටයුතු 

යන්මන්. එභ නිහ    ිද ිළි මේ විධිඹට ිර්බුදඹට මුහුණ දී 

ඉදිරිඹට ඹනහ නේ ශභනහයණඹ ඳළ් ත ළන්    

විමලේමඹන්  ිධහනඹ මඹොමු යන්න  ඕනෆ  කිඹන එ  

කිඹන්නට  ඕනෆ.  මභොද දේ ඉංකයමන්න් භව් න් තභයි  මේ 
ආඹතනම  සිටින්මන්. මේ ිඹ රිඹහීයලි ටයුතු  යනහ. 

වළඵළයි මේ තුශ්   ඹේකිසි භහයාඹහේ   මඵනහඹ කිඹන එ 

ිළි දකිනහ.   විදුලිඹ රඵහ මදන, නළ් නේ  විදුලි ිංලර ටයුතු 

යන  මඳෞද්ලි ආඹතන  මඵනහ. විදුලිඵර භ්ඩඩරම  

නිරධහරින් නළ් නේ ඉංකයමන්න්න් විශ්රහභ  ගිඹහභ මේ ආඹතනර  

ළඩ යන්නට ඹනහ. එතමොට මේ ආඹතනර සුඵසිද්ධිඹ 

වහ ඳභණයි මේ ිඹ සිතන්මන්. එමේ නළ් නේ එ 
පුද්රමඹකුමස  ිලයතහන් ළන  ඳභණේ  හිතරහයි   මේ ිඹ 

ටයුතු යන්මන්. වළඵළයි විදුලිඹ කිඹන මදඹ ෆභ මදනහටභ 

ිලය, ෆභ මදනහටභ ඵරඳහන, ෆභ යහඳහයඹටභ  ඵරඳහන, 

යමට් දියුණුට ඵරඳහන මදඹේ ඵ ිළි මේ ිසථහමේදී 

කිඹන්නට ඕනෆ. එභ නිහ ඉංකයමන්න් භව් න්න්මන්, 

නිරධහරින්මන් ෆභ මදනහමන්භ ඉල්රන්මන් ඳශමුමන්භ මේ 
යට ළන හිතන්න කිඹරහයි. එඳභණේ මනොමයි, ජනතහ ළන්  

සිතහ ටයුතු යන මර  ිළි ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ තුබඳනුයි  ිළිට 

ඉදිරිඹට ඹන්නට පුළුන් න්මන්. 

ිද ශ්රී රංහ නිදවස ඳේඹ් , එේ්  ජහ  ඳේඹ්  
එතුමරහ - සිඹලු මදනහභ එතු මරහ - ජහ  ර ඳ්  ඹේ 

වදහ මන ි න් ජනහධිඳ තුභහ, න් ිග්රහභහතයතුභහ, භළ  

ඇභ න්  සිඹලු මදනහභ මේ භන ඹන්මන් යමට් ංර්ධනඹ 
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ව යමට් ජනතහට ි ලය ෆභ මදඹේභ රඵහ මදන්නටයි. ඒ ළන  

මේ නිරධහතිනු්  විමලේමඹන් හිතන්න  ඕනෆඹ කිඹන එ  ි ළි මේ 

ිසථහමේදී රල යන්නට ඕනෆ. 

මරහනහන්ඪ න් භන්ත්රීතුභනි. භභ දීර්ක මඹන් ථහ 

යන්නට හරඹ න්මන්  නළවළ. ිමප් යමට් ංර්ධනඹ, 

සුඵසිද්ධිඹ දවහ  ඹන භමන්දී  ිඳට වුන්්  ඳළ් තට දහරහ 

ඹන්නට ඵළවළ. විදුලිඵර භ්ඩඩරම   ිමප් දේ ඉංකයමන්න් 

භව් න් සිටිනහ. මේ ිඹ දිරි න්හ, මේ ිඹට ිලය 

තහේණඹ, ිලය උඳමදස රඵහ දී, ඒ හමසභ ඒ ිඹමන් 

උඳමදස න්නට  මඵනහ නේ ඒ උඳමදසද රඵහ මන 

හර්ඹේභ මේ භන ඹන්නට ටයුතු යන්නට ඕනෆ. මභොද, 

ිද විදුලිඵර ිභහතයහංලම ් , විදුලිඵර භ්ඩඩරම ්  ළඩ 

ළිබඳමශේ  මඵනහ. ඒ ළඩ ළිබඳමශ තභයි සිඹලු මදනහටභ  

විදුලිඹ රඵහ දීභ. ළිටිය රමද්ලර  වුණ්   ෆභ මදනහටභ  ිලය 

විදුලිඹ රඵහ  දීභ.  

මරහනහන්ඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  විදුලිඵර  ිභහතයහංලඹ  මේ 

න විට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ වයවහ විමලේමඹන්භ දුසය 

රමද්ලර ඉන්න  ිහිං  ජනතහමස නිමස wiring  ය 

විදුලිඹ රඵහ මදන්නට ටයුතු යනහ. ඒ ිනු එ රමද්ලඹට 

විදුලිඹ ිලය නේ විදුලි ණු ඳවේ රඵහ මදනහ. එමවභ මන්ද 

න් නිමඹෝජය ඇභ තුභහ?  

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ිළි ිහන ණුමේ  ඉරහ  

තභන්මස මඳෞද්ලි මද්ඳශ දේහ මඳොදු ඳහමර්  විදුලිඹ රඵහ දීභ 

මනුමන්  න්ළිඹල්  රේ තුන දේහ විඹදේ යනහ. ඒ හමසභ 

් ත ඇතුමශේ ඒ  ටයුතු වහ රේ වතයේ  විඹදේ යනහ.  

ඒ හමසභ නි wiring ය මදනහ. ිළි දළන් මේ ්රභඹට 

රේඹට ිධි නිහ ංයහේ wiring ය දී  මඵනහ. ඒ 

ිඹ දුප්ඳ් , ිහිංභ මිනිසුන්. ඔඵතුභහමස දිසත්රිේම ්  හුඟහේ 

හර්ථ එභ ටයුතු සිදු ය  මඵනහ. ඒ හමසභ උතුය ව 

නළ මඟනහිය රමද්ලර ිළිට ත ිභිමඹෝඹේ  මඵනහ. ිළි ඒ 

රමද්ලර්  එභ ටයුතු සිදු ය තය ලමඹන්භ සිඹඹට සිඹම  

ඉරේඹට ඹන්නයි ඵරන්මන්. ඇ් ත ලමඹන්භ මේ දසර 

මේ ඉල්ලුභ ළඩි මන්න්  එඹ එ මවේතුේ. 

 
ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් නිමඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඹ ඳණිවුඩඹ ESරහට දළනුේ 

මදන්න. භවය තළන්රට මිනිසුන් ගිඹහභ ඔවුන් ආඳසු වයහ 
එන ි ඹ තභ ඉන්නහ.  

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ රමද්ල මභොනහද කිඹහ 
කිඹන්න පුළුන්ද? 

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

භවය හර්ඹහර  මඵනහ. ඒහ මභොනහද කිඹහ භභ 
මභතළන වන් යන එ මවො නළවළ. ඒ නිහ භභ ඒ ළන 
ඳසු කිඹන්නේ.  

 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්ෙ භහත  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මවොයි. භභ ඒ ළන විමලේමඹන්භ දළනුේ මදන්න කිඹන්නේ.  
 

ගරු සන්දි ක සභෙසංහ භහත  
(ரண்புறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, විමලේමඹන්භ මේ හමස 
හර්ඹේභ ළඩ ළිබඳමශට යට මඹොමු මනමොට, එමවභ 

නළ් නේ මේ ආඹතනඹ ඉදිරිඹට මන ඹනමොට ඒ තුබඳන් 
ඵරහමඳො මයෝ තු මන්මන් ිර්බුදඹේ මනොමයි. ිර්බුදඹේ කිඹන 
එ  මඵන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ිළි මඹෝජනහ යන්මන් මේ ිර්බුද 

නළතු ෆභ මදනහභ එතු මරහ ජනතහට වහ මේ යමට් 
ංර්ධනඹට ිලය මද් රඵහ මදන්න ටයුතු යමුඹ කිඹහයි. 
එමේ මඹෝජනහ යමින් භමස ්න සල්ඳඹ භහ ින් යනහ. 

සතු යි. 

 

ගරු මලසනරඪ භන්ත්රීතුභ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතු යි.  

එමවභ නේ, රඵන්නහ වූ සිංවර වහ හින්දු ිලු්  ිවුන්ද්ද සිඹලු 

මදනහටභ සුඵ ි ලු්  ි වුන්ද්දේ මේහ! කිඹහ භහ රහර්ථනහ යනහ. 
 

රශ්නය විභසන ලදින්,  සබ සේභත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳර්ලිමේන්තුව ඊ  අනුකූලව අ. බ. 6.47 ,  අද දින සබ 
සේමුිනය අනුව 2 16 භයි භස  3 වන අඟහරුවද අ. බ. 1.   වන 
මතක් කල් 0 ගිම ය. 

அன்தடி தற.த. 6.47க்கு தரரளுன்நம், அணது இன்கந 

லர்ரணத்துக்கறங்க 2016 க 03, தசவ்ரய்க்கறக தற.த. 1.00 

றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at  6.47 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 03rd May, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 

this Day. 
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 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා :  සාමාජිකයන්  නම් කිරීම 
 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 
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අ. භා. 01.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 

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

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 වැනි ව්යවස්ථාව අනුව, 2016 අෙපේල් මස 26 වන 
දින මවිසින් “කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන)” නමැති පනත් 
ෙකටුම්ප ෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

II 
 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය  

தகவ க்கான உாிைம சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் 
தீர்ப்  

RIGHT TO INFORMATION BILL:  DETERMINATION OF THE 
SUPREME COURT 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121 (1) ව්යවස්ථාව පකාරව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද 
“ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ” නමැති පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය මා ෙවත 
ලැබී ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
පනත් ෙකටුම්පෙතහි, 

5(1)(ඒ) වගන්තිය මඟින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3, 4, 12(1) 
සහ 14අ(2) යන ව්යවස්ථා උල්ලංඝනය වන බවත්, 

9(2)(අ) වගන්තිය මඟින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3, 4, 12(1) 
සහ 14 යන ව්යවස්ථා උල්ලංඝනය වන බවත්, 

19 වගන්තිය මඟින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3, 4, 12(1) සහ 
55 යන ව්යවස්ථා උල්ලංඝනය වන බවත්,  

43(ඒ) සහ 43(ඔ) වගන්ති මඟින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3, 4 
සහ 14අ යන ව්යවස්ථා උල්ලංඝනය වන බවත්, 

එකී වගන්ති දැනට පවතින ආකාරෙයන්ම සම්මත කළ 
හැක්ෙක්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 84(2) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන 
යටෙත් විෙශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් පමණක් බවත් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත.  

තවදුරටත්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත්ෙත්, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණෙය් දැක්ෙවන පරිදි එකී වගන්ති 
සංෙශෝධනය කළෙහොත් ඒවාෙය් අනනුකූලතාවන් ඉවත්වනු ඇති 
බව සහ සරල බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත කළ හැකි බවයි. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 

 

1373 1374 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය: 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1375 1376 

[ගරු කථානායකතුමා] [ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1377 1378 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1379 1380 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1381 1382 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1383 1384 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1385 1386 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1387 1388 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1389 1390 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1391 1392 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1393 1394 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1395 1396 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1397 1398 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

1399 1400 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1401 1402 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1403 1404 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

 III 

1405 1406 

[ෙමම ෙල්ඛනය පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த ஆவணம் ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ]. 
[This document is also Placed in the Library.] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත : පළාත් සභාවලින් ලැබුණු දැනුම්දීම් 

கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்) 
சட்ட லம்: மாகாண சைபகளி ந்  கிைடத்த 

ெதாிவிப் கள் 

FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (AMENDMENT) BILL: 
COMMUNICATIONS FROM  PROVINCIAL COUNCILS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
“ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන)” නමැති ෙපෞද්ගලික 

මන්තී පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් නිෙව්දනයක් කිරීමට 
කැමැත්ෙතමි.  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා විසින් 
2016 ෙපබරවාරි මස 10 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154උ
(5)(අ) ව්යවස්ථාව පකාරව සෑම පළාත් සභාවකටම ෙයොමු කර 
ඇති අතර, ඒ ඒ පළාත් සභාෙව් අදහස් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන 
ෙලස ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 46අ(2)(අ) යටෙත් ඉල්ලා සිටින ලදී.  

නැ ෙඟනහිර, බස්නාහිර, දකුණු, සබරගමුව, මධ්යම, උතුරු මැද 
සහ ඌව යන පළාත් සභා ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට එකඟත්වය 
පළ කර ඇත. 

වයඹ සහ උතුරු පළාත් සභා සංෙශෝධනවලට යටත්ව ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීමට එකඟ වී ඇත.  

පළාත් සභාවල අදහස් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 

 

 

IV 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා : සාමාජිකයන් නම් 
කිරීම 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள்: உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කර ගත් ෙයෝජනාව පකාරව සහ ඒ ඒ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවක මන්තීන් සංඛ්යාව 20 දක්වා වැඩි කිරීමට 2016 
ජනවාරි මස 09 වැනි දින ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් සම්මත කර 
ගත් පරිදි මතු පළවන මන්තීන් ඒ ඒ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවල ෙසේවය සඳහා නම් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

තවද, ඒ ඒ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල ෙසේවය සඳහා 
නම් කර තිෙබන ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් නම් සියල්ලම භාෂා 
තිත්වෙයන්ම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් මුදණය කිරීමට කටයුතු කරන 
අතර, සියලුම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සහ රජෙය් මුදල් 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙසේවය සඳහා නම් කර තිෙබන ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙග් නම් ඇතුළත් ෙල්ඛනයක්  සෑම ගරු 
මන්තීවරයකුෙග්ම දැන ගැනීම පිණිස සභාගත* කරන බව ෙමයින් 
දන්වා සිටිමි. 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද නම් ලැයිසත්ුව: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ெபயர்ப்பட் யல் : 
List of Names tabled: 

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා 
ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

  

ேதசிய பா காப்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம 
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ 
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் 
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர 
மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக் 
மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்   
மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க   
மாண் மிகு த்திக பத்திரண    
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண     
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் 
மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க   
மாண் மிகு சந்திம கமேக 
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக   
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன   
மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க  
மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட   
மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்   
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க   
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்   
 

Sectoral Oversight Committee on National Security 

 

Hon. Palitha Tewarapperuma 
Hon. Chamal Rajapaksa 
Hon. Douglas Devananda 
Hon. Vijitha  Herath 
Hon. Chandrasiri Gajadeera 
Hon. M.S. Thowfeek 
Hon. Dharmalingam Sithadthan 
Hon. A. A. Wijethunga 
Hon. Buddhika Pathirana 
Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana 
Hon. M.A. Sumanthiran  
Hon. Shehan Semasinghe 
Hon. Chandima Gamage 
Hon. Malith Jayathilake 
Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana  
Hon. Mayantha Dissanayake 
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Hon. Bandula Lal Bandarigoda 
Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor 
Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe 
Hon. S. Viyalanderan 

 
ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය 
ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 
சுகாதாரம் மற் ம் மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன   
மாண் மிகு லீப் விேஜேசகர 
மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன   
மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர   
மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல   
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர   
மாண் மிகு சிறினால்  ெமல்   
மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க   
மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம்   
மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்   
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம   
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ   
மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா   
மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்   
மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்   
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்   
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன   
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்   
 

Sectoral Oversight Committee on Health and Human Welfare, 
Social Empowerment 

 

Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Hon. Duleep Wijesekera 
Hon. Anuradha Jayaratne 
Hon. Lucky Jayawardana 
Hon. H.L. Premalal Jayasekara 
Hon. J.C. Alawathuwala 

Hon. Ranjith Aluvihare 
Hon. Sirinal de Mel 
Hon. A. A. Wijethunga 
Hon. K. Thurairetnasingam 
Hon. Vijitha Berugoda 
Hon. E. Saravanapavan 
Hon. Ajith Mannapperuma 
Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa 
Hon. Mylvaganam Thilakarajah 
Hon. I. Charles Nirmalanathan 
Hon. Imran Maharoof 
Hon. Ishak Rahuman 
Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna 
Hon. (Dr.) S. Sivamohan 

  
පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன 
மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க 
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி   
மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர   
மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   
மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல   
மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்   
மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன   
மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன   
மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ   
மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்   
மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக   
மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா     
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ   
மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்   
மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்   
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்   
மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்   
மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்   

1409 1410 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

Sectoral Oversight Committee on Transport and Communication 
 

Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Hon. Tharanath Basnayaka 
Hon. Chamal Rajapaksa 
Hon. Sunil Handunnetti 
Hon. Edward Gunasekara 
Hon. Mavai S. Senathirajah 
Hon. J.C. Alawathuwala 
Hon. Dharmalingam Sithadthan 
Hon. Anura Sidney Jayarathne 
Hon. Lakshman Ananda Wijemanne 
Hon. Nalin Bandara Jayamaha 
Hon. A. Aravindh Kumar 
Hon. Ananda Aluthgamage 
Hon. Sisira Jayakody 
Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa 
Hon. I. Charles Nirmalanathan 
Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor 
Hon. Ishak Rahuman 
Hon. Gnanamuthu Srineshan 
Hon. M.H.M. Salman 

 
කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
ගරු  සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 

கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
மாண் மிகு லீப் விேஜேசகர 
மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த 
மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்    
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க   
மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி   
மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல   
மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன் 
மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர் 
மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர 
மாண் மிகு சி. சிறீதரன் 
மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக   
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த 
மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன் 
மாண் மிகு ஹமட் நவவி 
மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான் 
மாண் மிகு ேஹசா விதானேக 

Sectoral Oversight Committee on Agriculture and Lands 
 

Hon. Susantha Punchinilame 
Hon. Faizal Cassim 
Hon. Duleep Wijesekera 
Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Hon. Dunesh Gankanda 
Hon. Ashok Abeysinghe 
Hon. Johnston Fernando 
Hon. Bimal Rathnayake 
Hon. J.M. Ananda Kumarasiri 
Hon. J.C. Alawathuwala 
Hon.  Sivasakthi Ananthan 
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero 
Hon. Janaka Wakkumbura 
Hon. S. Shritharan 
Hon. Ananda Aluthgamage 
Hon. Ashoka Priyantha 
Hon. Kaveendiran Kodeeswaran 
Hon. Mohamed Navavi 
Hon. K. Kader Masthan 
Hon. Hesha Withanage 

 
ෛනතික කටයුතු (දුෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க 
மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம 
மாண் மிகு திலக் மாரபன 
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் 
மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம 
மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்   
மாண் மிகு தி ம் அ கம 
மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் 
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம   
மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா   
மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன் 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 
மாண் மிகு ேஹசா விதானேக 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்   
மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்   
மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்   
மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி 
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Sectoral Oversight Committee on Legal Affairs (anti-corruption) 
and Media  

Hon. Ajith P. Perera 
Hon. Ranjan Ramanayake 
Hon. Nimal Lanza  
Hon. Palitha Tewarapperuma 
Hon. Tilak Marapana 
Hon. Vijitha  Herath 
Hon.  Dullas Alahapperuma 
Hon. Dharmalingam Sithadthan 
Hon. Dilum Amunugama 
Hon. Mohan Priyadarshana De Silva 
Hon. M.A. Sumanthiran 
Hon. Ajith Mannapperuma 
Hon. Mylvaganam Thilakarajah 
Hon. Angajan Ramanathan 
Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne 
Hon. Hesha Withanage 
Hon. S. Viyalanderan 
Hon. Gnanamuthu Srineshan 
Hon. M.H.M. Salman 
Hon. Wijepala Hettiarachchi 
  

තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස  මහතා 
ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
 

இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, கைல மற் ம் மர ாிைமகள் 
பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன   
மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் 
மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க   
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க   
மாண் மிகு ேக.ேக.பியதாஸ 
மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க   
மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர் 
மாண் மிகு ாீ. ரன்ஜித் த ெசாய்சா   
மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்   
மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத   
மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்   
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த 
மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ   
மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர   
மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்   
மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்   
மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா   
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்   

 Sectoral Oversight Committee on Youth, Sports, Arts and Heritage 

Hon. Lakshman  Senewiratne 
Hon. Ameer Ali Shihabdeen 
Hon.  Indika  Bandaranayake 
Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Hon. C.B. Rathnayake 
Hon. Bimal Rathnayake 
Hon. K.K. Piyadasa 
Hon. A. A. Wijethunga 
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero 
Hon. T. Ranjith De Zoysa 
Hon. Seeniththamby Yoheswaran 
Hon. Lohan Ratwatte 
Hon. A. Aravindh Kumar 
Hon. Ashoka Priyantha 
Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee Kumarasingha 
Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra 
Hon. S. M. Marikkar 
Hon. Mujibur Rahuman 
Hon. Harshana Rajakaruna  
Hon. S. Viyalanderan 

 
ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
ගරු අ ෙශෝක පියන්ත මහතා 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

 
வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா 
மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்   
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி   
மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரன   
மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்  
மாண் மிகு ேக.ேக.பியதாஸ 
மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்   
மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம 
மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக   
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த 
மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன 
மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா 
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்   
மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா   
மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி 
மாண் மிகு ேஹசா விதானேக 
மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Sectoral Oversight Committee on Business and Commerce 

Hon.  Lakshman Wasantha Perera 
Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Hon. Arundika Fernando 
Hon. H.M.M. Harees 
Hon. H.R. Sarathie Dushmantha 
Hon. Sunil Handunnetti 
Hon. S.C. Mutukumarana 
Hon. Ali Zahir Moulana Seyed 
Hon. K.K. Piyadasa 
Hon. Seeniththamby Yoheswaran 
Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 
Hon. Ananda Aluthgamage 
Hon. Ashoka Priyantha 
Hon. Nalaka Prasad Colonne 
Hon. Piyal Nishantha De Silva 
Hon. Ishak Rahuman 
Hon. Harshana Rajakaruna 
Hon. Chaminda Wijesiri 
Hon. Hesha Withanage 
Hon. Indika Anuruddha Herath 
 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා 
ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 
வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன 
மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க 
மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன 
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் 
மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல 
மாண் மிகு குமார ெவல்கம 
மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க 
மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக் 
மாண் மிகு சிறினால்  ெமல்   
மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர் 
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம   
மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ   
மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன 
மாண் மிகு சந்திம கமேக 
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக   
மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்   
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்   

Sectoral Oversight Committee on Energy 

Hon. (Dr.) Harsha De Silva 
Hon. Eran Wickramaratne 
Hon. Nimal Lanza 
Hon. H.R. Sarathie Dushmantha 
Hon. Salinda Dissanayake 
Hon. Bandula Gunawardane 
Hon. Vijitha  Herath 
Hon. Keheliya Rambukwella 
Hon.  Kumara Welgama 
Hon. Weerakumara Dissanayake 
Hon. M.S. Thowfeek 
Hon. Sirinal de Mel 
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero 
Hon. Ajith Mannapperuma 
Hon. Nalin Bandara Jayamaha  
Hon. Nalaka Prasad Colonne 
Hon. Chandima Gamage 
Hon. Malith Jayathilake 
Hon. Imran Maharoof 
Hon. (Dr.) S. Sivamohan 
 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශූ මාරසිංහ මහතා 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
 

உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 

மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா 
மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப் 
மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர 
மாண் மிகு பத்ம உதயசாந்த குணேசகர 
மாண் மிகு கனக ேஹரத் 
மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ   
மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன 
மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன் 
மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா 
மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன 
மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய 
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க   
மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்   
மாண் மிகு சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன 
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Sectoral Oversight Committee on Manufacturing and Services 
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Hon. Thushara Indunil Amarasena 
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Hon. Sandith Samarasinghe 
Hon. (Dr.) S. Sivamohan 
Hon. Chathura Sandeepa Senaratne 

 
අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා 
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
ගරු ෙව්ලුකුමාර් මහතා 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය 
 

உள்ளக நி வாகம் மற் ம் அரச காைமத் வம் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் 
மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம 
மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக 
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர 
மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன   
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி 
மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   
மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன   
மாண் மிகு ேத க விதானகமேக 
மாண் மிகு சி. சிறீதரன் 
மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி 
மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர 
மாண் மிகு ேவ  குமார் 
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக   
மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான் 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 
மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா 

 

Sectoral Oversight Committee on Internal Administration and 
Public Management 

Hon. Ameer Ali Shihabdeen 
Hon. Indika Bandaranayake 
Hon. Faizal Cassim 
Hon. Ashok Abeysinghe 
Hon. Palitha Kumara Thewarapperuma 
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Hon. Lucky Jayawardana 
Hon. Nihal Galappaththi 
Hon. Mavai S. Senathirajah 
Hon. Anura Sidney Jayarathne 
Hon. Thenuka Vidanagamage 
Hon. S. Shritharan 
Hon. Hector Appuhamy 
Hon. Sisira Kumara Abeysekara 
Hon. Velu Kumar 
Hon. Malith Jayathilake 
Hon. K. Kader Masthan 
Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne 
Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa 
 
 

පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද සිල්වා මහතා 
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
ගරු අලි සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා 
ගරු අබ්දුල්ලාහ්  මහ්රූෆ් මහතා 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
 ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
 

நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் 
கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா 
மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க 
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
மாண் மிகு திலக் மாரபன 
மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக் 
மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   
மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்  
மாண் மிகு விமல ர திசாநாயக்க    
மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப் 
மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன் 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்   
மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான் 
மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்   
மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன் 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன   
மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர  
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විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව්යවස්ථාව පකාර 2011 මුදල් වර්ෂය 
සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් 
X I I  වැනි ෙකොටස; 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XIII 
වැනි ෙකොටස සහ 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් V වැනි 
ෙකොටස සහ හතරවැනි කාණ්ඩෙය් II, III, IV සහ V වැනි ෙකොටස ්
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තා මුදණය කළ යුතුය" යි 

මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைககள் அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 
 

(i) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික ඉංජිෙන්රු පර්ෙය්ෂණ 
සහ සංවර්ධන මධ්යසථ්ානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(ii) 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව. 

ෙමම වාර්තා අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික 
ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීම් අධිකාරිෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

2014 වර්ෂය සඳහා ෙලෝෙහෝර් ආර්යා ණය අරමුදෙල් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
2016.04.05 දිනට ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 
240 යටෙත් පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය 
මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම - 2016.- [මුදල් අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

(1) තලාව, අංක 45 419/2 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.ඒ.ෙක්.ඊ. 
විෙජ්සිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) කුරුණෑගල, මූලසථ්ාන ෙපොලීසිය යන සථ්ානෙයහි 
ෙසේවෙයහි නියුතු ෙපොලිස ් පරීක්ෂක ඩබ්ලිව්.ජී.එම්.එම්. 
චන්දසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙදහිවල, අත්තිඩිය, කවුඩාන පාර, 

ෙල්ක් ෙකසන්ට්, අංක 71 - B-14 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයි.ඩී. 
ගුණෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

(1)   උයන්ෙගොඩ, කරෙගොඩ, කද්දුව, 'සැනසුම' දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එන්.ෙක්.ජී. චම්ලි ශාන්ත මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)   මහරගම, දඹෙහේන පාර, අංක 10 A දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ආර්.එම්. අෙබ්ෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.     

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් නවය 

පිළිගන්වමි.  

(1)   නක්කාවත්ත, අළුත්වැව යන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ. සුජීවා 
අෙබ්ෙකෝන් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   පිළියන්දල, මඩපාත, ෙපොල්ෙහේන, අංක 148 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙඩොටී සිග්ලර් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) ෙකොළඹ 08, රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන 
සථ්ානෙයහි ෙසේවෙය් නියුතු ෙක්.ජී. විකමසිංහ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ෙකොළඹ 08, රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන 
සථ්ානෙයහි ෙසේවෙය් නියුතු එම්.ඒ.එම්. ෙසෝමවර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5)   ඕපනායක, ගල්හිර යන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එස.් 
කුලෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) තිකුණාමලය, සිංහපුර, නුවර පාර අංක 36 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙපේමා මනවීර මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(7) ෙකොළඹ 08, රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන 
සථ්ානෙයහි ෙසේවෙය් නියුතු එස.්ඒ. සඳුන් නදීෂ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(8) ෙකොළඹ 08, රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන 
සථ්ානෙයහි ෙසේවෙය් නියුතු ඩබ්ලිව්.ඒ.එච්.පී. ෙපෙර්රා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(9) ෙකොළඹ 08, රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන 
සථ්ානෙයහි ෙසේවෙය් නියුතු ඩබ්ලිව්.එස.්ඒ.පී. අල්විස ්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) කටාන, කඳවල, අයිවන් ද සිල්වා මාවත අංක 448/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.වී. හීනටිමුදලි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) බණ්ඩාරෙවල, වැවතැන්න, ෙරෝහල පාර අංක 37/8C දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.ඒ. සරුක් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) රදාවාන, මුදුන්පිටකන්ද, සිසිල ගාර්ඩ්න්, අංක 333G දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පියන්ත ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(4) අත්තනගල්ල, ෙවලෙගදර, අංක 176/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.් වනිගෙනත්ති මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම වලල්ලාවිට, වන්නිමුල්ල යන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.ෙක්. පියෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) වාද්දුව, ෙදල්දූව, දෑ විරුගම,  ෙකෝපියාවත්ත, අංක 69/11/D 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ. ඉ ෙනෝකා නිලන්ජලී ද සිල්වා 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) පයාගල, කටුකුරුදුගහලන්ද යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එම්.එෆ.් චම්මි මෙනෝජ් කුමාර ද සිල්වා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

1421 1422 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(1) බදුල්ල, බදුළුපිටිය, අංක C/224 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ජී.පී.එච්. සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) අම්බලන්ෙගොඩ, වලව, අද්දරෙගොඩ පාර, ජයෙසවන යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ගුණවතී වීරරත්න මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) අම්බලන්ෙතොට, වාන්දුරුප්ප, පට්ටියවරාය පාර යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ. ධම්මිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(4) අම්බලන්ෙතොට, වාන්දුරුප්ප, පට්ටියෙගොඩැල්ල යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එබ්.ඒ. මල්ලිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) දුනගහ, කීනවින්න, අංක 328/3/A දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ලියනෙග් නන්දනී ශියාලතා ෙපෙර්රා මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මිනුවන්ෙගොඩ, යටියන, 336-ඩී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එස.්එන්.ඩබ්ලිව්. අෙබ්ෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ  

(3) ෙව්යන්ෙගොඩ, දුම්රියෙපොළ පාර, ෙබෝ ෙසවන, අංක 10 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. විල්බට් වීරසිංහ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිඟුරක්ෙගොඩ, නුවරවත්ත, අංක 26 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.පී.ජී. ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ඉඹුල්ෙදණිය, ෙකෝන්ගසහ්න්දිය යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙජ්.ෙක්. ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(2) ෙකොළඹ 05, කිරුළ පාර, අංක 92 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එස.්සී.එල්.ෙක්. විකමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

 ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්, ෙම්  

පධාන කටයුතු අවසාන කරලා.  

ඊළඟට තිෙබන්ෙන්, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාචික පිළිතුරු  අෙප්ක්ෂිත පශ්න 

අහන්න ෙපර දැන ගන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා.  ශී ලංකාව 
තස්තවාදෙයන් ෙබ්රා ගත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති   
තුමා - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට පසුව අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්නම්. පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු ලබා දීම අවසන් වුණාට 
පසුව මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය විසඳා ගත යුතු පශ්නයක්. ගරු 

අගමැතිතුමා දැන් සභාෙව් ඉන්නවා. 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ජනාධිපතිතුමා හැටියට 
තස්තවාදය පරාජය කරලා අෙප් රට එක්ෙසේසත් ෙකොට මුළු රටටම 
අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ පජාතන්තවාදී නිදහස ලබා දුන්නා. 
එතුමාෙග් ආරක්ෂාව විෙශේෂ ආරක්ෂාවක් ෙලස සලකා පුහුණු 
හමුදා ෙසබළුන්ෙගන් සමන්විත බල ඇණියක් එතුමාෙග් 
ආරක්ෂාව සඳහා ෙයදවූවා. ඒ අය ඉවත් ෙනොකරන ෙලසට පසු 
ගිය මාසෙය් ෙම් සභාවට අපි ෙයෝජනාවක් ෙගනාපු අවස්ථාෙව්දී 
සභානායකතුමා ෙම් සභාවට පතිඥාවක් දුන්නා, එෙහම ඉවත් 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ඊට පස්ෙසේ අවස්ථාව 

ෙදන්නම්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගමැතිතුමා ෙම් සභාෙව් සිටින අවස්ථාෙව්දී, ෙම් 

බරපතළ පශ්නය රට පුරා පැතිර යාමට කලිනුයි ෙම් සම්බන්ධව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්ෙන්. ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙගන් අපි අහනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
ලබා දී තිෙබන පුහුණු හමුදා බල කාණ්ඩය ඉවත් කිරීමට ගත් 
තීරණය අවලංගු කිරීමට රජය සලකා බලමින් තිෙබන අවස්ථාවක 
එය ෙනොසලකා එතුමාෙග් ආරක්ෂාව ඉවත් කරනවාද කියලා. ගරු 
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කථානායකතුමනි, ෙම් බරපතළ කාරණය එතුමාෙග් ජීවිත 
තර්ජනයකට බලපාන නිසායි මම ෙමය අගමැතිතුමාෙගන් අහන්න 
 ඔබතුමාෙගන් ෙම් අවසරය ඉල්ලන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අගමැතිතුමා ෙමයට දැන් පිළිතුරු ෙදනවාද, වාචික පිළිතුරු 

අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නවලින් පසුව පිළිතුරු ෙදනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
කමක් නැහැ, දැන් කියන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, අපි 

සියලු ෙදනාටම වුවමනායි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු  ජනාධිපතිතුමා 
-කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් මන්තීතුමා- ආරක්ෂා කරන්න. එතුමා 
හිටිෙය් නැත්නම් අපි ෙකොෙහොමද බලයට එන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු රංජිත් ෙසොයිසා මන්තීතුමා, වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධයි.  ඉතුරු කථා මම ඇහුෙව් නැහැ. අපි 
බලයට ආෙව් ෙකොෙහොමද? එදා ඡන්දය දවෙසේ රෑ මාව හම්බ ෙවලා 
භාර දුන්නා. ඉතින් ඇයි ඒකට කෑ ගහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 
ෙමතුමන්ලා කෑ ගහනවා ෙන්. මම පශංසා කරන්න හදනවා. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට 

පස්ෙසේ ඔබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අෙනක, ෙම් මන්තීතුමන්ලා ඉන්න නිසා එතුමා ෙනොමඟ 

ගිහින්. ඒ නිසා අපට තවත් බලෙය් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම 
එතුමාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] මෙග් මිතයා - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව 

සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාව. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මට කථා 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කැමැති නැහැ ෙන්, එතුමාව ආරක්ෂා 
කරන්න! 

ආරක්ෂක මණ්ඩලෙයන්, කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් තීරණයක් 
ගත්තා, හැම එක්ෙකනාටම ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්නත්, ඒ සඳහා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙයොදවන්නත්. අද බලන්න, 
ෙජෝර්ජ් බුෂ් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙපොලීසිෙයන්. [බාධා කිරීම්] එතුමාට ගහන්න, ISIS ඔක්ෙකොම අය 
ඉන්නවා. ෙටෝනි බ්ෙලයාර් මහත්මයා ලංකාවට එන ෙකොට 
ෙපොලීසිය තමයි ආරක්ෂාවට ෙගනාෙව්. හැම එක්ෙකනාටම අපි 
ෙපොලිස් ආරක්ෂාව ෙදනවා. අපට කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම එතුමාට ඕනෑම ෙකෙනක් ෙපොලීසිෙයන් ෙතෝරා ගන්න 
අවස්ථාව ෙදන්නත්, සංඛ්යාව තවත් වැඩි කරන්න ඕනෑ නම් STF 
එෙකනුයි, ෙපොලීසිෙයනුයි ෙදෙකන්ම ෙදන්නත් ඇමතිතුමා 
ලැහැස්තියි. ඒ නිසා ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. අපි ඔක්ෙකෝම 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙපොලීසිෙයන්; අපි ඔක්ෙකෝම ආරක්ෂා 
කරන්ෙන් STF එෙකන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමාවයි, මාවයි අපි සියලු ෙදනාවම 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙපොලීසිෙයන්. එතුමා එක්ක අපි වාඩි ෙවලා 
සාකච්ඡා කරලා එතුමාෙග් ආරක්ෂාවට ඕනෑ සංඛ්යාවක් ලබා 
ෙදන්න කියා කරන්නම්. අනික, ඔතැන ඉන්න  හමුදාෙව් සමහර 
අය පුහුණුවකුත් ලබාපු අය. මා ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. එතුමා 
ජනාධිපති හැටියට හිටපු කාලෙය් එතුමා එක්ක ෙහොඳ ෙපොලිස් 
කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒ සමහර අය ඉවත් කර තිබුණා. මම නම් 
ෙයෝජනා කරන්ෙන් වුවමනා නම් ඒ ෙතෝරපු ඔක්ෙකෝම අය 
අරගන්න කියලායි. එතුමා එක්ක ෙම් සභාෙව් පක්ෂ නායකයන් 
මුණ ගැහිලා එතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නම් 
අපි ලැහැස්තියි ඒ ගැන කථා කරන්න. කාටවත් හානියක් ෙවන්න 
වුවමනා නැහැ. එතුමාට ආරක්ෂාව තවත් ඕනෑ නම් අපි ලබා 
ෙදන්නම්. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙමතැන තිෙබන්ෙන්, 
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්ෙන් ෙපොලීසිය ද, හමුදාව ද කියන එකයි. 
ෙලෝකෙය් හැම තැනම  ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන් ෙපොලීසිෙයන්. 
ඉන්දියාෙව් කරන්ෙනත් ෙපොලීසිෙයන්.  එච්චරයි තිෙබන ෙවනස. 
අනික, ඔබතුමන්ලා කිව්ව නිසා ෙම් ගැන කටයුතු කරන්න 
සාකච්ඡා කරනවා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට ෙදන ආරක්ෂාව 
ෙමොකක්ද කියලා අපි ඒ කාලෙය් ඇහුවාම ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා අහන්ෙන්, එතුමා  යුද්ධය අවසන් කරන්න උදවු කෙළේ 

නැද්ද? එතුමා යුද්ධය අවසන් කෙළේ නැද්ද? [බාධා කිරීම්]මට ඒ 
ගැන අහලා කියන්න. ඔබතුමන්ලා කියන්න, ෆීල්ඩ් මාර්ෂ් ල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා එල්ටීටීඊය පරාජය කළා ද, නැද්ද කියලා. 
[බාධා කිරීම්] නැඟිටලා කියන්න. [බාධා කිරීම්] ඉතින් කියන්න. 
ඊට විරුද්ධ නම් කියන්න. කට අරින්න භයයි ෙන්? චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියට ෙබෝම්බ ගහලා 
ඇසකුත් අහිමි වුණා. එතුමියටත් ආරක්ෂාව ෙදනවා.  

ඕනෑ ෙකෙනකුට ආරක්ෂාව ෙදන්නම්. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ඕනෑ තරම් ආරක්ෂාව 
ෙදන්නම්. කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙපොලීසිෙයන් ඕනෑ තරම් 
ආරක්ෂාව අරෙගන ෙදන්නම්. එෙහම පශ්නයක් නැහැ. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිව්වාට 
පස්ෙසේ  මම කිව්වා, විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආරක්ෂාව වැඩි කරන්න වුවමනායි කියලා. ඒ ගැන කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
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මැතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව හරියට සපයා ෙදනවා කියලා  කියන්න 
කැමැතියි. මම සාමාන්ය සිවිල් පුද්ගලෙයක් නිසා මට ඒ 
තාක්ෂණික  වචන  ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම ඇමති ෆීල්ඩ් 
මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට කියනවා, සභාවට ඒ 
පිළිබඳව විස්තර කරන්න කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
අපට කථා කරන්න බැරිද? [බාධා කිරීම්]  මහින්ද රාජපක්ෂ 

මන්තීතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැන ඉස්ෙසල්ලාම මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා කථා කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් නම 

සඳහන් වුණු නිසා එතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්] ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට එතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැන කථා 

කරන්න අවශ්ය නැත්නම් එතුමා ෙවනුෙවන් ෙතෝල්කෙයෝ 
ෙමතැනට දමලා වැඩක් නැහැ. හිටපු ජනාධිපතිනියෙග් 
ආරක්ෂාවට 60 ෙදෙනක් දීලා තිබියදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අගවිනිසුරුට කථා කරලා 
එතුමියෙග් ආරක්ෂක භටයන් හැටෙදනා   තිස් ෙදෙනක් දක්වා අඩු 
කළා. ඒ වාෙග් සදාචාරාත්මක නැති වැඩ කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ 
කියන මන්තීතුමාට කිසිම අයිතියක් නැහැ, එතුමාෙග් ආරක්ෂාව 
ගැන විතරක් කථා කරන්න.  

ඊළඟට, තස්තවාදය තිෙබන කාලෙය් හමුදාව ෙපොලීසිෙය් 
රාජකාරි කළා. නමුත්, තස්තවාදය නැති කාලෙය් හමුදාව 
ෙපොලීසිෙය් රාජකාරි කරන්න කිසිෙසේත්ම අවශ්ය නැහැ. ඒ  නිසා 
මහින්ද රාජපක්ෂ කියන මන්තීතුමාට පුළුවන් වන්න ඕනෑ, 
ෙපොලීසිෙය් ආරක්ෂාව ලබා ෙගන එතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැන 
සෑහීමට පත් වන්න. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ආරක්ෂාව ෙපොලීසිෙයන් 
කළ යුතුයි. රජයට ඒ ගැන තීරණ ගැනීෙම් අයිතිය තිෙබනවා.  
ෙපොලීසිෙය් විෙශේෂ පුහුණුව ලබපු නිලධාරින් ඉන්නවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ෙද්ශපාලනඥයන්ට ආරක්ෂාව ලබා දීමට  ෙපොලීසිය 
ෙයොදවනවාද නැද්ද කියන එක තීරණය කළ යුත්ෙත් රජයයි. ඒ 
ගැන රජයට සම්පූර්ණ අයිතියක් තිෙබනවා.   

ඔය හමුදා නිලධාරින් කියලා ළඟින්ම තියා ෙගන ඉන්න 
කැප්ටන් ෙනවිල්  වාෙග් පුද්ගලයන්  කවදාවත් පුහුණුවක් ලබලා 

නැහැ පභූ ආරක්ෂාව ගැන. ඒ ෙගොල්ෙලෝ හිටපු ජනාධිපතිෙග් 
ෙහංචයිෙයෝ පමණයි. ඒ ෙගොල්ලන් පභූ ආරක්ෂාව ගැන  
ෙපොඩ්ඩක්වත් පුහුණු ෙවලා නැහැ.  ෙනවිල් කියන පුද්ගලයා 
සාමාන්ය නිලධාරිෙයක් හැටියටවත් පුහුණු ෙවලා නැහැ. ෙම් 
අවස්ථාෙව් කිරුළපන කණ්ඩායම  කිසිම සදාචාරයක් නැතිව  
ෙමෝඩෙයෝ වාෙග් කෑ ගහන ආකාරය අපට දැන් දැක ගන්න 
පුළුවන්. ඒක පාර්ලිෙම්න්තු සදාචාරයට විරුද්ධයි.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා අමාත්යතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් නම සඳහන් වූ නිසායි අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
රෙට් පධාන පුරවැසියාටත්, රෙට් ෙදවැනි පුරවැසියාටත් වඩා 

ඉහළ ෙකෙනක් ෙකොෙහේවත් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ටත් ෙපොලීසිෙය් 
ආරක්ෂාව ගන්න පුළුවන්නම්,  හිටපු ජනාධිපතිට ෙපොලිස් 
ආරක්ෂාව ලබා ෙනොගැනීමට කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. යුද්ධය 
අවසන් කළ නායකයා කියලා වැඩිෙයන් ආරක්ෂාව ඉල්ලන එක 
සදාචාරාත්මක නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා 

කරුණු පැහැදිලි කළා.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් නම සඳහන් වූ 
නිසායි අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්. දැන් වාඩි ෙවන්න.  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මම විශාම යන විට මට දුන්ෙන් හමුදාෙව් ෙසබළුන් 20 

ෙදෙනක් පමණයි. ඒත් සාමාන්ය ෙසබළුන්. මම විශාම යන ෙකොට 
commandosලා ඉල්ලුවාම කිව්වා,"විශාම යන නිසා 
commandosලා ෙදන්න බැහැ" කියලා. මට වැඩා අවුරුදු 15ක් 
කනිෂ්ඨ ශෙව්න්ද  සිල්වා කියන නිලධාරියාටත් commandosලා 
දුන්නා. නමුත් මට දුන්ෙන් සාමාන්ය ෙසබළු. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩි ෙවන්න. මීළඟට, පධාන කටයුතුවලට ෙයොමු ෙවමු.  

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා, වාඩි 
ෙවන්න. Order, please!  - [Uproar] Order, please!  Field 
Marshal Hon. Sarath Fonseka, I have given you an 
opportunity to speak.  Now it is over. - [Uproar] Order, 
please!  - [Uproar] අවස්ථාව ෙදන්නම්.  සියලුෙදනාම වාඩි 
ෙවන්න.  -[Uproar] Order, please!  ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාෙග් නම 
සඳහන් කළ නිසා ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. දැන් ඔබතුමාෙග් 
කථාව අවසන් කරන්න.   

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මට දිගටම කථා කරන්න ෙදන්න, ගරු  කථානායකතුමනි.  

1427 1428 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2010 ජනාධිපතිවරණෙය්දී මට 

ආරක්ෂාව ෙදන්න කියලා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා කිව්වාට, 
ෙසේනාධිනායකයා ඒක අනුමත කරන්ෙන් නැහැ කිව්වා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] එතෙකොට අදත් මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට ආරක්ෂාව 
ෙදන එක ෙසේනාධිනායකයා අනුමත කරන්ෙන් නැත්නම්, ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙම් වාෙග් ඉල්ලීමක් කරන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] මෙග් ආරක්ෂාව සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කළා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ජනාධිපතිවරණ පතිඵල නිකුත් කරලා විනාඩි 
5කින් මෙග් ආරක්ෂාව සම්පූර්ණෙයන් අයින් කළා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
මා හිරෙගදර දමා සිටිෙය් රෙට් සිටින දරුණුම තස්තවාදින් එක්කයි. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ තස්තවාදින් අතෙර් මා සිටියා, කිසිම 
ආරක්ෂාවක් නැතුව.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මා උසාවියට ෙගන යන ෙකොට මෙග් ආරක්ෂාවට T56 ෙදකක් 

පමණයි දුන්ෙන්; - [ෙඝෝෂා කිරීම්] බන්ධනාගාර නිලධාරින් 
හයෙදනකුයි දුන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ  T56 ෙදක දුන්ෙන්ත්  මා  
පැනලා යන්න හැදුෙවොත්  ෙවඩි තියන්න කියලා නිෙයෝග දීලායි. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] උසාවිෙය්දී මා  මරන්න ආපු තස්තවාදියාත් එක්ක  
එක බංකුෙව් වාඩි කරලා තැබුවා.  ඒ ආකාරයටයි හමුදාපතිට 
සැලකුෙව්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] හමුදාපතිට එෙහම සලකපු ෙකෙනකුට 
ආරක්ෂාව ඉල්ලන්න කිසිම සදාචාරයක් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

අදටත් මෙග් ආරක්ෂාවට සිටින්ෙන් ෙපොලීස් නිලධාරින්  
15ෙදෙනක් පමණයි. යුද්ධය දිනපු හමුදාපතිට ෙපොලිස් නිලධාරින් 
15ක් එක්ක ඉන්න පුළුවන් නම්, යුද්ධ  ය පැවැති කාලෙය් හිටපු 
ජනාධිපතිට - අද ඉන්න මන්තී ෙකෙනකුට  ෙපොලිස් නිලධාරින් 
200ක් එක්ක ඉන්න බැරි ෙවන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. ජානක 
ෙපෙර්රාට ආරක්ෂාව ඉල්ලුවාම [බාධා කිරීම්] - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර අෙනක් ගරු මන්තීවරුන් වාඩි ෙවන්න. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ජානක ෙපෙර්රාෙග් ආරක්ෂාවට කී ෙදෙනක් ෙදන්න ඕනෑද 

කියලා සරත් සිල්වාට නියම කෙළේ ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ. මම ඒ 
ෙවලාෙව් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂෙග් ඉස්සරහා වාඩි ෙවලා හිටිෙය්.  

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී  මන්තීවරු පිරිසක් සභා ගර්භය මැදට පැමිණ 

ෙඝෝෂා කරන්නට වූහ.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் உ ப்பினர்கள் சிலர் சபாமண்டபத்தின் 

மத்திக்கு வந்  ேகாஷெம ப்பினார்கள்.] 
[At this stage, some Members walked into the Well of the House  

and created an uproar.] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒ ෙවලාෙව් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ කිව්වා, "ෙපොලීසිෙය් 

6ෙදෙනක් දුන්නාම ඇති" කියලා.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරු වාඩි ෙවන්න. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒ කරපු වරද නිසා ජානක ෙපෙර්රාෙග් ජීවිතය ඝාතනය වුණා. 

ඒ ඝාතනෙය් සම්පූර්ණ වගකීම හිටපු ජනාධිපති හා හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම් යන ෙදෙදනා භාරගත යුතුයි. ආරක්ෂක 
ෙල්කම්ලාට හමුදා ආරක්ෂාව ෙදන්ෙන් ෙමොන රෙට්ද? ආරක්ෂක 
ෙල්කම් ෙකෙනකුට හමුදා ආරක්ෂාව අවශ්ය නැහැ. හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම්ෙග් හමුදා ආරක්ෂාව අයින් කළ යුතුයි. ඔහුටත් 
ෙපොලීසිෙය් කීපෙදෙනකු පමණක් දිය යුතුයි. ඒ කාලෙය් හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම්ට පත්තු කරපු ෙබෝම්බය ගැනත් අපට 
අවිශ්වාසයි.[බාධා කිරීම්] ඒක ගැනත් අපට සැකයක් තිෙබනවා. 
තස්තවාදින් කවදාවත් මීටර් 25ක් ඈත සිට ෙබෝම්බයක් 
පුපුරවන්ෙන් නැහැ. ෙවඩි ෙනොවදින කාර් එකකට ෙබෝම්බයක් 
ගහන්න තරම් තස්තවාදින් ෙමෝඩ නැහැ. ඒක හන්දා, හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම්ට ගහපු ෙබෝම්බයත්- [බාධා කිරීම්] ඒකත් 
අනිවාර්යෙයන්ම හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් විසින්ම සැලසුම් කළ 
සැලැස්මක් පමණයි. මහින්ද රාජපක්ෂට යුද්ධය පැවැති කාලෙය්ත් 
ජීවිත තර්ජන තිබුෙණ් නැහැ. බුද්ධි අංශ වාර්තා අනුව ඔහුට කිසිම 
තර්ජනයක් තිබුෙණ් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට තිබුණු 
එකම තර්ජනය ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු කියන මන්තීතුමාෙගන්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පමණයි. ඔහු තස්තවාදිෙයක් අරෙගන ඇවිල්ලා හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව ඝාතනය කරන්න උත්සාහ කළා. 
ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් තර්ජනය 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තමයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට තිබුණු 
එකම තර්ජනය. 

මුළු ෙලෝකෙය්ම තස්තවාදී සංවිධානවලට පහර ෙදන 
ඇෙමරිකා  ෙව් සිටින බැරක් ඔබාමා වාෙග් නායකයන්ට 
ෙපො ලීසිෙය් ආරක්ෂාෙවන් ඉන්න පුළුවන් නම්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
කියන පුද්ගලයාට තස්තවාදී සංවිධාන පහර ෙදනවා කියලා 
ෙපොලීසියත් එක්ක එළියට බහින්න බය නම්, හමුදාව නැතිව නින්ද 
යන්ෙන් නැත්නම්  ෙපොලීසිය ගැන විශ්වාසයක් තියන්ෙන්, -  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් අවසන් කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
එෙහනම් ෙගදරට ෙවලා  නිදා ගන්න එකයි තිෙබන්ෙන්, 

ෙද්ශපාලනය කරන්න ෙගදරින් එළියට බහින්ෙන් නැතිව.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩිෙවන්න ෙකෝ. ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආරක්ෂාව ඉවත් කරන්න, [බාධා 

කිරීමක්]  - මහින්ද රාජපක්ෂ කියන මන්තීතුමාෙග් ආරක්ෂාවට 
හමුදාව ඉල්ලලා තිෙබනවා. ඔහුට හිටපු  හමුදාෙව් සමහර අය රෙට් 
ආරක්ෂාවට ෙයොදවන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] කැප්ටන් 
ෙනවිල්ලා වාෙග් අය අදටත් මිනී මරු ෙචෝදනා ලබා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Members, please sit down. - [Uproar.] 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂක කටයුතු කරන ගමන් මිනී මැරුම් 

සඳහා ඔවුන් ෙයොදවලා තිෙබනවා. 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
ෙවෙල් විදාෙන්! ෙවෙල් විදාෙන්! ෙවෙල් විදාෙන්! ෙවෙල් 

විදාෙන් ! [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, දැන් වාඩිෙවන්න. Order, please! 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා කථා  කරලා ඉවර වනෙකොට මුරකාරයාට කථා 

කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාටත් කථා කරන්න අවස්ථාවක් 

ලබා ෙදන්න තිබුණා. [බාධා කිරීම්] එතුමාෙග් නම සඳහන් වුණා. 
සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා  මැතිතුමාෙග් නම සඳහන් වුණා. සරත් 
 ෙෆොන්ෙසේකා  මැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ.  [බාධා කිරීම්] දැන් ඔබතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. සරත් 
 ෙෆොන්ෙසේකා  මැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ අවස්ථාව එතුමාට ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීම්] එතුමාත් 
යුද්ධයට හවුල් වුණා. එතුමාෙග් නම ෙමම ගරු සභාව තුළ සඳහන් 
වුණා.  

ඒ නිසා ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතාටත් කථා කරන්න 
අවස්ථාවක් දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමාටත් කථා කරන්න අවස්ථාවක් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමාටත් අවස්ථාවක් දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමන්ලා 
දැන් වාඩි ෙවන්න. එතුමාටත් කථා කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. 
ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා යුද්ධය කරන්න හවුල් වුණා; ඒ 
නිසා එතුමාටත් පැහැදිලි කිරීමට අයිතිය තිෙබනවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ඒ අයිතිය ෙදෙගොල්ලන්ටම දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] දැන් 
වාඩි ෙවන්න. It is over now. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා වාඩි 
ෙවන්න, නැත්නම් මට එතුමාට තවත් අවස්ථාව ෙදන්න ෙවනවා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙමොකක්ද? [ෙඝෝෂා කිරීම්] එතුමාත් යුද්ධයට 
හවුල් වුණු ෙකෙනක්. එතුමාටත් අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට අදහස් පකාශ කරන්න 
අවස්ථාව දුන්නා. ඒ වාෙග්ම  එතුමාටත් අවස්ථාව දුන්නා. මට 
එෙහම එක පැත්තක් ගන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  නැහැ, නැහැ, 
ඒක හරි.  

 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා ෙවනුවට මුරකාරයාව දානවාද? ෙමෝඩ කථා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අෙන්! ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, වාඩිෙවන්න. 

මමත් දන්නවා. ඔබතුමා ඉතින් හැමදාම අවුල් කරන එක ෙන් 
වැෙඩ්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] දැන් අවසානයි, වාඩි ෙවන්න. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
පැහැදිලි කිරීම අවසානද?   දැන් අවසාන කරන්න.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
මිනිත්තු තුනක් ෙදනවා, අවසාන කරන්න. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
හමුදා ෙසබළුන් විෙශේෂෙයන් පභූ ආරක්ෂාවට ෙයදිය යුත්ෙත් 

භයානක තස්ත උවදුරක්  රෙට් පවතිනවා නම් පමණයි. හමුදා 
ෙසබළුන්ෙග් ෙවඩි බලය ඉතාම බලවත්. කමාන්ෙඩෝ 
ෙසබළුන්ෙග් ෙවඩි බලය ඉතාම බලවත්. සාමාන්ය වාතාවරණයක් 
පවතින රටක ඒ වාෙග් අයට  ෙසබළුන්ෙග් අභිමතයට ෙවඩි බලය 
පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන්ෙන් නැහැ. චන්දිකා 
මැතිනිය තස්තවාදයට එෙරහිව හමුදාව ෙමෙහය වූවා. නමුත් ඇය 
විශාම ගිය පසු ඇයට ලබා දුන්ෙන් සාමාන්ය ආරක්ෂාවක්.  
චන්දිකා මැතිනියෙග් 60කට තිබූ ආරක්ෂාව 30කට අඩු කරන්න 
කියා, එවකට ආරක්ෂක කවුන්සලෙය් ඉඳෙගන මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු අගවිනිසුරුතුමාට 
දුරකථන පණිවුඩයක් දුන්නා. ඒකට අපි විරුද්ධ වුණා. චන්දිකා 
මැතිනියෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධව ඒ ආකාරයට ඇඟිලි ගැසුවා 
නම්, අද මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට සදාචාර සම්පන්නව කිසිම 
අයිතියක් නැහැ,  ඔහුට වැඩිෙයන් ආරක්ෂාව ලබාෙදන්න කියා 
කියන්න.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට විෙශේෂ ආරක්ෂාව ලබා 
ගැනීමට ඉල්ලීමට කිසිම අයිතිවාසිකමක් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
විශාමික ජනාධිපති ෙකෙනක් හැටියට ආරක්ෂාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා නම්, මන්තී ෙකෙනක් හැටියට හැසිෙරන්ෙන් නැතිව, 
විශාමික ජනාධිපති ෙකෙනක් හැටියට හැසිරිය යුතුයි.            
මන්තී ෙකෙනක් හැටියට ෙද්ශපාලනය කරන්න පුළුවන් නම්, 
ඔහුට හිමි විය යුත්ෙත් මන්තී ෙකෙනකුෙග් ආරක්ෂාව පමණයි. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙබොෙහොම කනගාටුයි. ආරක්ෂාව ගැන ෙමෙලෝ 
ෙදයක් දන්ෙන් නැතිව, ආරක්ෂාව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා 
දන්ෙන් නැතිව -                                    
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. කාලය අවසානයි. වාඩි ෙවන්න, ගරු ෙෆොන්ෙසේකා 

මැතිතුමා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒ විධියට ෙමතැන ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා.  රෙට් තිෙබන 

වාතාවරණය උඩ එතුමාට  ආරක්ෂාව දීලා තිෙබනවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] වඳුෙරෝ රංචුවක් වාෙග් කෑ ගහන්න එපා; සත්තු වාෙග් 
හැසිෙරන්න එපා, ශීලාචාරව හැසිෙරන්න. අපි අවශ්ය ආරක්ෂාව 
දීලා තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, මට කිව්වා, ''ෙලෝකෙය් ෙහොඳම 
හමුදාපති'' කියලා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොඳම හමුදාපති . 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මම ''යුද්ධය දිනුවා'' කියලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ පකාශ නිකුත් කළා.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙක්ක් කෑවා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මට උසස්වීම් දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මල්මාලා දමලා මාව 

පිළිගත්තා; මාව බදා ගත්තා.[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙක්ක් එක කපන්න 
මට ඉඩ දුන්නා. හැබැයි, මෙග් ආරක්ෂාව නැතිව මාව හිර ෙගදර 
දැම්මා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අදටත් මෙග් ආරක්ෂාවට ඉන්ෙන් 
ෙපොලීසිෙය් 15ෙදෙනක් පමණයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. තව ටිකක් 
කෑ ගහන්න.[ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. .[ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move Item No. 1.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී සභා ගර්භය මැද ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති 
විය.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் சபாமண்டபத்தின் மத்தியில் கலவரநிைல 
உ வான ] 
[At this stage, there was an uproar in the Well of the House.] 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කාටද ගහන්ෙන්?  කාටද ගහන්ෙන්?  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ලජ්ජයි! ලජ්ජයි! [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු සභානායකතුමා.  

[ෙඝෝෂා කිරීම්]  ගරු මන්තීවරුනි,  ගැලරිෙය් පාසල් ළමුන් 
ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ගරු මන්තීතුමන්ලා විධියට 
හැසිෙරන්න. පාසල් ළමුන් ගැලරිෙය් සිට ඔබතුමන්ලා ෙදස 
බලාෙගනයි ඉන්ෙන්. ආදර්ශවත් විධියට හැසිෙරන්න ගරු 
මන්තීතුමන්ලා. ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද ෙම් ෙදන ආදර්ශය? 
සභානායකතුමා පශ්න අහන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move Item No. 1.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සභානායකතුමාට පිස්සු. – 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පිස්සු ෙමොකද? උඹටයි යෙකෝ පිස්සු. තමුන්නාන්ෙසේටයි පිස්සු. 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella)  
Sir, I move Item No. 1. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will suspend the Sittings for five minutes.  We will 

take up Questions for Oral Answers when we resume.  
 

 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 
අ.භා.3.03ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் ,  பி.ப.  3.03   மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till 3.03 p.m.  and then resumed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

ගරු මන්තීවරුනි, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  මහජන ෙපත්සම් 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව, හිටපු ජනාධිපති, කුරුණෑගල දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මතුකරන ලද පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ගරු අගාමාත්යතුමා  
සවිස්තරාත්මකව පිළිතුරු සපයන ලදි.  

එම අවස්ථාෙව්දී ගරු අගාමාත්යතුමා  විසින් පකාශ කර සිටිෙය් 
ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳව විෙශේෂ දැනීමක් ඇති  ගරු ෆීල්ඩ් 
මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා අමාත්යවරයා විසින් ඒ පිළිබඳව 
තවදුරටත් කරුණු  පැහැදිලි  කරන බවයි. 

ඉන් අනතුරුව, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
අමාත්යවරයා අදාළ කරුණු පැහැදිලි කිරීම ආරම්භ කළ   
අවස්ථාෙව්දීම ඇතැම් මන්තීවරුන් පිරිසක් සභා ගර්භයට  
පිවිසීෙමන් ඇති වූ ෙනොසන්සුන්තාවය ෙහේතුෙකොටෙගන,  
අවසානෙය් එය මන්තීවරුන්  එකිෙනකාට  පහර ෙදන තත්ත්වයක් 
දක්වා වර්ධනය වීම ඉතාමත්ම කනගාටුවට කාරණයක් බව මම  
සඳහන් කරන අතර, ඇති වූ  එම තත්ත්වය මම තරෙය් ෙහළා 
දකිමි. 

ෙමම අවස්ථාෙව්දී  සභාෙව් කටයුතු තාවකාලිකව අත් හිටුවා, 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් විෙශේෂ රැස්වීමක් මා 
විසින් වහාම කැඳවන ලද අතර, එහිදී ද එම සිද්ධිය පිළිබඳව දීර්ඝ 
වශෙයන් සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුව, ඊට පැමිණ සිටි සියලුම 
සභික මන්තීවරුන් විසින් එය තරෙය් ෙහළා දකින ලද බවත්, ෙමම 
සභාවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දීම මා විසින් ෙමම සිද්ධිය  පිළිබඳව ෙසොයා 
බලා වාර්තා කිරීම සඳහා නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා  සහ 
නිෙයෝජ්ය  කාරක සභා සභාපතිතුමාට පවරන ලද අතර, එතුමන්ලා 
විසින්  ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ෙකොට, වාර්තාවක් වහාම  මා 
ෙවත ලබා දීමට නියමිත අතර, එම වාර්තාව ලද වහාම ෙමම 
සිද්ධියට අදාළ මන්තීවරුන් සම්බන්ධෙයන් සුදුසු තීරණයක් 
ගන්නා බවද සඳහන් කරමි. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා චර්යාධර්ම පද්ධතියක් සකස් 
කිරීම පිළිබඳවද මා විසින් පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් 
අවස්ථාෙව්දී දැනුවත් කළ බව  ඔබ  කවුරුත්  දන්නා කාරණයකි.  

අද දින ෙමම බරපතළ සිදුවීම සිදු වන අවස්ථාෙව්දී ද මහජන 
ගැලරිෙය් මහ ජනතාව ෙමන්ම පාසල් ළමුන් විශාල පිරිසක් ද රැඳී 
සිටිනු දක්නට ලැබුණු අතර, එමඟින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
උත්තරීතරභාවයට හා අභිමානයට විශාල කැලැලක් වූ බව ෙනො 
අනුමානය.  

ෙමම සිද්ධිෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් කිහිපෙදෙනකුම 
තුවාල ලබා ඇති බවටත්, එක් මන්තීවරයකු ෙම් වන විට 
ෙරෝහල්ගත කර ඇති බවටත් මා ෙවත වාර්තා වී ඇති බැවින් සහ 
ෙමම බරපතළ සිද්ධිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීමක් සභා ගර්භය 
තුළ පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව්දී සිදු වූවක් බැවින්, තවදුරටත් අද 
දිනට අදාළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යෑම 
ෙයෝග්ය ෙනොවන බව මා තීරණය කරන අතර, ඒ අනුව ඊළඟ දිනය 
දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතු බව මම දන්වා සිටිමි.  

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 3.05ට, 2016 මැයි මස 

04වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
அதன்ப  பி.ப. 3.05க்கு பாரா மன்றம், 2016 ேம 04, 

தன்கிழைம பி.ப. 1.00  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament Adjourned accordingly at  3.05 p.m. until 1.00 p.m. on 

04th May, 2016. 

1435 1436 

[ගරු කථානායකතුමා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 



243 වන කාණ්ඩය - 11වන කලාපය  
ெதாகுதி 243 - இல. 11 
Volume 243 -  No. 11 

2016  මැයි 04 වන බදාදා 
2016 ேம 04, தன்கிழைம 

 Wednesday, 04th May, 2016 

පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 
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ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





නිෙව්දන:  
 2016 මැයි 03 දින පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය තුළ ඇති වූ 

සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාව 

 
ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශන් 

 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 උතුරු පළාත සඳහා වූ විෙශේෂ ව්යාපෘති දහය 

 
ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආෙයෝජන බැංකු ගිවිසුම (අපරානුමත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත: 
 පළමුවන වර කියවන ලදී 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Report on incident occurred inside Parliament Chamber on 

03rd May, 2016. 
 
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER  

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Ten Special Projects for Northern Province  

 
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 

AGREEMENT (RATIFICATION) BILL: 
 Read the First time. 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
 2016 ேம 3ஆந் ேததி சபாமண்டபத்தில் இடம்ெபற்ற சம்பவம் 

பற்றிய அறிக்ைக 
 

பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 வட மாகாணத் க்கான பத்  விேசட திட்டங்கள் 
 

ஆசிய உட்கட்டைமப்  தலீட்  வங்கி உடன்ப க்ைக 
(ஏற் தி) சட்ட லம்: 

 தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 மட் ப்ப த்தப்பட்ட ஸ்ரீவித்யாவாச ச க ேசைவகள் சங்கம் 

(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர]  - 
தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
සීමාසහිත ශී විද්යාවාස සමා ජෙසේවා සංගමය (සංස්ථාගත 
කිරී ෙම්) - [ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා] - පළමුවන වර 
කියවන ලදී 

වයිට් ෙරෝස් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) -[ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මහතා]  - පළමුවන වර කියවන ලදී 

ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්) - [ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] - පළමුවන වර 
කියවන ලදී 

අකුරණ බයිතුස් සකාත් (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු ඉම්රාන් 
මහරූෆ් මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදී 

 

ක්ෂුදමූල්ය පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සම්මත කරන ලදී. 
 

කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 පබුද්ධ කලා පරපුරක් සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළක් 

 ைவட் ேறாஸ் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு த்திக 
பதிரண]   - தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

 
 இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம– [மாண் மிகு த்திக 

பதிரண]    - தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 அக்குறைண ைப ஸ் ஸகாத் – [மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்]   

- தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 

ண்நிதியளிப் ச் சட்ட லம் : 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 உயர் கலாரசைன ெகாண்ட பரம்பைரக்கான ேவைலத்திட்டம் 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Sri Vidyawasa Social Service Association Limited 

(Incorporation) – [The Hon. Edward Gunasekara.] –  
  Read the First time. 
 White Rose Foundation (Incorporation) – [The Hon. 

Buddhika Pathirana.] – Read the First time 
 United Christian Fellowship of Sri Lanka (Incorporation) – 

[The Hon. Buddhika Pathirana.] – Read the First time. 
 AkuranaBaithuzZakath (Incorporation) – [The Hon. Imran 

Maharoof.] – Read the First time. 
 
MICROFINANCE BILL: 
 Read a Second, and the Third Time, and passed.   
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Programme for a Scholarly Generation 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]   

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  
தைலைம வகித்தார்கள். 

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

in the Chair. 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

2016 මැයි 03 දින පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය තුළ 
ඇති වූ සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාව 

2016 ேம 03ஆந் ேததி சபாமண்டபத்தில் இடம்ெபற்ற 
சம்பவம் பற்றிய அறிக்ைக 

REPORT ON INCIDENT OCCURRED INSIDE PARLIAMENT 
CHAMBER ON 3RD MAY, 2016  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය් දිනෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති වූ අවාසනාවන්ත හා 

බරපතළ සිද්ධිය පිළිබඳව මා විසින් පත් කරන ලද ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායක තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාෙගන් සහ ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපති ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මැතිතුමාෙගන් 
සැදුම්ලත් කමිටුව මීට ස්වල්ප ෙව්ලාවකට ෙපර අදාළ සිද්ධිය 
පිළිබඳ මූලික වාර්තාවක් මා ෙවත භාරෙදනු ලැබුවා. එම වාර්තාව 
සලකා බලා ගතයුතු ඉදිරි කියා මාර්ගය පිළිබඳව තීරණය කිරීමට 
2016 මැයි මස 05වන බහස්පතින්දා එනම් ෙහට දින ෙපර වරු 
9.00ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 
කැඳවීමට මා තීරණය ෙකොට ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය 

සඳහා ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි. 

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

(i) 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තා සහ ගිණුම්; සහ 

(ii) 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා නාවික හමුදාෙව් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තා.- [අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා] 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
Hon. Speaker, I present the Annual Report of the 

National Building Research Organization for the year 
2013 and move that this Report be referred to the relevant 
Sectoral Oversight Committee. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පමිති 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013-2014 වර්ෂය සඳහා මිල්ෙකො 
(පුද්ගලික) සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  
 

(1)   උහුමීය, පිදුරුවැල්ල, රත්මල් උයන යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්. ෙඩ්විඩ් සිංෙඤෝ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   යාපනය, මනිපායි, ෙසල්ලමුත්තු පාර යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එල්. ඥානෙව්ල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)   යාපනය, ෙකොයියාෙතොදම්, අළුත් පාර (පල්කුලම් පාර), 
අංක 9/6 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එස.් ෙතවාදසන් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා - පැමිණ නැත.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  
 

(1)   වැලිගම, වල්ලිවල, ෙගොඩඉහළ, අංක 81/85 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එල්.එච්. සුනිල් සිල්වා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  ෙදහිවල, අත්තිඩිය, කහවිට මාවත, අංක 7/2 1/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.ෙක්. මාලනී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3)  පුහුල්වැල්ල, කිරින්ද, මසජ්ිද් මාවත, අඹගහවත්ත යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එස.් ෆාතිමා අරුෆා ෙමෙනවියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, யாழ்ப்பாணம், பிரேதச 

ெசயலாளர் அ வலகத்தில் கடைமயாற் ம் தி . ஆ கம் 
சத்திய ர்த்தியிடமி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவ நான் 
சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් පශ්න අසන අවස්ථාව.  

පශ්න අංක 1, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා.  
  

      

ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශ්න 
பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ பிரதம 

அைமச்சர் அவர்களிடம்  வரலாற்  ாீதியான  சில 
வினாக்கைள எ ப்ப வி ம் கின்ேறன்.  

1983ஆம் ஆண்  தல் 2013ஆம் ஆண்  வைரயிலான 
காலப்பகுதியில் இலங்ைகயில் ஏற்பட்ட கலவரங்கள், த்தம் 
மற் ம் த்தப் பாதிப் கள் காரணமாக காலங்காலமாக 
இலங்ைகயி ந்  சுமார் 3,04,269 ேபர் அகதிகளாக இந்திய, 
தமிழ் நாட் க்குச் ெசன்றதாக ம்  இதில் சுமார் 2,04,269 ேபர் 
இ வைரயில் பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் இலங்ைக 
தி ம்பி ள்ளதாக ம் தமிழ் நாட் ல் இன்ன ம் காம்களில் - 

காம் பதிவில் சுமார் 66,000 ேப ம், காம்க க்கு ெவளிேய 
காவல் ைறயினாின் பதிவில் சுமார் 34,000 ேப ம் 
தங்கியி ப்பதாக ம் இவர்களில் குறிப்பிட்ட சிலர் 
அவ்வப்ேபா  இலங்ைக தி ம்பிக்ெகாண் ப்பதாக ம் ஒ  
கணக்ெக ப் க் கூ கின்ற . தமிழ்நாட் ல் அகதிகளாகத்  
தங்கியி க்கும் மக்க க்கு மாதாந்தம் கு ம்பத் 
தைலவ க்ெகன 1,000 பா ம் ஏைனய 02 வய க்கு 
ேமற்பட்ட கு ம்ப அங்கத்தவர்க க்கு 750 பா ம் 02 
வய க்குக் குைறந்த குழந்ைதக க்கு 400 பா ம் என 
வாழ்வாதார உதவிகள் தமிழ்நாட்  அரசாங்கத்தினால் 
வழங்கப்பட்  வ கின்ற . இந்தக் ெகா ப்பன கள் 
ேபா மானதாக இல்லாதநிைலயில், இம்மக்களில் பலர் 
பல்ேவ  கூ  ேவைலகளி ம் ஈ பட்  தங்கள  
வாழ்க்ைகைய ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர்.  

இந்நிைலயில் ச க மற் ம் ெபா ளாதார ாீதியில் கடந்த 
பல வ டங்களாக பல்ேவ  இன்னல்க க்கு மத்தியில் 
வாழ்ந் வ ம் இம்மக்கள் இலங்ைகயில் தற்ேபா  
சு கமானெதா  சூழல் ஏற்பட் க்கும் காரணத்தினால், 
இலங்ைக தி ம்ப ைன ம்ேபா  பல்ேவ  சட்டச் 
சிக்கல்க க்கு கங்ெகா ப்பதால் அவர்களில் பல க்கு 
தங்கள   நாட் க்குத் தி ம்பிவர இயலாத நிைல 
ஏற்பட் ள்ளதாகத் ெதாியவ கிற . அந்த வைகயில், 
பிள்ைளகைளப் பதி ெசய்ய தமிழகத்தி ள்ள இலங்ைகக்கான 

ைணத் தரகம் பிள்ைளகளின் பிறப் ச் சான் , தாயின ம் 
தந்ைதயின ம் பிறப் ச் சான் கள் மற் ம் தி மணப் 
பதிவிைனக் ேகா வேதா  இைவ நான்கும் க்கியெமனக் 
கூறப்ப வதாக ம் ெதாியவ கின்ற .  

இடப்ெபயர் கள் இடம்ெபற்  பலவ டங்களான 
நிைலயி ம் பலர  பிறப் க்கள் பதி  ெசய்யப்படாத 
நிைலேய காணப்ப கின்ற . இவர்களில் பலர் இடம்ெபயர்ந்த 
நிைலயில் வழியில், படகுகளில், மன்னார்க் கடற்கைரயில் 
பிறந்தவர்களாக இ க்கின்றனர். மைலயகத்தில் பிறந்தவர்கள், 
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2016 මැයි  04  

அவர்கள  ெபற்ேறார் இல்லாத நிைலயில் தங்கள  
பிறப் கள் பற்றிய விபரங்கள் ெதாியாததால் பதியாமல் 
உள்ளனர். எனேவ, இ  சம்பந்தமாகப் பின்வ ம் வினாக்கைள 
நான் வி க்க வி ம் கின்ேறன். 

 
ேமற்ப  விதி ைறகைள மாற்றி, இப்பிள்ைளகளின் 

பதி கைள இலகுவாக்க எ க்கப்படக்கூ ய நடவ க்ைககள் 
ஏேத ம் உண்டா? 

 
அகதி காம் பதி களி ம் காவல் ைறயின் பதி களி ம் 

குறிப்பிட்ட காலம் இலங்ைக அகதிகளாக வசித்  வ பவர்கள் 
தங்கள் பதி கைள அங்குள்ள இலங்ைகத் ைணத் 

தரகத்தில் உ தி ெசய் , அதைன இலங்ைகத் ைணத் 
வர் பாிந் ைர  ெசய்தால் அதைன ஒ  சட்ட ஒ ங்காக 

ஏற்  இப்பிள்ைளகளின் பதி கைள ேமற்ெகாள்ள 
நடவ க்ைக எ த்  உத  மா? 

 
ைறசாராத் தி மணங்கள் லம் பிறந்த குழந்ைதகளின் 

பிறப் கைளப் பதி  ெசய்வதற்கு ஏதாவ  ஒ ங்கு விதிகைள 
உ வாக்க இய மா?  

 
தமிழகத்தில் அகதிகளாக வாழ்ந்த காலத்தில் பிறந்த 

குழந்ைதக க்கு இலங்ைக கு ாிைம வழங்க தண்டக் 
கட்டணங்கள் அறவிடப்ப வைத நி த்த ஏேத ம் 
நடவ க்ைக எ க்க மா?  

 
தமிழகத்தில் தி மணம் த்தவர்க க்கும் இலங்ைகயில் 

தி மணம் த்த சில க்கும் தி மணப் பதி ச் சான் கள் 
உள்ளன. ஆனால், இலங்ைகயில் தி மணம் ெசய்  
பதி கைளச் ெசய்யாதி க்கும் நிைலயில், இவர்கள  
குழந்ைதகளின் பிறப் கைளப் பதி  ெசய்வதற்கான 
இலகுவானெதா  நடவ க்ைகயிைன எ த்  உதவ மா? 

 
தமிழகத்தில் வழங்கப்பட் ள்ள தி மணப் பதி ச் 

சான் கள் இலங்ைகயில் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப மா? அல்ல , 
அதில் என்ன மாற்றங்கள் அல்ல  அதற்குப் பதிலாக என்ன 
ஏற்பா கள் ெசய்யப்படேவண் ம் என்பைத அம்மக்க க்குத் 
ெதளி ப த்த ஏேத ம் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 

மா?  
 
தமிழகத்தில் பிறந்  தற்ேபா  20 வயைதத் 

தாண் ள்ளவர்க க்கு இலங்ைகக் கு ாிைமச் சான்  
வழங்க தற்ேபா ள்ள நைட ைறகளால் பல்ேவ  

ைறேக கள் இடம்ெபற்  வ வதாகக் கூறப்ப கின்ற . 
இந்நிைலயில்  இதைன இலகுப த்த மா? இவர்கள் 
தங்கள  இலங்ைக அகதிக க்கான பதி கைள உ தி ெசய்  
கு ாிைம ெபறக்கூ ய வைகயிலான  ஏற்பாெடான்ைற 
நைட ைறப்ப த்த மா?  

 
தமிழகத்தி ள்ள இலங்ைக மக்கள் இலங்ைக தி ம்பிட 

ஒ வழிக் கட ச்சீட்  வழங்கப்ப வதாக ம் இ  
வழங்கப்ப வதற்கான காலம் அதிகள  என்பதால் பல்ேவ  

ைறேக கள் இடம்ெபற்  வ வதாக ம் 
குறிப்பிடப்ப கின்ற . அேதேநரம் இதன் பயன்பாட் க் 
காலம் ஒ  வ டெமன் ம், தந்ைத இல்லாத சி  
குழந்ைதகைள அைழத்  வ வதில் இலங்ைக வாின் 
நிபந்தைனகள் காரணமாகப் பாாிய சிரமங்கைள அம்மக்கள் 
எதிர்ேநாக்குவதாக ம் குறிப்பிடப்ப கின்ற .  

 
கட ச்சீட்  வழங்கப்பட எ க்கும் கால தாமதத்ைதக் 

குைறக்க நடவ க்ைக எ க்க இயலாதா? அதன் பயன்பாட் க் 

காலத்ைத இரண்  வ டங்களாக அதிகாித் , தந்ைத இல்லாத 
சி  குழந்ைதகைள அைழத் வர தாயின் ஒப் தல் 
வாக்கு லம் மாத்திரம் ெபற ம் ஏற்பா கைளச் ெசய்ய 
நடவ க்ைக எ க்க மா?  

 
இலங்ைகயர்கள் ெவளிநா களில் கல்வி பயின்றால், 

அதைன இலங்ைகயில் பயன்ப த்தி ேவைலவாய்ப் கைளப் 
ெபற பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு வில் பதிய 
ேவண் ெமன் ம் அதற்கு சுமார் 3,000 பாய் வைர ெச த்த 
ேவண் ெமன் ம் ெவளிநா களில் ெதாழில் கல்வி 
கற்றவர்கள் சுமார் 30,000 பாய் வைர ெச த்த 
ேவண் ெமன் ம் கூறப்ப கின்ற .  

 
இந்த விடயத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் ெவளிநா க க்குச் 

ெசன்  கல்வி பயில்கின்ற ஏைனயவர்க டன் ேமற்ப  
இந்தியாவி ள்ள இலங்ைக அகதி மக்கைள ஒப்பிடாமல், 
இவர்கள  நிைல க தி இவ்வாறான அற கைள 
நீக்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்க மா? அத் டன் 
ேமற்ப  கல்விச் சான்றிதழ்கைள எவ்வா  ைறப்ப த்தி 
இவர்கள் இலங்ைக தி ம் ப்ேபா  ெகாண் வர 
ேவண் ெமன்பைத ம் ன்கூட் ேய இவர்க க்கு அறிவிக்க 
நடவ க்ைக எ த்தால் என்ன?  

 
இலங்ைக தி ம் கின்ற இம்மக்கள் தமிழகத்தில் 

அகதிகளாக வாழ்ந்த காலத்தில் தாங்கள் பயன்ப த்திய 
மற் ம் ேசமித்த ெபா ட்கைளக் ெகாண் வ வதில் 
வைரயைறகள் விதிக்கப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . 
இதனால் இம்மக்கள் தங்கள  ெபா ட்கைளக் 
ெகாண் வ வதில் பாாிய சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர். 
இவர்கள் இலங்ைக தி ம் ம் நிைலயில் அவர்க க்கான 
உைடைமகள் எ ம் இங்கு இ க்கக்கூ ய வாய்ப் க ம் 
இல்ைல.  

 
இதைனக் க த்திற்ெகாண்  இலங்ைகயி ந்  

அகதிகளாக தமிழ்நா  ெசன்ற இம்மக்கள் ஒேர தடைவயில் 
ெப ந்ெதாைகயாேனார் தி ம்பி  வ ம்ேபா , அவர்க க்கும் 
அவர்கள  உைடைமகைளக் ெகாண் வ வதற்கும் ஏ வாக 
தமிழகத்திற்கும் இலங்ைகயின் வட பகுதிக்குமிைடயில் 
இலவச கப்பல் ேசைவெயான்ைற விேசட - தற்கா க 
ஏற்பாடாகச் ெசய்  உதவ யாதா? அல்ல , இவர்கள் 
தாங்களாகேவ இந்தப் ெபா ட்கைளக் ெகா ம்  - த் க்கு  
சரக்குக் கப்பல் லம் ெகாண் வ வதற்கு அ மதி வழங்க 

மா? இவ்வா  ெகாண் வரப்ப ம் ெபா ட்க க்கு 
சுங்கத்தீர்ைவ விதிக்காமல், அப்ெபா ட்கைள விைரந்  
வி விக்க நடவ க்ைக எ க்க மா? 

 
இலங்ைக தி ம் ம் அகதிக க்கு காணிகள் இல்லாத 

நிைலயில் டைமப் த் திட்டங்கள் ம க்கப்ப வதாகக் 
கூறப்ப கிற . இதற்கு அரசு ேமற்ெகாண் வ ம் 
நடவ க்ைககள் என்ன? 

 
கடந்த காலத்தில் சுமார் 30 வ ட த்தம் காரணமாக 

வடக்கு - கிழக்கு மாகாணங்களில் காணிப் பிரச்சிைன 
அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற காரணத்தினால் அரசு, காணிக் 
கச்ேசாிகைள நடத்தி, இவ்வா  இடம்ெபயர்ந்த மக்க க்கும் 

த்தம் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட ஏைனய அைனத்  
மக்க க்கும் காணி நிவாரணம் வழங்க நடவ க்ைக எ க்க 

மா? 
 
அரச மற் ம் ெபா க் காணிகைள இனங்கண் , அவற்றில் 

கு ேயற்றத் திட்டங்கைள அைமத் , காணிகளற்ற இந்த 
மக்கைளக் கு ேயற்ற நடவ க்ைகெய த்தால் என்ன? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இந்தியாவி ந்  இலங்ைக தி ம் ம் அகதி மக்க க்கு 
எவ்வாறான ட் த் திட்டங்கள், வாழ்வாதார உதவிகள், 
அ ப்பைட வசதிகள் என்பன வழங்கப்ப கின்றன? 

 
தமிழகத்தி ள்ள இலங்ைக அகதி மக்கள் இலங்ைக 

தி ம் ம் அைனத்  ஏற்பா கைள ம் ஒ  விேசட ஏற்பா  
என்ற வைகயில் இலங்ைக அரேச ெபா ப்ேபற்  
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ய  அவசியமாகின்ற  
என்பைதக் ெகளரவ பிரதமர் அவர்க க்குச் 
சுட் க்காட் வ டன், அதைன அவர் தன  ேமலான 
கவனத்திற்கு எ த்  ேமற்ப  ேகள்விக க்கான 
பதில்கைள ம் இைவ ெதாடர்பில் எ க்கப்படக்கூ ய 
நடவ க்ைககள் குறித் ம் ெதாிவிப்பார் என 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය වන්ෙන්, 

ෙකෝලාහල නිසා 1983න් පසු කාලෙය්දී ලංකාෙවන් පිට ෙවලා 
විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාවටත් ඒ වාෙග්ම අෙනක් රටවලටත් ගිය 
අෙප් පුරවැසියන්ටත් ඒ අයෙගන් පැවතෙගන එන අයටත් යළිත් 
ලංකාවට ඇවිල්ලා පදිංචි ෙවන්න අවස්ථාව සලසා දීමයි. ඔවුන්ට 
පුරවැසිකම ලබා ෙදන්නටත් අපි පියවර ෙගන තිෙබනවා. සමහර 
අය ෙවනත් රටවල පුරවැසිකම ලබා ෙගන, ලංකාෙව් ද්විතීයික 
පුරවැසිකම ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ අයටත් දැන් පුරවැසිකම දීෙම් 
කමෙව්දය තවත් ලිහිල් කරලා තිෙබනවා. ඒ හැම ෙකනාටම- 
සිංහල, ෙදමළ ඒ සියලු ෙදනාටම- ද්විතීයික පුරවැසිකම ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරනවා.  

ෙම් රෙටන් පිටෙවලා ගිය දවිඩ අයටත්, සිංහල, මුස්ලිම් අයටත් 
ඒ ද්විතීයික පුරවැසිකම ලබා  ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාවට 
ඇවිල්ලා ලංකාෙව් පදිංචි ෙවන්න ඕනෑ අයටත් පදිංචි ෙවන්න ඒ 
අවස්ථාව අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් ඉන්න ලංකාෙව් 
සරණාගතයිනුත් ෙම් ගණයට ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒ සරණාගතයින් හැර ඉන්දියාෙව් ඉන්න අෙනක් 
අයත්, ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල ඉන්න අයත් යම් කිසි රැකියාවක් 
කරලා තමන් ජීවත් ෙවන සමාජෙය් වැඩ කටයුතු කරෙගන ඉන්න 
ජනතාවක්. ෙම්  සරණාගතයන් පිළිබඳව ඉන්දියාෙව්දී සිදු වන 
කියාදාමය ගැන වාර්තාවක් මම ඉල්ලුවා. ඒ වාර්තාෙවන් දැනට 
ලැබී තිෙබන කරුණු මම සඳහන් කරන්නම්.  

දැනට සරණාගතයන් ෙලස ඉන්දියාෙව් සිටින ෙදමළ 
ජනතාවෙග් දරුවන්ෙග් උපත ලියා පදිංචිය සඳහාත්, එම 
ජනතාවෙග් විවාහ ලියා පදිංචිය සඳහාත් ෙචන්නායිහි  ශී ලංකා 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා අවශ්ය පහසුකම් 
සලසා ඇත. ඒ සඳහා එහි නිෙයෝජ්ය මහ ෙකොමසාරිස්වරයා 
සහකාර ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්වරයකු  ෙලස පත් ෙකොට ඇත.  

ෙමතැනදී දැන් ෙම් ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, උත්පත්තිය ලබන 
අවස්ථාෙව්දී ඒ සාක්ෂි, සහතික නැති පුද්ගලයන් පිළිබඳව. ඒ 
කරුණු ටික ලබා ෙදනවා නම් අපි ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්නම්.  

දැනට දරුවාෙග් හා ෙදමව්පියන්ෙග් උප්පැන්න සහතික සමඟ 
ෙචන්නායිහි ශී ලංකා නිෙයෝජ්ය මහ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් 
නිර්ෙද්ශය පමණක් අරෙගන ලියාදිංචි කරවනවා. ඒ එක්කම 2003 

වසෙර් සිට වයස අවුරුදු 22ට අඩු දරුවන්  පුරවැසියන් ෙලස 
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මූලික ගාස්තුවක් ෙහෝ පමාද ගාස්තුවක් අය 
කරන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 22ට වැඩි දරුවන් සඳහා ද ෙමම 
කමෙව්දය අනුගමනය කිරීම  සඳහා කටයුතු කරමින් පවතී. 
ඉන්දියාෙව් සිටින එම සරණාගත ජනතාවට නැවත ෙමරටට 
පැමිණීම සඳහා අවශ්ය ගමන් බලපත ආගමන සහ විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සති 2ත් - 4ත් අතර කාලයක් තුළ දී 
සකස් කර යැවීමට කටයුතු කරනු ඇත.  

ෙම් ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ කාරණය ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
අභ්යන්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
අමාත්යාංශය හරහා අවශ්ය පියවර ගන්නා ෙලස අපි ඒ 
ෙල්කම්තුමාට දැනුම් ෙදන්නම්.  

විෙශේෂෙයන් ෙම් අලුතින් ඇති වුණු පශ්නය ගැන පතිපත්තිමය 
තීරණයක් ඕනෑ නම් රජෙයන් ඒ පතිපත්තිමය තීරණය අරගන්න 
ලැහැස්තියි කියන එක මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Can I get a copy of that? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Yes, I can send a copy to you. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Then, Question No. 2. The Hon. (Prof.) Ashu 

Marasinghe, please. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් ෙමම 

පශ්නය අහනවා.  

ගරු අගමැතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් උසස් ෙපළ සමත්ව 
විශ්වවිද්යාල සුදුසුකම් ලබන්නන්ෙගන් විශ්වවිද්යාලයට යාමට 
වරම් ලැෙබන්ෙන් ඉතාමත් සීමිත පිරිසකට පමණි. 
විශ්වවිද්යාලවලින් පිට වන උපාධිධාරින් වැඩි පිරිසක් රෙට් 
සංවර්ධනයට දායක විය හැකි පරිදි, නවීන තාක්ෂණ දැනුෙමන් 
සන්නද්ධ, නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයට ගැළෙපන පරිදි අභිෙයෝග 
ජය ගත හැකි පිරිසක් ද ෙනොෙව්. නෙවෝත්පාදන හරහා සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙයන් ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය ඔසවා 
තබන්නට විශ්වවිද්යාලවලින් පිටවන උපාධිධාරිනුත්, විශ්වවිද්යාල 
පෙව්ශය සඳහා සුදුසුකම් ලබන උසස ් අධ්යාපනය සඳහා වරම් 
නැති අෙප් දූ දරුවනුත් ෙකළින්ම දායක වන පිරිසක් බවට 
පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන නව 
උසස් අධ්යාපන පතිසංස්කරණ ෙමොනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ 

මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට මා පතිපත්තිමය පකාශයක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. මා ෙකටිෙයන් කියන්නම්. අෙප් 
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අධ්යාපන කමෙය් අංශ ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවා භාරව විවිධ 
ඇමතිවරු ඉන්නවා. ඒ ඇමතිතුමන්ලා ඒ පියවර ගන්නවා. උසස් 
අධ්යාපනයට පථමෙයන් අපි බලන්න ඕනෑ පාසල් අධ්යාපනය 
ගැන.  ඒ නිසා අවුරුදු 13ක පාසල් අධ්යාපනය අනිවාර්ය කරන 
අලුත් ජාතික අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවළක්  අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
උපෙද්ශකවරු දැන් සකස් කරෙගන යනවා. මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ඒ අය ෙම් පිළිබඳ ෙකටුම්පත සකස් කළාම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්රීම් කාරක සභාවට එය භාර දීලා ෙත්රීම් 
කාරක සභාෙව්ත් අදහස් ගන්නයි. 

'අධ්යාපනය' කියන්ෙන් අද ජාතික මට්ටමින් පමණක් බලය 
තිෙබන අංශයක් ෙනොෙවයි. අධ්යාපන වැඩ කටයුතු කියාත්මක 
කිරීෙම් බලය අද පළාත් සභාවලටත් තිෙබනවා. අධ්යාපනය 
සම්බන්ධ නීති සකස් කරන්න පළාත් නවෙය් මහ ඇමතිතුමන්ලා 
එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ එක්කම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ අදාළ 
ෙත්රීම් කාරක සභා එක්කත් සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳ අවසන් 
වාර්තාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

පාසල් අධ්යාපනය සකස් කරන්ෙන් නැත්නම් උසස් 
අධ්යාපනෙයන් උපරිම පෙයෝජන ලබා ගන්න අපට ෙනොහැකි 
වනවා. පාසල් අධ්යාපනෙය් බලතල පිළිබඳව අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
මට කිව්වා. මම ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතිපතිතුමාට කථා කළා. 
පාසල් අධ්යාපනය කියාත්මක කිරීෙම් බලතල පළාත් සභාවලටයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා නීතිපතිතුමා පකාශ කළා. පතිපත්තිමය තීරණ 
ගැනීමත්, සමහර අංශ ගැන තීරණ ගැනීමත්  අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට භාර කටයුත්තක්. 

 අෙප් වෘත්තීය අධ්යාපන කමය සකස් කිරීම පිළිබඳව අලුත් 
වැඩසටහනක් මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් 
කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ඒ අනුව උසස් අධ්යාපනය -
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය- පිළිබඳව තමයි අෙප් අවධානය ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇමතිතුමා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. දැන් 
තිෙබන විශ්වවිද්යාල පනත අපි සකස් කෙළේ 1978දීයි. අෙප් 
විශ්වවිද්යාල කමය 1972දී ෙවනස් කළා. එදා තිබුණු විශ්වවිද්යාල 
ගණනාවක් එක විශ්වවිද්යාලයක් හැටියට අරෙගන ඒ  හැම 
විශ්වවිද්යාලයක්ම මණ්ඩප බවට පත් කළා. ඒ මණ්ඩප ආපහු 
විශ්වවිද්යාල බවට පත් කරන අවස්ථාෙව්දී සාමාන්ය පතිපාදන 
ෙකොමිසම්වලට වඩා වැඩි බලතල පමාණයක් විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිසමට හිමි වුණා. ඒ බලතල විශ්වවිද්යාලෙය් 
දියුණුවට විශාල පශ්නයක් වනවා. එෙහත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති මහාචාර්ය 
ෙමොහාන් ද සිල්වා මැතිතුමාත් ඒ ෙකොමිසමත් එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා, විශ්වවිද්යාලවලට ෙම් බලතල ආපහු ලබා ෙදන්න 
ඕනෑය කියලා. දියුණුවක් ඇති කර ගන්න නම් අපි  
විශ්වවිද්යාලවලට බලය ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

මම 1960 දශකෙය්දී තමයි විශ්වවිද්යාලයට ගිෙය්.  එදා අෙප් 
විශ්වවිද්යාල ඉදිරිෙයන් තිබුණා. අද වන විට  ඕස්ෙට්ලියාෙව්, 
නවසීලන්තෙය් සහ මැෙල්සියාෙව් තිෙබන විශ්වවිද්යාල ඉදිරියට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපට විශ්වවිද්යාලවල ව හය ගැන බලන්න 
තිෙබනවා. නිදහස් අධ්යාපන කමය ඉවත් කරන්න වුවමනා නැහැ. 
නිදහස් අධ්යාපන කමය නැති කරන්ෙන් නැහැ. නිදහස් අධ්යාපන 
කමය වුවමනායි, ගම්බද අෙප් දුප්පත් තරුණ තරුණියන්ට 
සමාජයට ඇතුළු ෙවන්න එක සමාන අවස්ථා ලබා ෙදන්න. ඒවා 
කියාත්මක කරනවා නම් විශ්වවිද්යාල කමය ගැන, විශ්වවිද්යාල 
ව හය ගැන අපට අලුෙතන් හිතන්න වනවා. ඒ එක්කම 
විශ්වවිද්යාලවලට වැඩිපුර බලතල ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
විශ්වවිද්යාලවලින් පිටෙවන උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීම, -
රජෙය් රැකියා ලබා දීම-  ඒ වාෙග්ම විෂය මාලා දියුණු කිරීම කළ 

යුතු වනවා. අද අෙප් විශ්වවිද්යාල ගණනාවක් මූලික උපාධියට 
පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබනවා. පශ්චාත් උපාධි සම්බන්ධෙයන් 
දියුණුවක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ වැඩ කටයුතු කර ෙගන යන්න, 
ෙවෙළඳ ෙපොළ සමඟ එකතු කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් පධානම සම්පත වන්ෙන් මිනිස් සම්පතයි. එෙහත්, උසස් 
අධ්යාපනෙය්දී -විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනෙය්දී- ඒ මිනිස් සම්පතින් 
අපට වුවමනා පෙයෝජනය අපි ලබා ගන්ෙන් නැහැ. ඒ  පෙයෝජනය 
ලබා ගැනීමට, ඒ දියුණුව ලබා ගැනීමට වුවමනා වැඩසටහන් අෙප් 
උසස් අධ්යාපන කමෙය් නැහැ.  

අවසානෙය් අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව හැම දරුවකුටම ෙපර 
පාසල් අධ්යාපනය ලබා දීමයි; අවුරුදු 13ක අධ්යාපනයක් ලබා 
දීමයි. ඒ දැන් තිෙබන GCE (O/L)  කමය තුළින් ෙවන්න පුළුවන්, 
GCE (A/L) කමය තුළින් ෙවන්න පුළුවන්, පාසල තුළ වෘත්තීය 
අධ්යාපනයක් ලබා දීම තුළින් ෙවන්න පුළුවන්. ඊට පසුව යම්කිසි 
රැකියා පුහුණුවක් ලබා දීම හා ඒ රැකියා පුහුණුවට අමතරව  ෙහොඳ 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයක් ලබා දීමයි. අන්න ඒ කමෙව්දය තුළින් 
තමයි ලංකාෙව් තරුණ තරුණියන්ට, ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට ෙහොඳ 
අනාගතයක් ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ෙම් රෙට් ආර්ථික දියුණුවක් ඇති ෙවන්න පුළුවන් වන්ෙන්, 
අධ්යාපන කමය එෙලස නවීකරණය කරනවා නම් පමණයි. දකුණු 
ෙකොරියාව ගත්ෙතොත් දකුණු ෙකොරියාෙව් සම්පත් නැහැ, මිනිස් 
සම්පත විතරයි තිෙබන්ෙන්.  ෙහොංෙකොංවල සම්පත් නැහැ, මිනිස් 
සම්පත පමණයි තිෙබන්ෙන්.  සිංගප්පූරුෙව් සම්පත් නැහැ, මිනිස් 
සම්පත පමණයි තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්පත දියුණු කරන නිසා ඒ 
රටවල් ඉදිරියට ඇවිත් තිෙබනවා. නමුත් අපි ඒ සම්පත දියුණු 
කෙළේ නැහැ. අපි ඒවායින් ෙද්ශපාලනය කළා. අපි විශ්වවිද්යාල 
පටන් ගන්ෙන් නැතුව හැම පාසලකම විද්යාගාර, “මහින්දාගාර” 
ඇති කරන්න පටන් ගත්තා. ඒවායිනුත් අපි සම්පූර්ණ 
පෙයෝජනයක් අරෙගන නැහැ. එෙසේ නම් අධ්යාපන කමෙය් 
දියුණුව ඇති කරන්න තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අෙප් 
මන්තීතුමා ඒ පශ්නය ඇසීම ගැන මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලි කිරීම් අවශ්යද, ගරු මන්තීතුමා? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

අද ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙපෞද්ගලික විශ්විද්යාල සම්බන්ධෙයන් 
වැඩි කථා බහක් පවතිනවා, ගරු අගමැතිතුමනි. සමහර 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවල පමිතිය සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු වනවා. එවැනි ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලවල පමිතිය සම්බන්ධෙයන්, පාඨමාලා 
සම්බන්ධෙයන්, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරුන්ෙග් පමිතිය සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන යාන්තණය  කුමක්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් ඇමතිතුමාෙග්ත්, අමාත්යාංශෙය්ත් 

අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. දැනට උපාධි ලබා ෙදන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආයතන සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාව සමඟ සාකච්ඡා කර තමයි ඒ ආයතන හරහා 
උපාධි ලබා ෙදන්ෙන්.  

ඒත් ඒ ආයතන පාලනය කරන්න වුවමනායි. ඒ බව පිළිගන්න 
නිසා තමයි විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිතුමාත් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
ඒ සඳහා අවශ්ය නීති ෙකටුම්පත් කර ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

උසස් අධ්යාපනය ගැන කථා කරන විට අෙපොස (සාමාන්ය 
ෙපළ) විභාගය අසමත්වන පිරිස අපට අමතක කරන්න බැහැ. පසු 
ගිය වසෙර් -2015- පැවැති අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙයන් 
ගණිතය අසමත් පතිශතය සියයට 44.82යි. GCE (Ordinary 
Level) විභාගය අසමත් අය ගැන කථා කරන විට, ෙම් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් හැසිරීමත් එක්ක අපි ඒ ගැන ෙහොයලා බැලුවා.  
මන්තීවරු තුන්-හතර ෙදෙනකුෙග් පතිඵල එකතු කර ගත්තාමවත් 
ඒ තුන්-හතර ෙදනා GCE (Ordinary Level) විභාගය සමත් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] ඒ නිසා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. කාටත් කථා කිරීෙම් 

අයිතිය තිෙබනවා. ඔබතුමාටත් පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාවක් 
ෙදන්නම්. බාධා කරන්න එපා.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
GCE (Ordinary Level) විභාගය අසමත් පිරිස රෙට් 

සංවර්ධනයට දායක විය හැකි-  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා, බාධා කරන්න එපා. ගරු 

මන්තීතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. ඉන් පසුව ඔබතුමාට අවස්ථාව 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
-ඵලදායි කාර්මික ශිල්පීන් ෙලස පරිවර්තනය කළ යුතු වනවා. 

අද GCE (Ordinary Level) විභාගය අසමත් තරුණ පිරිස 
ෙල්සිෙයන්ම ෙයොමු වන රැකියාව තමයි තීවිල් රියැදුරු වෘත්තිය. 
බස්නාහිර පළාෙත් විතරක් තරුණ තීවිල් රියැදුරන් ලක්ෂ 5කට 
වැඩි පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ පිරිස ඵලදායිතාෙවන් වැඩි කාර්මික 
ශිල්පීන් බවට පරිවර්තනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නෙය් පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. 

එකක්, GCE (Ordinary Level)  විභාගය අසමත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 

ගැන. අෙනක් එක ෙපොදු විපක්ෂෙය් GCE (Ordinary Level)  
විභාගය සමත් නැති පිරිස ගැන. ඒ ෙදෙකන් ෙකොයි එකටද පිළිතුරු 
ෙදන්ෙන් කියලා මට කියන්න? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙපොදු විපක්ෂය සම්බන්ධෙයන් අහපු පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙදන්න, ගරු අගමැතිතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමොන පශ්නයද ඔබතුමා අහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] මට 

ඇෙහන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙපොදු විපක්ෂය ගැනද එතුමා 
අහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි. වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න, ගරු බුද්ධික 

පතිරණ මැතිතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට ඕනෑ නම් මන්තීතුමන්ලාෙග් GCE (O/L) පතිඵල ගැන 

කියන්න, -  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Hon. Speaker, I rise to a point of Order.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
Points of Order මතු කරන්න ඉඩ ලබා ෙදන්න වාචික 

පශ්නවලින් පස්ෙසේ.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් ඇසීම සඳහා 

මමත් ජාතික වැදගත්කමින් යුත් පශ්නයක් බාර දුන්නා. ෙම් 
වැදගත් අවස්ථාෙව්, ජාතික වශෙයන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටත් 
වැදගත් වන එක පශ්නයකට ෙහෝ සෑම මාසයකම ඉඩක් ලබා 
ෙදන්න එකඟතාවක් ඇති කර ගත්තා. හැම දාම ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමා විතරක් පශ්නයක් ඇසීම සාධාරණ  ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටත්, - 
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[ගරු  රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ෙම් ගැන ෙහොයා බලන්නම්, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන ෙහොයා බලන්නම්. Hon. 
Bandula Gunawardane, your point is taken.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය මාසෙය් - අෙපේල් මාසෙය් - 

05වැනි දා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පවත්වා තිෙබනවා. අප 
කවුරුවත් ඒ පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගි වුෙණ් නැහැ. 
අගමැතිතුමාෙගන් අහන පශ්නයක් ඊට ෙපර සිකුරාදා ලබා දිය 
යුතුයි කියන ෙයෝජනාව මීට ෙපරත් ඉදිරිපත් වුණා.  මීට ෙපරත් ඒ 
ෙයෝජනාව පක්ෂ නායක රැස්වීමට ඉදිරිපත් කළත් අපි එය 
පතික්ෙෂේප කළා. අපි කිව්ෙව් එෙහම ෙනොෙවයි. 
"අගමැතිතුමාෙගන් අහන පශ්නය අහන්ෙන් බදාදා නම් 
අඟහරුවාදා දවල් 12.00ට ෙපර අපි ලබා ෙදන්නම්. ඔබතුමාට 
එදාට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න බැරි නම් පසුව කල් ගන්න. ඒක 
පශ්නයක් නැහැ" කියලායි අපි කිව්ෙව්. හැබැයි ගරු 
කථානායකතුමනි, පසු ගිය මාසෙය් 05වැනි දා තීරණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා, අගාමාත්යවරයාෙගන් විමසන ලද පශ්න ඊට  ෙපර 
සිකුරාදා දවල් 12.00ට ෙපර ලබා දිය යුතුය කියලා. 

ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් කලින් සතිෙය් සිකුරාදා 
දිනය කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැත්ෙවන දිනයකුත් 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. එතෙකොට අපි විෙශේෂෙයන් ඒ 
සඳහාම එන්න ඕනෑ. ඒක නම් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ 
තීරණය අපි දැනෙගන සිටිෙයත් නැහැ. ෙමොකද, අෙපේල් 05 දින 
පැවැති  පක්ෂ නායක රැස්වීමට අෙප් කවුරුවත් සහභාගි වුෙණ් 
නැති නිසා. අපි පශ්න ෙදකක් ෙයොමු කළා. ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් පශ්නයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඊෙය් 
දහවල් 12.00ට ෙපර ලබාදුන් ඒ පශ්න ෙදක අගාමාත්ය 
කාර්යාලයට යවා නැහැ. අපි ඊෙය් දහවල් 12.00ට ෙපර පශ්න 
ෙදක ලබා දුන්නා. ෙමම ෙයෝජනාව ඊට කලින් පැවැති පක්ෂ 
නායක රැස්වීමකදීත් ඉදිරිපත් වුණා. කලින් පැවැති පක්ෂ නායක 
රැස්වීමකදී එම ෙයෝජනාවට අපි  විරුද්ධ වුණා.  අපි කිව්වා, 
අගාමාත්යතුමාෙගන් අහන්න තිෙබන්ෙන් සුවිෙශේෂී පශ්න නිසා - 
[බාධා කිරීමක්]  අහන්ෙන්, පතිපත්තිවලට අදාළ පශ්න නම් ඒ 
තර්කය හරි ගරු කථානායකතුමනි. ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා අහන 
පශ්න වාෙග් ඒවා නම් ඒ තර්කය හරි. නමුත්  අපි අහන්ෙන් 
වැදගත් පශ්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාට ඒ විධියට  කාලය අවශ්යද? 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාෙග්  පශ්නය 
ෙත්රුම් ගත්තා. ගරු අගාමාත්යතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව 
ෙදන්න.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  අපි අහලා 

තිබුෙණ් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලින් ෙකොච්චර ණය මුදලක් 
ගන්න එකඟ වුණාද? ඒ කාලය ෙකොච්චරද?  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. Point of Order  එකක් ගැන තමයි  ෙම් 

කථා කරන්ෙන්.  වාඩිෙවලා ඉන්න. [බාධා කිරීම්] එෙහම නම් 
ෙමතුමා ෙකොෙහොමද එෙහම අහන්ෙන්?   ගරු කථානායකතුමනි, 
එතුමා අහන්න ඕනෑ මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම මන්තීවරුන්ෙග් 
අධ්යාපන සුදුසුකම් ගැනයි. එක එක පැතිවල අයෙග් විතරක් 
අහන්ෙන් ඇයි? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් සඳහා පිළිතුරු ෙදන්න 

ෙකොච්චර කාලයක් අවශ්යද? ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදන 
නිසා,  ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් කමෙව්දය ගත්ෙත් 

එංගලන්තෙයන්. ෙම් කමෙව්දය හැම රෙට්ම නැහැ. අපි එය 
කරනවා නම්, අපටත් කාලය අවශ්යයි. පැය 24කින් ෙවනත් 
අමාත්යාංශයක කරුණු අරෙගන පිළිතුරු ෙදන්න මට බැහැ. 
එෙහම නම් අපි ෙම් කමෙව්දය අමතක කරලා පැරැණි ස්ථාවර 
නිෙයෝග අනුව වැඩ කරමු. එංගලන්තෙය් ෙම් පශ්න ඉල්ලන්ෙන් 
බහස්පතින්දා දිනෙය්යි.  මම ඉල්ලුෙව් සිකුරාදා දිනෙය්යි.  අෙප් 
අමාත්යාංශවලින් කිව්වා, ෙම් පශ්න අඟහරුවාදා ලබාෙගන  
බදාදාට පිළිතුරු සපයන්න බැහැ කියලා.  

මම ෙයෝජනා කළා, පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න බැරි නම් අඩු 
ගණෙන් පළමුවැනි පශ්න පහ email  කරලා, ඒකට වුවමනා ලිඛිත 
ඒවා අපට අඟහරුවාදා ෙදන්න කියලා. ඒකට ෙමොකක් ෙහෝ 
කමෙව්දයක් ඇති කරන්න. ෙමොකද, ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න 
කියලා  නිලධාරින්ට කෑ ගහන්න මට බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක practical විධියට කරන්න. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම්ක කියාත්මක කරනවා නම්, මෙග් අමාත්යාංශය ගැන 

අෙනක් ඇමතිවරු වාෙග් පිළිතුරු ෙදන්න මට පුළුවන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රෙට් තිෙබන පශ්න අෙප් නිලධාරින්ෙගන් ෙහොයන්න ඕනෑ. 

සමහරවිට එතැන අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්, මාෙග් කාර්යාලෙය් 
නිලධාරින්ට අදාළ ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න තවත් දවසක් වුවමනා 
ෙවනවා. මෙග් කාර්යාලෙයන් කිව්වා, සමහර ෙද්වල් නිවැරදි 
කරන්න සිදු වුණා කියලා. සමහරවිට  වුවමනා පිළිතුර දීලා නැහැ. 
එංගලන්තෙය් පශ්න ලබා ෙදන්ෙන් බහස්පතින්දා දිනෙය්යි. අපට 
සිකුරාදා වනවිට පශන් ලබා දීලා පිළිතුරු ෙසොයා ගන්න කල් 
ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් ෙම්ක කියාත්මක කිරීම - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට සිකුරාදා වන විට පශ්නය ලැබුෙණ් නැත්නම්  

පිළිතුරු ෙදන්න අමාරුයි කියලාද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. නිලධාරින්ට ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න අමාරුයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්.  ගරු අනුර 

කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා, කථා කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට අඟහරුවාදා පශ්නය ලබා 

දුන්නාම,  බදාදාට පිළිතුරු  ෙදන්න බැරි නම්, බහස්පතින්දා 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න කියලායි අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  පිළිතුරු 
ලබා දීම  බහසප්තින්දාට ෙයොදාෙගන,  අඟහරුවාදාට අපි පශ්න 
ලබා ෙදන්නම්. එතෙකොට කාලය තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, සිකුරාදා දිනෙය් පශ්නය ලබා ගත්තාම  
ෙසනසුරාදා, ඉරිදා දවස් ෙදක රජෙය් නිවාඩු දවස් ෙදකක්. ඒක 
නිසා එහි ඇති ඵලයක් නැහැ. ඒ නිසායි අපි ඔබතුමාට කිව්ෙව්, අපි 
අඟහරුවාදා පශ්න ලබා ෙදන්නම්, ඔබතුමා -බදාදා ෙනොෙවයි- 
බහස්පතින්දා උත්තර ලබා ෙදන්න කියලා. එතෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන දවසකයි කාලය ලබා ගන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙසනසුරාදා, ඉරිදා නිවාඩු දවස් වුණාට, අපි නිලධාරින්ට 

කියලා තිෙබනවා සිකුරාදා පශන් ලැබුණු ගමන ඒ දවස තුළ 
කරුණු ටික ෙහොයලා ෙදන්න කියලා. යම්කිසි නිලධාරිෙයක් අදාළ 
අමාත්යාංශයට ෙසනසුරාදා දි නෙය් ෙහෝ ගිහින් ෙම් පිළිතුරු සකස් 
කරනවා. අන්න ඒකයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙහොඳම ෙද් තමයි, 
ඔබතුමා  අෙප් ෙල්කම්තුමාෙගන්, නිලධාරින්ෙගන් වුවමනා කාල 
සීමාව අහලා ඒක සකස් කරන්න.  කල් ගන්න ෙහේතුව ෙවන 
කාරණයක් ෙනොෙවයි.  පශ්නවලට පිළිතුරු දීම අපි බදාදාට ෙයොදා 
ගත්ෙත්  කාල  ෙව්ලාව වුවමනා නිසායි.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථානායකතුමා විධියට මෙග් යුතුකම වන්ෙන් ෙම්ක ඵලදායී  

විධියට කියාත්මක කිරීමයි. ඒක නිසා අපි කථා කරෙගන,- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා සහ මහෙල්කම්තුමා  අෙප් 

අදාළ නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කර වුවමනා කාල සීමාව 
ෙකොෙහොමද කියලා කියන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි එෙහම කර ගනිමු. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අඟහරුවාදා පශ්නය දුන්නාම බහස්පතින්දාට පිළිතුරු ෙදන්න 

අමාරුයි. අඟහරුවාදා පශ්නය දුන්ෙනොත් උත්තරය ලබා ගන්න 
දවසක් යනවා.  [බාධා කිරීමක්] සඳුදාට පශ්නය ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් නම්, සිකුරාදාටත් ෙදන්න පුළුවන් ෙන්.  මම කිව්වා,  ඕනෑ 
නම් අපට පශ්නය email කරලා, පසුව එම පශ්න ලිඛිතව අපට  
ෙදන්න කියලා. ඒ කමෙව්දයට අපි ලැහැස්තියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම කමෙව්දයක් අපි හදා ගනිමු. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ඒකට ලැහැස්තියි. ෙම්ක කරන්න ඕනෑද, නැද්ද කියලා 

කියන්න. අෙප් නිලධාරින්ට කල් ෙදන්න බැරි නම්, මට ෙම්ක 
කරන්න බැරි ෙවනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය ගැන 

සඳහන් කරන්නම්. පශ්නයක් අහපුවාම ඒක ෙමෙහම ෙහේත්තු 
කරන එක වැරැදියි, ගරු කථානායකතුමනි. "ෙම්ක කරන්න ඕනෑද, 
නැද්ද කියන එක කියන්න. කරනවා නම් ෙමෙහම තමයි"  
කියමින් එෙහම පාට්  එපා. කරුණාකරලා එෙහම කරන්න එපා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් ෙකොෙහොමද ෙම්ක කියාත්මක කරන්ෙන්? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට කිව්ෙව් මීට ෙපර පැවැති 

පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී ෙම් කාරණය පිළිබඳව කථා කළාම අපි 
එයට  එකඟ වුෙණ් නැහැ කියලායි. හැබැයි, නැවත සිද්ධ වුණු ෙද් 
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තමයි, අපි ෙනොසිටි පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී ෙම් තීරණය අරෙගන 
තිෙබන එක. අඩුම තරෙම් ඒ තීරණය අපිට දැනුම් දීලාවත් නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. ඒ තීරණය අපිට දැනුම් දුන්නා නම්, අපි 
අදාළ පරිදි පශ්නය සිකුරාදාට ලබා ෙදනවා. ඊෙය් දිනෙය්දී අපි 
පශ්නය ලබා ෙදනෙකොට තමයි දන්ෙන් සිකුරාදා දිනයට ෙපර 
පශ්නය ලබා දිය යුතුයි කියලා.  ඒ නිසා ඇත්තටම ඵලදායීතාවක 
ෙයෙදනවා නම්, අද දින පශ්න හතරක් ඇසිය යුතුව තිබුණා. නමුත් 
ඇසුෙව් පශ්න ෙදකයි. එම නිසා මම ෙකළින්ම ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් ෙල්කම්තුමාට කථා කරලා කිව්වා, මම අහන ෙම් 
පශ්නය කල් ගන්න ඕනෑ පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා. 
"ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලන් ණය මුදලක් ෙදන්න එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවාද; ඒ මුදල ෙකොපමණද; එම මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් කවර 
කාලයකද; ඒ සඳහා ෙකොන්ෙද්සි, එකඟතාවන් තිෙබනවාද? ඒ 
එකඟතාවන් කියන්න”. ඒ පශ්නයයි මම ඇහුෙව්. මම හිතන 
විධියට අගමැතිතුමාට මතකෙයන් කියන්න පුළුවන් පශ්නයක් මම 
ඇහුෙව්. ෙම්ක ෙවන කාෙගන්වත් අහන්න ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
මලික් සමරවිකම මහත්මයා  තමයි ඒ සාකච්ඡාවලට ගිෙය්.  ඒ 
නිසා කියන්න පුළුවන්.[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි පියවරක් ගනිමු. ෙහොඳයි, ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා,  ඔබතුමාෙග් පශ්නය භාර දීලා තිෙබන්ෙන්  
ඊෙය්යි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය්   දහවල් 12ට ඉස්ෙසල්ලා - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය් භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  අද  එතුමාට උත්තර   ෙදන්නට  

අපහසුතාවක් තිෙබනවා. නැත්නම්  ඒක  ගන්නට තිබුණා. අපි ෙම් 
ගැන කථා කර ෙගන  විසඳා ගනිමු. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා සඳහන් කළ පරිදි 

email මඟින් ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්න පුළුවන් නම්  ඉතා 
ප හසුවක් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කරන්ෙන් කුමක්ද කියා තීරණය කරන්න. එච්චරයි. කමෙව්දය 

හදා ගන්න. I have no objection in principle to emailing.  I 
have no problem as long as you decide the procedure.  If I 
have more than four questions, how am I going to select?  
That is all that you have to do. I have no problem.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කමෙව්දය අපි   හදා ගනිමු.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,-[බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙම්කට අදාළ නැහැ ෙන්.අපි ෙවනම ඒ ගැන  කථා කරමු. 

අද වැඩ රාශියක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා.[බාධා කිරීමක්]  
ෙමොකක්ද ? 

      
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, Sectoral Oversight Committees 

වලට පත් කරපු මන්තීවරුන්ෙග් නම් ලැයිස්තුව ඊෙය් දිනෙය්දී 
අපට ලබා දුන්නා.  ඒ ගැන ස්තුතියි. නමුත්  කිසිම ෙකොමිටියකට 
ඇතුළත් ෙනොවුණු මන්තීවරු පිරිසකුත්  ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ඉල්ලපු ෙකොමිටි නැතිව ෙවනත් ෙකොමිටිවලට පත් කරපු 
මන්තීවරුනුත් ඉන්නවා. එම නිසා  ෙමය ඉතා වැදගත් නිසාත්, 
උපෙද්ශක කාරක සභා කමය නැති නිසාත්, ඒ Sectoral 
Oversight Committees පිළිබඳව  මන්තීතුමන්ලාෙගනුත්  අදහස ්
විමසා  ෙම් පිළිබඳව  සංෙශෝධනයක් කර, ෙමම කාරක සභාවලට 
ඇතුළත් වී ෙනොමැති  මන්තීතුමන්ලාත් කාරක සභාවලට ඇතුළත්  
කරන්නට කාරුණිකවන්නටය කියා  අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සියලුෙදනාම ෙකොමිටිවලට ඇතුළත් කරන විධියක් තිෙබනවා 

නම් ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ කාරණය ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට අපි  ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පක්ෂ නායකයන් තමයි නම් ටික ෙවන් කර දුන්ෙන්. මම 

දන්ෙන් නැහැ කමෙව්දය කුමක්ද කියලා. සභාපතිවරුන් 
ෙතෝරාගත්තාට පසුව ඕනෑ සංෙශෝධන ටික කරවාගන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නම් තිෙබනවා නම්, ඒවා ඉදිරිපත් කෙළොත්, අපි ඒවා පක්ෂ 

නායකයන්ට ඉදිරිපත් කරලා-   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එක එක පක්ෂවලින් එන නම් හැටියටයි- [බාධා කිරීමක්] ඒ 

කමෙව්දය ෙත්රුෙව් අෙප් කාර්යාලෙයන් ෙනොෙවයි. සාම්පදායික 
කමෙව්දය අනුවයි.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
පක්ෂවලිනුයි ඉල්ලා ගත්ෙත්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථානායක කාර්යාලයට එහි වගකීමක් නැහැ. නම් තිෙබනවා 

නම්, ඒවා අපට දුන්ෙනොත්, අපත් ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ පශ්නය 
විසඳන්න බලන්නම්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් නම් ඔක්ෙකෝම අපි ඉදිරිපත් 

කළා. නමුත් අෙප් සමහර ගරු මන්තීවරුන්ෙග් නම්වත් ඇතුළු කර 
නැහැ. ෙදවැනි කාරණය, ඉල්ලපු ෙද්ත් ෙනොෙවයි දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙසොයා බලන්නම් ඒ සම්බන්ධෙයන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒවාෙය් සභාපතිකම් පිළිබඳව ගරු අගාමාත්යතුමා යම්කිසි 

ෙයෝජනාවක් අපට කළා. ඒ ගැන කුමන මතයක්ද දරන්ෙන්? 
එෙහම නැත්නම්, අවුලක් කළාය කියා පසුව අපට නිකම් ෙචෝදනා 
කරන එකයි කරන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සමහර විට හැම මන්තීවරයාම ඔවුන් ඉල්ලන ෙකොමිටිවලටම 

ෙතෝරාගන්න බැරි ෙවනවා. අෙනක, ඔබතුමන්ලා නම් දීලා 
තිබුණා. ඒ ඔක්ෙකෝම පිළිෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් කමිටු රැස් 
ෙවන ෙකොට - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
What we have given to you has not been included. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
I do not know.   අපට දුන්නු නම් අනුව අපි කටයුතු කර 

තිෙබනවා. කටයුතු ඔක්ෙකෝම කරලායි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, why do you not give the 

names?  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එෙහම නැත්නම් ෙමය කල් යනවා. එච්චරයි ෙවන්ෙන්. තවත් 

සුමානයක් කල් යාවි. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි ෙහටම නම් ෙදන්නම්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා ෙබදීෙම්දී, මට මතක විධියට 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් කණ්ඩායම නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාට තමයි භාර දුන්ෙන් ඒ ටික හදා ෙදන්න කියලා. 
අපි අෙප් නම් ටික හදලා දුන්නා. අපට යම් සාමාජික සංඛ්යාවක් -
ෙදකක් ෙහෝ තුනක්- ලැෙබනවා කියන පදනම මත තමයි අපි නම් 
ටික දුන්ෙන්. හැබැයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, එක 
සාමාජිකයකු නම් කරලා ඒ එක්ෙකනා කවුද කියලා එතුමන්ලාම 
නම් කිරීම. නම් කරන්ෙන් එක්ෙකනා නම්, අඩුම තරමින් ඒ 
එක්ෙකනා කවුද කියා කියන්න අපට අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි සාකච්ඡා කරලා, සියලුම පක්ෂවලට 

ෙබදුවාට පසුව ඉතිරි සාමාජිකයින් ටික තමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය අතර ෙබදන්න අපි ගත්ෙත්. ඒ ඒ පක්ෂවලට නම් එවන්න 
කිව්වා. එව්ව නම් අනුව තමයි සභාපතිවරු ෙතෝරලා තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, සභාපතිවරු ෙතෝරලා නැහැ තවම. ෙම් කියන්ෙන් 

කමිටුෙව් සාමාජිකයන් ගැන. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක කථා කර ගන්න අපි - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකද, සෑම මන්තීවරෙයක්ම ඇතුළත් විය යුතුයි. ඒක 

ඉතාමත්ම අවශ්යයි.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙහට පක්ෂ නායකයින් හමු වුණාම 

ෙම් ගැන කථා කරමු. සාකච්ඡා කරලා  කුමක් ෙහෝ විසඳුමක් 
ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, එදා අපට ගරු අගාමාත්යතුමා 

ෙබො ෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කළා, ෙමය ඉතා පුළුල් ෙලස 
පාර්ලිෙම්න්තුව සම්බන්ධ කරෙගන, වඩා ඵලදායී ෙලස 
ෙමෙහයවන්නට දරන උත්සාහයක් කියලා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාෙව්දී 
එතුමා කිව්වා Sectoral Oversight Committeesවල සභාපතිත්වය 
ලබා ෙදන්ෙන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට කියලා. ඔබතුමා දැන් ඒ 
මතය ෙවනස් කරෙගන තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඒක 
තමයි එතුමා කිව්ෙව් අපට. [බාධා කිරීමක්] ගරු අගාමාත්යතුමා 
ඉන්නවා. ඔබතුමා අගාමාත්යතුමා ෙනොෙවයිෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා දැන් ඔබතුමා සමඟ එකඟත්වයකට 

පැමිණියා ෙන්ද? 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
බහුතරයක් දීලා සුළුතරයයි හම්බෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් 

ජාතික පක්ෂයට. බහුතරයක් තිෙබන්ෙන් අෙනක් පක්ෂවලට.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත් විෙශේෂෙයන් මෙග් නම 
සඳහන් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමාෙගන් 
පශ්න අහන අවස්ථාෙව්දී එම පශ්නවලින් ආණ්ඩු පක්ෂයට පශ්න 
ෙදකකුත්, විපක්ෂයට පශ්න ෙදකකුත් අයිතියි. ඒ අයිතිය අනුව 
තමයි අපි ෙම් පශ්න අහන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ අහන පශ්නවල 
වැදගත්කමක්  තිෙබනවාද නැද්ද කියලා තීරණය කිරීම අෙප් 
අයිතියක්. එවැනි දැඩි පකාශ අපි ෙහළා දකිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒක ගැන සලකා බලන්නම්. [බාධා කිරීමක්]  ගරු 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, අපි එකඟ වුෙණ්- [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක්ෙකෝ කවුරුන් ෙහෝ ඉල්ලා අස් 

ෙවලා හරි ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා පක්ෂ නායක රැස්වීමට 
සහභාගි කරවන්න. එෙහම නැත්නම් එතුමා පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දී ගන්නා තීරණ සභානායකතුමාෙගන් දැන ගන්න ඕනෑ.  
[බාධා කිරීමක්]  

පශ්න 4ක් ෙයොමු කරනවා. පශ්න 4න් පශ්න 2ක් විපක්ෂයට 
අයිතියි. පශ්න ෙදකක් ආණ්ඩුවට අයිතියි. ආණ්ඩුෙව් පශ්න 
ෙදෙකන් එක පශ්නයක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලබා 
ෙදනවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමි පශ්නය දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමට ෙදනවා කියලා තමයි 
එකඟතාව ඇති වුෙණ්. ඒ නිසා හැම සතියකම විපක්ෂයට පශ්න 
ෙදකකුත්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන 
කණ්ඩායමට එක පශ්නයකුත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තව 
පශ්නයකුත් ලබා ෙදනවාය කියන එක තමයි ගත්තු තීරණය. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි තීරණය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි ගත්ත තීරණය. ඒ තීරණය ෙත්රුම් ගන්න. ෙම්ක 

තමයි ගත්තු තීරණය. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙදකක් 
නැහැ. ඒක තමයි ගත්ත තීරණය.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒක අෙප් අයිතිය. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
දකුණු ෙකොරියාෙව්දී සහ මැෙල්සියාෙව්දී මියගිය                   

ශී ලාංකික සංකමණික ශමිකයන්: විසත්ර 
ெதன் ெகாாியா மற் ம் மேலசியாவில் மரணித்த 

இலங்ைகத் ெதாழிலாளர்: விபரம் 
DECEASED SRI LANKAN MIGRANT WORKERS  IN SOUTH 

KOREA AND MALAYSIA :  DETAILS    
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1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා වසර 
පහක කාලය තුළ දකුණු ෙකොරියාෙව්දී හා 
මැෙල්සියාෙව්දී මියගිය ශ  ී ලාංකික පුරවැසියන් 
සංඛ්යාව, එක් එක් රට අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ීලංකාෙව් පදිංචි ලිපිනය 
හා උක්ත රටවල්හි දී කරන ලද රැකියා කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම පුද්ගලයින්ෙග් මරණවලට ආසන්නතම 
ෙහේතු කවෙර්ද;  

  (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා වසර 
පහක කාලය තුළ දකුණු ෙකොරියාෙව්දී හා 
මැෙල්සියාෙව්දී පූර්ණ සහ අර්ධ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත් වූ ශ  ී ලාංකික පුරවැසියන් 
සංඛ්යාව, එක් එක් රට අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ී ලංකාෙව් ලිපිනය හා 
උක්ත රටවල්හි දී ඔවුන් කරන ලද රැකියා 
කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම පුද්ගලයින් ආබාධිත වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) 2010.01.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31ஆம் 
திகதி வைரயிலான ஐந்தாண்  காலப் பகுதியில் 
ெதன்ெகாாியா மற் ம் மேலசியாவில் மரணித்த 
இலங்ைகப் பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  நாட் ன்ப  தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் ாிந்த 

ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) இந்த ஆட்களின் மரணங்க க்கான அண்மித்த 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2010.01.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31ஆம் 
திகதி வைரயிலான ஐந்தாண்  காலப் பகுதியில் 
ெதன்ெகாாியா மற் ம் மேலசியாவில் 

ைமயாக அல்ல  பகுதியளவில் அங்க ன 
நிைலைமக்கு உள்ளாகிய இலங்ைகப் 
பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன் 
பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் 

ேமற்ெகாண்ட ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) இவர்கள் அங்க னமைடந்ததற்கான காரணங் 
கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Foreign Employment: 

(a)  Will she inform this House- 

 (i)  the number of Sri Lankan citizens who died 
in South Korea and Malaysia during the 
five year period from 01.01.2010 to 
31.12.2014 in relation to each country, 
separately; 

 (ii)  their names, age, residential addresses in Sri 
Lanka and the jobs done in the above 
countries; 

 (iii)  the immediate reason for the deaths of those 
people; and 

 (iv)  the reliefs provided by the government for 
them? 

(b)  Will she also inform this House-  

 (i)   the number of Sri Lankan citizens who 
became partially and totally disabled in 
South Korea and Malaysia during the five 
year period from 01.01.2010 to 31.12.2014 
in relation to each country, separately; 

 (ii)  their names, age, residential addresses in Sri 
Lanka and the jobs done in the above 
countries; 

 (iii)  the reasons for them becoming disabled; 
and 

 (iv)  the reliefs provided by the government for 
them? 

(c)  If not, why? 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i)  

 
 (ii) ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත.  

 (iii) ඇමුණුම 01හි VI තීරුෙව් දක්වා ඇත.  

 (iv) ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා 
පදිංචි වී රැකියා සඳහා විෙද්ශ ගතව මියගිය 
ශමිකයින් ෙවනුෙවන්  කාර්යාංශ රක්ෂණ 
ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙගවන ලද වන්දි මුදල් 
ඇමුණුම 02 යටෙත් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

(ආ) (i) ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ෙවත 
වාර්තා වන ලද පූර්ණ හා අර්ධ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත් වූ ශමිකයින්හට වන්දි ෙගවීමට 
අදාළ ෙතොරතුරුවලට අනුව පුද්ගලයින් 
14ෙදෙනකු සඳහා 2010.01.01 දින සිට 
2014.12.31 කාලසීමාවට අදාළව දකුණු 
ෙකොරියාෙව් රැකියාවන්හි නියුක්තව සිටින 
අතරතුර අනතුරු ෙහේතුෙවන් පූර්ණ හා අර්ධ 
ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වීම නිසා වන්දි ෙගවීම 
සිදු කරනු ලැබ ඇත.2010.01.01 දින සිට 
2014.12.31 කාල සීමාවට අදාළව මැෙල්සියාෙව් 
රැකියාවන්හි නියුක්තව සිටින අතරතුර පූර්ණ හා 
අර්ධ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ ශමිකයින් 
ෙදෙදෙනකු සඳහා වන්දි ෙගවීම සිදු කරනු ලැබ 
ඇත.  

 (ii)   ඇමුණුම අංක 03හි දක්වා ඇත.  

 (iii)   ෙබොෙහොමයක් ශමිකයින් පූර්ණ හා අර්ධ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත්ව ඇත්ෙත් රැකියාෙව් නියුක්ත 
වීෙම්දී මුහුණ පා ඇති හදිසි අනතුරුවලට පත්වීම 
ෙහේතු ෙකොටෙගනය. 

 (iv)   දකුණු ෙකොරියාෙව් හා මැෙල්සියාෙව් පූර්ණ හා 
අර්ධ ආබාධිත තත්ත්වයන්ට පත් වූ පුද්ගලයින්හට 
කාර්යාංශය විසින් ලබාදී ඇති සහන පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු ඇමුණුම අංක 03හි සඳහන් කර ඇත.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

වර්ෂය මැෙල්සියාව ෙකොරියාව 

2010 3 8 
2011 1 8 
2012 1 11 
2013 3 15 
2014 1 7 

1459 1460 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2016 මැයි  04  

ෙකොරියාෙව් සහ මැෙල්සියාෙව් මිය ගිය අය සම්බන්ධෙයනුත්, 
ෙකොරියාෙව් සහ මැෙල්සියාෙව් පූර්ණ සහ අර්ධ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත් වූ අය පිළිබඳවත් 2010 අවුරුද්ෙද් සිට 2014 වසර 
දක්වා  ගරු ඇමතිතුමිය දුන්න ෙතොරතුරු අනුව, ෙකොරියාෙව්දී මිය 
යන සංඛ්යාෙව් සහ පූර්ණ සහ අර්ධ හානිවලට පත්වන අයෙග් 
වැඩිවීමක් තිෙබන බව පැහැදිලියි. සාෙප්ක්ෂව බලන විට මැෙල්  
සියාවට වඩා ෙකොරියාෙව් ඉන්න අෙප් ශමිකයන් සංඛ්යාව වැඩියි. 
ඒ යථාර්ථය එෙහම තිෙයද්දි වුණත්, ෙකොරියාෙව් ෙම් අයෙග් 
රැකියාෙව් ස්වභාවය ගැන ඒ අය ලංකාෙවන් යන ෙකොට දැනුවත් 
ෙවලා තිබුණාට වඩා දරාගත ෙනොහැකි තත්ත්වයක් උඩද 
සංඛ්යාත්මක වැඩිවීම ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අමාත්යාංශෙය් සහ විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් 
මැදිහත්වීම ෙමොකක්ද?  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙකොරියාෙව් රජයත් එක්ක පවතින ගිවිසුම් අනුව ඒ අය රටවල් 

16කින් රැකියාවලට පුද්ගලයන් ඒ රටට ෙගන්වා ගන්නවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඇත්තම තත්ත්වය ෙම්කයි. ෙකොරියාෙව් අය 
කරන්ෙන් නැති රස්සාවලට තමයි ෙම් රටවල් 16න්ම එහාට 
කට්ටිය ෙගන්වා ගන්ෙන්. ෙකොරියාෙව් කර්මාන්තශාලාවලට, 
ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට සහ ධීවර කර්මාන්තය කියන අංශ තුෙන්ම 
රැකියා සඳහා යනවා. එෙහම යන ෙකොට කර්මාන්තශාලාවලට යන 
අය කර්මාන්තශාලාවලට තමයි යන්ෙන්. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය 
ආශිතව යන අය යන්ෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතුවලටයි. ධීවර කටයුතු 
සඳහා සුදුසුකම් ලබන අය යන්ෙන් ධීවර කර්මාන්තයටයි.   ඒ රටට 
යන ඕනෑම ෙකෙනක් කර්මාන්තශාලාවක් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
අවෙබෝධයත්, ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
අවෙබෝධයත්, ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
අවෙබෝධයත් ඇතිව තමයි යන්ෙන්. ෙම් කර්මාන්තය ෙම්කයි 
කියලා ෙවන ෙවනම නම් කට්ටිය ෙගන යන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, 2016 වර්ෂය සහ ඉන් ඉදිරියට ෙකොරියානු 
ජනරජෙය් රැකියා  සඳහා ශී ලාංකිකයන් සම්බන්ධ කිරීම පිළිබඳව 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියා මා ඔබතුමියෙගන් 
දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
හැම දාම අනුගමනය කළ වැඩ පිළිෙවළ තමයි. ඒ 

හැරුණුෙකොට ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. සාමාන්ය කමෙව්දය 
අනුව විභාගය පවත්වනවා. විභාගය පැවැත්වීම සිදු කරන්ෙන් 
රැකියාවලට ෙගන යන ෙකොරියානු රජය යටෙත් පවතින එම 
ආයතනය මඟින්. විභාගය පවත්වා එයින් සුදුසුකම් ලබන අයෙගන් 
උපරිම පමාණයකට රැකී රක්ෂා ලබා දීමට ඉල්ලුම් කර තිෙබනවා. 
ඉතිහාසෙය් වාෙග් උපරිම මට්ටමකින් එම රැකියා ලැබුණාම ඒ අය 
යවනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමියනි, මම ඔබතුමියෙගන් අසන තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ පැවැති අපෙග් රජය 
වකවානුෙව් ඔබතුමිය සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා, කැබිනට් 
මණ්ඩලය සහ අලුතින් පත්වන පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා විෙද්ශ 

ශමිකයන්ෙග් විශාම වැටුප පිළිබඳ කාරණයට මැදිහත්වීම 
අමාත්යාංශෙයන් සිද්ධ කරනවාය කියා. දැන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙයන් පසුව මාස හයකට වැඩි කාලයක් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, විශාම වැටුප් විෙද්ශ ශමිකයන්ට 
ලබා දීම පිළිබඳව වූ අමාත්යාංශෙය් කියාදාමය ෙකොපමණ 
කාලයකින් අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? දැන් එහි 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා මම ඔබතුමියෙගන් දැන ගන්නට 
කැමැතියි.    

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒක එෙහම ෙලෙහසිෙයන් අවසන් කරන්න පුළුවන් 

කාර්යයක් ෙනොෙවයි. මට කාල වකවානු සහිතව කියන්න බැහැ. 
ඒකට කිහිප ෙදෙනකු සම්බන්ධ ෙවනවා. මුදල් අමාත්යාංශය, මහා 
භාණ්ඩාගාරය, මහ බැංකුව යනාදී වූ ඒ හැම එකකම එකමුතුෙවන් 
තමයි ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරන්ෙන්. ඒ ඇති කරන ෙනොෙයකුත් 
ෙකො න්ෙද්සි මත අඩුම තරෙම් ලබන අවුරුද්ෙද් ඉඳලාවත් එම 
කියාදාමය කියාත්මක කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නයම ඔබතුමා දැනට මාස තුනකට 
විතර ඉස්ෙසල්ලාත් ෙමතැනදී ඇසුවා. මම ඒකටත් උත්තරයක් 
දුන්නා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එම කියාදාමය ෙකළවර ෙවලා නැති නිසාෙන් ඇසුෙව්. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙකළවර ෙවන්න තව ටිකක් කල් තිෙබනවා. මීට කලින් ෙම් 

පිළිබඳව විමසූ අවස්ථාෙව් කිව්ෙව්ත් ඒ උත්තරයම තමයි. දැන් 
කියන්ෙන්ත් ඒකමයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට කාලය සම්බන්ධව ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි 

ඊළඟ පශ්නයට ෙයොමු ෙවමු. 

 

දිවි නැගුම අරමුදල අවභාවිතය: ගන්නා ලද කියා 
මාර්ග 
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2.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) 2015 ජනාධිපතිවරණය පාදක කර ගනිමින් දිවි නැගුම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාෙග් ඡායාරූපය සහිත ලිත් ලක්ෂ 50ක් 
මුදණය ෙකොට රුපියල් 29,400,000/=ක මුදලක් අවභාවිතා 
කළ බව එතුමා දන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) 2015 වර්ෂය සඳහා සමෘද්ධිලාභී පවුල් ලක්ෂ 18ක් 
අතර ෙබදා හැරීමට ලිත් ලක්ෂ 50 මුදණය කළ 
ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (ii) අදාළ වියදම අනුමත කළ බලධාරියා කවුරුන්ද;  

 (iii) ඔහුට එම මුදල අනුමත කිරීෙම් බලය තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙමම ලිත් ලක්ෂ 50 මුදණය කළ ආයතනය 
කවෙර්ද; 

 (v) ඒ සඳහා පසම්පාදන කමෙව්දයක් අනුගමනය කර 
තිෙබ්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) (i) දිවි නැගුම අරමුදෙල් මුදල් තම පක්ෂෙය් 
මැතිවරණ පවර්ධනයට ෙයොදා ගැනීෙමන් සිදු කර 
ඇති මූල්ය අවභාවිතය සම්බන්ධෙයන් මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය මඟින් සිදු කරනු 
ලබන විමර්ශනෙය් පගතිය කවෙර්ද; 

 (ii) අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ අමාත්යාංශය මඟින් 
මූල්ය අවභාවිතය  සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් සිදු 
කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එහිදී ගත් විනය කියා මාර්ගය කවෙර්ද; 

 (iv) ෙම් සඳහා වියදම දරා ඇත්ෙත් දිවි නැගුම 
අරමුදලින් නම්, සිදු වූ පාඩුව පියවා ගැනීමට ගනු 
ලබන කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) 2015ஆம் ஆண் ன் சனாதிபதித் ேதர்தைல 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  வாழ்வின் எ ச்சி 
திைணக்களத்தின் லம், ன்னாள் சனாதிபதி மகிந்த 
ராஜபக் ஷ அவர்களின் ைகப்படத் டன் கூ ய 50 
இலட்சம் பஞ்சாங்கங்கள் அச்சிடப்பட்  பா 
29,400,000 பணத்ெதாைக ைறேகடாகப் பயன்ப த் 
தப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2015ஆம் ஆண் க்காக 18 இலட்சம் ச ர்த்தி 
ெப ம் கு ம்பத்தினாிைடேய விநிேயாகிப் 
பதற்கு 50 இலட்சம் பஞ்சாங்கங்கள் 
அச்சிடப்பட்டைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) குறித்த ெசலைவ அங்கீகாித்த அதிகாாி 
யாெரன்பைத ம்; 

 (iii) இவ க்கு ேமற்ப  பணத் ெதாைகைய 
அங்கீகாிக்கும் அதிகாரம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

  (iv) ேமற்ப  50 இலட்சம் பஞ்சாங்கங்கைள அச்சிட்ட 
நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அதன்ெபா ட்  ெகாள்வன  நைட ைற 
பின்பற்றப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வாழ்வின் எ ச்சி நிதியத்தின் நிதிைய தம  
கட்சியின் ேதர்தல் ேமம்பாட்  நடவ க்ைகக 

க்குப்  பயன்ப த்தியதன் லம் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட நிதி ைறேக  ெதாடர்பாக நிதிசார் 
குற்றப் லனாய் ப் பிாிவின் லம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் லனாய்வின் ன்ேனற்றம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஏற் ைடய திைணக்களம் அல்ல  அைமச்சு 
ேமற்ப  நிதி ைறேகடாகப் பயன்ப த்தப் 
பட்டைம ெதாடர்பாக லனாய்ெவான்ைற 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதன்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ஒ க்காற்  நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதற்கான ெசல  வாழ்வின் எ ச்சி 
நிதியத்தி ந்  ஏற்கப்பட் ப்பின், ஏற்பட்ட 
இழப்ைப ஈ ெசய்வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the  Minister of Social Empowerment and 
Welfare: 

(a)  Is he aware that a sum of Rs. 29,400,000/- was 
misused by the Divineguma Department by 
printing 5,000,000 almanacs with the photographs 
of the former president Hon. Mahinda Rajapaksa, 
for the Presidential Election 2015? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)   the reason for printing 5,000,000 almanacs 
to be distributed  among 1,800,000 families 
of Samurdhi beneficiaries for the year 2015; 

 (ii)  the person in authority who has approved 
the particular expenditure; 

 (iii)  whether the aforesaid person is vested with 
the authority to approve that expenditure; 

 (iv)   the institution that undertook the printing of 
these 5,000,000 almanacs; and 

 (v)  whether a procurement procedure has been 
followed for that purpose? 

(c)  Will he also inform this House - 

 (i)   the progress of the investigation conducted 
by the FCID in relation to the 
misappropriation of money that remained in 
the Divineguma Fund for election 
promotion activities of their Party;  

 (ii)  whether an investigation with pertinence to 
this misappropriation of money has been 
carried out by the relevant Department or 
the Ministry; 

 (iii)  if so, of the disciplinary action taken at that 
inquiry; and 
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 (iv)   the measures that will be taken to recover 
the loss, if the above expenditure has been 
borne by the Divineguma Fund? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙල්ඛනවල තිෙබන  ෙතොරතුරු අනුව 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) 2014 වර්ෂෙය් අවසානෙය් 2015 වර්ෂය සඳහා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන සංවර්ධන කාර්ය වන දිවි 
නැගුම 6 වන අදියර පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ 
කෘෂි කාර්මික ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන් සාර්ථක 
කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි ෙගොවිතැන් ඇතුළු කෘෂි 
කාර්මික ෙතොරතුරු අන්තර්ගත කර ලිත් මුදණය කරන ලද 
බවට ෙතොරතුරු සඳහන් කර ඇත.  

 ෙම් ගැන දැනටමත් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
මගින් පරීක්ෂණ පැවැත් ෙව්. අෙප් අය දිගටම සාක්ෂි 
ෙදන්න යනවා.  

(ආ) (i) ඉහත (අ) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (ii) එදා සිටි දිවි නැගුම අධ්යක්ෂ ජනරාල්. ඔහු දැනට 
ෙසේවෙය් නැහැ. 

 (iii) ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගණන්දීෙම් නිලධාරියා 
වශෙයන් එම කාර්යය සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමට 
ඔහුට බලය තිෙබනවා. 

 (iv) ඉමාෂි පකාශන ආයතනය. 

 (v) පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහෙය් විධිවිධාන 
අනුව විධිමත් පසම්පාදන කමෙව්දයක්  අනුගමනය 
කළ බව සඳහන් file එකක් තිෙබනවා.  

(ඇ) (i) ලිත් මුදණය කිරීම සඳහා දිවි නැගුම අරමුදලින් 
මුදල් ෙයොදවා ෙගන ෙනොමැති අතර, ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් 2014 වර්ෂෙය් 
ඇසත්ෙම්න්තුෙවන් ෙවන් වූ මුදල් ඒ සඳහා භාවිත 
කර ඇත. ඒක ෙවනම අරෙගන කරලා තිෙබනවා. 
අදාළ ලිත් මුදණය සම්බන්ධෙයන් මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන  ෙකොට්ඨාසය මගින් සිදු කරනු ලබන 
විමර්ශනෙයහි පගතිය අපට දන්වා නැහැ. 

 (ii),  (iii), (iv) හි සඳහන් පශන් තුනටම අදාළ පිළිතුර 
ෙමෙසේයි. අ පෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වියදම් 
කර නැහැ. ෙම් අය ෙකළින්ම අමාත්යාංශෙයන් 
අරෙගන ෙම් වියදම සිදු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙමය අපට අදාළ නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

  (ii), (iii), (iv) මූල්ය අපරාධ විමර්ශන පතිඵල අනුව 
ඉදිරි කියා මාර්ග ගැනීමට සිදු ෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි,  පශ්නෙය් (ආ) (i)හි සඳහන්  "2015 වර්ෂය 
සඳහා සමෘද්ධිලාභී පවුල් ලක්ෂ 18ක් අතර ෙබදා හැරීමට ලිත් 
ලක්ෂ 50 මුදණය කළ ෙහේතුව කවෙර්ද;" යන්නට ඔබතුමා ලබා 
දුන් පිළිතුර මට පැහැදිලි වුෙණ් නැහැ.    

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
කෘෂි කාර්මික ජීවෙනෝපාය සංව ර්ධන වැඩසටහන යටෙත් -  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇතිෙන්, ඒ කාලෙය් ඇට 
ෙබදුවා; පැළ ෙබදුවා; එක එක ෙද්වල් කළ බව.- හැම පවුලකටම 
ලබා දීමට ෙම් ලිත් මුදණය කළාය කියා තමයි, ෙම් file එෙක් 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සමෘද්ධි පවුල් ලක්ෂ 18යි ෙන් ඉන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
හැම ෙගදරකටම ෙදන්න ලිත් මුදණය කළා කියලා තමයි 

කියන්ෙන්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන මටත් අවෙබෝධයක් තිෙබන 

නිසා මම ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
සමෘද්ධි පවුල් ලක්ෂ 18යි ඉන්ෙන්. එතෙකොට සාමාන්යෙයන් එක 
පවුලක් ඉන්ෙන් එක ෙගදරක ෙන්. එතෙකොට ලිත් ලක්ෂ 50ක් 
මුදණය කරන්ෙන් ෙමොකටද? ෙගදර හැම කාමරයකම ලිත් 
ගහන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය් ආර්ථික සංවර්ධන 

අමාත්යාංශෙයන් සමහර ෙගවල්වලට ඇට වර්ග දුන්නා; සමහර 
ෙගවල්වලට පැළ දුන්නා. සමෘද්ධි පවුල්වලට විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙපොදුෙව් සාමාන්ය ජනතාවටත් දුන්නා. සමහර අයට ෙපො ෙහොර 
දුන්නා. ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් දුන්නා. ඒ ලිෙත් නැකත් 
පිළිබඳව එෙහම සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ නිසා 
ලංකාෙව් හැම පවුලකටම ලිතක් ෙබදන්න තමයි ඒ ලිත් මුදණය 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ලිත  ඔබතුමා ළඟ තිෙබනවාද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මෙග් ළඟ නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාටත් ලිතක් ලැෙබන්න ඇති ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා සමෘද්ධිලාභිෙයක් ෙනොෙවයි ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ලිත් ෙබදන්න යන ෙකොට හිටපු 

මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඉදිරිපත් ෙවලා කිව්වා, ඒ ලිත් 
ෙබදන්න එපා කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කටයුත්ත නැවැත්තුවා.  

තුන් වන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ලිත් ලක්ෂ ගණනක් සමෘද්ධි 

කාර්යාලවල තිෙබනවා. හිනා ෙවවී කථා කළාට ඒවාට වැය කෙළේ 
මහජන මුදල්. ඒක අමු වංචාවක්.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
නැහැ, අෙප් සල්ලි සතයක්වත් නැහැ. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රෙට් සල්ලි. 

  
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්, රෙට් සල්ලි, ඒක ඇත්ත. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
2010 වර්ෂෙය් ඉන්දු-ශී ලංකා කිකට් තරගාවලිය 
අතරතුර ඇති වූ සිද්ධිය: ෙගන ඇති පියවර 

2010 இந்திய - இலங்ைக கிாிக்கட் 
ேபாட் யின்ேபாதான ஒ ங்கீனங்கள் : நடவ க்ைக 

INCIDENT DURING INDO-SRI LANKA CRICKET TOURNAMENT 
IN 2010: STEPS TAKEN 
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3. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2010 ජූලි මස දඹුල්ෙල් පැවති ඉන්දු-ශී ලංකා 
කිකට් තරගාවලිය අතරතුර, ජූලි 18 දින රාතිෙය් 
ඉන්දීය කීඩකෙයකු රැඳී සිටි කණ්ඩලම ෙහෝටල් 
කාමරයක් තුළට කාන්තාවක් ගිය බවත්, ඇය රැය 
පහන්වන තුරු එහි රැඳී සිටි බවත්; 

 (ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් එවකට කිකට් කීඩා ආරක්ෂක 
උපෙද්ශකවරයා විසින් එවකට කිකට් 
ෙල්කම්වරයාට පිටපත් සහිතව ඉන්දීය 
කළමණාකරුට ලිඛිතව දැනුම් දුන් බවත්; 

 (iii) එම ලිපිෙයහි අන්තර්ගතය අනුව අල්ලස ්ලබාදීෙම් 
උත්සාහයක් තිබූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙම් සම්බන්ධෙයන්, 

 (i)  තරගාවලිය සංවිධානය කළ රෙටහි කිකට් 
ෙල්කම්වරයා විසින් ගත් පියවර කවෙර්ද; 

 (ii)  ජාත්යන්තර කිකට් කවුන්සිලය විසින් ගත් පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන ලද පරීක්ෂණවල ලිඛිත 
වාර්තා ශී ලංකා කිකට් ආයතනය සතුව තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒවා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

 (iii)  ෙනොඑෙසේ නම්, එම වාර්තා විනාශ කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වගකිවයුතු වන්ෙන් කවුරුන්ද; 

 (iv) වාර්තා විනාශ කිරීම සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් 
ආරම්භ කරන්ෙන්ද; 

 (v) එම පරීක්ෂණෙයන් ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් 
තනතුරක් දරන්ෙනකු වරදකරුවකු වුවෙහොත් ඔහු 
තනතුෙරන් ඉවත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2010 ைல மாதம் தம் ள்ைளயில் நைடெபற்ற 
இந்திய - இலங்ைக கிாிக்கட் ேபாட் யின் 
ேபா , ைல 18ஆம் திகதி இர  இந்திய 
விைளயாட்  ரர் ஒ வர் தங்கியி ந்த 
கண்டலம ேஹாட்டல் அைறக்கு ஒ  ெபண் 
ெசன் ள்ளார் என்பைத ம் அவர் அங்கு 
வி ம்வைர தங்கியி ந்தார் என்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பாக அப்ேபாைதய கிாிக்கட் 
விைளயாட்  பா காப்  உத்திேயாகத்தர் 
அப்ேபாைதய கிாிக்கட் ெசயலாள க்கு 
பிரதிெயான் டன் கூ யதாக இந்திய 

காைமயாள க்கு எ த் லம் அறிவித் 
ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iii )  இக்க தத்தின் உள்ளடக்கத்தின்ப  இலஞ்சம் 
வழங்கும் யற்சிெயான்  இ ந் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இ  ெதாடர்பாக, 

 (i) ேபாட் த் ெதாடைர ஏற்பா  ெசய்த நாட் ன் 
கிாிக்கட் ெசயலாளாினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii )  சர்வேதச கிாிக்கட் க ன்சில் ேமற்ெகாண்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத  அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) இ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
விசாரைணகளின் எ த் ல அறிக்ைககள் 
இலங்ைக  கிாிக்கட்  நி வனத்திடம் உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அவற்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா;  
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 (iii) இன்ேறல், இவ்வறிக்ைககள் அழிக்கப்பட்டைம 
ெதாடர்பாக ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்கள் 
யாவர்; 

 (iv) அறிக்ைககள் அழிக்கப்பட்டைம ெதாடர்பாக 
விசாரைணைய ஆரம்பிப்பாரா; 

 (v) அவ்விசாரைணயில் இலங்ைக  கிாிக்கட்  
நி வனத்தில் பதவி வகிப்பவர் ஒ வர்  
குற்றவாளியாகக் காணப்ப ன் அவைர 
பதவியி ந்  நீக்குவாரா; 

 என்பைத  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of  Sports: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  during the Indo-Sri Lanka cricket 
tournament that held in Dambulla in July 
2010 a woman entered into an Indian 
cricketer’s room at Hotel Kandalama in the 
night of 18th July and remained there 
throughout the night; 

 (ii)  the then Security Consultant of the Sri 
Lanka Cricket informed this incident to the 
Indian Manager in writing with a copy to 
the then Secretary of Sri Lanka  Cricket; 
and 

 (iii)  according to the content of that letter there 
was an effort of offering a bribe? 

(b)  Will he state- 

 (i)  the steps taken by the Cricket Secretary of 
the country that organized this tournament; 
and 

 (ii)  the steps taken by the International Cricket 
Council? 

(c)  Will he inform this House- 

 (i)  whether the Sri Lanka Cricket possesses the 
written reports of the investigations 
conducted in this regard; 

 (ii)  if so, whether those reports will be 
submitted ; 

 (iii)  if not, the persons who are responsible with 
regard to the destroying of those reports; 

 (iv)  whether an investigation will be conducted 
with regard to the destroying of those 
reports; and 

 (v)  if a person holding high office in the Sri 
Lanka Cricket is found guilty whether 
action will be taken to dismiss him? 

(d)  If not, why? 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) එවැනි සිද්ධියක් ඇති වී තිෙබන බවත්; 

 (ii) එවකට ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් ආරක්ෂක 
උපද්ශකවරයා වූ ෙම්ජර් ජනරාල් ෙලෝරන්ස ්
පනාන්දු මහතා විසින් ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් 
ෙල්කම්වරයා, අතිෙර්ක පධාන විධායක නිලධාරි 
සහ ජාත්යන්තර කිකට් කවුන්සලෙය් දූෂණ මර්දන 
නිලධාරියාට පිටපත් සහිතව ඍජුව ඉන්දියානු 
කිකට් කණ්ඩායෙම් කළමනාකරුට එවැනි 
ලිපියක් යවා ඇති බවත්; 

 (iii) එම ලිපිය අන්තර්ජාතික කිකට් කවුන්සලෙය් 
දූෂණ මර්දන නිලධාරියාට යවා තිබීම තුළින් එෙසේ 
අල්ලස ්ලබා ගැනීෙම් උත්සාහයක් තිබූ බව අදහස ්
වන බවත්; 

  ශී ලංකා කිකට් ආයතනය පිළිගනී. 

(ආ) (i) 2010 වසෙර් අන්තර් පාලන කමිටුෙව් රැසව්ීම් 
වාර්තා පරීක්ෂා කිරීෙම්දී ෙම් සිද්ධියට අදාළව 
කිසිදු සටහනක් ෙනොමැති බව සනාථ කරමි. 

 (ii) ජාත්යන්තර කිකට් කවුන්සලය විසින් ෙම් පිළිබඳව 
ගත් පියවර සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනය දැනුවත් කර ෙනොමැත. 

(ඇ) (i) එවැනි කිසිදු පරීක්ෂණයක ලිඛිත වාර්තා ශී ලංකා 
කිකට් ආයතනය සතුව ෙනොමැත. එෙසේ 
පරීක්ෂණයක් සිදු කළ බවටද කිසිදු වාර්තාවක් 
ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) ඒ පිළිබඳ නිසි විමර්ශනයක් කළ යුතුව ඇති බව 
පිළිගනී. 

 (iv) ඒ පිළිබඳව වර්තමාන විධායක කමිටුව ඉදිරිෙය්දී 
තීරණයක් ගනු ලබනු ඇත. 

 (v) එවැනි පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුවෙහොත් එම 
පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් නිගමනය අනුව ශී ලංකා 
කිකට් ආයතනය විසින් අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු 
කරනු ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමය බරපතළ තත්ත්වයක්. ලංකාව කිකට් තරගාවලියක් 
සංවිධානය කරලා, ඒ ආපු කණ්ඩායෙම් කිකට් කීඩකෙයකුෙග් 
කාමරයට කාන්තාවක් ගිහිල්ලා පසුදා එළි ෙවනකල් සිටි බව 
ලිඛිතව කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ෙල්කම්ට දැනුම් දුන්නාම කිසිදු 
කියා මාර්ගයක්  ෙගන නැහැ. දැන් ෙම්ෙක් සැකය තිෙබන්ෙන් 
ෙමතැනයි. සුෙර්ෂ් රයිනා ඉන්දියානු පීමියර් ලීග් තරගාවලිෙය්දී 
ෙසල්ලම් කරන්ෙන් ෙචන්නායි සුපර් කිං කණ්ඩායමට. ඒ 
කණ්ඩායෙම් අයිතිකාරයා වන්ෙන් ගුරුනාත් ෙමයියාපන් කියන 
පුද්ගලයා. එතුමා ඉන්දීය කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපතිෙග් 
බෑනා. ඉන්දීය කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපති තමයි ඉන්දියානු 
සිෙමන්ති සමාගෙම් අයිතිකරු; කළමනාකාර අධ්යක්ෂවරයා. 
කථාවක් තිෙබනවා, ඒ සමාගෙම් local agent නිශාන්ත රණතුංග 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහත්මයාය කියලා. එතෙකොට ඉන්දීය කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් 
සභාපතිෙග් වුවමනාවට ෙම් කීඩකයා ෙබ්රා ගන්න ෙම් සිදුවීම යට 
ගැහුවාද කියලා සැකයක් තිෙබනවා. නවින් දිසානායක හිටපු 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ෙම් පරීක්ෂණ නැවත ආරම්භ කළා. ඒවා 
දිගට කර ෙගන යනවාද, නැද්ද?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම පරීක්ෂණයක් නවින් 

දිසානායක හිටපු ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ආරම්භ කරලා තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, - 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමා කිව්වා පරීක්ෂණ ආරම්භ කළා 

කියලා. එතුමා දැන් ෙමතැන -ගරු සභාෙව්- ඉන්නවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙවනත් පරීක්ෂණ ගණනාවක් එතුමා කියාත්මක කළා. මම 

ඒක පිළිගන්නවා. ඒවා මම පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඉදිරිපත් කළා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් එවකට කිකට් පාලක 
මණ්ඩලෙය් සිටි පධාන ෙල්කම්වරයාට පිටපතක් සහිතව තමයි 
ලිපි යවලා තිෙබන්ෙන්, ෙලෝරන්ස් පනාන්දු මහත්මයා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී තිෙබන විධායක කමිටුෙව්දී තීන්දුවක් 
ගනියි. ෙම් පරීක්ෂණය නැවත ආරම්භ කරලා කියාත්මක 
කරනවාද, නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ලබන විධායක කමිටු 
රැස්වීෙම්දී තමයි කිකට් පාලක මණ්ඩලය තීන්දුවක් ගන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව මීට කලින් මම ෙම් සභාෙව්දී 
ෙම් ලියුම -ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායෙම් ආරක්ෂක උපෙද්ශකතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු ලියුම- සභාගත කළා. ඔබතුමා ඒක ඉල්ලා ගත්තා. 
ඔබතුමා ඒක අරෙගන දැනට මාස හතරක් ෙවනවා. ඒ කාලෙය් 
කිකට් ආයතනෙය් ෙල්කම්වරයා විධියට හිටපු නිශාන්ත රණතුංග 
මැතිතුමා බරපතළ වංචාවකුයි සිදු කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් මාස 
හතර තුළ  ඔබතුමා ෙමොකක්ද ඒ සම්බන්ධෙයන් කෙළේ ?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 

කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ලිපි ෙල්ඛනවල ෙමවැනි ලිපියක් 
ෙකොෙහත්ම නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා එදා මට දුන්නු 
ලිපිය විතරයි මට සාක්ෂියක් විධියට දැ නට තිෙබන්ෙන්. ඒ ලිපිය 
මම ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව කියාත්මක ෙවයි. ඒ හැර ෙවන 
කිසිම ලිඛිත ෙල්ඛනයක් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් කිසිදු සටහන් 
ෙපොතක ෙහෝ ෆයිල් එකක නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

කීඩා ඇමතිතුමනි, ඒ උත්තරය නම් ටිකක් පිළිගන්න අමාරුයි. 
ෙමොකද ෙහේතුව ඔබතුමාට ඒ ආරක්ෂක උපෙද්ශක ෙගන්වලාත් 
අහන්න තිබුණා. ඉස්සර තමයි කිකට් කියන එක බුකීවලින්, 
අරෙහන් ෙමෙහන් පාවිච්චි වුෙණ්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මන්තීතුමනි, පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නමුත් දැන් හරි සූක්ෂ්ම ෙලස කියාත්මක ෙවනවා. අෙප් අලුත් 

සභාපතිතුමා ඉන්නවා.  කිකට් කීඩාෙව්දී මුදල් ෙකෝටි ගණන් 
සංසරණය ෙවනවා. එතෙකොට ෙම් විධියට හැෙමෝටම ෙම් ෙල්ඛන 
පුච්චලා එෙහම නැත්නම් ෙල්ඛන උස්සාෙගන ගිහිල්ලා එෙහම 
නැත්නම් අර ෙකොම්පියුටර් චිප් එක අයින් කරලා ෙබ්ෙරන්න 
පුළුවන් ෙන්. ෙම්වා වළක්වන්න ඔබතුමන්ලා ගන්න පියවර 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙල්ඛන පුච්චන එකයි, උස්සන එකයි, ගිනි තියන එකයි, 

බිල්ඩින් පිටින් ගිනි තියන එකයි ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, හැම 
තැනම සිදු ෙවනවා ෙන්. නමුත් අපට ලිඛිත සාක්ෂියක් තිෙබනවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. ඒ අනුව අනිවාර්යෙයන් අපි කටයුතු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊළඟ විධායක කමිටුෙව්දී 
කිකට් පාලක මණ්ඩලය ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරයි. අෙප් 
සභාපතිතුමා ෙමතැන ඉන්න නිසා ඕනෑ නම් උත්තරයක් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්. 

 
පන්සල්තැන්නවත්ත නිවාස ෙයෝජනා කමය:  

ඔප්පු පදානය 
பன்சல்தன்னவத்த டைமப்  திட்டம் : உ தி 

வழங்கல் 
PANSALTENNAWATTA HOUSING SCHEME: AWARDING OF 

TITLE DEEDS  
378/’15 

4. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) එවකට ජාතික නිවාස ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්, 
1984.01.01 දින මහනුවර දිසත්ික්කෙය්, අකුරණ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, රඹුෙක්ඇල, 
පන්සල්තැන්නවත්ත නිවාස ෙයෝජනා කමය 
යටෙත්, සුදුසුකම් ලැබූ පුද්ගලයින්ට පදිංචිය සඳහා 
ඉඩම් කට්ටි ලබාදුන් බවත්; 

 (ii) මීට වසර විසිපහකට ෙපර දීමනා පත නිකුත් 
කිරීෙම් පදනමින් ලබාදී ඇති, එම ඉඩම් කට්ටිවල 
පදිංචිකරුවන් සඳහා සථ්ිර ඔප්පු පදානය කිරීම 
ෙමෙතක් සිදුවී ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 
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(ආ) එම පදිංචිකරුවන්ෙග් ඉඩම් සඳහා කඩිනමින් ඔප්පු 
ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) அப்ேபாைதய ேதசிய டைமப்  திைணக் 
களத்தினால், 1984.01.01ஆம் திகதி, கண்  
மாவட்டத்தில் அக்குரைண பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவில், ரம் க்ேகஎல, பன்சல்தன்ன வத்த 

டைமப் த் திட்டத்தின்கீழ் தைகைம ெபற்ற 
ஆட்க க்கு கு யி ப்பதற்காக காணித் 

ண் கள் வழங்கப்பட்டன என்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறக்கு இ பத்ைதந்  வ டங்க க்கு 
ன்னர் அளிப் ப் பத்திரங்கைள வழங்கும் 

அ ப்பைடயில் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள 
குறிப்பிட்ட காணித் ண் களில் கு யமர்ந் ள் 
ளவர்க க்கு நிரந்தர உ திகைள வழங்குதல் 
இ வைர நைடெபறவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கு யி ப்பாளர்களின் காணிக க்கு 
ாிதமாக உ திகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Housing and Construction: 

(a) Is he aware that- 

 (i) plots of land were given to the eligible 
persons under the Rambuke-ela, 
Pansaltennawatta Housing Scheme in the 
Akurana 

  Divisional Secretary's Division in the 
District of Kandy on 01.01.1984 by the then 
National Housing Department; and 

 (ii) permanent title deeds have not been given 
up to now to the occupants of those plots of 
land that have been given to them 

  twenty five years ago on the basis of issuing 
land grants? 

(b) Will he inform this House whether immediate 
action will be taken to provide the title deeds for 
the occupants of those lands? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii)  ඔව්. 

(ආ) ඔව්. ඉඩම්ලාභින්ට පදිංචිය සනාථ කිරීමට පදිංචි සහතිකය 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස දන්වා ඇතත්, ෙමෙතක් පදිංචි 
සහතික ඉදිරිපත් කර ෙනොමැති අතර පතිලාභින් විසින් 
තක්ෙසේරු වටිනාකම ෙමෙතක් ෙගවා ෙනොමැත. එම 
කටයුතු අවසන් කිරීෙමන් පසු ඉඩම්ලාභින්ට නීත්යනුකූල 
ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් කටයුතු සිදු කළ හැකිය. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
රාජ්ය ෙසේවකයන්, කලාකරුවන් සහ 

ව්යාපාරිකයන්ට එෙරහි "FCID" විමර්ශන: පගතිය 
அரச ஊழியர்கள், கைலஞர்கள் மற் ம் 

வர்த்தகர்க க்ெகதிரான “FCID” விசாரைண: 
ன்ேனற்றம் 

FCID INVESTIGATIONS AGAINST PUBLIC SERVANTS, 
ARTISTES AND BUSINESSMEN: PROGRESS 

417/’16 
5. ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  

(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015.01.08 දින සිට 2015.12.31 දින දක්වා රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට, කලාකරුවන්ට සහ ව්යාපාරිකයන්ට 
එෙරහිව ෙපොලිස ් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයට (FCID) ලැබී ඇති පැමිණිලි 
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් පරිදි ෙචෝදනාවට ලක් වී ඇති 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග්, කලාකරුවන්ෙග් සහ 
ව්යාපාරිකයන්ෙග් නම්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙපොලිස ් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන  ෙකොට්ඨාසය 
විසින් විමර්ශන අරඹා ඇති රාජ්ය ෙසේවකයන්, 
කලාකරුවන් සහ ව්යාපාරිකයන් සංඛ්යාව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම විමර්ශනවල පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015.01.08ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.12.31ஆம் 
திகதிவைர அரச ஊழியர்கள், கைலஞர்கள் 
மற் ம் வர்த்தகர்க க்கு எதிராக ெபா ஸ் 
நிதிசார் குற்றப் லனாய் ப் பிாி க்கு (FCID) 
கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா   
குற்றச்சாட் க்கு இலக்காகி ள்ள அரச 
ஊழியர்கள், கைலஞர்கள் மற் ம் வர்த்தகர்களின் 
ெபயர்கைள ெவவ்ேவறாக சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) ெபா ஸ் நிதிசார் குற்றப் லனாய் ப் 
பிாிவினால் விசாரைணகள் ஆரம்பிக்கப் 
பட் ள்ள அரச ஊழியர்கள், கைலஞர்கள் மற் ம் 
வர்த்தகர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) இவ்விசாரைணகளின் ன்ேனற்றம் ெவவ் 
ேவறாக யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he state - 

 (i) separately, the number of complaints 
received by the Police Financial Crimes 
Investigation Division (FCID) against 
public 

  servants, artistes and businessmen from 
08.01.2015 to 31.12.2015; 

 (ii) whether the names of the public servants, 
artistes and businessmen who have been 
subjected to allegations as mentioned             

                  in (i) above will be tabled separately;  

 (iii) separately, the number of public servants, 
artistes and businessmen against whom 
investigations have been commenced by 

                 the Police Financial Crimes Investigation 
Division (FCID); and 

 (iv) separately, of the progress of the aforesaid 
investigations? 

(b) If not, why? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) රාජ්ය ෙසේවකයන් සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිලි 
සංඛ්යාව  -  114 

  කලාකරුවන් සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිලි 
සංඛ්යාව -    05 

  ව්යාපාරිකයන් සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිලි 
සංඛ්යාව  -    18 

      (ii) එම ෙචෝදනාවන් සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු 
ෙමෙතක් අවසන් කර ෙනොමැති බැවින්,  ඔවුන්ෙග් 
නම් අනාවරණය කිරීෙමන් දැනට සිදු කර ෙගන 
යනු ලබන විමර්ශන කටයුතුවලට අගතියක්                 
විය හැකියි. ඒ වාෙග්ම ඒවා පැමිණිලි පමණයි. 
විමර්ශන කටයුතු කළාය කියලා ඔවුන් 
වැරදිකරුවන් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඔවුන්ට 
අගතියක් විය හැකි බැවින්  නම් සභාගත කිරීම 
සුදුසු ෙනොෙව්. 

 (iii) විමර්ශන අරඹා ඇති රාජ්ය ෙසේවකයන් සංඛ්යාව           
-  114 

                විමර්ශන අරඹා ඇති කලාකරුවන් සංඛ්යාව              
-     05 

  විමර්ශන අරඹා ඇති ව්යාපාරිකයන් සංඛ්යාව              
-     18 

        (iv) තවදුරටත් විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, "විමර්ශනයක් කරනවා, ඒ නිසා ඒ 

පාර්ශ්වයන්ට අගතියක් වන බැවින් එම නම් ඉදිරිපත් කරන එක 
සුදුසු නැහැ"යි කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ ගැන මම එතුමාට ගරු 
කරනවා. හැබැයි, ෙම් වන විට ඒ නම් හැමදාම පුවත් පත්වල පළ 
ෙවනවා. එෙහම නම් මම හිතන විධියට ඒවා පළ කරන්න එපා 
කියලා පුවත් පත්වලටත් යම් වාරණයක් දමන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
අපට දැන ගන්න අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
පුද්ගලයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයයි. ඒ නිසා අඩු ගණෙන් ඒ නාම 
ෙල්ඛනය සභාගත කිරීමට හරි එතුමා කටයුතු කරනවා නම් 
වැදගත් ෙවනවා.   

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පුවත් පත්වල පළ වන ඒවා ගැන 

වගකීම මට භාර ගන්න බැහැ. මම පශ්නයට පිළිතුරු දුන් 
ආකාරයට ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ නම් සභාගත කරන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

පශ්න අංක 6 - 422/'16 - (1), ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම 

පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මම සතියක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 428/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
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[ගරු පසන්න රණතුංග  මහතා] 
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා මම සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Then, second round.  

 
 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවක විශාම වැටුප් 

කමය: ෙවනසක් සිදු කිරීම 
 இலங்ைக மின்சார சைப ஊழியர்க க்கான 

ஓய் திய ைறைம : மாற்றியைமத்தல் 
EMPLOYEES' PENSION SCHEME OF CEYLON ELECTRICITY 

BOARD: REVISION 
 

8. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார சார்பாக) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara} 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්  වසර විසස්කට වැඩි 
ෙසේවා කාලයක් සපුරා වයස අවුරුදු 55 ඉක්මවූ 
ෙසේවකයින්ට විශාම වැටුපක් ලැෙබන බවත්; 

 (ii)  එෙසේ විශාම යන ෙසේවකයාට ෙහෝ ෙසේවිකාවට 
විශාම වැටුප ලැෙබනුෙය් ඔවුන් ජීවත් වන කාලය 
තුළ පමණක් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) යම් ෙහයකින් විශාමිකයා ඉතාමත් 
ෙකටිකාලයකින්  මියගියෙහොත්, කිසිදු පිළිසරණක් 
ෙනොමැතිව අන්ත අසරණ තත්ත්වයකට පත් වන 
ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් කලතයා හා දූදරුවන්ට එම 
විශාමෙය් පතිලාභය ලබාදිය ෙනොහැකිද; 

 (ii) ඒ සඳහා එකී විශාම වැටුප් කමෙය් ෙවනසක් සිදු 
කිරීමට  පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயில் இ ப  
ஆண் க க்கு ேமற்பட்ட ேசைவக்காலத்ைதப் 

ர்த்தி ெசய்த 55 வயைதத் தாண் ள்ள 
ஊழியர்க க்கு ஓய் தியம் கிைடக்கின்ற 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  ஓய் ெப ம் ஊழியர்க க்கு அவர்கள் 
உயி டன் இ க்கும் காலம் வைர மாத்திரேம 
ஓய் தியம் கிைடக்குெமன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஏேத ம் காரணத்தினால் ஓய் ெபற்றவர் மிகக் 
கு கியெதா  காலப்பகுதியில் உயிாிழப்பா 
ெரனில், எவ்வித ஆதர மின்றி நிர்க்கதி 
நிைலக்குத் தள்ளப்ப ம் இவ ைடய வாழ்க்ைகத் 

ைணக்கும்  பிள்ைளக க்கும் ேமற்ப  
ஓய் திய அ கூலங்கைள வழங்க யாதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்காக ேமற்ப  ஓய் திய ைறைமயில் 
மாற்றம் ெகாண் வ வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the employees of Ceylon Electricity Board 
who are above 55 years of age and have 
completed a period of service of over 20 
years receive a pension; and  

 (ii) the employees who thus retire receive the 
pension during their lifetime only? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the benefits of that pension scheme 
cannot be provided to the aforesaid 
employees’ spouses and children who 
become destitute in case such employee 
dies within a short period of time after 
retirement; and    

 (ii) whether the aforesaid pension scheme will 
be revised in order to enable the provision 
of such benefits? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල විශාම අරමුදල සම්බන්ධව 2003දී 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල පනත යටෙත් පළ කරන ලද 
නිෙයෝගවල උප වගන්තිය 24.2හි සඳහන් පරිදි විශාමිකයා 
මියගිය පසු ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් කලතයා හා දූ දරුවන්ට 
එම විශාමෙය් පතිලාභය ලබා දිය ෙනොහැක. 

 (ii) ෙම් පිළිබඳව ෙමම අරමුදෙල් මූල්ය තත්ත්වය හා කියාකාරී 
සැලසුම් සලකා බලා විශාම අරමුදල් භාරකාර මණ්ඩලය හා 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කර ඉදිරිෙය්දී 
තීරණය කරනු ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 
 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උතුරු පළාත සඳහා වූ විෙශේෂ ව්යාපෘති දහය 

வட மாகாணத்திற்கான பத்  விேசட திட்டங்கள் 
TEN SPECIAL PROJECTS FOR NORTHERN PROVINCE 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சிைறச்சாைலகள் 

ம சீரைமப் , மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்  மற் ம் இந் மத 
அ வல்கள் அைமச்சர் ெகளரவ .எம்.சுவாமிநாதன் 
அவர்களிடம் இந்தக் ேகள்விையக் ேகட்க வி ம் கிேறன்.   

2009ஆம் ஆண்  த்தம் க்கு வந்ததன் பின்  
த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வட மாகாணத்தில் பல்ேவ பட்ட 

அபிவி த்தித் திட்டங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தினால் 
ப ப்ப யாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்தன. இதன் பிரகாரம், 
கல்வி, சுகாதாரம், மின்சாரம், விவசாயம், கடற்ெறாழில், 
கு நீர், நீர்ப்பாசனம், டைமப் , மீள்கு ேயற்றம், தி 
அபிவி த்தி உட்பட ஏைனய உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் சுயெதாழில் வசதிகள் அடங்கலான வாழ்வாதார 
வசதிகள் ேபான்ற பல்ேவ  பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் , வட 
மாகாணத்தின் ஐந்  மாவட்டங்களி ம் 2014ஆம் 
ஆண் வைர அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ாிதமாக 

ன்ென க்கப்பட்  வந்தன.   

2013.09.21ஆம் திகதி வட மாகாண சைபத் ேதர்தல் 
நைடெபற் , வட மாகாண சைபக்ெகன மக்களால் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட ஆட்சி அைமக்கப்பட்  இன்  சுமார் 
இரண்டைர வ டங்கள் கடந்த நிைலயில், அபிவி த்தி 
ெதாடர்பிேலா, த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 
வாழ்வாதாரம் ெதாடர்பிேலா எந்தெவா  நைட ைற சார்ந்த 
திட்டங்க ம் அதனால் ேமற்ெகாள்ளப்படா ள்ள டன், 
மத்திய அரசின் திட்டங்கள்கூட அம்மாகாண சைபயினால் 
பல்ேவ  நைட ைறச் சாத்தியமற்ற காரணங்கள் கூறப்பட்  
நிராகாிக்கப்ப கின்ற நிைலைமைய ம் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . கடந்த இரண்  வ டங்களில் மத்திய 
அரசாங்கத்தினால் வட மாகாண சைபக்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதி, 
மக்கள் நலன்சார்ந்த அபிவி த்தித் திட்டங்க க்காகச் ெசல  
ெசய்யப்படாமல், திைறேசாிக்குத் தி ம்பிச் ெசன்றதைனக் 
காணக்கூ யதாக இ ந்த . 2009ஆம் ஆண் ற்கு ன் ம் 
அதன் பின் ம் அதாவ , த்தம் நிலவிய காலங்களி ம் 

த்தத்திற்குப் பின் ம் நாம் மத்திய அரசாங்கத்தில் 
பங்குெகாண் ந்த நிைலயில் மக்கள் நலன்சார்ந்த 
அபிவி த்தித் திட்டங்கள் மத்திய மற் ம் மாகாணத்திற்குாிய 

அந்தந்த அைமச்சுக்கள் லமாக ன்ென க்கப்பட் ந்தன. 
அந்த வைகயில், யாழ். குடாநாட் ல் பல் ைறகள் சார்ந்த 
அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் ாிதகதியில் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்டன. தீவகப் பிரேதசங்கள் உட்பட மக்கள் 
கு யமர்வதற்கும் மீள்கு யமர்வதற்கும் ஏ வாக அ ப்பைட 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் , அந்த 
மக்கள  வாழ்வாதாரத் ேதைவக ம் இயன்றவைர ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் ந்தன. 

இவ்வாறானெதா  நிைலயில், வடமாகாணத்தின் 
ன்னாள் ஆ நர் பளிஹக்கார அவர்கள் த்தத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்க ைடய வாழ்வாதாரம் மற் ம் 
அபிவி த்தி ெதாடர்பில் காட் ய அக்கைறயினால், இன்  
"வட மாகாணத்திற்கான 10 விேஷட திட்டங்கள்" என்ற 
அ ப்பைடயில் விேஷட அைமச்சரைவப் பத்திரம் லம் 
அங்கீகாிக்கப்பட் , மத்திய அரசாங்கத்தினால் நிதியளிக்கப் 
பட் , சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சினால் 
அத்திட்டங்கைள ன்ென ப்பதற்கு மத்திய அரசினால் 

ெவ க் கப்பட் ள்ள .   

இந்த நிைலயில், ெபா வாக மத்திய அரசாங்கத்தினால் 
வட மாகாணத்தில் ன்ென க்கப்ப கின்ற அபிவி த்தித் 
திட்டங்க க்குப் பல்ேவ  நைட ைறச் சாத்தியமற்ற 
இைட கள், தைடகள் ஏற்ப த்தப்பட்  அத்திட்டங்கைள 
நைட ைறப்ப த்தவிடாத ஒ  நிைலேய காணப்ப கின்ற  
என்பைதக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அறிவாரா?  

தற்ேபாைதய இத்திட்டங்க க்கும் ஏேத ம் 
இைட கள், தைடகள் ஏற்ப த்தப்ப மானால், மத்திய அரசு 
இத்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் வதி ந்  தவிர்ந்  
ெகாள் மா? அல்ல  எம  மக்களின் நலன் க தி 
இத்திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப மா?  

ேமற்குறித்த இந்த 10 திட்டங்க க்கான உத்ேதச 
நிதிெயா க்கீ  எவ்வள  என்பைதத் தனித்தனியாகத் 
திட்டங்கள் வாாியாக ம் ேமற்ப  10 திட்டங்கைள ம் 
ேமற்ெகாள்கின்ற ஒப்பந்த நி வனங்கள் எைவெயன்பைத ம் 
தனித்தனியாகக் கூற மா?  

குறிப்பிட்ட 10 திட்டங்க க்குமான ெசயற்பாட் த் 
திட்டங்கள் ெதாடர்பான விபரங்கைளத் தனித்தனியாக ம் 
ேமற்ப  திட்டங்கள் யா ம் எப்ேபா  ஆரம்பிக்கப்பட் , 
எப்ேபா  த்தப்ப ம் என்பைத ம் கூற மா?   

இந்தத் திட்டங்கள் லம் வட மாகாண மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரம், சுகாதாரம், அ ப்பைட வசதிகள் 
ேமம்ப த்தப்ப ம் என்பதில் எந்தவிதமான ஐய மில்ைல.  
எம  மக்கள் ஒ ேபா ம் அபிவி த்திையேயா, 
வாழ்வாதாரத்ைதேயா எதிர்த்தவர்கள் அல்லர். ஆயி ம், 
மக்கைளக் காரணங்காட் , மக்க க்குத் ேதைவயில்ைல 
என்  கூறி, அன்  ெதாடக்கம் இன் வைர 
அபிவி த்திைய ம் வாழ்வாதாரத்ைத ம் எதிர்த்தவர்களால் 
எம  மக்களின் ேதைவகள் பல ர்த்தி ெசய்யப்படாத 
நிைலயிேலேய உள்ளன.   

அன்  ெதாடக்கம் இன் வைர தமிழ் மக்க ைடய 
அபிவி த்தி மற் ம் வாழ்வாதாரம் ெதாடர்பில் அதிக 
அக்கைறெகாண்  ெசயற்பட் வ ம் நாங்கள், இந்த மக்கள் 
நலத்திட்டங்கள் 10 ஐ ம் வரேவற்ப டன், ேமற்ப  
விடயங்கள் ெதாடர்பான என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள 
ெகளரவ அைமச்சர் வழங்குவாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  
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அேதேநரத்தில், 65,000 கைள அைமக்கும் திட்டம் 
ெதாடர்பாக ம் நான் இங்கு அவாிடம் ேகள்விெயான்ைறக் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  த்தத்தினால் இடம்ெபயர்ந்த மக்களில் 
ெப மளவாேனார் மீள்கு ேயற்றப்பட் க்கின்றார்கள். 
அவர்களில் இன் ெமா  ெதாகுதி மக்கள் மீள்கு ேயற்றப்பட 
ேவண் ய நிைலயில் இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்குப் 
ேபாதிய ட்  வசதிகள் இல்ைல. அந்த வைகயில், உங்களால் 

ன்ைவக்கப்பட்ட இந்த 65,000 கைள அைமக்கும் 
திட்டத்தி டாக கைளப் ெப வதற்காக 90,000க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பித்தி ப்பதாக பத்திாிைககள் 
வாயிலாக அறிய கின்ற .  

இ ெதாடர்பில் அைமச்சு எவ்வாறான நடவ க்ைககைள 
எ த் , அந்த மக்க ைடய ட் ப் பிரச்சிைனைய  விைரவில் 

ர்த்தி ெசய் ம்?  

இதற்கான பதிைல ம் ெகளரவ அைமச்சாிடமி ந்  
எதிர்பார்க்கிேறன். 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய இந்தக் 

ேகள்வி ேநற் ப் பிற்பகல் ன்  மணியளவில்தான் 
என் ைடய காாியாலயத் க்குக் கிைடத்தி க்கின்ற . 
ஆைகயால், பதில் ெகா ப்பதற்கு ஒ  கிழைம கால அவகாசம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். [இைடயீ ]  

அந்த 65,000 கைள அைமக்கும் ட் த் திட்டத் க்கு 
பல எதிர்ப் கள் இ ந்தா ம், அைதச் ெசய்வதற்கு 
எங்க ைடய அரசாங்கம் உத்ேதசித்தி க்கின்ற . அதற்கு 
ஏற்ற நடவ க்ைககைள நாங்கள் தற்ெபா  
எ த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். அ  பற்றிய விபரத்ைத ம் 
நான் இன் ம் ஒ  வாரத்தில் ெபற் க்ெகா ப்ேபன். நன்றி, 
ஐயா! 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආෙයෝජන බැංකු ගිවිසුම 

(අපරානුමත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
ஆசிய உட்கட்டைமப்  தலீட்  வங்கி 
உடன்ப க்ைக (ஏற் தி) சட்ட லம் 

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK AGREEMENT 
(RATIFICATION) BILL 

"ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආෙයෝජන බැංකුෙව් සාමාජිකයකු බවට 
පත්වීමට ශී ලංකාවට අවකාශ සලසනු පිණිස එම බැංකුව ස්ථාපිත කරමින් 
එළැඹි ගිවිසුෙම් අත්සන්කරුවකු වන ශී ලංකාව විසින් එකී ගිවිසුම 
අපරානුමත කිරීම ෙහෝ පිළිගැනීම සඳහා බලය පැවරීමට සහ, ඊට 
සම්බන්ධ කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනත් 
ෙකටුම්පතකි." 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2016 මැයි 17 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 
මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

 
நிதி அைமச்சர் சார்பாக மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2016 ேம 17, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 

ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப் 
பட்ட . 

 

 
Presented by Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of  the 

Minister of  Finance ; to be read a Second time upon Tuesday, 17th 
May, 2016 and to be printed. 

 
 
 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

සීමාසහිත ශී විද්යාවාස සමාජෙසේවා සංගමය 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட ஸ்ரீ வித்யாவாச ச க 
ேசைவகள் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  

SRI VIDYAWASA SOCIAL SERVICE ASSOCIATION LIMITED 
(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"සීමාසහිත ශී විද්යාවාස සමාජ ෙසේවා සංගමය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   நீதி மற் ம் 

த்தசாசன அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Justice and Buddhasasana  for report. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වයිට් ෙරෝස ්පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)  
පනත් ෙකටුම්පත 

ைவட் ேறாஸ் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
WHITE ROSE FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"වයිට් ෙරෝස් පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සමාජ සුභසාධන අමාත්යතුමා 
ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
ශී ලංකා එක්සත් කිසත්ියානි සෙහෝදරත්වය 

(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
UNITED CHRISTIAN FELLOWSHIP OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   சுற் லாத் ைற 

அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs  for 
report. 

 
අකුරණ බයිතුස ්සකාත් (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)  

පනත් ෙකටුම්පත 
அக்குறைண ைப ஸ் ஸகாத் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
AKURANA BAITHUZ ZAKATH (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 

 

I move, 

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Akurana Baithuz Zakath." 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப    தபால், தபால் 

ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs  for report. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ෙම්  සභාෙව් ඇති වූ තත්ත්වය 

නිසා ඊෙය් න්යාය පතයට ඇතුළත් ෙකොට තිබුණු පශ්න ඇසීමට 
තිබුණු අවස්ථාව අහිමි වුණා.  ඔබතුමා ඒ සඳහා අනුගමනය කරන 
කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හැකි ඉක්මනින් ඒ ගැන කියා කරනවා. 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 

කරන්න තිෙබනවා. ඒක කියැවුෙණ් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමියනි, අද දින න්යාය පතයට එය ඇතුළත්ව 

නැහැ. අපි ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙහට ඉදිරිපත් කරන්න බලමු. 

 
ක්ෂුදමූල්ය පනත් ෙකටුම්පත 

ண்நிதியளிப்  சட்ட லம் 
MICROFINANCE BILL 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
[2.07 p.m.] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

I move,  

 "That the Bill be now read a Second Time." 

Hon. Speaker, we are presenting an important part of 
the financial regulations, an important law to regulate the 
financial institutions of this country. Today, the financial 
institutions are not confined to large banks or even to 

finance companies. There are a large number of financial 
entities, private financial entities and non-government 
entities functioning in this country from the national level 
to the local level and I find that the laws in respect of 
banks, finance companies and even the microfinance 
companies are not sufficient.  It has led to a lot of 
speculation and a lot of exploitation of the consumer in 
this country. If you look at the finance companies, about 
11 or 12 finance companies have collapsed in this country 
causing a lot of loss to the investors, the depositors and a 
lot of middle-class and lower middle-class people have 
lost their money as a result of the inability to regulate the 
finance companies sufficiently.  

The same has applied at the village level to ordinary 
people, who have lost money in the microfinance 
companies due to non-regulation. On the other hand, we 
find large-scale financial conglomerates coming up at 
national level. If we do not regulate them properly, they 
will become a threat to the country because they can 
manipulate the economy. We see that happening already 
in the capital markets, in the stock markets where a few 
people are trying to manipulate the markets and my 
policy so far has been, not to tell them what they are 
doing. You found recently everyone was talking of the 
collapse of the economy, but in fact, the measures we are 
taking will have a stronger economy and all of a sudden 
the same people who said, “The economy is coming 
down, we need not invest in Sri Lanka.” are turning 
around to invest in the country. All of a sudden they have 
forgotten the issue that we are going to bring in the 
Capital Gains Tax on share transactions and now they 
find it attractive even to invest in the country’s share 
market.  That is one aspect of it.  

We are dealing today with the microfinance. There 
were a large number of pyramid schemes in the country. 
We have heard of them and somehow or other the 
specialty for all these pyramid schemes seems to be they 
have come from Tissamaharama and Hambantota. I do 
not know what the reasons are, but the biggest pyramid 
schemes came in from Hambantota and Tissamaharama 
areas. It may also have been that we were not applying 
the law. We failed to apply the law; either the regulating 
authorities did not pursue these matters or the police did 
not investigate. But, today -    

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඒවා පාලනය කරන්න කියා මාර්ග- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. ෙමයින් පසුව අපට පාලනය කරන්න පුළුවන්. ගරු 

මන්තීතුමනි ඊට අමතරව අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළාට 
පසු, වුවමනා නම් අදාළ කාරක සභාවට ෙම් පිළිබඳව තවත් 
කරුණු ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්. ෙම් සඳහා තවත් ගත යුතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පියවර ෙමොනවාද කියලා  මූල්ය කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවට 
ෙයෝජනා කරන්න අපට පුළුවන්. Panora Advertising (Pvt) 
Limited, Luminous Advertising (Pvt) Limited යනාදී 
ඔක්ෙකෝම එක එක තැන්වල තිෙබනවා.   

ෙම් කටයුත්ත සිදු ෙවලා තිෙබන අෙනක් පෙද්ශය තමයි 
මඩකළපුව දිස්තික්කය. I think in Batticaloa also, where there 
are unsuspecting people, there have been  problems.  

I do not want to talk at length. What we are doing by 
the legislation is this.  Initially, microfinance non-
governmental organizations have to be registered under 
the Voluntary Social Service Organizations (Registration 
and Supervision) Act, No.31 of 1980. So, these are non-
governmental organizations. Then, what we seek to 
provide in the different chapters are as follows. If you 
want to carry on this business, you must be licensed as 
per Clause 3- Licensing requirement to carry on 
microfinance business.  The procedure is there and the 
Schedule gives the conditions.  In the Schedule we have 
restrictions on business carried on by microfinance 
companies. We deal with management of licensed 
microfinance companies in Part III of this Bill and 
directions to and rules governing licensed microfinance 
companies are given in Part IV. Then, Part V is on 
financial statements and audit of licensed microfinance 
companies and  Part VI is on examination and supervision 
of licensed microfinance companies. Then, the most 
important part is Part VII which deals with cancellation of 
the licence and winding up of licensed microfinance 
company. Finally, we have the last two provisions, 
namely, Part VIII which deals with microfinance non-
governmental organizations and Part IX which deals with 
principles, strategies and guidelines laid down by the 
Board.    

What has happened so far has been the exploitation of 
a large number of unsuspecting people by the 
microfinance companies and we have to bring that to an 
end.  I hope this legislation will be the first and the most 
important step in this regard.  There will be other 
legislations that we will have to bring in.  But, I would 
first ask this House to give its consent to passing this 
legislation and once the legislation is passed, we will look 
at what else is necessary. There  have to be a whole series 
of new laws that have to come in to the country, as I 
mentioned earlier, from the Banking Act itself to 
microfinance and the control of microfinance.   

The grassroots economy is an important part of our 
country and we have to strengthen the grassroots 
economy. Especially in today’s development, when the 
large-scale investments are coming, it has to be matched 
with a strong local economy which creates jobs.  The way 
the technology is developing today, you may find robotics 
and automation taking place in the largest investments. 

So, where do you find employment? That has to come to 
the grassroots, to these service organizations, to the small 
organizations.   

In addition to this, I will be asking the House to look 
at our proposals on the Grama Rajya also as to  How w 
how to establish the Grama Rajyas and the Grama 
Rajyas must also have a role to play in regard to 
strengthening the village economy. This must go hand in 
hand.  

The other measure that we are contemplating is small 
and medium enterprises. The jobs will come from the 
grassroots economy, from the small and medium 
enterprises. The large enterprises are needed and they 
have to bring in the investments. They have to create the 
market. But the job creation sometimes may not depend 
on the large investments. It will have to be in the small 
and medium enterprises and the grassroots economy. So, 
we have to ensure that there is a strong grassroots 
economy and in bringing the Grama Rajya legislation, if 
the House so requires, we can give the proposals first to 
the House and then bring in the legislation. But, today I 
have presented here the Microfinance Bill which was 
prepared earlier and I hope the House will give us support 
to pass this Bill.  

As regard to the Grama Rajya system, I would like to 
have your views.  

ඕනෑ නම්, අදාළ කාරක සභාෙව් වාර්තාව ලබා ෙගන ඊට 
පස්ෙසේ ෙකටුම්පත් සකස් කරන්න ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න මට 
පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ෙකටුම්පත් සකස් කරලා සභාවට 
එවන්න පුළුවන්. ඒ ෙදෙකන් වඩා ෙහොඳ ෙමොකක්ද? අපි 
ෙකටුම්පතක් සකස් කරලා එවන්නම්, සාකච්ඡා කරන්න. ඊට 
පස්ෙසේ අවශ්ය සංෙශෝධන ඒ ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරලා 
යවන්නම්. ෙම් ෙදක තමයි වැදගත් වන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම සඳහා සභාෙව් සහෙයෝගය 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මීට කලින් ඔබතුමන්ලා අය වැය 

ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කළා, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ගිණුම් 
සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 15 දක්වා සාමාන්ය ෙපොලී අනුපාතිකයට වඩා 
වැඩි ෙපොලී අනුපාතිකයක් ලබා ෙදනවාය කියලා. නමුත් දැන් මතු 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙමයයි.  වැඩි ෙපොලී අනුපාතික ලබා 
ෙදන්ෙන් වාණිජ මූල්ය ආයතනවල තැන්පත් කෙළොත් පමණයි 
කියා ගරු මුදල් අමාත්යතුමා  පකාශ කර තිෙබනවා. එම නිසා 
රාජ්ය බැංකුවල ෙහෝ ෙවනත් බැංකුවල ගිණුම් හිමි ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ට සාමාන්ය ෙපොලී අනුපාතිකයට වඩා වැඩිෙයන් 
ලැෙබන ෙපොලී අනුපාතිකය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා මූල්ය 
ආයතන ගැන කථා කළ නිසායි මා ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. රජය 
එවැනි පතිපත්තියක් ෙගන තිෙබනවාද ? එවැනි පතිපත්තියක් 
ගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද කියා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

1487 1488 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මූල්ය ආයතනවල නම් පාලනයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ පශ්නය 

තිබුණා. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා රාජ්ය බැංකුවලට සීමා කරලා තමයි 
ෙමය ආරම්භ කරන්න ඉන්ෙන්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ගිණුම් සඳහා සාමාන්ය ෙපොලී 

අනුපාතිකයට වඩා වැඩි ෙපොලී අනුපාතිකයක් ලබා ෙදනවා. දැන් 
මුදල් අමාත්යතුමා  කියා තිෙබනවා, එය ලබා ෙදන්ෙන් වාණිජ 
මූල්ය ආයතන - finance companies - වැනි ආයතනවල තැන්පත් 
කෙළොත් පමණයි, රාජ්ය බැංකුවල තැන්පත් කෙළොත් ඒ ෙපොලී 
අනුපාතිකය ලබා ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා. නමුත් සාමන්යෙයන් 
ගම්වල සිටින ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් විශාල පිරිසකෙග් ගිණුම් 
තිෙබන්ෙන් මහජන බැංකුෙව්, ජාතික ඉතිරි කිරීම් බැංකුෙව් හා 
ලංකා බැංකුෙව්. ෙබොෙහොමයක්  මූල්ය ආයතන ගාමීය වශෙයන් 
ඇත්ෙත්ත් නැහැ. ඒ නිසා ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ගිණුම්වලට 
ලැෙබන විෙශේෂ වාසිය ෙබොෙහෝ පිරිසකට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම රාජ්ය බැංකු පැත්ෙතන් කල්පනා කර බැලුවත් ඒ 
බැංකුවලට ගලා ෙගන එන තැන්පතු විශාල පමාණයකුත් අහිමි 
ෙවලා තිෙබනවා.   

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් අරෙගන 

දැනුම් ෙදන්නම්.  
 
[பி.ப. 2.19] 

 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறய விவாதத்திேல 

கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு நான் 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

த ேல சைபயில் இந்த அரசு ஒ  விளக்கத்ைதக் 
ெகா க்கேவண் ம். அதாவ , னர்வாழ்  அளிக்கப்பட்ட 
ேபாராளிகள் மீண் ம் ைக  ெசய்யப்ப கின்ற நிைல 
ெதாடர்ந்  ெகாண் க்கின்ற . அதற்கான காரணம் 
என்னெவன்  ெவளிப்பைடயாகச் ெசான்னால், மிக ம் 
உகந்ததாக இ க்கும். இல்ைலெயன்றால், அ  எங்க ைடய 
மக்கள் மத்தியிேல ஓர் அச்சத்ைத ஏற்ப த் ம். மன்னாாிேல 
சிவகரன் என்பவர் ைக ெசய்யப்பட்  பிைணயிேல 
வி விக்கப்பட் க்கின்றார். னர்வாழ்  அளிக்கப்பட்ட 
ேபாராளிகள் ைக  ெசய்யப்ப கின்ற இந்த ேநரத்தில், 
இப்ப ச் சந்ேதகத்தின் ேபாிேல பலர் ைக ெசய்யப்ப கின்ற 
சூழல் தற்ெபா  இ க்கின்றதா? என்பைத இந்த அரசு - 
அத டன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இந்தச் சைபயிேல 
ெசால்லேவண் ம் என்  நான் ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக இன்ைறய விவாதத் க்குாிய ண்நிதியளிப்  
சட்ட லம் சம்பந்தமான விடயத் க்கு வ கிேறன். வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகளில் ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் 
காணப்ப கின்ற . அைதவிட, இந்த நிதி வழங்கும் 
நி வனங்கள் loan அ ப்பைடயிேல எங்க ைடய கிராம 
மக்க க்கு நிதிைய வழங்கி, அந்த நிதிக்கான வட் ையப் 

ெப வதற்காக அல்ல  தேலா  ேசர்ந்த வட் ையப் 
ெப வதற்காக காைலயிேல ேபாய் இர  வைர ம் அந்தந்த 

களிேல நின் , அவர்க க்கு மன உைளச்சைலக் 
ெகா க்கின்ற நிகழ் கள் இன் ம் எங்க ைடய 
பிரேதசங்களிேல இடம்ெப கின்றன. இவ்வாறான 
நிகழ் க க்கு ஒ  வைரயைற ஏற்ப த் ம் வைகயில், 
இ ேபான்ற சட்டங்கள் நைட ைறக்கு வ கின்றேபா  
உண்ைமயிேல எங்க ைடய மக்க க்கு அதன் பயன் என்ப  
பிரேயாசனமாக இ க்கும் என்  நான் க கிேறன்.  

இந்த நாடா மன்றிேல ேவைலவாய்ப்  வழங்குவ  
பற்றிப் பல விடயங்கள் ேபசப்பட் க்கின்றன. ஆனால், 
இன்ைறக்கும் எம  இைளஞர் வதிகளின் ேவைலவாய்ப்  
என்ப  ேகள்விக்குாிய ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . 
உதாரணத் க்குச் ெசால்லப்ேபானால், அண்ைமயில் வட 
மாகாண சைபயான   அ வலக உதவியாளர் பதவிக்கு 
ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்காக விண்ணப்பம் ேகாாிய . 
அப்பதவிக்கு நில கின்ற ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 40. 
இதற்கு 9,460 ேபர் விண்ணப்பித்தி க்கிறார்கள். அதில் 250 
ேபர் பட்டதாாிகள். இவர்க ள் சிறப் ப் பட்டம் 
ெபற்றவர்க ம் அடங்குகின்றார்கள். இதி ந்  என்ன 
ெதாிகிறெதன்றால், எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களிேல ேவைலவாய்ப்  என்ப  குதிைரக்ெகாம்பாக 
- ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற  என்ப தான். அதைனேய 
இந்த தர கள் ெசால்கின்றன.  ஆனால், பிரதமர் அவர்கள் 
இந்தப் திய அரசாங்கம் நிச்சயமாக ேவைலவாய்ப்பிேல 
அவர்க க்கு ன் ாிைம வழங்கும் என்  ெசான்னார். அந்த 
வைகயிேல எங்க ைடய ப த்த இைளஞர், வதிகள் 
தங்க க்கு ேவைலவாய்ப்  கிைடக்குெமன்ற நம்பிக்ைகேயா  
இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அைத நிவர்த்தி ெசய்கின்ற 
வைகயிேல இந்த அரசு ெசயற்பட ேவண் ெமன்  நான் 
ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன்.  

இன்  மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட் க்கின்ற மக்க ம் 
காணாமற்ேபான தங்க ைடய உறவினர்கைளத் ேத க் 
ெகாண் க்கின்ற மக்க ம் தங்க ைடய வாழ்வாதாரத் 

க்காகக் கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அத் டன், 
சிைறயிேல இ க்கின்ற தங்க ைடய உற கைளப் பார்க்க 

யாம ம் திண்டா க் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
எங்க ைடய மக்களின் ெசாந்தக் காணிகள்கூட இன்ன ம் 
அவர்க க்குக் ெகா க்கப்படவில்ைல. தங்க ைடய ெசாந்தக் 
காணிகள் பறிக்கப்பட்ட நிைலயிேல இன்ைறக்கு அவர்கள் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். குறிப்பிட்ட சில காணிகைள 
அரசாங்கம் மீளக் ெகா த்தி க்கின்ற ; அதற்கு நாங்கள் 
நன்றி ெசால்ல ேவண் ம். ஆனா ம், ள்ளிக்குளம் ேபான்ற 
பைழய கிராமங்கள் இன் ம் கடற்பைடயின் கட் ப்பாட் ேல 
இ ந் ெகாண் க்கின்றன. இந்த ள்ளிக்குளம் கிராமத்ைத 
யா ம் கண் ெகாள்வதில்ைல. பல பிரச்சிைனக க்கு 
மத்தியிேல அந்த மக்கள் காட் க்குள் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். இைத ஏன், இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
ெசால்கிேறெனன்றால், அந்தள க்கு மிக ேமாசமான 
சூழ்நிைலயிேல அந்த மக்கள் இ க்கின்றார்கள் என்பைதத் 
ெதாியப்ப த் வதற்காகத்தான். எங்க ைடய மக்களின் 
இனப்பிரச்சிைன தீர்க்கப்ப கின்றேபா தான் இந்த நா   
ெபா ளாதாரத்தில் தன்னிைற  கா ம் என்பைத இங்கு நான் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். த ல் இந்த நாட் ேல 
வாழ்கின்ற ஒவ்ேவார் இனத்தவ ம் தங்க ைடய 
வாழ்க்ைகயிேல, தங்க ைடய நைட ைறயிேல அத்தைகய 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அவர்க ைடய 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற ன்பங்கைளக் கைளகின்ற 
வைகயிேல இந்த அரசு  ெசயற்பட ேவண் ெமன்ப தான் 
எங்க ைடய ேநாக்கமாக இ க்கின்ற .  
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இப்ெபா  அங்கு மீண் ம் இரா வத்தின் ெக பி கள் 
தைல க்கியி க்கின்றன. இதற்கு என்ன காரணம் என்ப  
ெதாியவில்ைல. தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி அவர்க ைடய 
தைலைமயின் கீழான திய அரசாங்கம் வந்த பிறகு ஒ  
சு கமான சூழ்நிைல ஏற்பட்ட .  மக்கள் எந்த அச்ச ம் 
இல்லாமல் எங்கும் ெசன் வரக்கூ யதான ஒ  நிைலைம 
இ ந்த .   ஆனால், அந்த நிைலைமயில் இப்ெபா  மாற்றம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . இன்  அங்ேக மக்கள் மிக ம்  
அச்சத் க்குள்ளாகியி க்கின்றார்கள். ைக கள் மீண் ம் 
நைடெப கின்றன. எங்க ைடய மக்கைள அச்ச ற 
ைவக்கின்ற நிைலைமக ம் உ வாக்கப்பட் க்கின்றன.  

அ த் , ேநற்ைறய தினம் இங்கு நடந்த சம்பவமான , 
உண்ைமயில் இந்த உயர் சைபக்குத் தைலகுனிைவ 
உண் பண்ணியி க்கின்ற . இந்த நாடா மன்றத்தில் 
இ க்கின்ற ஒவ்ேவார் உ ப்பினர்மீ ம் மக்களின் பார்ைவ 
எப்ப யி க்குெமன்பைதச் சற் ச் சிந்தித் ப் பார்க்க 
ேவண் ம். எங்க க்குள் இ க்கும் பிரச்சிைனகைள 
ெவளியிேல ேபசித் தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த உயர் 
சைபயிேல அசிங்கங்கைள ெவளிப்ப த்தக்கூடா .  இங்கு 
நாங்கள் ர வசனங்கைளப் ேபசி, ஒ வேராெடா வர் கட் ப் 

ர வத டாக எந்தவித நன்ைம ம் ஏற்படா . இதனால் 
மக்கள் இந்த நாடா மன்றத்தின்மீ  நம்பிக்ைகயற்றவர்களாக 
மா ம் நிைல ஏற்ப ம். ஆகேவ, அந்த நிைலைய ஒவ்ெவா  
நாடா மன்ற உ ப்பின ம் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஒவ்ெவா  நாடா மன்றப் பிரதிநிதியின ம் கட்சித் 
தைலவர்கள் இைத உணர்ந்  தங்கள் அங்கத்தவர்கைளச் 
சாியான ைறயிேல வழிநடத் வதற்கான கட் க்ேகாப்ைபக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். இந்த நிைலைமகள்தான் 
அரசாங்கத்தின் தன்ைமைய ம் நாடா மன்றத்தின் 
தன்ைமைய ம் மக்கள் மத்தியில் ெவளியிேல காட் கின்ற 
வாய்ப்ைப ஏற்ப த் ம்.   

நான் இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால், எங்கைளப் 
ெபா த்தமட் ல் ேவைலவாய்ப்  என்ப  ஒ  க்கியமான 
விடயம். எங்க ைடய பிரேதசத்திேல அபிவி த்தி என்ப ம் 
மிக க்கியமான விடயம். இன்ைறக்கும் கூ  ேவைல 
ெசய்கின்ற எங்க ைடய மக்க க்கு ர இடங்க க்குச் 
ெசன்  ேவைலெசய்கின்ற வாய்ப் க்கள் ெப கியி க்கின்றன. 
அேதேநரம் அவர்களின் ெசாந்த இடங்களிேல அபிவி த்திகள் 
இல்ைல; உற்பத்திகள் இல்ைல. அதனால் அவர்கள் 
ெதாழில்க க்காக ஏைனய இடங்கைள ேநாக்கிச் 
ெசல்கின்றனர். ஆகேவ, நீங்கள் அைத இனங்கண்  ெசயற்பட 
ேவண் ம்.  

இன்ைறக்கு அங்குள்ள உள் ர் திகைளப் 
ெபா த்தவைரயில் அவற்றினால் எங்க ைடய மக்கள் மிக 
ேமாசமான ைறயில் ன்பத்ைத அ பவித் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அந்த மக்க க்கு இன்  
உடன யாக என்ன ேதைவ என்பைத உணர்ந்  ன் ாிைம 
அ ப்பைடயில் இந்த அரசு ெசயலாற்ற ேவண் ம் என்ப  
எங்க ைடய பிரதான ேகாாிக்ைகயாக இ க்கின்ற . கடந்த 
வர  ெசல த்திட்டத்தில் ெசான்னதி ந் ம் சாி, அல்ல  
கடந்த நாடா மன்றத்திேல உைரயாற்றிய உைரகளில் 
இ ந் ம் சாி, எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கு மக்களின் 
அபிலாைஷகள் ற் தாகப் ர்த்தி ெசய்யப்படவில்ைல 
என்பைத நான் ஒ  குற்றச்சாட்டாக ன்ைவக்கின்ேறன். 
ஆகேவ, தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைபப் ெபா த்தமட் ேல 
எங்க ைடய மக்க க்கு இந்த அரசு ஏதாவ  ஒ  வழிையக் 

காட் ம் என்  நாங்கள் க கின்றேபா  இந்த அரசு 
எங்கைளவிட்  விலகிப்ேபாகின்ற தன்ைமைய உண்  
பண்ணக்கூடா  என்பைத நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அேதேநரம், எங்க ைடய 
பகுதிகளிேல ஒ  கட் ப்பாடான ெபாறி ைறைய உ வாக்கி 
அத டாக நிதிகைள வழங்கி அந்த மக்கள் எந்த 
அ த்த மில்லாமல் சுதந்திரமாகத் தங்கள  ெதாழிைலச் 
ெசய்வதற்கான வாய்ப்ைப உண் பண்ண ேவண் ம்.  

இன்ைறக்கு எங்க ைடய பிரேதசத்திேல உற்பத்திகைள 
ேமற்ெகாள்ள யாத, உற்பத்திப் ெபா ட்கைளச் சாியான 

ைறயில் சாியான விைலக்குச் விற்க யாத நிைலைம 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், அங்கு மீன்கைள 
மற் ம் பழங்கைள 'ாின்'னிேல அைடத்  ஏற் மதி ெசய்கின்ற 
வாய்ப் க்கள்கூட இ க்கின்ற . ஆகேவ, அங்கு சி  
ைகத்ெதாழில்கைள உ வாக்கி அவற்றி டாக வங்கிகள் 
நிதிகைள வழங்கி எங்க ைடய மக்கைள ஊக்குவிப்பதன் 

லம் அந்த மக்க க்கு மத்தியிேல சிறந்த ெபா ளாதார 
நிைலைமைய உண் பண்ண ம் என்பைத நான் இங்ேக 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

இ தியாக, ைக க ம் காணாமற்ேபாகின்ற 
நிைலைமக ம் ெதாடரக்கூடா . இைவ நி த்தப்பட 
ேவண் ம் என்பைத இச்சைபயிேல மீண் ம் கூறிக்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next speaker is the Hon. Bandula Gunawardane.  

ඊට ෙපර, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
[අ.භා. 2.29] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ක්ෂුද මූල්ය සමාගම් 

පිහිටුවීම පිළිබඳව වැදගත් වන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අදහස් කීපයක් 
එකතු කරන්න ලැබීම ගැන මම ෙබෙහවින් සතුටු වනවා.  

විධිමත් මූල්ය අංශය සහ අවිධිමත් මූල්ය අංශය කියලා අංශ 
ෙදකක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ගාමීය ජනතාවෙග් 
එදිෙනදා මූල්ය අවශ්යතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා විවිධ ආයතන 
හා සංවිධාන ෙවතට ගමන් කරන්න ඔවුන්ට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අවිධිමත් මූල්ය අංශයයි. වාණිජ බැංකු, ඉතුරුම් 
බැංකු, මූල්ය සමාගම්, දිවි නැඟුම බැංකු, සමුපකාර ගාමීය බැංකු, 
සමුපකාර ණය ෙදන සමිති යනාදියට ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අදාළ වන්ෙන් ෙකටි 
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[ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා] 
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කාලීන හා මැදි කාලීන මූල්ය අවශ්යතා සඳහා ෙපොලියට මුදල් ලබා 
ෙදන රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන හා ෙවනත් විවිධ පාර්ශ්වයන්ටයි. 
ෙමහිදී ෙම් ණය ලබා දීම සඳහා විවිධ කමෙව්ද ඒ ඒ ආයතන විසින් 
වඩා ආකර්ෂණීය ආකාරයට සකස් කර ගැනීමත් සිද්ධ වනවා. ඒ 
වාෙග්ම නූගත් ගාමීය ජනතාව විශාල සූරාකෑමකට ලක් වන පරිදි 
විවිධ වංචනික කියාවන් ඒ තුළ සිද්ධ වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ අය සමහර 
අවස්ථාවලදී නිදහෙසේ ෙපොලී අනුපාත තීරණය කරනවා. අසරණ 
ගැමියන්ෙග් අවශ්යතා සඳහා -ඔවුන්ෙග් ඉඩකඩම්, ෙද්පළ උකස් 
වන තත්ත්වයන් නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා- සමහර විට 
මසකට සියයට 10 ෙපොලියට ණය ලබා ෙදනවා.  මසකට සියයට 
10 වුෙණොත් වර්ෂයකට ෙපොලී අනුපාතය සියයට 120යි. සමහර 
ෙවලාවට මසකට ෙපොලී අනුපාතය සියයට 5යි. එවිට, අවුරුද්දකට 
ෙපොලී අනුපාතය සියයට 60යි. ඒක ඉතාම අධික ෙපොලියක්. සමහර 
ෙවලාවට ෙම් අවිධිමත් අංශය තුළ ඇපයට ෙදයක් නැති වුණාම 
ඔවුන් ගාමීය ෙගොවි ජනතාවෙග් අස්වැන්න ඇපයට තියා ගන්නවා. 
එතෙකොට  නිසි කලට ණය ෙබ්රුම් කළ ෙනොහැකි වූ විෙටක 
තමන්ෙග් අස්වනු යනාදියත් ඒ ෙගොවි ජනතාවට අහිමි වනවා. ඒ 
නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඉතා වැදගත් ලක්ෂණය වන්ෙන්, 
අවිධිමත් ආකාරයට හා වංචනික, විවිධ දූෂිත කියා සිද්ධ වන 
තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා ඒ ආයතන ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
අධීක්ෂණයට යටත් කිරීමත්, ලියා පදිංචි කර පවත්වා ෙගන යා යුතු 
පමිතීන් නියම කිරීමත්ය. එය ඉතා වැදගත්.   මූල්ය ආයතන 
පිළිබඳව ගාමීය ජනතාවට ඒ තරම් පැහැදිලි අවෙබෝධයක් හා 
නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුමක් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
සඳහන් කර තිෙබනවා, ඔවුන් එවැනි ආයතනයක් පවත්වාෙගන 
යෑෙම්දී "නිශ්චිතව වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ගිණුම් 
කමවත් ආකාරයට පවත්වා ෙගන යන්න ඕනෑ. පිළිගත් 
ගණකාධිකාරිවරු විසින් ගිණුම් සකස් කරන්න ඕනෑ. පිළිගත් 
විගණකයින් විසින් ගිණුම් විගණනය කරන්න ඕනෑ. එකී වාර්තා 
ඉල්ලුවාම ශී ලංකා මහ බැංකුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ" කියලා. 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව්, බැංකු අධීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
අෙනක් මූල්ය ආයතන ෙමන් ෙම්වාත් අධීක්ෂණය කිරීෙමන්  ඉතා 
ෙහොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් වනවා. ඒ නිසා 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අරමුණ ෙහොඳයි. ෙමවැනි පනතක් රටට 
අවශ්යව තිබුණා. එය ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධෙයන් අපි සතුටු 
වනවා. නමුත්, අගාමාත්යතුමාෙග් කථාව හා සම්බන්ධිතව අද 
තිෙබන පධාන පශ්න කීපයක් ගැන මම ෙම් ගරු සභාෙව් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  

ෙමම සමස්ත බැංකු කමය, මූල්ය කමය හසුරුවනු ලබන්ෙන්   
ශී ලංකා මහ බැංකුව. ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් විශ්වසනීයභාවය 
පිළිබඳව  රෙට් අද විශාල ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

සුපසිද්ධ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳව රට සහ 
ෙලෝකය දන්නවා. පසු ගිය මැතිවරණය ආසන්න වන විට 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරින්න සිදු වුණා. මහ දවල්  සිදු වුණු මහ 
බැංකුෙව් මහා වංචාව පිළිබඳව ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් පැවැති ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කලින් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසුරුවා හැරියා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් පධාන 
ෙල්කම්, ඒ වාෙග්ම රජෙය් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
කැබිනට් අමාත්ය අෙප් ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා මහා 
බැංකුෙව් මහ දවල් සිදු ෙවච්ච මහා මුදල් මංෙකොල්ලය පිළිබඳව 
ලියවිල්ලක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ  ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට ෙගන ෙගොස් භාර දුන්නා. ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදීන් එළවා 
එළවා දඩයම් කරන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් වන  ෙතක් මහ බැංකුෙව් විශ්වසනීයභාවය 
ආරක්ෂා කරන්න අවශ්ය පියවර ෙගන නැහැ.  

කවර පාර්ලිෙම්න්තුවක් බලයට පත් වුණත් මහ බැංකුෙව් 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව ෙත්රීම් කාරක සභාවක් 
ලබා ෙදන බවට ගරු අගාමාත්යතුමා පතිඥාවක් ලබා දුන්නා. 
අලුෙතන් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීම විශාල වශෙයන්  
වැදගත් ෙවලා තිෙබන බව මම එතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා.  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, මාර්තු මාෙසේ 29 ෙවනිදා 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කළා. රුපියල් 
බිලියන 10ක -ෙකෝටි 1,000ක- බැඳුම්කරයක් ලබා ෙදන බවට 
පසිද්ධ නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා රුපියල් ෙකෝටි 2,900ක් -
රුපියල් බිලියන 29ක- බැඳුම්කරයක් නිකුත් කළා. එක දවසකට 
ෙපොලී අනුපාතය සියයට 14.32කට ඉහළ ගියා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා 
සාමාන්යෙයන් එහි ෙපොලී අනුපාතය තිබුෙණ් සියයට 12යි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ 
භාණ්ඩගාර බැඳුම්කර ෙපොලී අනුපාතය තනි ඉලක්කෙම් 
සංඛ්යාවක් කළා. එවිට ෙපොලී අනුපාතය තිබුෙණ් සියයට 6යි, 
සියයට 7යි. එක දවසින් සියයට 14.32ට ෙපොලී අනුපාතය වැඩි 
කළා. ෙපොලී අනුපාතය වැඩි කරලා රුපියල් බිලියන 10ක් ගන්න 
එක ෙවනුවට රුපියල් බිලියන 29ක්, රුපියල් ෙකෝටි 1,000ක් 
ෙවනුවට රුපියල් ෙකෝටි 2,900ක් අරෙගන, හරියටම ඊට දවස් 
4කට පසුව ෙම් ෙපොලී අනුපාතය ආපසු පහළ බැස්සාට පස්ෙසේ 
ඵලදායිතා වකය තුළ ෙම් ටික ඔක්ෙකොම ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදලට වික්කා.   ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල අද මහ බැංකුෙව් 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර බිල්පත් නිකුත්වීම හරහා විවිධ කමයට සිදු 
වීම පිළිබඳව ලංකාෙව් මුදල් ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ, පාග්ධන 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ විශාල අවිශ්වාසයක් තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතා 
විශාල පශ්නයක්.  

ෙම් ගරු සභාවට තමයි මුදල් පිළිබඳ බලය පැවරිලා 
තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකා මහ බැංකුව ස්වාධීන මුල්ය ආයතනයක්. 
නමුත් ෙම් රෙට්  විශාල ෙබොරුවක් -ව්යාජයක්- අද මවා 
ෙපන්වනවා. අපි දන්න ශාස්ත ඔක්ෙකොම දාලා ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදලින් ණය ගන්නවා.  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ෙම් සියලු ෙකොන්ෙද්සිවලට 
යටත්ෙවලා අපි ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් බිලියන 1.5යි.  බිලියන 
1.5ක් ගන්නවාය කිව්වාම අෙප් විෙද්ශ සංචිත වැඩිෙවයි කියලා අපි 
හිතනවා. බිලියන 1.5 එන ෙකොටම අනිවාර්යෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව 
බිලියන 1.1ක් ඉන්දියාවට ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම් ණය මහින්ද 
රාජපක්ෂෙග් ණය  ෙනොෙවයි.  බිලියන 1.5ක් අෙප් රටට එනෙකොට 
තිෙබන ෙකොන්ෙද්සිය තමයි, මාස තුනක් ගත වීමට ෙපර ෙහෝ ඊට 
පථමෙයන් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලින් මුදල් ලැබුෙණොත් 
ඉස්ෙසල්ලාම බිලියන 1.1ක් ෙගවන්න ඕනෑය කියන 
ෙකොන්ෙද්සිය. පසු ගිය 2015 අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
15වැනිදා සියයට 6.85 ෙපොලියට භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරයක් 
නිකුත් කළා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එය ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ඔක්ෙතෝබර් 15වැනිදාට කල් පිෙරනවා. එතෙකොටම බිලියන 2.6ක් 
ෙම් රටින් පිටට යන්න තිෙබනවා. බිලියන 1.5ක් අෙප් රටට 
එන  ෙකොට ෙම් බිලියන 1.5 නිකම්ම වාෂ්පෙවලා යනවා. ලබන 
අවුරුද්ද වනෙකොට ෙඩොලරය රුපියල් 160ට  යන එක කාටවත් 
අතින් වහලා නතර කරන්න බැහැ.  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් රුපියල 
පවත්වාෙගන යන්න දැනට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4කට 
වැඩිය ෙම්කට දමා තිෙබනවා. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. ෙඩොලර් 
බිලියන 8.2ට තිබුණු ජාත්යන්තර සංචිතය ෙමෙහම වැටිලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි?  2015 වර්ෂෙය්දී විතරක් රුපියල පවත්වාෙගන 
යන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 3.2ක් දවස ගණෙන් 
විකුණලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක් විතර දමා 
දැන් ෙම් සල්ලි ෙකොෙහේ යනවාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙත්ෙරන්ෙන්  නැත්ෙත් ඒකයි. ෙතල් පිට රටින් ෙගන්වන්න 
සාමාන්යෙයන් අවුරුද්දකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන හතර 
හමාරක් යනවා. දැන් වියදම් ෙවන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන ෙදක හමාරයි. ශුද්ධ වශෙයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන ෙදකක් රට ඇතු ෙළේ ඉතුරුෙවලා.  ෙකෝ, ඒවා? ඒවා 
ෙකොෙහේ ගියාද කියලා දන්ෙන් නැතිව ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? 
කෘතිමව රුපියල තියා ගන්න ෙම් තිෙබන සල්ලි ටික ඔක්ෙකොම 
ෙගනැල්ලා ෙම්කට දමනවා. ඒ ගැන කාටවත් කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පතිනුත් මහ බැංකුෙව් 
ෙතොරතුරු ටික අයින් කරලා තිෙබනවා.  

රුපියල තියා ගන්න ෙකොච්චර සල්ලි දමනවාද, විනිමය 
අනුපාත ෙකොෙහොමද, විනිමය පාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, බැඳුම්කර 
නිකුත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ෙතොරතුරු පිළිබඳව ෙම් රෙට් 
ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම්  ගන්නා වූ හැම තීන්දු 
තීරණයකම -කියාවකම- පතිඵලය ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
ෙබොක්කට පමණක් ෙනොෙවයි, ඊට පහළ තිෙබන 
උණ්ඩුකපුච්ඡයටත් දැෙනනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙතොරතුරු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු වශෙයන් අප දැනගන්න ඕනෑ.  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි ව්යවස්ථාවට අනුව මුදල් පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ බලය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ෙඩොලරයට ෙගව්ෙව් 
රුපියල් 131යි. අද  රුපියල් 147ක් ෙගවනවා.  රුපියල කෘතිමව 
තමයි තියාෙගන ඉන්ෙන්. ෙඩොලරය රුපියල් 160ට යන එක 
ෙමොන තාලයටවත් නතර කරන්න බැහැ.   

පාර්ලිෙම්න්තු හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා චීනයට බැනපු ආකාරය. මට හැන්සාඩ් වාර්තාව 
කිෙයව්ව හැකියි. චීනයට බැණලා, බැණලා චීන 
නගරාධිපතිවරෙයකු ෙකොළඹට එනවා කියලා කිව්වා. ලංකාෙව් 
හැම තැනම චීන පැටව් ගහනවා කිව්වා. එෙහමයි  වගකිව යුතු 
ඇමතිවරු කථා කෙළේ. අන්තිමට දැන් කියනවා, "Yuan bond 
එකක් ගහනවා" කියලා. Yuan bond එකක් කියන්ෙන් චීන 
මුදලින් චීනයට bond එකක් විකුණන්න පුළුවන් ද කියා බලන 
එකයි.  තව සති ෙදකක් යන්න ඉස්සර ෙවලා, ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක Sovereign bond එකක් issue 
කිරීමට හදලා තිෙබනවා. නිලධාරි මහත්වරු official’s  box එෙක් 
ඉන්න නිසා, එතුමන්ලාට ඇෙහන්න මම  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කියන්ෙන් තව සති ෙදකක් ඇතුළත බිලියන 1.5ක Sovereign 
bond එකක් අරෙගන යනවා කියලායි. ගිනි ෙපොලියට මිසක් ෙම්ක 
විකුණන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් මුදල් ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
ඉන්ෙන් බබාලා ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනඥයන්ට කියන්න පුළුවන්, 
"අන්න ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලන් ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් 
එනවා. ආපු ගමන්ම අෙප් සංචිතය නඟිනවා. ආෙයෝජකෙයෝ 
එනවා. මුදෙල් අගය ස්ථාවර ෙවනවා" කියලා. ෙම්වා බබා කථා. 
ෙම්වා කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ෙම් ආණ්ඩුව ගත්ත ණය. 
ෙම්ක මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ණය උගුලක් ෙනොෙවයි. පිටු ගණන් 
ෙබොරු පත්තර දැන්වීම්  දමා පුරවන සල්ලි. ෙම්වාට කවුරු හරි 

උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ෙවනදාට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
4.5ක් ෙතල් ෙග්න්න යනවා නම්, දැන් යන්ෙන් බිලියන 2.5 නම්, 
ඉතුරු ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2ට ෙමොකද වුෙණ්?  රුපියල  
ස්ථාවරව පවත්වාෙගන යෑම සඳහා බිලියන 4ක් මුදල් 
ෙවළඳෙපොළට - market  එකට- දැම්ෙම් කවුද? එෙහම දාලා 
කෘතිමව ෙනොෙවයි ද ෙම් මුදල් තියාෙගන ඉන්ෙන්?   

රජෙය් සුරැකුම් පත්වල, රජෙය් භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල දමපු 
සල්ලි බිලියන 2කට වඩා වැඩිෙයන් විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් 
අරෙගන ගියා. එතෙකොට තමයි  Fitch Ratings එක ලංකාෙව් 
ණය අවදානම් අනුපාතය පහළට ෙගනාෙව්.  ඒ නිසා අද 
ක්ෂුදමූල්යවල ගෙම් තිෙබන තත්ත්වය පාලනය කරනවාට 
අතිෙර්කව කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  දැවැන්ත 
මුදල් කඩා වැටීම තුළ Sovereign bond   එක විකුණන්න බැහැ;  
Chinese bond එක විකුණන්න බැහැ. ෙමොකද, මූල්ය 
විශ්ෙල්ෂකෙයෝ සියලු ෙදනා දන්නවා, ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ඇතුෙළේ අද සිද්ධ ෙවමින් පවතින්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. "ද 
සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පුවත් පෙත් පළ වී තිබුණා, ජැකට් එකක් රුපියල් 
මිලියන 02කට ෙගනාවා කියලා. කවුද ෙගනාෙව් කියා දන්ෙන් 
නැහැ.  ජැකට් එක ඇෙමරිකාෙවන් ගන ්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 
20කටයි. ඒ මුදල එම ආයතනෙය් බිලට එකතු කරන්න කියා 
කියලා තිෙබනවා. 

ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන ෙකොට, ෙම්කට ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් ෙගන එන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා, අද ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
සංචිත කඩා වැටීම, විෙද්ශ විනිමය අනුපාතය දිනපතා පිරිහීම, 
රුපියල මස්තබාල්දුවීම, ණය ෙගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
වීම, රුපියල ස්ථාවරව තියා ගන්න දවස ගණෙන් ෙබොරු පවෘත්ති 
මාධ්යවලට නිකුත් කිරීම යනාදිය සම්බන්ධෙයන්, විෙශේෂෙයන් 
හීලෑ ෙනොවුණු විපක්ෂය සිටින ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුත් 
ඇතුළත් ෙවන, පූර්ණ බලතල සහිත ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් 
කරන්නය කියා ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙයෝජනාවක් භාර ෙදනවා. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් රෙට් සමස්ත මුදල් කමය, සමසත් බැංකු කමය, 
සමස්ත ණය කමය හසුරුවන කමය කඩා ෙගන වැටිලා 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වුණාට පස්ෙසේයි, ''ෙම් විනාශය වුණා'' 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරන්ෙන්. ඒක නිසා ෙම් විනාශය 
බරපතළ එකක්. ෙමයින් ෙවන්ෙන් ශාස් තීය විනාශයක්. 
විෂයානුබද්ධව, ෙබොෙහොම ශාසත්ීය විධියට, මුදල් එහාට ෙමහාට 
කරලා, ඒ තුළින් ඇති ෙවන නරක තත්ත්වය රටට කියන්ෙන් 
නැතිවා පමණක් ෙනොෙවයි, ඉතාම වැරදි සහගත ෙතොරතුරු 
ඇතුළත් කරලායි ෙම් වාර්තා සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසායි 
ෙම් ෙද් සාමාන්ය ජනයාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත්. 

2015 ආර්ථිකය දරුණු ෙලස කඩා වැටීම ෙපන්වීම වැළැක්වීම 
සඳහා, ෙම් අවුරුද්ෙද් ශී ලංකා මහ බැංකුව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ 2014 මහ බැංකු වාර්තාෙව් ඉලක්කම් සියල්ලක්ම 
නිවැරදි ඒවා ෙනොෙවයි. එහි පාදක වර්ෂය ෙවනස් කරලා, 2014 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 4.9ට ෙගනැල්ලා, ''ෙම් අවුරුද්ෙද් 
සියයට 4.8ට සුළු පමාණයකින් අඩු වුණා.'' කියලා ෙපන්වනවා. 
ෙම්වා කාට කරන ෙබොරුද? කාටද ෙම් ෙබොරු කරන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව 
උත්තරීතර නම්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව මුදල් පිළිබඳ බලය 
සම්පූර්ණෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට හිමි නම්, ෙම් තරම් ෙබොරු 
සංඛ්යා ෙල්ඛන, ඉලක්කම් ෙවනස් කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරනවා නම්; ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට ඇවිල්ලා 
 ෙබොරු කියනවා නම්, රාජ්ය මූල්ය කටයුතු සම්බන්ධෙයන්ෙම් රෙට් 
ජනතාවට කාෙග් හව්හරණක්ද? ඒ නිසා, ෙත්රීම් කාරක සභාවක් 
දමන්න ඕනෑ කියායි අපි කියන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
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ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිබුණා, "ෙමය පාලනය කරන්න බැරි 
නම්, ෙම් ආණ්ඩුවට ෙගන ෙදන අපකීර්තිය යටෙත් අවශ්ය 
ෙවනස්කම් කරන්න" කියලා. නමුත්, එෙහම ෙවනස්කම් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙවනස්කම් ෙවනවා ෙවනුවට සිද්ධ ෙවන්ෙන්, ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් පළපුරුදු, උගත්, දක්ෂ, අවංක, කාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණත් 
තමන්ෙග් විෂයානුබද්ධ රාජකාරිය නිසි ෙලස කළ, ගරු කටයුතු 
නිලධාරින් 200ක පමණ ඉතා විශාල සංඛ්යාවක් අත්තෙනෝමතික 
ෙලස එක එක තැන්වලට මාරු කරලා, තමන්ෙග් ෙහංචයියලා 
දැමීමයි. එෙහම කිරීෙමන් රෙට් මුදල් කමය හසුරුවන්නට බැහැ.  

ඒ නිසා අපි රජයට කියා සිටිනවා, ෙම් කරන එෙක් පීඩනය 
අවසානෙය්දී එන්ෙන් ජනතාවටයි කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වා, තුෙනන් ෙදකක බලෙයන් සම්මත කළ 
VAT එක සියයට 11ක් කරනවා කියලා. එෙහම තිබියදී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසිදු අනුමැතියක් නැතිව VAT එක සියයට 15 
දක්වා වැඩි කරන්න අයිතියක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලෙයන් සම්මත කළ VAT 
එක සියයට 11යි. පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරන්ෙන් නැතිව කවුරු 
හරි ඇවිල්ලා කියනවා VAT එක සියයට 15යි කියලා. ෙම්වා නීති 
විෙරෝධී ෙන්. දැන් ෙම්කට උසාවියට යන්න එපායැ. ගරු 
අමාත්යතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් මුලින්ම ෙම් VAT  එක 
හඳුන්වා ෙදන ෙව්ලාෙව්, සිල්ලර ෙතොග ෙවළඳාම ෙමම බද්දට 
යටත් ෙවන කාලෙය් රුපියල් මිලියන 500 තමයි එහි සීමාව ෙවලා 
තිබුෙණ්. ෙමොකද, මහා පරිමාණ සුපිරි ෙවළඳ සැල්වල ලාභ 
පාලනය කරන්නයි ඒක පැෙනව්ෙව්. එයින් ෙපොඩි මිනිහාට කිසිම 
බලපෑමක් වුෙණ් නැහැ.  ඒ ආණ්ඩුව කාලෙය්ම ඒ  සීමාව රුපියල් 
මිලියන 250 දක්වා අඩු කළා. ඊට පස්ෙසේ ගිය ආණ්ඩු කාලෙය්දී 
තමන්ෙග් ව්යාපාරික පන්තියට වාසියක් සලසන්න සිල්ලර ෙතොග 
ෙවළඳාෙම් බද්දට යටත් සීමාව රුපියල් මිලියන 100 දක්වා අඩු 
කළා. 2015 වර්ෂෙය්දී මුදල් ඇමතිවරයා ෙම් සිල්ලර ෙතොග 
ෙවළඳාෙම් බද්ද සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කළා, 
supermarketsවලට වාසිය ෙදන්න. සුපිරි ෙවළඳ සැල් අයිතිකාර 
ගජ මිතුරන්ට වාසියක් ෙදන්න රුපියල් මිලියන 100ක  සීමාව 
අයින් කළා. එෙසේ අයින් කරලා එම සීමාව බින්දුව කළා.  

ඊට පස්ෙසේ ඊෙය් ෙපෙර්දා කියනවා, "දැන් VAT එෙක් සීමාව 
වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 12යි" කියලා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
ලක්ෂ 120යි නම්, සියලුෙදනා VAT එකට; අගයානුකූල බද්දට 
යටත් ෙවනවා. එතෙකොට එක මාසයකට රුපියල් මිලියන 1යි. 
මාසයකට රුපියල් මිලියන 1යි කියන්ෙන්, දවසකට රුපියල් 
33,334ක් ආදායම තිෙබනවා නම්, ඒ සියලුෙදනා VAT එකට 
යටත් ෙවනවා. බත් විකුණන බත් කඩයකත් දවසකට රුපියල් 
33,334ක් ආදායම තිෙබනවා. ඒ විධියට බැලුෙවොත් ෙම්කට 
සුරුට්ටු කඩ හිමියාත් අහුෙවනවා. ෙම් මුළු රෙට්ම ඉන්න සිල්ලර 
කඩ ෙවෙළන්දන් ෙම් බද්ද ෙගව්වාට ෙම් බදු ආපාතය, බදු බර 
ඉසිලීම තමන්ෙග් පාරිෙභෝගිකයාට පටවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට තව three minutes තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අද හැමෙදනා ළඟම ජංගම දුරකථන තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ දවස්වල කිව්ෙව්,  Wi-Fi  කලාප දාලා, 
දුරකථන ෙසේවා නිකම් ලැබිලා, මාර ආනන්දෙයන්, ෙපොපියන 
චමත්කාරය සහිත භද ෙයෞවනෙය්  තරුණ තරුණියන්  හැමතැනම 
ආදරෙයන්,  ෙසනහසින් ෙවෙළනවා කියායි. රුපියල් සියෙය් SIM 

card  එක ඊෙය් සිට රුපියල් 125යි.  රුපියල් විසිපහක් වැඩි 
ෙවනවා.  දුරකථන ගාස්තු මිනිත්තුවට රුපියල් 2.00යි කිව්වා, දැන් 
මිනිත්තුවට රුපියල් 3.00යි. දැන් කෑම පාර්සලය - 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ඔබතුමා කිව්වා, කෑමට යන්ෙන් රුපියල් 2,500යි කියලා.     
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ විද්යාපීඨවල. දැන් ඒක රුපියල් 3,500ට වැඩි කර තිෙබනවා. 

මම ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, ඒක රුපියල් 3,500ට වැඩි 
කර ගන්නට තමයි කිව්ෙව්. ළමයින්ට ජිවත් ෙවන්නට බැහැ, 
රුපියල් 2,500න්. ෙම්ක රුපියල් 3,500 කරන්නටය කියා මම 
කිව්වා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
රුපියල් 2,500කින් ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන් කියලා කිව්වා. 
  
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ. නැහැ. මම කිව්ෙව්, විද්යාපීඨවල දරුවන් ෙනොමැරී ජීවත් 

ෙවන්ෙන් මාසයකට ලැෙබන රුපියල් 2,500න්, ඒ මුදල රුපියල් 
3,500 කරන්න කියලායි. [බාධා කිරීම්] මම ෙම්කට පැටෙලන්ෙන් 
නැහැ. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් වැදගත් කාරණයක්. ෙම් මහ  දවල්  
සිද්ධ ෙවන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකෝටි පෙකෝටි මං ෙකොල්ලයක් 
ගැන   මම   ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඒ, රෙට් සමස්ත මූල්ය කමය ගැන.  
එම නිසා අපි ඇත්ත තත්ත්වයට මුහුණ ෙදමු. ෙම් උත්තරීතර 
සභාව තුට්ටු ෙදකට ෙගනියන්ෙන් නැතිව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
148 ව්යවස්ථාවට අනුව අපි කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. සමස්ත  මුදල් 
කමය කඩා වැෙටනවා නම්,  රෙට් සංචිත කඩා  වැෙටනවා නම්, 
රුපියල මස්තබාල්දු ෙවනවා නම්, දරා ගන්නට බැරි 'වැට්' 
පනවනවා නම්, පනවන බද්ද නීත්යනුකූලව පනවන්ෙන් නැත්නම්, 
රෙට් මිනිසුන්ෙග් ජීවන වියදෙම් අර්බුදය වහන්න  පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ ලැහැස්ති කර ගත් කථා -ඉස්ෙසල්ලා දවෙසේ සිට ලැහැස්ති 
ෙවච්ච ඒවා- ෙගනැල්ලා ෙමතැන කථා කර අර්බුද ඇති කරනවා 
නම් ෙම්ෙකන් පැනලා දුවන්නට බැහැ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් යථාර්ථයට අපි  මුහුණ ෙදන්නට ඕනෑ. එම නිසා අපි  

ඔබතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ඔබතුමාටත් ෙමෙලොව 
වශෙයන් කිර්තියයි, පරෙලොව වශෙයන් පින්කමයි ලැෙබන්න,  
දවස්  ෙදකක විතර විවාදයක් පවත්වා  ෙම් මූල්ය කමය  පිළිබඳ 
ෙවනම සාකච්ඡාවක් සහ ෙත්රීම් කාරක සභාවක්  ලබා ෙදන්නටය 
කියායි. එෙසේ ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  The Hon. Navin Dissanayake, 

please. 

 
[අ.භා. 2.51] 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries)  
ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන  මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට 

කථා  කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම  ගැන සතුටු ෙවනවා. නමුත් 
එතුමා ඉදිරිපත් කළ දත්ත ගැන මට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා.  
ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම  ඔබතුමා කිව්ව කරුණුවලින්  
සියයට 50ක්ම අසත්යයි. හරිද?   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා-[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න  මම කියන්නම්. මෙග් අවස්ථාව ෙන්.  

ෙම් රජයට, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන නවයක් ෙගවන්නට 
තිෙබනවා. ෙම් බිලියන නවෙයන්  බිලියන 6ක්  ෙගවන්නට 
තිෙබන්ෙන්  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගත්ත - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. මම ෙබොරු ඉලක්කම් කිව්වාය  

කියා එතුමාට කියන්නට බැහැ. එතුමා ඔප්පු කරන්නට  ඕනෑ, මම  
කිව්ව ඉලක්කම් ෙබොරු නම්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  Hon. Minister, you may 

continue with your speech.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. මට ඔප්පු කරන්නට පුළුවන්. ඔබතුමා කිව්ෙව් 

අසත්ය කියලා මට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. එකින් එක මම ඔප්පු 
කරන්නම්. [බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්න ෙදන්න.  

 විෙශේෂෙයන්ම ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා අපි 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක ණයක් ෙගවනවා කියලා. ඒක 
ණයක් ෙනොෙවයි, ඒක currency swap එකක්. ඒෙක් පැහැදිලි 
ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද currency swap එකක් කියන්ෙන්? 
ලංකාෙව් රුපියල් ටික ඉන්දියාවට යවනවා, ඉන්දියාෙව් ෙඩොලර් 
ටික අපට එවනවා. එච්චරයි ෙවන්ෙන්. Currency swap එකක් 
කියන්ෙන් ඒකට. ඒක ණයක් ෙනොෙවයි. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙපොලිය ෙගවනවාද, නැද්ද ? 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
නැහැ. Currency swap එකක් කියන්ෙන් ණයක් ෙනොෙවයි 

ගරු මන්තීතුමා. අපත් ආර්ථිකය ගැන දන්නවා. ඔබතුමා විතරක් 
ෙනොෙවයි ආර්ථිකය ගැන දන්ෙන්. අපත් ආර්ථිකය ගැන දන්නවා, 
ෙපොඩ්ඩක්. [බාධා කිරීමක්]  

පැහැදිලිවම, ඔබතුමා ඔය වාෙග් කථා කෙළේ නැහැ, කබ්රාල් 
හිටපු කාලෙය්. කබ්රාල් ඉන්න විට කථා කෙළේ නැහැ. අපි 
දන්නවා, කබ්රාල් කළ වැඩ ටික. බැසිල්ලත් එක්ක  කබ්රාල් 
එකතු ෙවලා කළ ගැහිල්ල අපි දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඇයි 
කබ්රාල් ඉන්න විට ඔය වාෙග් කථා කෙළේ නැත්ෙත්?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙමොකද, කථා කෙළේ නැත්ෙත්? 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
කථා කෙළේ නැහැ ඔබතුමා. ඒ දවස්වල හරි ෙහොඳයි, මහ 

බැංකුව. ඒ දවස්වල මහ බැංකුව හරි ෙහොඳයි.  

අෙනක් කාරණය පැහැදිලිවම අර්ජුන මෙහේන්දන් කියන්ෙන් 
ජාත්යන්තර බැංකුවක, -HSBC බැංකුෙව්- පධානිෙයක්. කබ්රාල්ට 
තිෙබන සුදුසුකම්වලට වඩා දස ගුණයක් සුදුසුකම් අර්ජුන 
මෙහේන්දන්ට තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් - [බාධා කිරීමක්] අපත් හිටියා, ඒ ආණ්ඩුෙව්. අපත් ඒක 
ෙපන්වූවා, ෙමච්චර ණය ගන්න එපා කියලා. ණය අරෙගන 
අරෙගන, දැන් අපට තමයි ඒවා ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම ෙවලා නැහැ. 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
කරුණාකරලා  චිත මවන්නට එන්න එපා. අපි ෙම්කට මුහුණ 

ෙදන්නම්, භය නැතිව. අපට ඒ ශක්තිය තිෙබනවා. රජයක් 
වශෙයන් මුහුණ ෙදන්නට ශක්තිය අපට තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අපට අවුරුද්දක් කල් ෙදන්න. 
අපි ෙම්ක ෙකොෙහොම හරි අදින්නම්. භය ෙවන්න එපා. [බාධා 
කිරීමක්] එම නිසා ෙලොකු චිත මවන්නට එපා. මහ බැංකුෙව් 
නිලධාරින් ෙමම අවස්ථාෙව්දීත් රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් 
ඉන්නවා. ඔවුන් වැදගත් මිනිස්සු. ඒෙගොල්ලන්ට ඒ ෙද් කරන්න 
පුළුවන්. ඒෙගොල්ලන්ට ඒ ස්වාධීනත්වය ෙදන්න.  ඒ ස්වාධීනත්වය 
අපි ඒෙගොල්ලන්ට දීලායි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා භය ෙවන්න එපා. 
අපි ෙම්ක අදින්නම්.  

අෙනක් කාරණය,  IMF එෙකන් loan එකක් ගත්තා කියලා 
ෙමොකද? 2009 මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් loan එකක් 
ගත්ෙත්. 2009දී රාජපක්ෂ මහත්මයාත් ඔය loan එක ගත්තා. 
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අපටත් පුළුවන්. අපටත් ඒ සම්බන්ධකම් තිෙබනවා. අපටත් ඒ 
ශක්තිය තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] We will do it. ඒක ගැන භය 
ෙවන්න එපා. කබ්රාලුත් ඕකම කළා ෙන්. කබ්රාලුත් ඕකම කළා. 
 ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක් වියදම් කළා, ඒ කාලෙය් රුපියල 
ශක්තිමත් කරන්නට. ඒකම කළා. මම හිටියා, ඒ ආණ්ඩුෙව්ත්. 
[බාධා කිරීමක්] මම දන්නවා, ඒවා. [බාධා කිරීමක්] මම දන්නවා 
ඒවා. ඔබතුමා විතරක් ෙනොෙවයි දන්ෙන් ආර්ථිකය ගැන, අපිත් 
දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ෙමොනවාද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 
ෙමොනවාද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙමතැන පශ්නය තිෙබන්ෙන් -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Hon. Keheliya Rambukwella, the Sri Lankan Rupee 

was at 91 against the US Dollar in 2002. Now, it has gone 
up to about Rs. 140. So, it is a historical deterioration. It 
does not happen because your Government or my 
Government came in. - [Interruption.] When my father 
started the Accelerated Mahaweli Development 
Programme, the Rupee was at 35 against the US Dollar. 
Please remember that. But now where is it? - 
[Interruption.] So, just do not talk nonsense here. We also 
know the economics. We are just paying back the loans 
that the Mahinda Rajapaksa Government took; that is all 
we are doing. So, just do not talk nonsense here. - 
[Interruption.] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ක්ෂුදමූල්ය පනත් 
ෙකටුම්පත ඉතාමත් කාෙලෝචිත පනත් ෙකටුම්පතක්; අවශ්ය  
පනත් ෙකටුම්පතක්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම සතුටු ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, microfinance කියන subject එක. ඒ සංෙක්තය 
ඉතාමත් වැදගත් සංෙක්තයක්. විෙශේෂෙයන්ම බංග්ලාෙද්ශ ජාතික 
Dr. Muhammad Yunus කියන පුද්ගලයා ෙම් සංෙක්තය 
ඉතාමත්ම ශක්තිමත්ව බංග්ලාෙද්ශය තුළ දියුණු කළා. 
Microfinance කියන සංෙක්තය ඒ රෙට් ඉතාමත් ශක්තිමත් ෙලස 
ඉදිරියට ෙගනයාම ෙවනුෙවන් එතුමාට ෙනොෙබල් ත්යාගයත් හිමි 
වුණා. කනගාටුෙවන් වුවත් අපට පිළිගන්න ෙවනවා, ෙමම 
microfinance කියන සංෙක්තය නිසා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් 
ෙනොෙයකුත් වංචා, දූෂණ සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව. එයට පධාන 
ෙහේතුව තමයි ඒක හරියට නීතිගත ෙනොවීම. 

විෙශේෂෙයන්ම ගම්වල කාන්තාවන්ට කුඩා ණය කියලා 
රුපියල් 5,000, 10,000 ලබා දීලා ඔවුන්ෙග් ජීවිත දියුණු කරන්න 
microfinance සංෙක්තය විශාල ශක්තියක් ෙවලා තිෙබනවා කියන 
එක අපි දන්නවා. එම නිසා ෙම්ක හරියට කෙළොත්, ෙම්ක 
regularize කෙළොත්, නීතිය අනුව ඒ කටයුතු කෙළොත් 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාවෙග් දරිදතාව, 
මන්දෙපෝෂණය අඩු කරන්න විශාල ශක්තියක් ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් දැනට තිෙබන තත්ත්වය වැඩිය සුබදායී නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම microfinance කියන සංෙක්තය නිසා ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල සමහර අය ජනතාව සූරාකන්න ෙපළෙඹනවා. 
අගමැතිතුමාෙග් දර්ශනය අනුව ෙම් සංෙක්තය ශක්තිමත් කරන්න; 

මීට වඩා පරිපාලනයක් ඇති කරන්න; මහ බැංකුව යටෙත් 
නිවැරදිව පාලනය කරන්න අපට පුළුවන් නම්, එතෙකොට finance 
companies වාෙග්, leasing companies වාෙග් ෙම් සංෙක්තයත් 
අපට ඉදිරියට ෙගනයන්න පුළුවන්. හැම දිස්තික්කයකම වාෙග් 
microfinance companies තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, 
හම්බන්ෙතොට තමයි වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ පැත්ෙත් 
ෙගොඩක් මුදල් තිෙබන නිසා ෙවන්න ඇති. නමුත් අපි පාලකයන් 
වශෙයන් ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පතිපත්ති හදන නායකයන් 
වශෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවක් වශෙයන් ෙම්ක ඉදිරියට ෙගනයන්න 
අපි දැනගන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනයාම 
සඳහා 21වැනි ශතවර්ෂය තුළ අපි ෙහොඳ ස්ථානයක ඉන්නවා. 

මීට අවුරුදු 4කට පමණ ෙපර මමත් බංග්ලාෙද්ශයට ගියා. Dr. 
Yunus මැතිතුමාත් මම හමුවුණා. බංග්ලාෙද්ශය තුළ ෙම්ක 
ඉතාමත් සාර්ථකව කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ model එක ෙමෙහේ 
කරන්න අපට බැරිෙවලා තිෙබනවා. යූනුස් මැතිතුමාෙග් දැන් 
තිෙබන නම තමයි ෙමො ෙහොමඩ් යූනුස්. එතුමාට ෙනොෙබල් 
ත්යාගයත් හිමි වුණා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, your time is over. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
What is the reason for the failure? 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
What failure? 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Now, you said that we have failed. 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
We have failed because we are not regularizing it 

properly. - [Interruption.] No, we are not regularizing it 
properly; it is not structured properly. අෙප් පුංචි බැංකු ටික 
එකතු කරලා ගාමීන් බැංකුව වාෙග් විශාල බැංකුවක් හදලා ඒ 
වාෙග් ණය ෙදන්න පුළුවන් නම් අපට මීට වඩා ඒ සංෙක්තය 
ඉදිරියට ෙගනයන්න පුළුවන් ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. Next, the Hon. Gamini 

Jayawickrama Perera, please. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් මෙග් අවස්ථාව. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනෙයන් මෙග් නම කිව්වා ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. 

 
[අ.භා. 2.59] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, අවස්ථාව ලබා දීම ගැන.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් සෙහෝදර 
මන්තීතුමාට මම ෙපොඩි note එකක් යැව්වා. Microfinance ගැන 
කථා කරද්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් එක අඩුවක් තිෙබන බව මට 
ෙපෙනනවා. සමුපකාර කියන ක්ෙෂේතය තුළ "සණස" කියන 
ආයතනය ෙම්කට ඇතුළු කරලා නැහැ. 

මම දිසා ඇමති වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් ආචාර්ය 
කිරිවන්ෙදණිය මැතිතුමා මා සමඟ කුරුණෑගල වැඩ කළා. 
සර්ෙවෝදය ආරම්භ කළ අවස්ථාෙව් අපි එකට කටයුතු කළ 
සගයන්. එතුමා මා එක්ක කුරුණෑගල වැඩ කරන අවස්ථාෙව් 
එතුමා "සණස" කියා බැංකුවක් ඇති කරෙගන එය ලියා පදිංචි කර 
ගන්න බැරුව සිටියා. ඒ ෙව්ලාෙව් මහ බැංකු අධිපතිවරයා 
වශෙයන් සිටිෙය්    වර්ණෙසේන රාසපුත මැතිතුමායි. මම එතුමාට 
telephone කරලා ෙව්ලාවක් ෙවන් කර ෙගන මහ බැංකුවට ගියා. 
එතුමා මෙග් මිතෙයක්; මම ෙබොෙහොම ගරු කළ ෙබොෙහොම 
ෙශේෂ්ඨ, උත්තමෙයක්. මම රාසපුත මැතිතුමාට කිරිවන්ෙදණිය 
මැතිතුමා හඳුන්වා දුන්නා.  

ඊට පසුව මම කිව්වා, "ෙමතුමා සිටිෙය් සර්ෙවෝදෙය්. ෙමතුමා 
ගාමීය ආර්ථිකය දියුණු කරන්න 'සණස' කියා ෙහොඳ බැංකුවක් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා" කියා. එතෙකොට එතුමා ඇසුවා, "සණස 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද" කියා. මම කිව්වා, "ගෙම් ආර්ථිකය දියුණු 
කරන්න මහා බැංකුවලට, ෙලොකු බැංකුවලට විතරක් බැහැ; ඒ 
සඳහා අෙප් ගෙම් බැංකු ඇති ෙවන්න ඕනෑ" කියා. එෙසේ ෙත්රුම් 
කළාම තමයි, Board of Governance එෙවෙල් අනුමත කරලා 
ඒක ආරම්භ කෙළේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ආහාර සුරක්ෂිතතාව 
පිළිබඳව හිටපු ඇමතිවරයා විධියටයි අද ෙම් කථා කරන්ෙන්. 
වර්තමාන මහ බැංකු අධිපතිතුමාටත් මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ආරාධනා කළා. සමුපකාර ක්ෙෂේතය තුළට තමයි, ෙම් ඔක්ෙකෝම 
බැංකු එන්ෙන්. සණස එන්ෙන්ත්, සමුපකාර ක්ෙෂේතයට. ලංකාෙව් 
ගුරු සංගමය මාසික වැටුප්වලින් රුපියල් මිලියන 500ක් තැන්පත් 
කරනවා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. 
සමාගම් -සමුපකාර බැංකු- 52ක් තිෙබනවා. ෙම් සමාගම් 52න් 
මහා භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි එනවා. මම විශාල විනාශයක් දැකලා 
මහ බැංකු අධිපති, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙජ්යෂ්ඨයන් සියලු 
ෙදනා ෙගන්වා ඒ බව ෙපන්වා දුන්නා. ෙම් වාෙග් මුදලක් ෙම් 
ආයතනෙය් තිෙබන බව දුටුවාම ඒ අය පුදුම වුණා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් මම ෙයෝජනාවක් ෙම් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. සමුපකාර ක්ෙෂේතෙය් ඔක්ෙකෝම අද එන්ෙන් 
පළාත් සභාවටයි. මමත් එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් ෙවලා පළාත් 
සභා පාලනය තුළ පධාන ඇමතිවරෙයකු විධියට කටයුතු කළා. 
මම තමයි එදා වැඩිම පනත් සංඛ්යාවක් ෙගනාෙව්. ඒ තුළින් වයඹ 
පළාෙත් හැම ෙදයක්ම දියුණු කිරීමට කටයුතු කළ, පඥප්ති ෙගනා 
ෙකෙනක් මම. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් ෙකොමිෂන් පත් කර, 
සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ පවත්වා  කටයුතු කළ ෙකෙනක් විධියට මට 
කනගාටුයි, අන්තිමට ෙමය කඩා වැෙටන ආකාරය දැක්කාම. අද 
උෙද් මාකඳුෙර් සණස බැංකුවට CID එකත් ගිහිල්ලා ඔක්ෙකෝම 
පරීක්ෂණ කළා. ඒ බැංකුෙවන්  ෙකෝටි ගණන් ගහලා. ගිය සතිෙය් 
ෙකොළඹ තිෙබන මෙග් අමාත්යාංශයට අහිංසක ෙකෙනක් 
පැමිණියා. ඒත් ඔය කියන බැංකුෙව් ලක්ෂ විස්සක් තැන්පත් 
කරලා. ඒ නිසා මම ෙමතැනදී කියන්ෙන්, ෙම් ෙදක සමුපකාරය 
කියන ක්ෙෂේතය තුළට ඇතුළත් විය යුතුයි කියායි. ෙමොකද, 
සමුපකාරය කියන ලියා පදිංචිය තුළ තමයි, microfinance ඇතුළු 
ගෙම් අහිංසක රජෙය් ෙසේවකයා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයා, 
ඒ වාෙග්ම කටුගම්ෙපොළ, මාකඳුර වාෙග් පළාත්වල ෙගොවි 
මහත්වරුන්, කම්කරු මහත්වරුන් විශ්වාසයක් ඇති  කරෙගන 
මුදල් තැන්පත් කරන්ෙන්. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම කඩා වැටී ෙගන 
එනවා.  

මම පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවාලීමට දවස් තුනකට ඉස්ෙසල්ලා 
අවසන් රැස්වීම කැ ෙඳව්වා. මම පළාත් එක්ක ෙබොෙහොම ෙහොඳ 
සම්බන්ධයක් ඇති කර ෙගන කටයුතු කළා. එයට ලංකාෙව්ම 
පළාත් ෙල්කම්වරුන් පැමිණියා; පධාන ඇමතිවරුත් පැමිණියා.  
මම ලජ්ජා නැහැ. මම ආඩම්බරෙයන් කියනවා. ෙගෞරවය දිය යුතු 
තැනට අපි ෙගෞරවය දිය යුතුයි. බස්නාහිර ෙකො මසාරිස්වරයා 
විධියට ෙහොඳ ෙකෙනක් සිටිෙය්. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී එතුමාත්, 
දකුෙණ් සමුපකාරවල අයත් අතර මහා ඝට්ටනයක් ඇති වුණා. ඒ 
ඝට්ටනය අවසානෙය් කළුතර එක්තරා විශාමික civil servant 
ෙකෙනක් කිව්වා, "නැහැ. මෙග් සමිතිය ෙහොඳට කරනවා" කියා. 
උඩුගම්ෙපොළ මහත්මිය තමයි ෙකොමසාරිස් විධියට සිටිෙය්. එතුමිය 
මට වාර්තා ලබා දුන්නා. අවුරුදු අටකින් audit කරලා නැහැ. මම 
ඇසුවා, "සභාපතිතුමා, ඔබතුමා දැන් ඔෙහොම කථා කළාට, අවුරුදු 
අටකින් audit කරලා නැහැ ෙන්ද?" කියා. එතෙකොට නිශ්ශබ්ද 
වුණා. උතුරු පළාෙතනුත් පධාන ඇමතිවරුන්, ෙල්කම්ලා සහ ඒ 
නිලධාරින් පැමිණ සිටියා. උතුෙරන් පැමිණි අය මට කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? ඒ අය ගැන මම ආඩම්බර ෙවනවා. ඒ අයට මම ගරු 
කරනවා.  

ඒ අය කිව්වා, "We have no problem; we have no 
corruption" කියා. ඒ කියපු වචනෙයන්මයි  මම ෙම් කියන්ෙන්. 
ෙම් සමුපකාරය හා microfinance කියන ආයතන ගාමීය 
ආර්ථිකය තුළ පසු ගිය කාලෙය් රුපියල් බිලියන ගණන් ගහලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා අහිංසක මිනිසුන්ෙග් සල්ලි. ෙම්වා නවත්වන්න 
ඕනෑ. ගෙම් ආර්ථිකයක් දියුණු කරන්න බැහැ, ෙම් අහකින් එන 
කාඩ්ෙබෝඩ් සමාගම් ඇති ෙවලා. අපට ආපදාවක් පැමිණියාම 
හදවතක් වශෙයන් තිෙබන්ෙන්, සමුපකාරයයි. ගං වතුරක් ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙවනත් ඕනෑම ආපදාවක් ෙවන්න පුළුවන්. වයඹ පළාත් 
සභාෙව් උඩුබද්දාෙව් සමුපකාරෙය් වංචාවල් ඔක්ෙකෝම සිදු ෙවලා, 
විසුරුවන්න සූදානම් ෙවලා තිබියදී ඡන්දෙයනුත් දිනුවා. මම ඒ 
ගැන දන්නවා. අර ෙකොමසාරිස්වරයා පළාත් සභාෙව් ෙද්ශපාලන 
අතෙකොළුවක් ෙවලා. ඔහු පඥප්තිෙය් ෙද්වල් ෙවනස් කර කර 
කටයුතු කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සංෙශෝධනය ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් විය යුතුයි කියලා මා හිතනවා. 
සමුපකාර බැංකු 52ක් තිෙබනවා. ඒවාෙය් තිෙබන රුපියල් 
බිලියන ගණනක මුදල් ආරක්ෂා කෙළේ නැත්නම් ෙම් රෙට් 
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ආර්ථිකය දියුණු කරන්න බැහැ. ග ෙම් මිනිහාෙග් සල්ලි තැන්පත් 
කරලා තිෙබන ඒ ආයතනවලට  හරි පාලනයක් ඕනෑ. ගරු 
අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම වැදගත් 
එකක්. ඒක ෙහොඳ වැඩක්. ෙම් සංෙශෝධන  එම පනත් ෙකටුම්පතට 
ඇතුළත් කළ යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මාෙග් යුතුකම වන්ෙන් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමයි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.05] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ක්ෂුදමූල්ය සමාගම් හා 

ව්යාපාර නියාමනය කිරීමටත්, අධීක්ෂණය කිරීමටත්, ක්ෂුදමූල්ය 
රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන පිළිබඳව යම් කිසි නියාමනයක් සිදු 
කිරීමටත් අද ඉදිරිපත් කළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඇත්තටම 
වැදගත් වන්ෙන්, පධාන වශෙයන්ම මූල්යමය වශෙයන් අසරණ 
ෙවලා ඉන්න, මූල්යමය වශෙයන් ශක්තියක් නැති අහිංසක ජනතාව 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පැත්ෙතන්. විවිධ 
මූල්ය සමාගම්, මූල්ය ආයතන මඟින් ෙනොමඟ ගිය ජනතාව පසු ගිය 
කාලය පුරාම විශාල වශෙයන් උපවාස, උද්ෙඝෝෂණ කරපු අවස්ථා 
අපි දැක්කා. ඒ අතර සිටි බහුතරයක් වුෙණ් ෙසේවෙයන් විශාම යන 
විට තමන්ෙග් විශාම වැටුප, පාරිෙතෝෂිකය, අර්ථ සාධක 
අරමුදෙලන් ලැබුණු මුදල් ටික බැංකුවල ෙපොලී අනුපාතය අඩු නිසා 
එවැනි ආයතනවල තැන්පත් කළ අය. තවත් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
සිටියා -අදටත් ඒ අය ඉන්නවා- මැද ෙපරදිග රටවල රැකියාවලට 
ගිහිල්ලා අවුරුදු 10ක්, 15ක් තිස්ෙසේ අමාරුෙවන් එකතු කර ෙගන 
ආපු සල්ලි ටික ඒ ආයතනවල තැන්පත් කරපු. අවුරුදු 10ක්, 15ක් 
රටින් පිට සිටියාම ඒ අයට ෙම් රට ඇතුෙළේ ආර්ථිකයක් හදා ගන්න 
කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන පහසුම කමය තමයි 
වැඩි ෙපොලියක් ලබා ෙදනවාය කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙදන ෙමවැනි 
ක්ෂුදමූල්ය ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කරන එක.   

විෙද්ශගත ෙවලා, ජීවිෙත් තිෙබන ඔක්ෙකෝම බර, කරදර 
දරාෙගන ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා අවුරුදු 10ක්, 15ක් එක දිගට 
වැඩ කරලා ෙම් රටට ආවාට පස්ෙසේ, ෙම් තිෙබන ජීවන වියදමට 
ගැළෙපන ආකාරයට සාධාරණ ජීවිතයක් හදාෙගන නිදහෙසේ ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් කමය ඒකයි කියලා ඔවුන් කල්පනා කරනවා. ඒක 
තමයි ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව. ඉතින් එවැනි බලාෙපොෙරොත්තු 
ඇති කරන ආකාරෙය් විවිධ පචාරණ යාන්තණ ෙම් ක්ෂුද මූල්ය 
ආයතන - microfinance companies - හරහා කර ෙගන යනවා. 
එවැනි සමහර මූල්ය සමාගම්වල ඒ පචාරණ කටයුතුවලට මැදිහත් 
වුෙණ් ලංකාෙව් සුපකට අය. සමහරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් 
නිෙයෝජනය කළා. ඒ උද්ෙඝෝෂණ කරපු තැන්වලට ගියාම විෙද්ශ 
රැකියාවල නියුක්තව හිටපු මධ්යම පාන්තිකෙයෝ අපට කිව්ෙව්, ''අපි 
ෙම් ආයතනය විශ්වාස කෙළේ අහවල් කීඩකයා හිටපු නිසායි, ඒ 
දැන්වීෙම් අහවල් නිෙව්දකයා හිටපු නිසායි'' කියලා. ශී ලංකා ගුවන් 
විදුලි සංස්ථාෙව් නිෙව්දන කටයුතු කළ පධානීන් ඒ දැන්වීම්වල  
පචාරණ කටයුතුවල  හිටියා. ඒ අය හිටපු නිසා අපි ෙම්ක විශ්වාස 
කළා කියලා තමයි ඒ අය කිව්ෙව්. ඒ මඟින් බරපතළ තත්ත්වයක් 
ඇති වුණා. භාණ්ඩ විකුණනවා වාෙග්ම තමයි ෙම් මූල්ය ජාවාරමත් 
අෙළවි කෙළේ. ඒවා අදත් සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් වන විට පිරමිඩ් 
කමයට භාණ්ඩ අෙළවි කිරීම හරහා මූල්ය ජාවාරමක් සිදු කරමින් 
යනවා. ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාෙව්දීත් ඒ ගැන සඳහන් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමහිදී solar power 
එකක් ෙදනවා කියනවා. ෙකෙනකුට මුලින්ම ඒ solar power එක 
මිලදී ගන්න ෙවනවා. රුපියල් 65,000ක් විතර දීලා ඒක මිලදී 
ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ පුද්ගලයා තව පස් ෙදෙනක් ඒ දාමයට 

එකතු කර ගන්න ඕනෑ. එතෙකොට ඒ පස ් ෙදනාෙගන් අර 
පුද්ගලයාට ගණනක් හම්බ ෙවනවා. ඒක හැම දාම ඔහුට හම්බ 
ෙවනවා කියලා ෙපන්වනවා. ෙවෙළඳ පචාරණ උපකම අනුව ඒ 
ලැෙබන ගණන හදලා ෙපන්වනවා. ලක්ෂ ගණනක් මුදල් ලැෙබන 
බව ෙපන්වනවා. හැබැයි, පළමුවන රුපියල් 65,000 ඔහු ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ පළමුවන රුපියල් 65,000න් ඒ ආයතන  network එකක් 
හදනවා. එෙහම ෙලොකු network එකක් හදා ෙගන හදා ෙගන 
යනවා. "Global Financial Network", "Bestlife" වාෙග් විවිධ 
නම්වලින් ඒවා පවත්වා ෙගන යනවා. ෙම් ජාවාරමට හසු වන 
මිනිස්සු හැම දාම ගම්වල ඉන්නවා. සාමාන්යෙයන් ගම්වල හුඟක් 
මිනිස්සු ෙම් network එකට හසු ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් පිරමිඩ් 
කමයට හසු වුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. නමුත් ඒවා නියාමනය 
කරන්න, ඒවා සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි කරන්න, ඒවා ගැන 
ෙහොයලා බලන්න යාන්තණයක් ෙමෙතක් ඇති ෙවලා නැහැ; 
ෙමෙතක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
අවශ්යතාවක් හැටියට තිබුණු ෙදයක්. පසු ගිය දවස්වල ''දඬුවම්'', 
''දැඩි දඬුවම්'', ''සක්විති'' වාෙග් විවිධ නම් බිහි වුෙණ් ෙම් කියාවලිය 
නියාමනය ෙනොවුණු නිසායි. ෙම් කියාවලිය නියාමනය ෙනොවුණු 
නිසා එහි පතිඵලයක් හැටියට තමයි ඒ ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා 
අද ෙම් සම්මත කරන ෙද් පනතකට විතරක් සීමා ෙනොකර, ගම් 
මට්ටමට  ෙගන යා හැකි යාන්තණයක් හැදීම අවශ්ය ෙවනවා. 

ඇත්තටම ඒ කියාවලියට හසුෙවන මිනිස්සු ඉතාම අහිංසක, 
අසරණ මිනිස්සු. ඒ අය මැද ෙපරදිග රැකියාවලට ගිහිල්ලා එන 
මිනිස්සු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ මිනිස්සු ඉතාම සූක්ෂ්ම විධියට ෙම් 
ජාවාරමට එකතු කර ගන්න පුහුණු කරපු කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඒ 
ජාවාරමට හසුවන ජනතාව ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් 
ෙකටුම්පතක් සම්මත වුණාට විතරක් මදි, ඒක යාන්තණයක් 
විධියට කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ඒ යාන්තණය ගමට යන්න 
ඕනෑ. ඒ යාන්තණය පිළිබඳව දැනුවත්භාවය ගමට යන්න ඕනෑ 
කියන  ෙද් තමයි අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
ෙකෙරන නිසා වැදගත් කාරණා කිහිපයක් කියන්න තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දවෙසේ ආණ්ඩුව වැට් 
බදු වැඩි කිරීම කළා. ෙම් වැට් බදු වැඩි කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙතොග, 
සිල්ලර ෙවෙළඳාමට අදාළව ආණ්ඩුව සියයට 15 දක්වා වැට් බද්ද 
වැඩි කළාය කියලා සාමාන්ය ජනතාව ෙකොෙහන්ද දැන ගත්ෙත්? 
මම ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් ඇහුෙවොත්, ෙමොන 
ෙමොන භාණ්ඩවලටද ෙම් වැට් බද්ද අයිති ෙවන්ෙන් කියලා 
ඔබතුමන්ලා ෙපෞද්ගලිකව දන්නවාද? Scan එකක් කර ගන්න 
ෙකනා ඊෙය් scan එක කර ගත්තාම ෙගවන්ෙන් එක ගණනක්. අද 
scan එක කර ගන්න ෙකොට තව ගණනක්. ඊෙය් X-ray එක කර 
ගන්න ෙකොට එක ගණනක්. ඊෙය් කර ගත්තු එක නැවත   අද කර 
ගත්ෙතොත් තව ගණනක්. ෛවද්ය ගාස්තුවලට ෙම් බද්ද අදාළ 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ.  
ෛවද්යවරු, channeling centresවලට ඇවිල්ලා කියනවා, 
"ෙම්කට දැන් වැට් බදු අය කරනවා" කියලා. තවත් ඒවා  කියනවා, 
"අය කරන්ෙන් නැහැ" කි 

අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පුරාම මම ෙහව්වා ෙම් වැට් බද්දට 
අදාළව තිෙබන නීතිය ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් බද්ද වැඩි කිරීමට 
අදාළ ෙතොරතුරු ෙකොෙහන්ද මට දැන ගන්න තිෙබන්ෙන් කියලා 
ෙහව්වා. ෙම් මෙග් ෙම්සය උඩත් ඒ විස්තර නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පුස්තකාලෙය්ත් ඒ විස්තර නැහැ. Website එකට 
ගියාම වැට් බදු වැඩි කළාය කියන භාණ්ඩ හා ෙසේවා ලැයිස්තුව 
තිෙබනවා. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "Supply of 
healthcare services." ඒ අනුව බද්ද ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන් 
"supply of healthcare services". වලට. "Healthcare services" 
කියන්ෙන් ෙමොනවාද? කාට හරි කියන්න පුළුවන්, "ෙම්කට නැහැ, 
ෙම්කට තිෙයනවා" කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

SMSවලින් වැට් බදු වැඩි කරන කමය තමයි දැන් ආණ්ඩුෙව් 
බදු වැඩි කරන කමය. ෙම් වැට් බද්ද මැයි 2වැනි දා ඉඳලා 
බලාත්මක ෙවනවා. මැයි 2වැනි දා ඉඳලා බලාත්මක ෙවනවා නම් 
ෙම් රෙට් ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා දැන ගන්න, තමන්ට 
අයිති ෙමොකක්ද, නැත්ෙත් ෙමොකක්ද කියලා. වැට් බදු වැඩි කරන 
එක ෙහොඳ නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙකොෙහොම 
මස් කරනවාද කිව්ෙවොත්, ෙම් රෙට් ජනතාව දන්ෙන් නැහැ, 
තමන්ට අයිති බද්ද ෙමොකක්ද, නැති බද්ද ෙමොකක්ද කියලා.  

ආණ්ඩුව කියනවා, සිල්ලර ෙවෙළඳාමට, ෙතොග ෙවෙළඳාමට 
අයිතියි, ෙබෙහත්, ෛවද්ය ෙසේවා නිදහස් කියලා. එවනවා ඒ 
විධිෙය් SMS එකක්. ඒෙකන් තමයි රෙට් ජනතාව වැට් බද්ද ගැන 
දන්ෙන්.  ඒ බදු ගැන ගැසට් නිෙව්දනයකින් දන්වලා නැහැ. ෙම් 
බද්ෙදන් නිදහස් කෙළේ ෙමොනවාද, ෙමොන ෙමොන ක්ෙෂේතද කියලා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දන්ෙන් නැහැ; ජනතාව දන්ෙන්ත් නැහැ. 
ඉතින් ඒක නිසා අද ෛවද්ය ආයතනවල ෙම් බද්ද පැනවීම ෙලොකු 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙරෝහල්වලට ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. හැම ක්ෙෂේතයකම එෙහම තමයි තිෙබන්ෙන්. 
"Supply of goods or services to any specified projects other 
than housing projects."  නිවාස ව්යාපෘතිවලට අමතරව තිෙබන 
අෙනක් ඒවා නිදහස් කරනවා. ඒ විධියට තනි වාක්යෙයන් 
කියන්ෙන්. "Supply of Telecommunication Services" 
කියනවා. ඒක ෙටලිෙෆෝන් බිලට ෙකොෙහොමද අදාළ ෙවන්ෙන්? 
ඒක Wi-Fiවලට අදාළ ෙවනවාද? ඒක Internetවලට අදාළ 
ෙවනවාද? "Telecommunication services" කියන එෙකන් 
ෙකොයි ෙකොටසටද අදාළ නැත්ෙත්? අදාළ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ලයිට් බිලට බද්ද එනවාද, ෙටලිෙෆෝන් බිලට බද්ද එනවාද? ෙමොන 
භාණ්ඩවලට එන්ෙන්? ෙමොන භාණ්ඩවලටද නැත්ෙත්? ෙම් කරුණු  
රෙට් ජනතාව දැන ගන්න ඕනෑද, නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
හිතනවා, "නැහැ,  ශී මුඛෙයන් පිට ෙවච්ච ගමන්, SMS එෙකන් 
කියපු ගමන් රෙට් ජනතාව ෙම් බද්ද ෙගවන්න ඕනෑ" කියලා. අද 
ෙලොකු පශ්නයක් ෙම්ක. ෙරෝහලකට ෙරෝගියා  ඇතුළු ෙවනෙකොට 
තිෙබන ගණන ෙනොෙවයි එළියට යන ෙකොට තිෙබන්ෙන්. ෙලඩා 
ඉස්පිරිතාෙලට යනෙකොට යන්ෙන් අෙත් එක මුදලක් තියාෙගන. 
හැබැයි, වැට් එක ගැහුවාට පස්ෙසේ තව මුදලක් ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්.  

එක මන්තීතුෙමක් කිව්වා, රුපියල් 100ට තිෙබන ෙටලිෙෆෝන් 
බිල රුපියල් 125ක් ෙවනවා කියලා.  තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ රුපියල් 
100කින් රුපියල් 44ක් ගන්නවා බදු හැටියට.  

ෙමොකද ෙම් සියයට 15ට අමතරව තවත් ඒවා තිෙබනවා. 
ඒවාත් අදාළ කරනවා. NBT එෙක් පරාසය වැඩි කරනවා.  
එතෙකොට අද ආණ්ඩුවට ජීවත් ෙවන්න තිෙබන එකම කමය 
ජනතාවෙග් ෙබල්ල මිරිකලා හම්බ කර ගන්න එකයි. ආණ්ඩුවක් 
නැත්නම් අපි හම්බ කර ගන්න ෙද් කාලා අපි ජීවත් ෙවනවා කියලා 
ඇත්තටම රෙට් ජනතාව හිතන එක සාධාරණයි. ෙමොකද, 
ආණ්ඩුවක් තිෙබන එෙකන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  ආණ්ඩුවට හම්බ 
කර ගන්න  ෙසොයා ෙදන්න  සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙනත් ජනතාවටයි.  
ඒ නිසා ආණ්ඩුවට හම්බ කර ෙදන්නයි, තමන්ෙග් දරු පවුලට 
කන්න ෙදන්නයි, තමන්ට ජීවත් ෙවන්නයි ෙම් තුනම  රෙට් 
ජනතාවට කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.   

ෙමෙහම ගිෙයොත් ෙවන්ෙන් තමන්ෙග් දරු පවුලට කන්න 
ෙදන එක පැත්තකින් තියලා ආණ්ඩුවට කන්න ෙදන්න ෙසොයන්න 
ෙවන එකයි. මිනිස්සු වැඩ කරන්න ඕනෑ. ෙගොවියා ෙගොවිතැන් 
කරන්න ඕනෑ; කම්කරුවා කම්කරු වැෙඩ් කරන්න ඕනෑ; රජෙය් 
ෙසේවකයා රාජ්ය ෙසේවෙය් වැඩ කරන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 

අයට වැඩ කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් තමන්ට ජීවත් ෙවන්න 
ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුවට ජීවත් ෙවන්නයි. ඇයි, තමන් රුපියල් 100ක් 
හම්බ කෙළොත් රුපියල් 50ක් විතර ආණ්ඩුවට ෙදන්න ෙවනවා. 
තමන්ට ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 50ක්වත් නැහැ. ෙම් බදු ගැහිල්ල 
නිසා අද ඒ තත්ත්වයට තමයි පත් කර තිෙබන්ෙන්. ෙවනත් එකක් 
තබා, අඩු තරමින් ෙම්ක අදාළ වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා  
මිනිස්සු දන්ෙන් නැහැ,  දැන ගන්න කමයක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
හදන්ෙන්ත් නැහැ.  

මම අහන්ෙන් මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න කවුද ඒ ගැන දන්ෙන්? පක්ෂ ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව  අවංකව නැඟිටලා කියන්න, ෙම් බද්ෙද් ෙමොන ෙකොටසද 
අදාළ, ෙමොන ෙකොටසද අදාළ නැත්ෙත් කියන එක ඔබතුමන්ලා 
කවුරු හරි දන්නවාද?  කාට හරි නිලධාරි මහත්මෙයකුට කියන්න 
පුළුවන්, "ඒ අය ඒවා දැන ගන්න ඕනෑ,   එෙහම දැන ගන්ෙන් 
නැතිව කථා කරන්න එපා" කියලා. නමුත් ෙම්ක තමයි ඇත්ත. අද 
ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.  ආර්ථිකය ගැන කථා 
කරන නිසා විෙශේෂෙයන්ම  මම ඒ කාරණය අවධාරණය කරන්න 
ඕනෑ.  

දැන් ඔබතුමන්ලා නීති පනත් හැටහුටහමාරක් හදනවා. පනත් 
නම් හදනවා. දැන් ෙම් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙලොකු පනත් 
ෙකටුම්පතක්. දැන් ෙම් ගැන පචාරක කටයුතු කරන්න පුළුවන්, 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලට ෙපන්වන්න පුළුවන්, ෙලෝක බැංකුවට 
ෙපන්වන්න පුළුවන්, ෙමන්න දැන් අපි ක්ෂුද මූල්ය ව්යාපාර 
නියාමනය කරන්න පටන් අර ෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා.  ණය 
ෙදන කට්ටියට කියන්න පුළුවන්, පනත තිෙබන නිසා. ෙම් කාලය 
තුළ ෙම් විධියට හැදූ පනත් කීයක් තිෙබනවාද කියලා බලන්න.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ය ටෙත් 
පසම්පාදන ෙකොමිසම හැදුවා. ෙකෝ, පනත? ජාතික විගණන 
ෙකොමිසම හැදුවා. ෙකෝ, පනත?  විගණකාධිපතිතුමා  ජාතික 
විගණන පනත හදලා; සකස් කරලා ඔක්ෙකොම කරලා, ඒ කටයුතු 
සියල්ල ඉවර කරලා කැබිනට් එකට යැව්වා. පසු ගිය දවස්වල 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් නැවතත් ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා, ගරු 
අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා වෙග්  කට්ටිය දමලා අනු 
කමිටුවක් පත් කළා. අනු කමිටුවක් හැදුෙව් ෙමොකටද? ඒ, ජාතික 
විගණන පනෙත් තිෙබනවා  රජෙය් නිලධාරින්ෙග් අතින් වරදක් 
සිද්ධ ෙවනවා නම්, එම රජෙය් නිලධාරින්ෙග් අතින් සිද්ධ වන 
වැරදි සම්බන්ධෙයන් අධිභාර පැනවීෙම් හැකියාවක් තිෙයන්න 
ඕනෑ කියලා. ඒක නිලධාරින්ට අල්ලන්ෙන් නැහැ. දැන් අපට 
ෙග්ම ෙදන්නයි එන්ෙන් කියලා ෙම්ක අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්ට 
දිරවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? අෙනක් කට්ටියෙග් 
වැරදි ෙසොයන්න පුළුවන්. හැබැයි, රජෙය් ඉහළ නිලධාරින්ෙගන් 
වැරදි වුෙණොත්  ඒවාට අධිභාර පනවන්න බැහැ. ඒ කට්ටිය අතින් 
වැරදි ෙවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දැන් ජාතික විගණන පනත මස් 
කරන්න අනු කමිටුවකට - subcommittee එකකට - දීලා 
තිෙබනවා. ආර්ථික පතිපත්ති අමාත්යවරයා හැටියට ගරු 
අගමැතිවරයා ජාතික විගණන පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවාය කියලා පතිපත්ති පකාශනෙය් තිෙබනවා. විගණන 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව හදලා තිෙබනවා. යහපාලනය ගැන රෙට් 
පම්ෙපෝරියක් තිෙබනවා. ඒ ගැන පතිපත්ති පකාශනෙයනුත් කියා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම වගකිෙමන් කියනවා, ඒකට අවශ්ය 
බලතල අඩු කරලා ෙම්ක මස් කරලා ශුද්ධ කෙළොත් එෙහම ෙම් 
පිළිබඳව අපි රෙට් ජන මතයක් ඇති කරනවාය කියලා. ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඔක්ෙකොම ෙසල්ලම් කරන්ෙන් මහ 
ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාට දීලා තිෙබන ජනවරමට පිටුපාමිනුයි.  

ජනවරම තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? ජනවරම තිෙබන්ෙන් එක 
නිලධාරි කට්ටියකට එක නීතියකුයි, එක ෙද්ශපාලනඥයන් 
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කට්ටියකට එක නීතියකුයි, තවත් කට්ටියකට තවත් නීතියකුයි 
හදන්න ෙනොෙවයි. වැරදි කරනවා නම් ෙමොන නිලධාරියා වැරදි 
කළත් වැරදියි. අධිභාර පනවනවා නම් ඒක කාටත් එකයි. ෙවන්න 
ඕනෑ ෙද් ෙමොකක්ද? නිලධාරින් හැෙදන්න ඕනෑ නම් හැෙදන්න 
ඕනෑ, "අපි වැරදි ෙනොකර ෙම්කට උදවු කරන්න ඕනෑ" කියන 
පැත්ෙතනුයි. එෙහම ෙනොෙවයි දැන් ෙම්ක හැෙදන්ෙන්.  දැන් 
ෙම්ක මස් කරලා තමන්ට ගැලෙවන්න පුළුවන් විධියටයි සකස ්
කරන්න යන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ෙම්වාත් එෙහම තමයි. 
ෙම්වා ගැනත්  අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් "ෙහොඳයි, හැබැයි ටිකයි" 
කියන එකයි.  ෙමොකද ෙහේතුව?  ෙම්වා ෙගෙනන්ෙන්  ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදල හරි, ෙලෝක බැංකුව හරි සන්ෙතෝෂ කරලා ණය 
ටිකක් ගන්න ෙපන්වන්න විතරක් නම් වැඩක් නැහැ. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත. අද ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. රෙට් ආර්ථිකය 
තුළ පරණ ෙද්ම සිදු වන තත්ත්වයක් තමයි ෙපෙනන්න 
තිෙබන්ෙන්.  පරණ විධියට පරණ ෙබෝතල්වලටම  වයින් පුරවා 
ෙගන යන විධියක් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. 

ඒ කමෙව්දයයි ෙම් සිදු වන්ෙන්. ඒක තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන 
පශ්නය. ඒ නිසා මට ලැබී තිෙබන ෙම් ෙකටි ෙව්ලාව තුළ 
විෙශේෂෙයන් මම ෙම් කාරණාව අවධාරණය කරන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා එතුමාෙග් 
කථාෙව්දී බැඳුම්කර ගනුෙදනුව පිළිබඳවත් මතු කළා. ෙම් කරුණ 
මම සභාපතිත්වය දරන ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
විෂයටත් අදාළ ෙදයක් නිසා ෙම් පිළිබඳවත් මම කරුණු දක්වන්න 
ඕනෑ. ඇත්තටම ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡාව පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිද්ධ වුණා. හැබැයි, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරීමත් 
එක්ක ඒ සාකච්ඡාව නතර වුණා.  අපි නැවතත් මහ බැංකුව ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට කැ ෙඳව්වා. ඒ කැඳවපු 
ෙවලාෙව්දී ෙම් විමර්ශනය නැවතත් දිගටම පවත්වාෙගන යන්න 
ඕනෑය කියලා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව  තීරණයක් 
ගත්තා. හැබැයි, එතැනදි ගැටලුවක් ඇති වුණා.  

ඒ ෙවලාෙව්දී ෙම් විමර්ශනය සම්බන්ධෙයන්  විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සෘජු මැදිහත්වීමක් සිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ. විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සහභාගිත්වයක් තිබුණා 
වුණාට, ඒ කියාවලිය මුළුමනින්ම සිද්ධ වුෙණ් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පත් කරපු අනුකමිටුවක් මඟින්. ඒ නිසා නැවත 
ෙම් කාරක සභාව ඒ සියලු ෙල්ඛන අරෙගන,  විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් මැදිහත් කර ෙගන ඒ පිළිබඳව විමර්ශන 
කටයුතු ආරම්භ කළ යුතුව තිෙබනවා. එම කටයුතුවල ආරම්භයක් 
හැටියට ෙම් වන ෙකොට විගණකාධිපතිතුමාත් මූලික ෙවලා 
විගණන අංශෙය් ෙවනම ඒකකයක් මහ බැංකුෙව් පිහිටුවා 
තිෙබනවා.  ඊට අදාළ ෙමෙහයුම දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 
එම විගණන ඒකකය මඟින් පසු ගිය  කාලෙය් විවාදයට ලක් වූ  
බැඳුම්කර ගනුෙදනුව පිළිබඳවත්,  ෙමෙතක් සිදු වූ සියලු ගනුෙදනු 
පිළිබඳවත්, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මතු කළ මාර්තු 29 
දක්වා වන බැඳුම්කර ගනුෙදනුව පිළිබඳවත් සවිස්තර වාර්තාවක් 
ෙම් වනෙකොට සකස් ෙකෙරමින් තිෙබනවා. එම වාර්තාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා,  ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාව තුළ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. පක්ෂ විපක්ෂ 
සියලුම මන්තීවරුන්ට ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවලා, අවශ්ය නම්  ඒ 
ෙවනුෙවන්  විෙශේෂඥ සහෙයෝගයත් ලබාෙගන, ෙමතැන සිද්ධ 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ 
පැහැදිලි චිතයක් ලබාගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම 
ෙදගිඩියාවක් තබා ගන්න අවශ්ය නැහැ.   

ෙමොන තරාතිරෙමන් හරි, ෙමොන බලපෑමකින් හරි, ෙම් රාජ්ය 
මූල්ය සම්බන්ධෙයන් වූ වංචනිකයන්ව, ෙහොරුන්ව ආරක්ෂා 
කරන්න කවුරු උත්සාහ කළත්, ඒ වංචනිකයන් කවුද කියන එක  
ෙහළිදරව් කරන්න අපි කටයුතු කරනවාය කියන එක මම 

පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් කියනවා. ඒ ගැන ෙදගිඩියාවක් තියා ගන්න 
එපා. එම කියාවලියට මැදිහත් වන්න කියලා බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාටත්, එතුමා නිෙයෝජනය කරන කණ්ඩායෙම් සියලු 
ෙදනාටත් මා  ආරාධනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
කාරණා තමයි මට අවධාරණය කරන්න තිෙබන්ෙන්. මූලික 
වශෙයන් මම මතු කරන කාරණාව ෙමයයි. රජය හැටියට ජාතික 
විගණන පනත් ෙකටුම්පත මස ්කරන්ෙන් නැතිව; ඒෙක් බලතල 
කප්පාදු කරන්ෙන් නැතිව කියාත්මක කරන්න කියන බලපෑම අපි 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම වැට් බදු පනවා ජනතාවට බර පැටවීෙම්  ෙමම 
නරුම කියාවලියට  අෙප් විෙරෝධය පළ කරනවා.  අඩු තරමින් 
රෙට් ජනතාවට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලිව දැනගැනීෙම් අයිතිය 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒ සඳහා වග කිවයුතු ඇමතිවරයකුෙගන් 
නිසියාකාර පැහැදිලි කිරීමක් ෙකෙරන බවක් අපට ෙපෙනන්ෙන් 
නැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා එනවා, යනවා, ඉන්නවා ෙපෙනනවා, 
ආෙය් නැති වනවා.  එතුමා හිටපු ගමන්  invisible ෙවනවා. ඒ 
නිසා වගකීමකින් යුතුව ෙම් කාරණාව රටට පැහැදිලි වන්න ඕනෑය 
කියන ෙද් අවධාරණය කරමින්, ක්ෂුද මූල්ය ව්යාපාර සම්බන්ධ 
නියාමනය ෙවනුෙවන් ෙම් ගත් කියා මාර්ගය ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව යහපත් විධියට රෙට් ජනතාවට පතිඵල 
ලැෙබන ආකාරයට කියාත්මක විය යුතු බව අවධාරණය කරමින් 
මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.23] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ක්ෂුදමූල්ය පනත් 

ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ගරු  සභාෙව් අදහස් දක්වන ෙම් 
ෙවලාෙව් මටත් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

අද රෙට් පවතින ධනපති ආර්ථික සංවර්ධනයත් එක්ක ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඇති නැති පරතරය වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
කරුණ මම කියන්න කැමැතියි. අද ගමට සම්පත් ගලා යෑෙම් 
පවණතාව අඩුයි. ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 43ක් ලබන්ෙන් 
ෙඩොලර් ෙදකක පමණ ආදායමක්  කියන එක  පසු ගිය අය වැය 
විවාද අවස්ථාෙව්දී රජය පිළිගත්තා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් දැනට 
තිෙබන ආදායම් පරතරය දිහා බැලුෙවොත් සියයට 20ක් වන 
ෙපොෙහොසතුන් රෙට් මුළු ආදායෙමන් සියයට 50ක් බුක්ති විඳිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දුප්පත්ම 
සියයට 20 අතට යන්ෙන් සියයට 4.5යි. ඉතිරි සියයට 60ට තමයි 
ඉතිරි ෙකොටස ෙබෙදන්ෙන්. ෙමෙහම පරතරයක් තිෙබන ෙවලාෙව් 
ෙම් ධෙන්ශ්වර ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිය ෙගන යනෙකොට, 
ගමට සම්පත් ගලා යෑම අඩු වන විට ඇත්ත වශෙයන්ම ගෙම් 
ජනතාවෙග් මිලදී ගැනීෙම් ශක්තිය හීනවනවා.ඒ නිසා ගෙම් ජීවත් 
වන සුළු පරිමාණ ව්යවසායකයන් ඉතාම අමාරු සහගත 
තත්ත්වයක ඉන්න බවක් අප දකිනවා. ඔවුන් ජීවත් වීම පිළිබඳව 
ෙලොකු අරගළයක ඉන්ෙන්. සාමාන්ය බැංකුවකින් ඔවුන්ට ණය 
මුදලක් ලබාගන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒෙක් කමෙව්දයත් පුළුල් 
වැඩියි. ඒ නිසා ෙම් ක්ෂුද මූල්ය කමෙව්දය අප වැනි රටවල වඩා 
ජනපියයි. ෙම් කමය ජනපිය නිසා එය අද ෙපොලීකාරයාෙග් කාර්ය 
භාරය ඉෂ්ට කරනවා. කිසිදු නියාමනයක් නැති, කිසි 
විධිමත්භාවයක් නැති ෙම් වාෙග් ආයතන ගමට ඇවිත්, ගෙම් 
ජනතාවෙග් සල්ලි ටික අරෙගන, සමහර ෙවලාවට ඒ ආයතන ඒ 
පෙද්ශවලිනුත් ඈත් ෙවලා යනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් පනතක් 
මඟින් ෙමවැනි කටයුතු නියාමනය කිරීම වැදගත් කියන එක තමයි 
අප කල්පනා කරන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න 
කැමතියි, ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය රජය ෙම් කටයුතු කරන්න  
ෙලොකු උත්සාහයක් ගත්ත බව. ඒ රජෙය් හිටපු ෙකෙනක් හැටියට 
මා එය කියන්න ඕනෑ. ගාමීය ව්යවසායකයන්ෙග් දිළිඳුභාවය තුරන් 
කිරීෙම් අරමුණින් අප විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කළා. 
දිළිඳුභාවය සියයට 2කින් අඩු කරන්න, විරැකියාව සියයට 2කින් 
අඩු කරන්න -ඒ පදනම මත- ලක්ෂ පහක් ගාමීය ව්යවසායකයන්, 
සුළු පරිමාණ ව්යවසායකයන් රට ඇතුෙළේ නිර්මාණය කරන්නත්, 
එයින් සියයට 10ක් මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන් බවට පත් 
කරන්නත් අප වැඩසටහන් දියත් කළා. මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් 
තිබුණු සමහර ආයතන පාවිච්චි කරලා,  සෘජුව ගමට මැදිහත් 
ෙවලා, ඒ මුදල් ලබාදීෙම් කමෙව්දය අප ආරම්භ කළා. මම 
කියන්න කැමැතියි, අද ඒවා බැංකු බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව. 
ජාතික භාර අරමුදල ඉන් එකක්. ඒ වාෙග් ආයතන සෘජුව ගමට 
ගියා. ගමට ගිහින් ගෙම් බැංකුවකින් රුපියල් 25,000ක්, 50,000ක් 
ගන්න බැරි ව්යවසායකෙයෝ ෙහොයලා ඒ අයට මුදල් ලබාදුන්නා. ඒ 
නිසාම එය සමහර  දිස්තික්කවල නව බැංකු විධියට සකස් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ක්ෂුද මූල්ය 
කමෙව්දෙය් වටිනාකම මත ඇත්ත වශෙයන්ම ගම ඇතුෙළේ 
ස්වයංව ඉතිරි කිරීෙම් කමෙව්දයට ෙයොමු වුණු, තමන්ෙග් ආර්ථිකය 
හැඩ ගස්වා ගන්න මඟ පෑදුණු, තමන් කරන කර්මාන්ත කටයුතු 
දියුණු කරගන්න පුළුවන් පරිසරය එදා නිර්මාණය වුණා. දැන් ඒක 
හුඟක් ෙවලාවට අඩාළ ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒ කාරණය 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි.  

අප ෙම් මුළු රටම අරෙගන බැලුෙවොත්, උතුෙර් එල්ටීටීඊ 
තරුණයන් හිටිය බව අපි දන්නවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අප දැක්කා, 
ෙම් අවි ගත්ත කැරැල්ලක් මතු වුෙණ් සමාජ පශ්න නිසා බව; සමාජ 
විෂමතාව නිසා බව. එය ෙවනස් කරන්න, ඒ අය පුනරුත්ථාපන 
කියාවලියට ෙයොමු කරලා ඒ කඳවුරුවල අප පුහුණුව ලබාදුන්නා. 
NVQ සහතිකය දුන්නා. ෙම් සහතිකය  දීපු අයට ඒ ගම් ඇතුෙළේ 
තමන්ෙග් පවුලත් එක්ක ෙහොඳින් ජීවත් වීෙම් පරිසරය හදන්න ඒ 
අයට ණය කමෙව්දයත් අපි හඳුන්වා දුන්නා. උපරිමය රුපියල් 
250,000ක් වන ණය කමය, සියයට හතෙර් ෙපොලියට අප 
ලබාදුන්නා. අද සියයට හතෙර් ෙපොලියක් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? 
අපි ෙම් අනුව පළමුවැනි පියවෙර්දි කමානුකූලව එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට සම්බන්ධ ෙවලා හිටපු අයෙගන් 1,755ෙදෙනකුට 
පමණ ෙම් ණය මුදල් ලබා දීලා, අපි ලබා දීපු පුහුණුව මත ඒ 
පරිසරය ඇතුෙළේ තමන්ට පුරුදු ජීවන කියාවලිය කරෙගන යන්න 
අවස්ථාව සලසා දුන්නා. තමන්ෙග් ආර්ථිකය සවිබල ගන්වන්න 
අවශ්ය ආධාර  -ඒ ණය කමෙව්දය-  අප සකස් කළා .  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යුද්ධෙයන් ආපදාවට 
පත් වුණු, තම ගම් බිම් අත්හැර ගිය තවත් අය හිටියා.  තමන්ෙග් 
කෘෂි බිම් අතහැර ගිය අය හිටියා. ෙම් අය හිටිය 
අසහනකාරිත්වෙයන් මුදවන්න අප කටයුතු කළා. මට ෙම් 
ෙවලාෙව් ඒ සංඛ්යාව හරියටම කියන්න අමාරුයි. නමුත්, දළ 
වශෙයන් කිව්ෙවොත්, 3,516ක් පමණ සංඛ්යාවකට ෙම් සහන 
ලබාදීෙම් කියාවලිය අරෙගන ගියා. ඒ අය තමන්ෙග් නිවාසය 
අසලම කඩය දමාගත්තා. ඒ සහනය තුළින් තමන්ෙග් කුඹුර 
කරන්න උත්සාහ ගත්තා. විවිධ කෘෂි ෙබෝග වවන්න උත්සාහ 
කළා.        

කටු වැල් බටු වැව්වා, මිරිස් වැව්වා, ගස්ලබු වැව්වා. ඒ වාෙග්ම 
ධීවර කාර්මිකෙයෝ උම්බලකඩ ෙව්ළුවා. ඒ මුදල් ධීවර 
කර්මාන්තයට ෙයොමු ෙකරුවා. ක්ෂුදමූල්ය කමෙව්දය ඔස්ෙසේ  ෙම් 

තත්ත්වයට පත් කරන්න සාමූහික කමයක් නිර්මාණය කළා.  ඒ 
අනුව ඒ අයෙග් සමිතිය හදලා, ඒ අයට මුදල් ලබා දීලා එම 
කමෙව්දය සකස් කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් අරෙගන ගියා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 

මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
( மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் 

மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 

and Muslim Affairs) 
Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA  took the Chair. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අද අපි මුහුණ ෙදන සමාජ ගැටලුෙව් ෙමම පරතරය ෙවනස් 

කරන්නට නම්,  ඇත්ත වශෙයන්ම ගමට සම්පත් ගලා යෑෙම්, 
ගමට ධනය ගලා යෑෙම් කමෙව්දයකට අපි පරිවර්තනය කරන්න 
ඕනෑ. ඒ කමය තුළින් තමයි, ඒ අයෙග් ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය 
කර, පවුල් එක්ක සතුටින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරය හදන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ වාෙග් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා.  

2016 වන විට  එවැනි ව්යවසායකයන් ලක්ෂ 5ක පමාණයක් 
තනන්න සැලසුම් කරමින් සිටියා. එය ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් 
කියාවලිෙය්දී පහසු ණය කම සකස් කර දීම මඟින් සමහර පධාන 
බැංකුවලින් ණය මුදල් ලබා ගැනීෙම්දී ඔවුන් මුහුණ ෙදන 
දුෂ්කරතා මඟහරවන්න පුළුවන්. ගමට ගිහින් ගෙම් එවැනි 
ව්යවසාවයකයන් හඳුනා ෙගන, ඒ ව්යවසායකයන් සමඟ සමීප 
ෙවලා කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුවත්කම ලබා දීලා, ඒ ලබා 
ගන්නා මුදල් ඉතිරි කිරීෙම් කමෙව්දයකට ෙයොමු කිරීම තුළ 
පමණයි, ඒ පවුල් ඒකකෙය් ජීවන තත්ත්වය දියුණු කිරීමට 
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමැතියි, ඉතිරි කිරීෙම් කමෙව්දයට අපි ඔවුන්ව ෙයොමු 
කරවන්ෙන් නැත්නම් අපි කවර කමෙව්දයක් ෙගනිච්චත් වැඩක් 
නැහැයි කියලා. ෙම් පරිෙභෝජනවාදී සමාජය ඇතුෙළේ ෙමොන තරම් 
මුදලක් අපි සංසරණෙය් ෙයෙදව්වත් අපට රටක් හැටියට 
ආෙයෝජනය කරන මුදෙල් පතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන් මූල්ය විනයක් ඇති සමාජයක් රට ඇතුෙළේම හැදීම 
තුළිනුයි. ඒක ෙලෙහසි නැහැ.  

අද ෙම් පරිෙභෝජනවාදී සමාජය ඇතුෙළේ ෙනොෙයක් 
ආකාරෙයන් ඇස, කන, දිව, නාසය පිනවන භාණ්ඩ පිළිබඳ තමයි 
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[ගරු චන්දසිරි ගජදීර  මහතා] 
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පචාරණෙය් තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම්වාට හැම මිනිෙසක්ම ෙයොමු 
වනවා. ඉතින්, ඒ පචාරණයත් එක්ක මිනිස්සු ෙයොමු වන විට ඒ 
මිනිසුන්ෙග් මනස සකස් කර දීලා, ඉතිරි කිරීෙම් කමෙව්දය 
පිළිබඳව දැනුමක් ලබා දීලා, එවැනිම බැංකු මඟින් ඒ ඉතිරි කිරීෙම් 
කමෙව්දය ගැන ගෙම් අය දැනුවත් කිරීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කළ 
යුතුයි. ඒ අනුව, එය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය තත්ත්වය ගමටම 
ඇතුළු ෙවලා අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. එවැනි තත්ත්වයක් 
ෙගොඩනැඟුෙවොත් අෙප් බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබයි. එෙහම නැත්නම් ෙම් ෙගන යන මූල්ය කමය 
තවත් ආයතනික කමෙව්දයක් බවට පරිවර්තනය කරලා, ඒක 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කරමින් ධනපති පන්තියට 
වාසිවන මූල්ය කමෙව්දයකට පරිවර්තනය කරනවා නම් අෙප් 
අෙප්ක්ෂා ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා හැමවිටම ගම ඇතුෙළේ 
ව්යවසායකයන්ෙගන් පතිලාභ ලබා ගන්නා ආකාරෙය් මූල්ය 
රක්ෂණයක් ඔවුන්ට ලබා දීම තුළින්  ඇත්ත වශෙයන්ම ඔවුන්ෙග් 
ජීවන තත්ත්වය දියුණු කරන්න අවශ්ය පරිසරය ෙම් ක්ෂුදමූල්ය 
කමෙව්දය මඟින් සකස් කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එය 
කරන්න නම් මනා කමෙව්දයක් ඕනෑ වනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඒ සඳහා යම් පදනමක් සඳහන්  කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් පදනම පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රජය විසින් 
අවධානය ෙයොමු කරපු කියාවලියක්. ඒ පිළිබඳව අපි අවධානය 
ෙයොමු කළා පමණක් ෙනොෙවයි, එය පාෙයෝගිකත්වයට 
ෙගොඩනැඟුවා. ඒ පාෙයෝගිකත්වෙය් පතිඵලය ගෙම් ජනතාවට 
දැනුණා. අද වන විට ඒවා ගම් ඇතුෙළේම බිඳ වැටිලා අවසානයි. 
නිවැරදි සමීක්ෂණයක් කෙළොත් දැන ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා, පසු ගිය කාලෙය් ගෙමන් මතු ෙවච්ච සුළු 
ව්යවසායකයන් අද මහා ෙඛ්දවාචකයකට මුහුණ දීලා අවසානයි 
කියලා. මධ්ය පරිමාණෙය් ව්යවසායකයා ෙඛ්දවාචකයකට මුහුණ 
දීලා අවසානයි. සුළු කර්මාන්තකරුවා ෙඛ්දවාචදකයකට මුහුණ 
දීලා අවසානයි. ඒ අයට තමන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය දියුණු කර 
ගන්න අවශ්ය පරිසරය හදන මූල්ය කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතු 
වනවා. එය ධනපති පන්තියට පමණක් හිමි විය යුත්තක්  ෙනොෙවයි. 
ගෙම් අහිංසක ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ෙගොඩනඟන්න අවශ්ය 
කරන පරිසරය හදන එක අෙප් යුතුකමක් වනවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙගන යන ඕනෑම කියාවලියකදී අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන බව පකාශ කරන ගමන් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
microfinance - ண்நிதியளிப் ச் சட்ட லம் சம்பந்தமான 
விவாதத்தில் ேபசுவதிேல நான் மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எனக்கு ன்  ேபசிய ன்னாள் 
அைமச்சர் ெகளரவ சந்திரசிறி கஜதீர அவர்கள் 
கூறியைதப்ேபால, கடந்த ஆட்சிக் காலத்திேல இவ்வாறான 
Microfinance ஐ நைட ைறப்ப த் வதற்கான பல்ேவ பட்ட 
சட்ட லங்கள் மற் ம் வழி ைறகள் உ வாக்கப்பட்டன. 
கடந்த ஆட்சியிேல ெகளரவ ெப ல் ராஜபக்ஷ 
அவர்க ைடய தைலைமயில் குறிப்பாக ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைமச்சின் லம் அ  ெதாடர்பிேல 
பல்ேவ பட்ட நிதிெயா ங்குகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

இ ந்தா ம், அ  எங்க ைடய ெபா ளாதாரத்ைத 
ைமயாகக் கட் ெய ப்பவில்ைல. அதாவ  இந்த 

நாட் ேல இ க்கின்ற வ ைமைய ஒழித்  
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்காகக் ெகாண் 

வரப்பட்ட அந்த ைறைம ைமயான ெவற்றிையத் 
தரவில்ைல.  

இன்ைறய அரசாங்கம் நிதி வழங்குகின்ற, கடன்கைள 
வழங்குகின்ற, கிராமிய மட்டத்திேல திய ெதாழில் 

யற்சிகைள ேமற்ெகாள்கின்ற மற் ம் கிராமிய மட்டத்திேல 
ெதாழில்கைள ஆரம்பிப்பதற்கும் குறிப்பாக ெபண்க ைடய 
ெபா ளாதாரத்ைத வளப்ப த் வதற்குமாக ெசயற்ப கின்ற 
குறித்த நிதி நி வனங்கைள மற் ம் கம்பனிகைள ஒ  சட்ட 
ஒ ங்கின்கீழ் ெகாண் வந்  பதி  ெசய்வதற்கும் மற் ம்  
அவற் க்கான ேசமிப்  ைறகைள ேமற்பார்ைவ ெசய்  
ெநறிப்ப த் வதற்குமாக இன்  இந்தச் சட்ட லத்ைதச் 
சமர்ப்பித்தி ப்பைதயிட்  நாம் மிக ம் மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறாம்; அதைனப் பாராட் கின்ேறாம்.   

சாியான சட்டங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் மத்திய 
வங்கியின்கீழ் பதி ெசய்யப்படாமல் ஒவ்ெவா  தனியார் 
நி வன ம் கம்பனிக ம் தாம் வி ம்பியப  இந்த 
நைட ைறகைளக் ைகயாள்கின்ற காரணத்தினால் மக்கள் 
பல்ேவ பட்ட ன்பங்கைள ம் யரங்கைள ம் 
சந்திக்கின்றார்கள். நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல சாியான சட்ட 
நைட ைறக க்கு உட்படாத ைறயில் இவ்வா  கடன் 
ெகா க்கின்ற பல நி வனங்கள், அந்த மக்க ைடய 
வ ைமையப் பயன்ப த்தி கிராமம் கிராமமாகச் ெசன்   
எந்தவிதமான அரச அங்கீகார மில்லாமல் அவர்க க்குக் 
கடன்கைளக் ெகா க்கிறார்கள். கடன்கைளக் கட்டாதேபா  
கிழைம வட் , மாத வட்  என்  பல்ேவ பட்ட திய திய 

ைறகைளக் ெகாண் வ கிறார்கள். இந்த வட் கைள, 
கடைனக் கட்ட யாமல் எங்கள  மாவட்டத்திேல ன்  
ெபண்கள் தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்ட ர்ப்பாக்கிய நிைல ம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அமீர் அ  
அவர்க ம் ெகளரவ உ ப்பினர் வியாேழந்திரன் அவர்க ம் 
இங்கு இ க்கிறார்கள். அவர்க க்கும் இந்த விடயம் நன்றாகத் 
ெதாி ம். அண்ைமயிேல  சக்தி ாி.வி.யில் ெகளரவ உ ப்பினர் 
வியாேழந்திரன் அவர்க டனான ஒ  கலந் ைரயாட ல் 
இந்த விடயம் ெதாடர்பாக அவர் குறிப்பிட்டைத நா ம்  
பார்த்ேதன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இவ்வா  ெசயற்ப கின்ற நிதி நி வனங்கள் மத்திய 
வங்கியின்கீழ் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். மத்திய வங்கியின் 

திய ஆ நராக மிக ம் அ பவ ள்ள, திறைமவாய்ந்த 
ஒ வரான அர்ஜுன மேகந்திரன் அவர்கள் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற இந்த ேநரத்தில், குறிப்பிட்ட 
நிதி நி வனங்கள் சாியான சட்ட ைறக க்குள் சாியான 
ேசமிப் க்கேளா ம் ேமற்பார்ைவேயா ம் ெசயற்படக்கூ ய 
விதத்தில் இந்தப் திய சட்ட லத்ைதக் ெகாண்  
வந்தி ப்பைத நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம்.  

ேம ம், ஸ் ம்கள் இஸ்லாமிய மார்க்க சட்ட 
அ ப்பைடயிேல வட் ேயா  எந்தெவா  சம்பந்தத்ைத ம் 
ைவத் க்ெகாள்ள யா ; வட் த் ெதாழி ல் அவர்கள் 
ஈ பட யா  என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். இன்  இந்த 
நாட் ேல இஸ்லாமிய வங்கி நைட ைற ெசயற்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற . இலங்ைக வங்கி, மக்கள் வங்கி ேபான்ற  
எல்லா வங்கிகளி ம் இன்  சாதாரண conventional bank 

1513 1514 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

நைட ைறக டன் இஸ்லாமிய 'ஷாீஆ'  நைட ைறைய ம் 
ெசய்வதற்கு அ மதி வழங்கப்பட் க்கின்ற . இலங் 
ைகயிேல அமானா வங்கி க்க க்க இஸ்லாமிய 
நைட ைறயிேல ெசயற்ப வதற்கான அங்கீகாரத்ைத மத்திய 
வங்கி ெகா த்தி க்கின்ற . அதைன நாங்கள் 
பாராட் கின்ேறாம். அந்த வைகயிேல இ்ந்த microfinance 
திட்டத்தி ம் கடன் ெகா க்கின்ற நி வனங்கள் வட்  
இல்லாத இஸ்லாமிய நைட ைறைய ம் உள்வாங் 
குவதற்கான நடவ க்ைககைள மத்திய வங்கி ஆ நர் 
அவர்கள்  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அதாவ , ஏைனய 
வங்கிகள் தங்க ைடய ெபா ளாதார நடவ க்ைககளிேல, 
சாதாரண வங்கி நடவ க்ைககளிேல எவ்வா  இஸ்லாமிய 
நைட ைறைய அ மதித்தி க்கிறார்கேளா, அேதேபான்  
மிகக்குைறந்த வட்  தத்திேல கடன்வழங்கும் வைகயில் 
இந்த microfinance திட்டத்ைத ம் நைட ைறப்ப த்த 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

பங்களாேதைஷச் ேசர்ந்த டாக்டர் ெமாகமட் ஸ் 
அவர்கள் அங்கு கிராமிய ெபா ளாதாரத் திட்டத்ைதக் 
ெகாண் வந்  மிகச் சிறப்பான ைறயிேல அதைன 
நைட ைறப்ப த்தியதன் லம் ேநாபல் பாிைச ம் ெபற்றார். 
தற்ேபா  நைட ைறயிேல இ க்கின்ற அவ ைடய அந்தத் 
திட்டம் சர்வேதச ாீதியிேல கழ்ந்  ேபசப்பட்  வ கிற . 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்களிட ம் ெகளரவ 
நிதியைமச்சர் அவர்களிட ம் மத்திய வங்கியிட ம் நான் ஒ  
விடயத்ைதக் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ , இந்த 
microfinance சட்ட லத்தி டாக ஸ் ம்க ம் நிதி 
நி வனங்களி ந்  கடன்கைளப் ெபற்  அவர்க ைடய 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கும் கிராமிய 
மட்டத்திேல இ க்கின்ற ெபா ளாதாரத்ைத வளர்த்ெத ப் 
பதற்குமாக இஸ்லாமிய நைட ைறயிலான வட் யில்லாத 

ைறகைள அதிேல உள்வாங்குவதற்கு தய ெசய்  நீங்கள் 
யற்சிக்கேவண் ம். அந்த வட்  என்ற வசனத்திற்குப் 

பதிலாகப் பல்ேவ பட்ட நைட ைறகள் இஸ்லாமிய 
ைறயிேல அறி கப்ப த்தப்பட் க்கின்றன. அந்த 

நைட ைறயிைன நீங்கள் microfinance இ ம் 
ெகாண் வ கின்றேபா  ஸ் ம்க ம் அதன் சட்ட 
திட்டங்க க்கைமய தங்க ைடய ெபா ளாதார 
வளர்ச்சிக்கான உதவிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட த்தத்தின் காரணமாக 
கிட்டத்தட்ட 89,000 விதைவகள் இ க்கின்றார்கள் என்ப  
உங்க க்குத் ெதாி ம். த்தம், இயற்ைக அழி கள் ேபான்ற 
பல்ேவ  காரணங்களால் அவர்கள் விதைவகளாக 
இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயிேல 
ெபா ளாதாரச் சுைமகைளக் குைறத் க் கிராமியப் 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பேவண் மாக இ ந்தால், 
அவர்க ைடய வ மானத்ைத அதிகாிக்கும் வைகயில் 
ஒவ்ெவா  கு ம்பத்திற்கும் உதவி ெசய்யேவண் ம்.   

வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற மிகப்ெபாிய 
ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனயால் அங்குள்ள மக்கள் இன் ள்ள 
வாழ்க்ைகச் ெசலவினத்ைதத் தங்களால் தாங்கிக்ெகாள்ள 

யாமல் பல்ேவ பட்ட கஷ்டங்கைளச் சுமந் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். ன்னாள்  சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  
அைமச்சர் ெகளரவ சந்திரசிறி கஜதீர அவர்கள் 
இங்கி க்கின்றார். கடந்த ஆட்சியின்ேபா  எல்.ாீ.ாீ.ஈ. 

அைமப்பி ந்த, னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட பல 
இைளஞர்க க்குச் சுமார் 5 இலட்சம் பாய் தம் நிதி தவி 
வழங்கப்பட்ட  அவ க்கும் ெதாி ம். ஆனால், அ  

ைமயாக எல்ேலா க்கும் வழங்கப்படவில்ைல.  
அவ்வாறான இைளஞர்கள் இன் ம் பல  ேபர் 
இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க க்கும் இந்த நிதி தவிகள் 
வழங்கப்படேவண் ம். அவர்க க்கான பயிற்சிகள் வழங்கப் 
பட் க்கின்றன. ஆனால், நிதி தவி வழங்கப்படவில்ைல.  
இங்கு ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் தி மதி விஜயகலா 
மேகஸ்வரன் அவர்கள் ெசால்கின்றார், இன் ம் 12,000 
இைளஞர்கள் அவ்வா  நிதி தவி வழங்கப்படாமல் 
இ க்கின்றார்கெளன் . ஆகேவ, உண்ைமயிேலேய இந்த 
microfinance என்ற திட்டத்தின் லம் அவர்க க்கு அந்த 
உதவிகைளச் ெசய்கின்றேபா தான் அவர்கைள நாங்கள் 
ெபா ளாதாரத்திேல ன்ேனற்ற ம்;  வ ைமையப் 
ேபாக்க ம். மாறாக அரசாங்கத்தி டாக மாத்திரம் 
ஒவ்ெவா  கு ம்பத்தி ைடய வ மானத்ைத ம் 
கட் ெய ப்ப யா .  

நாட்ைடக் கட் ெய ப்பேவண் மாக இ ந்தால், கிராமிய 
மட்டத்தி க்கின்ற ஒவ்ெவா  கு ம்பத்தி ைடய 
வ மான ம் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்.  கு ம்பத்தி ைடய 
வ மானம் அதிகாிக்கப்ப கின்றேபா  கிராமம் கட் ெய ப் 
பப்ப கிற . அத டாக நகரத்ைத அபிவி த்திெசய்  
நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப ம். ெகளரவ தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்தப் பாரா மன்றம் இந்த 
விடயத்திேல அதிக கவனம் ெச த்தேவண் ம். குறிப்பாக  
பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் நிதியைமச்சர் அவர்க ம் மத்திய 
வங்கி ம் இந்த விடயத்திேல அதிக கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். இந்த நைட ைற ைமயான 
ேமற்பார்ைவேயா  இடம்ெப வைத மத்திய வங்கி 
உ திப்ப த்தேவண் ம். இந்தத் திட்டத்ைத நைட ைறப் 
ப த்தி அதிகளவான நிதிகள் இந்த நி வனங்க க்கு 
வழங்கப்ப வ  உ திெசய்யப்பட ேவண் ம். மிகக் குைறந்த 
வட்  தத்திேல அந்த மக்கள் தங்க ைடய 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான வசதி 
வாய்ப் க்கள் ெசய்யப்படேவண் ம்.  ஆகேவ, அந்த வைகயில் 
சகல அரசியற் கட்சிகைள ம் ேசர்ந்த உ ப்பினர்கள் 
எல்ேலா ம் எவ்வித ேபத மில்லாமல் இந்தத் திட்டத்ைத 
ஆதாிக்கின்ேறாம். இந்த microfinance திட்டத்திைன ஸ் ம் 
ச க ம் ைமயாகப் பயன்ப த்தி, அதன் லம் நன்ைம 
ெபறக்கூ ய வைகயிேல இஸ்லாமிய 'ஷாீஆ' 
நைட ைறைய ம் அதிேல உள்வாங்கேவண் ெமன்  
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.47] 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ක්ෂුදමූල්ය පනත් ෙකටුම්පත 

ඉතාම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්. ක්ෂුදමූල්ය පිළිබඳව 
නියාමනයක් සකස් කිරීම සඳහා ඇති වන සංවාදය මා හිතන 
හැටියට අද අෙප් රටට ඉතාමත් වැදගත් වන කාෙලෝචිත 
කාරණයක්.  

1515 1516 

[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා] 
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අද අෙප් චන්දසිරි ගජදීර හිටපු ඇමතිතුමා කථා කළා, 
එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් කරන්නට හදපු වැඩ කටයුතු රාශියක් 
ගැන. හැබැයි ඒ කියපු කරුණු කාරණා රාශිය ඒ ආකාරෙයන්ම 
කළා නම් අද අපට ඒ ගැන ආපහු කථා කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් 
නැහැ, ගරු හිටපු ඇමතිතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු 20ක් ෙම් 
රට පාලනය කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාට දැක්මක්, වැඩසටහනක්, 
වැඩ පිළි ෙවළක් තිබුණා නම් අපට ඒ පිළිබඳව නැවත සලකා 
බැලීමක් කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව එවැනි 
තත්ත්වයක් ෙනොතිබුණු නිසා තමයි, අපි අද නැවතත්  ෙම් 
ආකාරෙයන් ඒවා කාර්යක්ෂම කරලා, අඩු පාඩු සකස් කර ෙගන 
යන වැඩසටහනක් ගැන නැවත කථා කරන්ෙන්.  

බලන්න, අද විෙශේෂෙයන් ස්වීප් ෙවෙළන්දකුෙග් ස්වීප් 
අෙළවිය වුණත් ඉතාමත් වැඩියි. ස්වීප්කරුවා තුන් මං හන්දියට, 
කඩ පිළට, කඩ ෙපොළට එන කල් ජනතාව බලා ෙගන ඉන්නවා. 
අද අපට හැම තිස්ෙසේම අහන්න, දකින්න ලැෙබනවා, නිධන් 
ෙහොරුන් ගැන. අතැන නිධන් හෑරුවාය, ෙමතැන නිධන් හෑරුවාය 
කියන කථාන්දර අනන්ත, අපමාණ අපට අහන්න, දකින්න 
ලැෙබනවා. ඒ එක්කම අපට අහන්න, දකින්න ලැෙබනවා, විවිධ 
ව්යාපාර ගැන. කාලයකට වල්ලා පට්ටා ගැන, කාලයකට හූනන් 
ගැන, කාලයකට කටුස්සන් ගැන, කාලයකට අරලිය මල් ගැන 
අහන්න ලැෙබනවා. එකී, ෙමකී, ෙනොකී බරපතළ ව්යාපාර රාශියක් 
තිෙබනවා. ඒ එක්කම අපට අහන්න, දකින්න ලැෙබනවා, මං 
ෙකොල්ල කෑම් ගැන. ෙම් සියල්ල පිටි පස්ෙසේ තිෙබන කථාන්දරය 
තමයි, ධන හිමි පන්තියක් සහ ඒ ධන හිමි පන්තියට හූල්ලමින් 
නැඟිටින්න හදන ධන අහිමි පන්තියක් පිළිබඳව සිද්ධ වන 
කථාන්දරය. අරලිය මලක් විකුණා ෙහෝ වල්ලා පට්ටා ගහකින් 
ෙමොනවා ෙහෝ මැලියමක්  ෙසොයා ෙගන ෙහෝ ස්වීප් එකක් අරෙගන 
ෙහෝ ඔවුන් දකින සිහිනවලට ළඟා වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ඒ 
ව්යසනය පිළිබඳ කථාව තමයි අලුත්-අලුත් පවණතා තුළින් අපට 
දකින්නට ලැෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණය මුල් කර ෙගන දඬුවම් 
මුදලාලිලා, සක්විතිලා බිහි වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් පරිසරය තුළ, සමාජය 
තුළ බරපතළ විධියට කියාත්මක වනවා, 'ෙඩ්ලි' ව්යාපාරය -දවෙසේ 
ෙපොලියට සල්ලි ෙදන එක-. හැන්දෑවට වවුලන් ඉගිලිලා යනවා 
වාෙග් යන ආකාරයක් හැම ගමකම අපි දකිනවා. 'ෙඩ්ලිකරුවන්' 
හඳුනා ගන්න පුළුවන්.  Full face helmet එක දමා ෙගන, උඩුකය 
හරහා බෑග් එක දමා ෙගන 'ෙඩ්ලිකරුෙවෝ'  දවෙසේ ආදායම 
ෙසොයන්න යනවා. බුලත් විටක් විකුණා ෙහෝ වඩයක්, රට කජු 
ටිකක්, කඩල ටිකක් විකුණා ෙහෝ කමක් නැහැ, එයින් උපයා 
ගන්නා ආදායෙමන් සැලකිය යුතු ෙකොටසක් හැම දාම 
'ෙඩ්ලිකරුවාට' ෙදනවා. ෙමය, අද සමාජය තුළ බහුලව කියාත්මක 
වන කියාවක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පිරමීඩ කථාන්දරය ගැනත් මා කියන්න 
ඕනෑ. එක් ෙකෙනක් පස්ෙදෙනක් ෙසොයනවා. ඒ පස්ෙදනා 
විසිපස්ෙදෙනක් ෙසොයනවා. එෙසේ ෙසොයමින්, ෙසොයමින්, 
ෙසොයමින් යන අතර ඒකට මූලික වන අය තර වනවා. සමාජය තුළ 
පිරමීඩාකාරෙයන් ෙකෝණගතව සල්ලි ෙසොයනවා.  

ගරු මන්තීතුමන්ලා කියපු කරුණු කාරණා අවුරුදු 20ක කාලය 
තුළ එතුමන්ලා හරියාකාරව කළමනාකරණය ෙනොකරපු නිසාත්, 
ඒ පිළිබඳව නිසි අධීක්ෂණයක් ෙනොකරපු නිසාත් තමයි රජයක් 
හැටියට අපට නැවතත් ෙම් සමාජ පවණතාව පිළිබඳව සලකා 
බලන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙමය ඉතාමත්ම 
ෙහොඳ පවණතාවක්; ඉතාමත්ම ෙහොඳ කටයුත්තක්. අපි රජයක් 
හැටියට කාෙග  කාෙගත් සහෙයෝගෙයන් ෙම් කටයුතු කරන්න 
ඕනෑය කියා මා හිතනවා. මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් ෙඩොලර් 
මිලියන ගණන්, රුපියල් මිලියන ගණන් බැංකුවලට ෙපොලු තියද්දි,  

ස්වයං රැකියාවක් ආරම්භ කරන්නටවත් රුපියල් 25,000ක, 
රුපියල් 50,000ක, රුපියල් 100,000ක තරෙම් මුදලක්වත් 
බැංකුවකින් ෙහෝ මූල්ය ආයතනයකින් ගන්න බැරිව සිටින අසරණ 
අය අද අනන්ත අපමාණ පමාණයක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ෙමන්න 
ෙම් මිනිසුන්ට අත් වැලක්    අපි සපයන්න ඕනෑ. අඳුෙර්  ඉන්න ෙම් 
අයට ෙවොට් සියයක බල්බයක් ෙනොෙවයි, පුංචි කළා මැදිරි එළියක් 
තරෙම් ෙහෝ  එළියක්  පත්තු කරන්න තිෙබනවා නම් එය  ඉතා 
වටිනවා. විෙශේෂෙයන් මම ඒ සඳහා මෙග් සහෙයෝගය පළ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම එය ඉතාමත් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් හැටියට මම 
සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
තව ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. මම ළඟ ෙබොත්තමක් තිෙබනවා. 
ෙමය කමිසයකට පැළඳීම සඳහා සකස් කරන ලද ෙබොත්තමක්. 
මම ඊෙය් ඉඳලා ෙම් ෙබොත්තෙම් අයිතිකරුවා කවුද කියලා 
ෙහොයනවා. මම ඒ ෙබොත්තම ඇහුළු ෙව් ෙම් සභා ගර්භෙය් මැද 
තිබිලායි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අගමැතිතුමාෙග්. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මම අගමැතිතුමාෙග් කමිසය දිහා බැලුවා. අගමැතිතුමාෙග් 

කමිසෙය් ෙබොත්තම් කැඩිලා නැහැ. අගමැතිතුමා ෙම් ආකාරෙය් 
ෙබොත්තම් පළඳින්ෙන් නැහැ.  

ෙම් ෙබොත්තෙම් අයිතිකාරයා ෙහොයා ගන්නත් මම 
මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමා ඇතුළු ෙම් කණ්ඩායෙම් සහෙයෝගය 
පතනවා. ෙමොකද, මම අලුත් මන්තීවරෙයකු හැටියටයි  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. මමත් සාමාන්යෙයන් 
ෙබොත්තමක් ෙදකක් ඇ රෙගන ටිකක් හුළං වදින්න තමයි එළිෙය් 
ඇවිදින්ෙන්. ගැටවර කාලෙය්, තරුණ කාලෙය්   අපිත් ෂර්ට් එෙක් 
ෙබොත්තම් ඇරෙගන තමයි හි ටිෙය්.  

"ගෙම් ෙකෝපි කෙඩ්  ෙදන්නා ෙදපැත්ෙත් දාම් අදින්ෙන් - 
ගැටව් කථාබහට කඩ එළිපත්ෙත් රංචු ගැෙහන්ෙන්" ඒ ගීතෙයන් 
කියනවා වාෙග් යුගයක් අපටත් තිබුණා. හැබැයි, අ පි 
ෙද්ශපාලනඥයින් බවට පත්ෙවලා, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අෙප් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතත් සමඟ ෙබොත්තමට තිෙබන 

සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙම් තිෙබන විෂමාචාර තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න තමයි මම 

ෙම් ෙබොත්තම සම්බන්ධ කරන්න හදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එෙහම 
ෙබොත්තම් ඇරෙගන හිටපු යුගයක් මෙග් ජීවිතෙය්ත් තිබුණා. 
ගැටවරෙයෝ, තරුණ ෙකොලු ගැටව් හැටියට හිටපු කාලෙය් අපිත් 
කමිසෙය් ෙබොත්තම් ඇරෙගන තමයි හිටිෙය්. හැබැයි, අපි 
මන්තීවරු බවට පත් වුණාට පස්ෙසේ, මහජන නිෙයෝජිතයන් බවට 
පත් වුණාට පස්ෙසේ අපි ජනතාවට ආදර්ශයක් විය යුතු නිසා 
දන්ෙනම නැතිව අ ෙප් ෂර්ට්වල ෙබොත්තම් කර ළඟටම පියවා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත්තා. ඒ ආකාරයට අපි ෙබොෙහොම ආදර්ශවත් මිනිසුන් බවට පත් 
වුණා. පාෙද්ශීය සභා   ෙව්, පළාත් සභාෙව් හිටපු අපි අෙප් ගම්වල 
ජනතාව පාර්ලිෙම්න්තුවට එව්ෙව් කමිසෙය් තිෙබන ෙබොත්තම් ටික 
ඇරෙගන රස්තියාදුකාරෙයෝ වාෙග් ඉන්න ෙනොෙවයි, ඒ ෙබොත්තම් 
ටික පියවාෙගන ෙබොෙහොම ලස්සනට  ෙගෞරවනීය මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට වැඩ කරයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි. හැබැයි,  ෙම් ෙබොත්තෙම් අයිතිකාර 
මන්තීවරයා,  ජනතාව විසින් පත් කරනු ලැබූ කවුරුන් ෙහෝ 
මන්තීවරෙයක්. ඒ ගම්වල ජනතාව කමිසෙය් කර පියවලා 
තමන්ෙග් ආදරණීය මහජන නිෙයෝජිතයා හැටියට එවන ඒ 
මන්තීවරයාෙග් ෙබොත්තම් ෙමතැන ඉන්න රස්තියාදුකාර පිරිසක් 
විසින්  කඩනවා නම්,  ඔහුව නිරාවරණය කරනවා නම් මම 
හිතන්ෙන් ඒක සාපරාධී වැරැද්දක්. ඒ සාපරාධී වැරැද්ද පිළිබඳව  
අෙප් කනගාටුව ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් පකාශ කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, සමහර ෙවලාට ෙම් ෙබොත්තම, - [බාධා කිරීමක්] 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා, මම කියන ෙද් අහන්න. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් නිසි වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොගත්ෙතොත් ෙම් 
ෙබොත්තම කවදා ෙහෝ දවසක දතක් ෙවයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිසි 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොගත්ෙතොත් ෙම් ෙබොත්තම කවදා ෙහෝ දවසක 
ශරීරයක අතක් ෙවයි. අපි අලුත් මන්තීවරුන් හැටියට, - 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අපි අලුත් මන්තීවරුන් හැටියට, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔය ෙබොත්තම ගැන ෙසොයා බලන්න ෙබොත්තම සභාගත 

කරන්න බැරිද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 

මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අපත් ගම්වල මිනිස්සු; අපිත් ගහ ගත්ත මිනිස්සු; අපත්  ගුටි 

කාපු මිනිස්සු. හැබැයි, ෙම් වාෙග් වවුල් රැළ වාෙග්  අපි ගහ 
ගත්ෙත් නැහැ. ගහ ගත්තා නම් අපි ගහ ගත්ෙත් ශීලාචාර විධියටයි. 
ෙම් විධියට හැසිෙරනවා නම්, ෙම් විධියට ආදර්ශයන් අපට ෙදනවා 
නම් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමතියි, ඒ වාෙග් 
ආදර්ශයන් සපයන්න අපිත් ලෑස්තියි කියලා. ඒ වාෙග් ෙද්වල්වලට 
උත්තර ෙදන්න අපිත් ලෑස්තියි. ෙමොකද, බලෙය් හිටිය කාලෙය් 
තිබුණු මැරකම්, චණ්ඩිකම් ටික ඒ විධියටම තිෙබනවා.  

බලය නැති කාලෙය්ත් ඒ විධියට තිෙබනවා. අෙප් අගමැතිතුමා 
අපට හැම තිසේසේම කියන්ෙන්, උපෙදස් ෙදන්ෙන් "ශීලාචාර 
ෙවන්න, විෙව්චන කරා යන්න එපා, නිහතමානී ෙවන්න, 
කාරුණික ෙවන්න" කියලායි. එෙහම උපෙදස් ෙදන තත්ත්වයක් 
තුළ, ෙම් විධියට නිගහ කරනවා නම් ඒ කටයුතුවලට ෙපනී 
සිටින්න අපිත් සූදානම්. මට ලැබී තිබුණු කාලය ඉවරද 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවශ්ය නම් ෙම් ෙබොත්තම  
සභාගත කරන්න මට පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ඔබතුමාෙග් 
කාරුණික මැදිහත් වීම යටෙත්, ෙම් ෙබොත්තෙම් හිමිකරුවා මට 
ෙහොයා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙහට උෙද් 9.00ට ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 

ෙසොයා බලන්න පත් කළ කමිටුව රැස් ෙවනවා. ඒකට ඔය 
ෙබොත්තමත් යවන්න. 

මීළඟට, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මන්තීතුමා.   

 
[பி.ப. 3.57] 

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் இந்த உயாிய சைபயிேல  ண்நிதியளிப்  
சட்ட லம் ெதாடர்பான விவாதம் நைடெப வைதயிட்  
நான் மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எனக்கு ன் ேபசிய 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் இங்கு ஒ  பதிைவ 
ஏற்ப த்தினார். ஏற்ெகனேவ இந்த நாட்ைட மாறிமாறி 
ஆண் வந்த அரசாங்கங்கள் இப்ப யான ஒ  சட்டத்ைத 
உ வாக்கிச் சாியான ைறயில் நைட ைறப்ப த்தி 
யி ந்தால் இன்  இந்த உயாிய சைபயில் இந்தச் 
சட்ட லத்ைத ெகாண் வரேவண் ய ேதைவ 
இ ந்தி க்கா . இ ந்தா ம் இன்  இதைனக் 
ெகாண் வந்தைதயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

இந்த நாட் ேல இந்த   microfinance என்ப   அத ைடய 
ேநாக்கத்ைத விட்   இன்   ேவ  திைசயிேல  ெசன்  
ெகாண் க்கின்ற . பங்களாேதஷ் நாட் ேல டாக்டர் 
ெமாகமட் ஸ் அவர்கள் microfinance - ண்கடன் 
நிதிையச் சாியான ைறயிேல ெகாண் வந்  
நைட ைறப்ப த்தினார். அதனால் அவ க்கு ேநாபல் பாிசு 
கிைடத்த . ஆனால், இன்  இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
இந்த microfinance ஐ அல்ல  அதைன  
நைட ைறப்ப த் பவர்கைளப் பார்த்தால் ேநாபல் பாிசு 
அல்ல, ஒ  normal பாிைசக்கூடப் ெபற யா . காரணம், 
இன்  இந்த microfinance என்ப  இந்த நாட் ேல குறிப்பாக 
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கிராமங்கைள ேநாக்கி மிக ம் கீழ்த்தரமான ைறயில் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற . Microfinance இன் 
உண்ைமயான ேநாக்கம் என்ன என்பைத நாங்கள் 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். நிதிைய வழங்கி, ெதாழில் 
யற்சிைய ஏற்ப த்தி அத டாக வ விழந் ேபான, 

வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற மக்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வ தான் அத ைடய 
உண்ைமயான ேநாக்கம்; அதன் தாற்பாியம். ஆனால், எம  
நாட் ல் குறிப்பாக 3 தசாப்த காலமாக த்தத்தினால் 
வ விழந்  ேபாயி க்கின்ற வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களி ம்  ஏன், இலங்ைகயில் ஏைனய 
மாவட்டங்களி ம் இந்த microfinance என்ப  அத ைடய 
ேநாக்கத்ைதவிட்  ேவ  திைசக்குச் ெசல்கின்ற . இங்கு 
பணத்ைதக் ெகா த் ப் பணத்ைத வாங்குகின்ற ஒ  
நடவ க்ைகதான்  நடக்கின்ற . அந்தப் பணத்தின் லம் - 
அந்த நிதிையக் ைகயளிப்பதன் லம் ஒ  ெதாழிைல 
ஏற்ப த்தி அத டாக வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற 
மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப ேவண் ெமன்ற 
அந்த உயாிய ேநாக்கத்ைத விட் விட் , வட்  எ த் ப் 
பணத்ைதக் ெகா க்கின்ற கந் வட் க்காரர்கள்ேபால் இன்  

ண்கடன் நிதிைய வழங்குகின்ற நி வனங்கள் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் ப்பைத நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

குறிப்பாக, எம  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் 
த்தத்தினால் மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டன. நான் 

நிைனக்கின்ேறன், இந்த மாகாணங்களிேல அதிகளவான 
ண்கடன் நிதி நி வனங்கள் 

ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றன என் . வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் 1,05,000க்கும் ேமற்பட்ட விதைவகள் 
இ க்கின்றார்கள். நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேலேய கிட்டத்தட்ட 36,000 
விதைவகள் இ க்கின்றார்கள். இவ்வா  விதைவகைள 
அதிகளவாகத் தாங்கிநிற்கின்ற  இந்த மாவட்டம். வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் கடந்த த்தத்தி ந்  னர்வாழ்  
அளிக்கப்பட்ட ன்னாள் ேபாராளிகள் கிட்டத்தட்ட 12,000 
ேபர் இ க்கின்றார்கள். இவ்வா  பல வழிகளி ம் ெநாந் , 
ெநா ந் ேபாயி க்கின்ற எம  மாகாணங்க க்கு இந்த நிதி 
நி வனங்க ைடய வ ைகயான , மக்கைளக் குழிேதாண் ப் 

ைதக்கின்ற ஒ  ெசயற்பாடாகேவ இ க்கின்ற . குறிப்பாக, 
இந்த ண்கடன் நிதி நி வனங்க டாக பல்ேவ  
பிரச்சிைனகைள இனம்காணலாம். வட்  தத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 20 - 28 தம் 
வைரயான வட் க்ேக நிதிைய வழங்குகின்றார்கள். இந்த 

ண்கடன் நிதி நி வனங்கைளப்ேபால், சில தனியார் 
வங்கிக ம் இப்ெபா  17-18 த வட் க்கு நிதிைய 
வழங்குகின்ற அள க்கு வந் விட்டன. இந் ண்கடன் நிதி 
நி வனங்களில் ேவைல ாிேவார் ஒவ்ெவா  நா ம் 
காைலயில் அழகாகத் தம்ைம அலங்காித் , ஒவ்ெவா  கிராமம் 
கிராமமாகச் ெசன் , அங்குள்ள மக்கைளெயல்லாம் 
கு க்களாக ஒ ங்கிைணத் , அம்மக்க க்கு 20 - 28 த 
வட் க்கு நிதிையக் கடனாகக் ெகா க்கின்றார்கள்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு 
15 - 20க்கும் ேமற்பட்ட ண்கடன் நிதி நி வனங்கள் 20 

தத் க்கும் ேமற்பட்ட வட் க்குப் பணத்ைத வழங்குகின்றன 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அண்மித்த காலத்தில் எம  
மாவட்ட ெசயலகத்தி ம் சாி, பிரேதச ெசயலகங்களி ம் சாி, 

ண்கடன் நிதி நி வனங்கள் கடன ப்பைடயில் நிதிைய 
வழங்குவதாக இ ந்தால், அவற்ைற 12 தத் க்கு உட்பட்ட 
வட் க்குத்தான் வழங்கேவண் ம் என்   அைமச்சர்கள், 

மாகாண சைப உ ப்பினர்கள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், 
அரசாங்க அதிபர், பிரேதச  ெசயலாளர்கள் எல்ேலா மாகச் 
ேசர்ந்  நாங்கள் ஒ  தீர்மானத்ைத எ த்ேதாம். 
இத்தீர்மானமான  கடந்த வ டத் க்கு ன்ன ம் 
எ க்கப்பட்ட ; கடந்த வ ட ம் எ க்கப்பட்ட ; இந்த 
வ ட ம் எ க்கப்பட்ட . ஆனால், இந்த ண்கடன் நிதி 
நி வனங்கள் அந்த வார்த்ைதக க்ேகா அல்ல  அங்கு 
ெசால்லப்பட்டதான கட்டைளக க்ேகா கட் ப்படாமல், 
ெதாடர்ச்சியாக 20-25-28 த வட் க்குக் கடன்கைள 
வழங்கிக்ெகாண் தான் இ க்கின்றன. நாங்கள் 
இ ெதாடர்பில் ேகட்கும்ேபா , அவர்கள் ெசால் கின்ற 
விடயம் என்னெவன்றால், "நாங்கள் மாவட்ட 
ெசயலகத் க்ேகா, பிரேதச ெசயலகத் க்ேகா அல்ல  உள் ர் 
அரசியல்வாதிக க்ேகா கட் ப்படேவண் ய அவசியம் 
இல்ைல. காரணம்,  எங்க ைடய நிதி நி வனங்கள் மத்திய 
வங்கியில் பதி ெசய்யப்பட் க்கின்றன. எங்கைளக் 
கட் ப்ப த் வதற்கு மத்திய வங்கியால்தான் ேம தவிர, 
உங்களால் யா " என் . இன்  இந்நிதி நி வனங்கள் 
மத்திய வங்கியின் அதிகாரத்ைத ைவத் க்ெகாண் , 
கிட்டத்தட்ட அைனத்  உயர்மட்ட அதிகாாிகைள ம் அந்தப் 
பிரேதசத்தி ள்ள உள் ர் அரசியல்வாதிகளின் 
கட்டைளகைள ம் ெசாற்கைள ம் மீறி, மக்க க்கு 
அதிகூ தலான வட்  தத்தில் பணத்ைதக் ெகா த் ,  
வட் ையச் ேசகாித் க்ெகாண் க்கின்றன.  

அ மட் மன்றி, இந்நிதி நி வனங்கள் பணத்ைதக் 
ெகா க்கின்ற ைறைமகூட, அந்த மக்களின் அ வயிற்றில் 
அ க்கின்ற ஒ  ெசயற்பாடாகத்தான் இ க்கின்ற . 
குறிப்பாக, அவர்கள் 50,000 பாய் பணத்ைத வழங்குவதாக 
இ ந்தால், த ல் அக்கிராமத்தில் இ க்கின்ற மக்கள் அந்நிதி 
நி வனத் க்குச் ெசல்லேவண் ம். அவர்கள் அந்த நிதி 
நி வனம் இ க்கின்ற நகர் றத் க்கு வ வதாக இ ந்தால், 30
-40-50 கிேலாமீற்றர் ரம் பயணம் ெசய்யேவண் ம். 
அ மட் மன்றி, அங்ேக வந்  பல மணிேநரம் 
காத்தி க்கேவண் ம். உாிய ஊழியர்கள் அல்ல  அதிகாாிகள் 
இல்லாவிட்டால், அவர்கள் அ த்த நாள் மீண் ம் 
வரேவண் ம். 50,000 பாய் பணத்ைதப் ெப வதற்காக 
இரண் , ன்  நாட்கள் அைலந்தவர்க ம் உண் . 

ண்கடன் நிதி நி வனங்கள் இந்த 50,000 பாய் பணத்ைத 
அவர்க ைடய ெதாழில் யற்சிக்காக வழங்கும்ெபா , 
அதில் 5,000 பாையச் ேசமிப் ப் பணம் என்ற அ ப்பைடயில் 
பி த் வி கின்றன.  

அங்ேக ேசமிப் ப் பணமாக 5,000 பாய் 
அறவிடப்பட்டால், மிகுதியாக உள்ள  நாற்பத்ைதயாயிரம் 

பாயாகும். ேம ம், 1,000 - 2,000 பாய் அளவில் 
documentation fee மற் ம் த்திைரச் ெசல  என்  
பலவிதமான ெசல க க்கும் பணம் அறவிடப்ப கின்ற . 
ஈற்றிேல கிராம மட்டத்தி ந்  கடைனப் ெபற வந்தவ க்கு 
43,000 பாய்தான் கிைடக்கின்ற . கடைனப் ெப பவர் 
ஏைழ விவசாயியாக இ க்கலாம் அல்ல  ஏைழ மீன்பி த் 
ெதாழிலாளியாக இ க்கலாம் அல்ல  விதைவத் தாயாக 
இ க்கலாம்! அந்த 43,000 பாய் பணத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாண்  அவர்கள் ேபாய்வி வார்கள். அவர் 20 - 28 
சத த வட்  கட் வ  அந்த 43,000 பாய்க்கல்ல;  
ஐம்பதாயிரம் பாய்க்குத்தான் அவர் அந்த வட் ையக் 
கட் கிறார். அங்ேக அவாிடமி ந்  ேசமிப்  என்ற 
அ ப்பைடயில் அறவிடப்பட்ட அந்த 5,000 பாய்க்கு 20 
சத த வட்  வழங்கப்ப வதில்ைல. சாதாரணமாக 3 - 4 
சத த வட் தான் வழங்கப்ப கின்ற . இவ்வாறான ஒ  

ைறையத்தான் இந்த நிதி நி வனங்கள் 
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நைட ைறப்ப த் கின்றன. ஒவ்ெவா வாிடமி ந் ம் 
குைறந்த  5,000 பாய் தம் 10 ேபாிடமி ந்  ஐம்பதாயிரம் 

பாய் ெபற் க்ெகாண்  அந்தச் ேசமிப் ப் பணத்ைத 28 
சத த வட் க்கு இன்ெனா வ க்குக் ெகா க்கின்றார்கள். 
கிட்டத்தட்ட இ  ஒ  ெகாள்ைள வியாபாரம்! வடக்கு, 
கிழக்கி ள்ள மாவட்டங்களில் மட் மல்ல, இலங்ைகயின் 
ஏைனய மாவட்டங்களி ம் இேத நைட ைறதான் 
இ க்குெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  ெகாள்ைள 
வியாபாரம்! அந்த ஏைழகளிடமி ந்  ெப கின்ற ேசமிப் ப் 
பணத்ைத இன்ெனா வ க்கு கூ ய வட் க்குக் ெகா க்கின்ற 

ைறயி ம் மிகப்ெபாிய அநீதி நடக்கின்ற .  

ேம ம், கடன் பணத்ைத அறவி ம் ைறையப் பார்த்தால், 
வாராந்தம் அல்ல  நாளாந்தம் பணம் அறவிடப்ப வைதக் 
காணலாம். ஓர் ஏைழ மீன்பி யாளன் ஐம்பதாயிரம் பாய் 
பணத்ைத கடனாக வாங்கி அதிேல ஒ  ேதாணிைய ம் 
மீன்பி ப்பதற்குத் ேதைவயான வைலைய ம் வாங்கி ஆற்றில் 
இறங்குவதற்கிைடயில் அவர் அந்த ஐம்பதாயிரம் பாய் 
பணத்ைத ம் கட்ட ேவண் யி க்கிற . உண்ைமயாக 

ண்கடன் நிதி நி வனத்தின் ேநாக்கம் அ வாக இ க்க 
யா . ெதாழில் யற்சிைய ஊக்குவித்  அந்தத் 

ெதாழில் லம் அவ க்கு கிைடக்கின்ற வ மானத்தில் 
இ ந் தான் அந்தக் கடைன மீளப்ெபற ேவண் ம். ஆனால், 
ேதாணிைய வாங்கிய அந்த ஏைழ மீன்பி யாளன் மீைனப் 
பி ப்பதற்கு ன்ேப அந்தக் கடைன அைடக்க 
ேவண் யி க்கிற . இந்த நிைலயில் அவர் என்ன 
ெசய்கிறாெரன்றால், இன்ெனா  நிதி நி வனத்தில் 
ஐம்பதாயிரம் பாய் பணத்ைதக் கடனாக வாங்குகிறார். 
இவ்வா  ஒேர நபர் 4 - 5 ண்கடன் நிதி 
நி வனங்களிடமி ந்  வட் க்கு பணத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்வார். அைதத் தி ம்பக் கட்ட யாத சூழ ல் 
தற்ெகாைலக்கு யற்சி ெசய்கின்ற நிைலைம அவ க்கு 
ஏற்ப கின்ற . நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 30 - 40 சத தமான 
தற்ெகாைலசார் யற்சிகள் இடம்ெப வதற்கு இந்த 

ண்கடன் நிதி நி வனங்கள்தான் காரணமாகும். சிலர் 
கு ம்பத்ேதா  தற்ெகாைல ெசய்தி க்கிறார்கள். எனக்கு 

ன்  ேபசிய என   மாவட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினரான  
ெகளரவ ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்கள் 3 ெபண்கள் தற்ெகாைல 
ெசய்தி ப்பதாகச் ெசான்னார். நான் இந்த பாரா மன்றத் க்கு 
வ வதற்கு ன்  வாைழச்ேசைனப் பகுதியில் ஒ  ெபண் 
தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்டார்.   

எம  மாவட்டத்தில்  கிராம மட்டத்தி க்கின்ற 
அதிகளவான ஏைழத் ெதாழிலாளர்கைளக் குழிேதாண் ப் 

ைதக்கின்ற ஒ  ெசயற்பாடாகத்தான் இந்த ண்கடன் நிதி 
நி வனங்க ைடய ெசயற்பா  அைமந்தி க்கின்ற . 
அதிகாைலயிேல ெசன்  பணம் அறவி கின்றார்கள்; இர  
ேநரங்களில் ெசன்  பணம் அறவி கின்றார்கள். அந்த 

களிேல ஒன் க்கு இரண்  ெபண் பிள்ைளக ம் 
இ ப்பார்கள். இ ந்தா ம் எப்ப ப் ேபசியாவ , என்ன 
ெசய்தாவ  அந்த பணத்ைதப் பறித் க்ெகாண்  வரேவண் ம் 
என்ப  காைமயாளர் ெசால் ய ப் கின்ற மிக 

க்கியமான விடயம்.  இவ்வாறான ெசயற்பா களால் ச கச் 
சிக்கல்கள், கு ம்பப் பிள கள் என பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் 
நா க்குநாள் அங்கு இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. 
அ வலக ேநரம் என்  அவர்க க்கு ேநர ஒ க்கீ  
கிைடயா . எந்த ேநரத்திலாவ  அந்தப் பணத்ைத 
எவ்வாறாவ  பறித்ெத க்க ேவண் ெமன்பதில் அவர்கள் 

கண் ம்க த் மாக இ ந்  ெசயற்ப கின்றார்கள்.  
தற்ெகாைல, கு ம்பப் பிள , கடன்காரனான நிைலைம 
ேபான்ற நிைலைமகளால் ஒட் ெமாத்த கு ம்ப சூழேல 
சிைதக்கப்ப கின்ற .  

இ  மாத்திரமல்ல, இவ்வாறான microfinance நிதி 
நி வனங்களிடமி ந்  கடன்கைளப் ெப கின்ற 
கு ம்பங்களின் பிள்ைளக ைடய கல்வி வளர்ச்சி ம் 
இதனால் பாதிக்கப்ப கின்ற . ஒன் க்கு ேமற்பட்ட 
microfinance நிதி நி வனங்களிடமி ந்  கடைனப் 
ெப கின்ற ஓர் ஏைழத் தாய், தான் ெபற்ற கடைன எவ்வா  
கட் வ ? காைலயிேலேய நிதி ேசகாிப்பவர்கள் 
வந் வி வார்கேள! அவர்கள் மிக ம் தா மாறாக, 
கீழ்த்தரமாகப் ேபசுவார்கேள! என்ன ெசய்வ ? என்ற 
சிந்தைனயில்தான் நித்திைரக்குப் ேபாவார். அவ்வாறான 
எத்தைனேயா சம்பவங்களினால் இரவில் ப க்கச் 
ெசன்றவர்கள் காைலயில் எ ம்பாமல் இறந் ேபான ண் . 
என்ைனப் ெபா த்தளவில் இந்த ண்கடன் நிதி 
நி வனங்கள் எல்லாம் மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத 
உயர்த்தவில்ைல; அவர்களின் வாழ்க்ைகயில் மலர்ச்சிைய 
ஏற்ப த்தவில்ைல. மாறாக தற்ெகாைல யற்சிையத் 

ண் கின்ற ெசயற்பாட்ைடத்தான் ெசய் ெகாண் க் 
கின்றன. அதற்கு ஆதாரம்தான் நா க்குநாள் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற தற்ெகாைலசார் யற்சிக ம் 
தற்ெகாைலக ம் என்பைத இந்த இடத்தில் நான் 
கூறி்க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த நிதி நி வனங்கள் மிகப் ெபாிய களியாட்ட 
விழாக்கைள நடத் கின்றன. சுகததாஸ 'ஸ்ேர ய'த்தின் 
உள்ளக அரங்கிேல பல இலட்சம் பாய் பணத்ைதச் 
ெசலவழித்  மிகப் பிரமாண்டமான களியாட்ட விழாக்கைள 
நடத் கின்றார்கள். நான் அறிந்தவைரயில் கடந்த 
வ டத் க்கு தல் வ டம் என்  நிைனக்கின்ேறன், எனக்குச் 
சாியாக ஞாபகமில்ைல, இவ்வாறான ஒ  விழா க்காக 
வடக்கு, கிழக்கி ந்  பல பஸ்களில் ஆட்கைள 
ஏற்றிவந்தார்கள். இப்ப ப் பல ேகா  பாய் பணம் 
ெசலவழித் ப் பல்ேவ  விதமான களியாட்டங்கைள 
நடத் கிறார்கள். அவர்க ைடய மாதாந்தக் கூட்டங்கள் மிகப் 
ெபாிய நட்சத்திர வி திகளில் நைடெப கின்றன. இ  
யா ைடய பணம்?  

ஏைழ மக்க க்கு 6 - 8 த மிகக் குைறந்த வட் யில் 
அல்ல  அைத ம்விடக் குைறந்தள  வட் யில்   பணத்ைதக் 
ெகா த்  அந்தப் பணத்தி டாக ஒ  ெதாழில் யற்சிைய 
ஏற்ப த்தி, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த் வ தான் 
இந்த ண்கடன் நிதி நி வனங்க ைடய உண்ைமயான 
ேநாக்கமாக இ க்க ேவண் ம். இைதத்தான் பங்களாேதஷில் 
டாக்டர் ெமாகமட் ஸ் ெசய்தார். ஆனால், இங்கு 
அவ்வாறல்ல. ண்கடன் நிதி நி வனங்களின் 'ேசர்மன்' - 
share holders - அவர்கள்தாம் இலங்ைகயிேல மிகப் ெபாிய 
ேகாடீஸ்வரர்கள். ஏெனன்றால் அவர்கள் 28 -29 த வட் க்கு 
மக்களிடமி ந்  பணத்ைத உறிஞ்சிெய க்கின்றார்கள்.  

இன்  பங்களாேதஷிேல மாத்திரமல்ல மியன்மார், 
தாய்லாந்  ேபான்ற இடங்களில் இந்த ண்கடன் நிதி 
நி வனங்கள் மிகச் சிறப்பாகச் ெசயற்ப கின்றன. அங்ேக 
இ  கிராம மட்டங்களிேல மிகப் ெபாிய ம மலர்ச்சிைய, 
எ ச்சிைய உண் பண்ணியி க்கின்ற . கிராம மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்திேல பாாிய ன்ேனற்றத்ைத ஏற்ப த்தி 
யி க்கின்ற . அங்ேக எவ்வா  ெசயற்ப கின்றார்கள் 
என்றால் சம்பந்தப்பட்ட கு ம்பம் ஒ  ஏைழக் கு ம்பமாக 
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இ ந்தால் அவர்களிடம் பணத்ைதக் ெகா க்காமல் அவர்கள் 
என்ன ெதாழில் ெசய்ய வி ம் கின்றார்கேளா அந்தத் 
ெதாழிைல அவர்க க்கு ஏற்ப த்திக் ெகா க்கின்றார்கள். 
உதாரணமாக அவர்கள் கால்நைட வளர்க்க வி ம்பினால் 
அவர்க க்கு கால்நைடகைள வாங்கிக் ெகா க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, குறித்த கால்நைடகைளப் பராமாிப்பதில்தான் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஈ ப கின்றார்கள். அ  மாத்திரமல்ல, 
அந்த நிதி நி வனங்கள் அங்கு உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற 
பாைலச் சந்ைதப்ப த் வதற்கான வசதிைய ம் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கின்றன. பின்  அதி ந்  வ கின்ற வ மானத் 
ெதாைக ன்றாகப் பிாிக்கப்ப கின்ற . அதாவ , அந்தக் 
கு ம்பத்தி ைடய பிள்ைளகள் ெபற்ேறா க்கான 
ேசமிப் க்காக ஒ  பகுதி. இன்ெனா  பகுதி அவர்கள் 
ெபற் க்ெகாண்ட கடைன அைடப்பதற்கான . எஞ்சிய 
ெதாைக அவர்க ைடய வாழ்க்ைகைய நடத் வதற்கான . 
அந்தவைகயில் அந்தக் கு ம்பத்தின் எதிர்காலத் ேதைவக்கான 
ேசமிப் க்காக ம் நாளாந்த வாழ்க்ைகைய நடத் வதற்காக ம் 
கடைன அைடப்பதற்காக ம் அந்த வ மானம் 
பயன்ப த்தப்ப கின்ற . இலங்ைக தவிர்ந்த சில நா களில் 
இந்த ண்கடன் நிதி நி வனங்க ைடய உண்ைமயான 
ேநாக்க ம் ெசயற்பா ம் இ வாகும். ஆனால், இ  எம  
நாட் ல் தைலகீழாக இ க்கின்ற .  

இன்  ண்கடன் நிதி நி வனங்கள் சில மத்திய வங்கியில் 
பதி  ெசய்யப்பட் ம் சில மத்திய வங்கியில் பதி  
ெசய்யப்படாம ம் ெசயற்பட்  வ கின்றன. அேதேநரம் 
அரசாங்க நி வனங்கள் குறிப்பாக அரச வங்கிகள் மற் ம் 
ச ர்த்தி வங்கிகள் என்பன மிகக் குைறந்த வட் யிேல 
மக்க க்கு இந்தப் பணத்ைதக் ெகா க்க ன்வர ேவண் ம்.   

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ச ர்த்தி வங்கிகளிேல 
கிட்டத்தட்ட 2,500 மில் யன் பாய் ேதங்கிக் கிடக்கின்ற .  
அ  மக்களிடமி ந்  ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பணம். அந்தப் 
பணத்ைத அவர்கள் 4 - 5 சத த வட் க்கு மக்க க்குக் 
ெகா க்கும்ேபா  இந்தத் தனியார் நிதி 
நி வனங்களிடமி ந்   25 - 28 சத த ெகாள்ைள வட் க்கு 
வாங்குகின்ற அந்த நிைல அற் ப்ேபாய்வி ம். ஆகேவ, இந்த 
நிைலைமயில்தான் இந்த ச ர்த்தி வங்கிகள் 
தங்களிடமி க்கின்ற பணத்ைத இந்த ஏைழ மக்க க்குக் 
குைறந்த வட் க்குக் ெகா க்க ன்வர ேவண் ம்; அரச 
வங்கிகள் இவ்வாறான ண்கடன் நிதிகைளக் குைறந்த 
வட் க்குக் ெகா க்க ன்வரேவண் ம். ஆனால் அரச 
வங்கிகளிேலா அல்ல  ச ர்த்தி வங்கிகளிேலா இந்தப் 
பணத்ைத இந்த ஏைழ மக்கள் ெபற வ ம்ெபா  hard barrier 
- க னமான தைடகைள விதிக்கிறார்கள். அவ்வாறான 
தைடகைள நீக்கேவண் ம்.    

இன்  ஒ  கிராமத் க்குப் ேபானால் அங்கு யாைரக் 
காணாவிட்டா ம் ண்கடன் நிதிையக் ெகா த் விட்  
அதைன மீண் ம் அறவி கின்ற ஒன் க்கு ேமற்பட்ட நிதி 
நி வனங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கைள அங்கு காணலாம். 
அங்குள்ளவர்கள் காைலயில் எ ந்  அவர்களின் 

கத்தில்தான் ழிக்க ேவண் ம். அ ேபால், இர  
ேநரங்களில் ட் க் கதைவத் தட்  அந்த நிதிையப் 
ெப கின்ற நிைலைம ம் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ 
இவ்வாறான நிைலயி ந்  எம  ஏைழக் கிராம மக்கைள - 
வ ைமக் ேகாட் க்குக்கீழ் வாழ்கின்ற இ்ந்த மக்கைளக் 
காப்பாற்ற ேவண் மானால் அரசாங்க வங்கிக ம் ச ர்த்தி 
வங்கிக ம் தங்களிடம் இ க்கின்ற பணத்ைத இவர்க க்கு 
குைறந்த வட் க்குக் ெகா க்க ேவண் ம். ஆனால் தனியார் 
நி வனங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், அவர்கள் குைறந்த 
வட் க்கு பணத்ைதக் ெகா ப்பார்கள் என்பதில் எங்க க்கு 
நம்பிக்ைகயில்ைல. 

மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள் இங்கு 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற இந்தச் சட்ட லத்ைதப் பற்றிப் 
ேபசுகின்றேபா ,  இந்த நிதி நி வனங்கள் சாியான 
நைட ைறயின்ப  ெசயற்படாவிட்டால் அவற்றின் உாிமம் 
இல்லாமற் ெசய்யப்ப ெமன்  கூறினார்.  இன்ைறய 
சட்ட லத்தின் பாகம் v, vi, vii என்பவற்ைற 
வாசிக்கின்றெபா , உண்ைமயிேலேய இந்த 'நல்லாட்சி' 
அரசு-இந்த உயாிய சைப இதைனக் காலம் தாமதிக்காமல் 
ேவகமாக அங்கீகாித்  நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன்ப  
ெதாிகின்ற . அவ்வா  நைட ைறப்ப த்தினால், இன்  25 -
28 -30 த வட் ையப் ெபற்  மக்களின் இரத்தத்ைத 
உறிஞ்சிக்கு க்கின்ற ண்கடன் நிதி நி வனங்களிடமி ந்  
நா க்குநாள் தற்ெகாைலக்கு யற்சிக்கின்ற, தற்ெகாைல 
ெசய்கின்ற ஏைழ மக்கைளக் காப்பாற்ற ம்.  நாம் இன்  
கிராம இராச்சியத் திட்டம் என்ெறல்லாம் ேபசுகின்ேறாம். 
ஆனால், கிராமத்திேல மக்கைள இல்லாெதாழிக்கின்ற 
ெசயற்பாடாகத்தான் இன்  இந்த ண்கடன் நிதி 
நி வனங்களின் ெசயற்பா  இ க்கின்ற . இ  ஒ  பாாிய 
பிரச்சிைன. இந்தப் பிரச்சிைனயி ந்  மக்கைளக் 
காப்பாற் வதற்கு நான் ஏற்ெகனேவ கூறிய ேபால் அரச நிதி 
நி வனங்க ம் ச ர்த்தி வங்கிக ம் குைறந்த வட் க்குக் 
கடைனக் ெகா ப்பதற்கு ன்வரேவண் ம். அ  
மாத்திரமல்ல, இன்  எ க்கின்ற எந்தெவா  நடவ க்ைக ம் 
ேவகப்ப த்தப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக இந்த நாட் ேல 
மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்ைதக் ெகாண் வந்தார்கள். சி பான்ைம 
மக்களான எம  தமிழ் மக்கள் ஓர் ஆட்சி மாற்றத்ைத 
வி ம்பினார்கள். காரணம் ஆட்சிமாற்றம் வ ம்ேபா  தாங்கள் 

ன்  தசாப்தகாலமாகத் ெதாடர்ச்சியாக அ பவித் வந்த 
பல்ேவ பட்ட ேவதைனகளி ந் , பிரச்சிைனகளி ந்  
தங்க க்கு விேமாசனம் கிைடக்குெமன்ற ஒ  பாாிய 
எதிர்பார்ப் டன் இ ந்தார்கள்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ஆனால், காலம் இ த்த ப்பால் அந்த எதிர்பார்ப்  

நிைறேவ வ  தாமதித் க்ெகாண்ேட ேபாகின்ற .  

குறிப்பாக இந்த மீள்கு ேயற்றங்கள் பற்றிக் 
கூறேவண் ம். என  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
இன்ன ம் பல பாடசாைலகள் இரா வ காம்களாகத்தான் 
இ க்கின்றன.  “இரண்  மாதத்தில் எ ம்பிவி ேவாம், ன்  
மாதத்தில் எ ம்பிவி ேவாம்” என்  ெசால்கின்றார்கள்.  இந்த 
நல்லாட்சி ஏற்பட்  இப்ேபா  ஒ  வ டம் ந்  
இரண்டாவ  வ டம் நடந் ெகாண் க்கின்ற . அங்ேக 
இந்த இரா வ காம்க க்குள்ேள இ க்கின்ற காணிகள், 

கள் என்பவற் க்குச் ெசாந்தக்காரர்கள் தற்ேபா  வாடைக 
களி ந்  வாடைக கட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 

குறிப்பாக ஏைழத் தாய்மார்கள், கணவைன இழந்த 
தாய்மார்கள் இவ்வா  இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த 
நல்லாட்சி அரசிேல ெசால்லப்ப கின்ற விடயங்கள் அதாவ  

ண்கடன் நிதி ெதாடர்பான இந்தச் சட்ட லமாக இ க்கலாம் 
அல்ல  ஏற்ெகனேவ ெசால்லப்பட்ட ைகதிகள் ெதாடர்பான 
விடயமாக இ க்கலாம்,  அைவ உடன யாக 
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம்.   
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இங்கு னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட ைகதிகள் ெதாடர்பான ஒ  
விடயத்ைத ம் கூறேவண் ம். நான் பாரா மன்றத் க்கு 
வ கின்றேபா  ஒ  தாயார் வந்  னர்வாழ்வளிக்கப்பட்  
வி தைலயாகி வந்த தன் ைடய மகன் பிரபா ஒ  
சிற் ண் ச்சாைலைய ைவத் க்ெகாண்  தா ம் தன் ைடய 
கு ம்ப ம் என்  வாழ்ந் ெகாண் ந்தேபா  தி ம்ப ம் 
ைக ெசய்யப்பட் விட்டார் என்  அ தப  கூறினார். இ  
ஏற்ெகனேவ னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட 11,900 ன்னாள் 
ேபாராளிகள் மத்தியில் ெபாிய அச்சத்ைத 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . மீள்கு ேயற்றம் நைடெபறேவண் ம்; 
தங்க ைடய சிைறயில் வா கின்ற பிள்ைளகள் ெவளிேய 
வரேவண் ம்; ஏற்ெகனேவ பாதிக்கப்பட்டவர்க க்குச் 
சாியான நிவாரணம் கிைடக்கேவண் ம் என்  எண்ணித்தான் 
இந்த மக்கள் நல்லாட்சிைய ஏற்ப த்தினார்கள். அைத இந்த 
அரசு காலத்ைதத் தாமதிக்காமல் உடன யாக 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண்  
வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා. 
 
[අ.භා. 4.21] 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සාමාන්ය 

ජනතාවෙග් ජීවිතයට ෙබෙහවින්ම බලපාන පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ 
පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යවරයා හැටියට ගරු අගමැතිතුමා ට අපෙග් ස්තුතිය 
පුද කරන්න ඕනෑ.  

ක්ෂුදමූල්ය පනත් ෙකටුම්පෙත් මුඛය පරමාර්ථය වන්ෙන් ක්ෂුද 
මූල්ය ව්යාපාර නියාමනය කරලා, ඒවාෙය් පැවැත්ම යථාවත් 
කරලා, ඒ ආයතන එක්ක ගනුෙදනු කරන ජනතාවෙග් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කිරීමයි. ඒක ඉතාම ෙහොඳ වැඩක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ක්ෂුද මූල්ය ව්යාපාර කියන එෙකන් අදහස් වන්ෙන් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් අඩු ආදායම්ලාභීන්ට, එෙහම නැත්නම් 
ෙම් රෙට් පවතින සාමාන්ය බැංකු කමය යටෙත් ගනුෙදනු කරන්න 
බැරි උදවියට මුදල් ලබා දීලා, ඒ අයෙග් ව්යාපාර කටයුතු ශක්තිමත් 
කරන,  ඒ අයෙග් ජීවන මට්ටම ඉහළ නංවන්නට කටයුතු කරන 
ආයතන ගැනයි. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කළා වාෙග්  
බංග්ලාෙද්ශෙය් ෙමොෙහොමඩ් යූසුප් මහතා තමයි 1971දී ෙමවැනි 
ආයතනයක් ආරම්භ කෙළේ. එවැනි මූල්ය ආයතන 1970 දශකෙය්දී 
ලංකාෙව්ත් ආරම්භ ෙවලා තිබුණා.   

අපි දන්නා විධියට 1991දී ජාතික සංවර්ධන භාර අරමුදල පටන් 
ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි එම ආයතනය අෙප් රෙට් විශාල වශෙයන් 
ව්යාප්ත වුෙණ්. ෙමහිදී මා ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම් කාරණය 
කියන්න ඕනෑ.  පැවැති ආණ්ඩු ගැන ෙම හිදී කථා කළා. ඕනෑම 
ආණ්ඩුවක් ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න විවිධ කාරණා 
ෙයොදනවා. අපි දන්නවා, රණසිංහ ෙපේමදාස  ජනාධිපතිතුමා 
ජනසවිය ආරම්භ කළ බව.  එය ෙමොන පක්ෂයක් ආණ්ඩු කරන 
කාලෙය්  කළා වුණත්, අපි කියනවා ඒක ෙහොඳ වැඩක් කියලා. 

චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය තමයි සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය ආරම්භ කෙළේ. එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සමෘද්ධි ව්යාපාරය,  දිවි නැඟුම ව්යාපාරය 
දක්වා ව්යාප්ත කළා. එෙසේ ව්යාප්ත කරලා ෙම් රෙට් ගාමීය 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ඉතාම ශක්තිමත් ආකාරයට පවත්වාෙගන 
යන්න කටයුතු කළා. ඒවා රාජ්ය පැත්ෙතන් ෙකරුණු ෙද්වල්. ඒ 
වාෙග්ම රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන, රාජ්ය ෙනොවන මූල්ය ආයතන 
ගම්වලට ගිහින් ගම්වල මිනිසුන් එක්ක ගනුෙදනු කරනවා.   ගරු 
අගමැතිතුමාත් කිව්වා වාෙග්  ගම්වල ජීවත්වන සාමාන්ය මිනිසුන් 
තමන්ට ෙලොකු ලාභයක් ලැෙබනවා නම් සමහර ෙවලාවට එවැනි 
ආයතනත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමැති වන බව අපි දන්නවා. 
හැබැයි, ඒ ආයතන සමහර ෙවලාවට සද්භාවෙයන් කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. සමහර ආයතන ජනතාවෙග් මුදල් තැන්පතු භාර 
අරෙගන ඒ මුදල් නැවත ලබා දීමක් කරන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට 
එම ජනතාවට තමන්ෙග් මුදල් නැවත ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් 
නැති නිසා ඒ සඳහා උසාවි, ෙපොලීසි යන්න සිදු වනවා. ෙමොකද, 
සමහර ආයතන නීත්යනුකූල ඒවා ෙනොෙවයි. ඒ නිසා එම ජනතාව 
අන්ත අසරණ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
ෙවලා හරියාකාරව කියාත්මක වුෙණොත් ෙම් රෙට් දුගී ජනතාවට, 
සාමාන්ය ජනතාවට විශාල පිටිවහලක් වනවා කියන කාරණය අපි 
කියන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ෙම් වන ෙකොට 
ක්ෂුද මූල්ය ආයතන 14,000කට වඩා තිෙබනවා. 

ෙම් වන ෙකොට මහ බැංකුෙව් කියාත්මක වනවා,  ක්ෂුදමූල්ය 
ආයතන පිළිබඳ අධීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. හැබැයි, ෙම් 
අධීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් අයෙග් දත්ත -ෙතොරතුරු-  
ඉල්ලුවාම ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්ෙන් 70කට ආසන්න පමාණයක්.  
ඒෙකන්ම අපට ෙපෙනනවා, යම් ආකාරයක විකෘති තත්ත්වයක් 
ෙම් ව්යාපාරෙය් තිෙබනවායි කියන එක. ඒ නිසා ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා  ෙතොරතුරු ලබා ෙගන, ගම්වල ඉන්න 
ජනතාව දැනුවත් කරලා නිසියාකාරව තමන්ෙග් මුදල්  තැන්පත් 
කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර දීම ෙහොඳයි. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ගාමීය 
ආර්ථිකය ශක්තිමත්ද කියන එක තමයි අද අපට තිෙබන පශ්නය.   
මා ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්.  අෙප් 
ගම්වල මිනිස්සුන්ෙගන් ෙබොෙහෝ ෙදනා ජීවත් වුෙණ් ෙත් 
කර්මාන්තෙයනුයි.    අද ෙත් කර්මාන්තය බින්දුවටම වැටිලා. අද  
අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක් රුපියල් 50කටවත් විකුණා ගන්න බැහැ. 
අපි දන්නවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් ෙම් වාෙග් 
පශ්නයක් ආවාය කියලා.  ඒ කාලෙය් සමහර ෙවලාවට  ෙත් දළු 
කිෙලෝවක් රුපියල් 32ට විකුණා ගන්නත් බැරි වුණා.  හැබැයි, ඒ 
ෙවලාෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමන්ලා ඒ නිලධාරින් ෙගන්වා  නිසි කමෙව්දයක් සකස් 
කරලා ෙත් ෙගොවියා ආරක්ෂා කළා.  ඉතින් අපි ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
ඉල්ලනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරනවා වාෙග්ම ගාමීය 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් කියාත්මක 
කරන්නය කියා.   

අෙනක, අද අෙප් ගම්වල ඉන්න ධීවර කාර්මිකයින් අන්ත 
අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අද මත්ස්ය සම්පත 
ෙනළා ගන්න විධියක් නැහැ.  අද ඉන්දියාෙවන් ධීවර කාර්මිකෙයෝ 
ඇවිල්ලා අෙප් රෙට් මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ෙගන යනවා.  අද අෙප් 
ආණ්ඩුව ඉන්දියාවට දණ ගහලායි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත් සම්මත කරනවා වාෙග්ම ගා මීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළත් කියාත්මක විය යුතුයි. ගාමීය ජනතාවෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීමක් ෙවන්ෙන් නැතිව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
සම්මත කිරීෙමන් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ.   
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අෙනක් කාරණය තමයි අද රබර් මිල පහත වැටිලා තිබීම.  අද 
ගෙම් කිසිම සංවර්ධනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  දැන් අද ෙමතැන 
කථා කළා, හම්බන්ෙතොට පැත්ෙත් ජනතාව ෙම් ක්ෂුදමූල්ය 
ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කර තිබුණායි කියලා. අපි ඒක 
පිළිගන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
පාලන කාලෙය්  හම්බන්ෙතොට වාෙග් කලින් ෙනොදියුණු පළාත්වල 
මිනිස්සුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුණු බව. ඒ නිසා තමයි ඒ 
මිනිස්සු ගිහිල්ලා ෙම් වාෙග් ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කෙළේ. 
හැබැයි, අපි කනගාටු ෙවනවා ඒ සම්බන්ධෙයන් සමහර උදවිය  
වැරදි අර්ථකථන ෙදන්න උත්සාහ කිරීම ගැන. "රාජපක්ෂවරු 
ෙහොරු, හම්බන්ෙතොට ඉන්ෙනත් ෙහොරු"යි කියන කාරණය 
කියන්න තමයි ෙමතැනදි උත්සාහ කෙළේ.  නමුත්, ඒක ෙනොෙවයි, 
ඇත්ත කාරණය.  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය් 
තමයි ගම්වල ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුෙණ්. ඒකයි 
ඇත්ත කාරණය.  අද ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීමක් අපි 
දකින්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරමින් 
ෙමොන ආකාරයට කටයුතු කළත් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

දැන් බලන්න, ඊෙය් -02වැනිදා- ඉඳලා වැට් බද්ද කියාත්මකයි. 
ෙම්ෙකන් වක බදු ගහන ෙකොට ගාමීය ජනතාවට විශාල මුදල් 
පමාණයක් වැය කරන්න  ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් සියලු කාරණා 
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත්  ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පමණක් සෑෙහන්ෙන් නැතිව,  
තමන්ෙග් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ කථාවට පමණක් සීමා කරන්ෙන් 
නැතිව, ගෙම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. කවුරුන් ෙහෝ ගරු 
මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ලකී ජයවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය"යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON.EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDENA  took the Chair. 

[பி.ப. 4.30] 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
ண்நிதியளிப்  சட்ட லம் ெதாடர்பான விவாதத்தில் 

ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு த ல் என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்  மாண் மிகு 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் தன் ைடய 
அைமச்சினால் ண்நிதியளிப்  சட்ட லத்ைத இங்கு 
ெகாண் வந்தைமக்காக நான் த ேல அவ க்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ேல அண்ைமக்காலமாக இந்தத் திட்டம் பல 
நல்ல விடயங்கைளச் ெசய்வதற்கு ஊக்கப்ப த்தினா ம், 
குறிப்பாக த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களி 
ெலல்லாம் இவ்வாறான சின்னச்சின்ன அைமப் கள் 
இவ்வாறான திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் வதாகக் கூறி 
மக்கைளெயல்லாம் கடனாளிகளாக்கிய வரலா  
இ ந் வ கின்ற .  அ மாத்திரமல்லாமல் வட் , வட் க்கு 
ேமல் வட் ெயன்  கூறி அவர்க ைடய 
இல் டங்கைளக்கூட எத்தைனேயாேபர் இன்  இழந்  
தவிக்கின்றார்கள். நான் பின்பற் கின்ற இஸ்லாமிய மார்க்கம் 
வட் ைய ற்றாகத் தைடெசய்தி க்கின்ற ,  எனேவ, இந்த 
வட்  கைடசியிேல எ ேமயில்லாத நிைலைய உ வாக்கி 
வ வைத நாங்கள் கண்கூடாகப் பார்க்கின்ேறாம், அன்  
எங்க ைடய நபி ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் 
அவர்களின் காலத்தி ந்ேத அதாவ  இந்த வட்  தைட 
ெசய்யப்பட்ட காலத்தி ந்ேத வட் க்குப் பின்னால் 
ெசல்கின்றவர்களின் நிைலையப் பார்த்தால், அவர்க ைடய 
இ திக்கால கட்டங்களிேல அவர்க ைடய ெசாத் க்கள் 
எல்லாவற்ைற ம் இழந் , இ ந்த இடங்கைள ம் இழந் , 
கைடசியிேல ஒன் மில்லாமல் தவித்  மரணிக்கின்ற 

ர்ப்பாக்கிய நிைலைய நாங்கள் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . அ மாத்திரமல்லாமல் தங்க ைடய 
பிள்ைளகைள ம் கடனாளிகளாக ஆக்கிவிட் ச் 
ெசன்றி க்கின்ற வரலா  நிைறய இ க்கின்ற . எனேவ, 
அந்த வைகயிேல இன்  இஸ்லாமிய ாீதியான வியாபார 
ேநாக்கத்ேதா  சட்ட ாீதியான கடன் திட்டங்கைள இந்த 
நாட் ேல பல வங்கிகள் நைட ைறப்ப த்திக் 
ெகாண் க்கின்றன. ஆனால், இவற் க்ெகதிராக இன்  பல 
இனவாத அைமப் கள் அவற்ைறத் தைடெசய்ய 
ேவண் ெமன்   பலவிதத்தில் கூக்குர ட் வ வைத ம் 
நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம்.   

இன்  உலகி ள்ள எல்லா நா க ம் இவ்வாறான 
நைட ைறையக் கைடபி த்  வ வதனால் வியாபார ம் 
வளர்ந்தி க்கின்ற ; மக்க ைடய வாழ்க்ைகத்தர ம் 
உயர்ந்தி க்கின்ற , அத டாக நாங்கள் பாாிய 
உயர்ச்சியிைனக்  கண் வ கின்ேறாம், இவ்வாறான ஒ  
சூழ்நிைலயில் நான் ஒன்ைறச் ெசால்லேவண் ம். இன்  

டாகச் ெசன்  சாதாரண கூ  ேவைலெசய்  
வா கின்ற மக்க க்கு ஆைசகாட் , அவர்கள் ெபா ட்கைளக் 
ெகாள்வன  ெசய்யேவண் ்ம் என்பதற்காக, சிறிய விைலக்கு 
அவற்ைற வழங்குவ ேபால மாதாந்தம் ஒ  ெதாைகையக் 
கட் னால் ேபா ம் என்  ெசால் ,  அவர்கைளெயல்லாம் 
வாழ யாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலக்கு உள்ளாக்கியி ப்ப  
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இவ்வாறான பல அைமப் கேள என்பைத நான் இங்கு 
சுட் க்காட்ட ேவண் ம். இந்த நிைலைமைய நாங்கள் எல்லா 
பிரேதசங்களி ம் பார்க்கிேறாம். எனேவதான் இந்த நாட் ன் 
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 
இவ்வாறான ண்நிதியளிப் கள் எவ்வா  அைமயேவண் ம், 
அவற்ைறக் கட் ப்ப த் வதற்கான ைறகள் உட்பட, இந்த 
நி வனங்களால் எதிர்காலத்தில் இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
அப்பாவி மக்கள் - எ ம் ெதாியாத சாதாரண கிராம 
சூழ்நிைலகளிேல வா கின்ற மக்கள் ஏமாற்றப்ப கின்ற 
நிைலைமையத் த ப்பதற்ெகன இச்சட்ட லத்ைத இச் 
சைபயிேல சமர்ப்பித்தி க்கின்றார். இ  இக்காலத் க்குத் 
ேதைவயான ஒ  சட்ட லமாக இ க்கின்ற .  

இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வ வதற்கு ன்னரான 100 
நாள் ேவைலத்திட்டத்திேல என் ைடய ைகத்ெதாழில், 
வர்த்தக அைமச்சுக்குக் கீ ம் இ  சம்பந்தமாக நாங்கள் 
நைட ைறப்ப த் ேவாம் என்  கூறிய, SME policyஐ 
ேவகமாகச் ெசய்  வ கிேறாம். தற்ெபா  அந்த policy 
framework ெசய்யப்பட் , அைமச்சரைவக்குச் சமர்ப்பிக்கப் 
பட்  அைமச்சரைவ அதற்கான அங்கீகாரத்ைதத் தந்த பிறகு, 
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 
தைலைமயிலான Economic Committeeக்குச் சமர்ப்பிக்கப் 
ப ம். அந்தக் கு வின் அ மதிைய ம் ெபற் ,  சில 
தினங்களிேல அதைன  மீண் ம் அைமச்சரைவயில் 
சமர்ப்பித்  இந்த நாட் ேல ஒ  SME policyஐச் சட்ட லமாக 
மாற் வதற்கான ஏற்பாட்ைட ம் நாங்கள் ெசய்  
ெகாண் க்கின்ேறாம். எனேவ, இவ்வாறான ஒ  
காலகட்டத்தில்தான் இந்த நல்லாட்சி அரசு இந்த நாட் ேல 
வா கின்ற எல்லா மக்கைள ம் சமமாக மதித் , சமத் வமாக, 
சேகாதர வாஞ்ைசேயா  வாழச்ெசய்கின்ற ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைத - இந்த அரசு மக்க க்குக் ெகா த்த 
வாக்கு திைய நிைறேவற்றிக்ெகாண் க்கின்ற . அந்த 
வைகயில், மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 
இவ்வாறான ஒ  சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வந்தத டாக 
எதிர்காலத்திேல என் ைடய அைமச்சும் குறிப்பாக, சி  
ைகத்ெதாழிலாளர்கள், ந த்தரக் ைகத்ெதாழிலாளர்கள், 
ைகத்ெதாழில் ைறயில் ஈ ப கின்ற சாதாரண தனி நபர்கள் 
உட்பட எல்ேலா ம் நிச்சயமாக நிைறயப் பிரேயாசனத்ைத - 
பலைன அைடய இ க்கின்றார்கள் என்பைத நான் இந்த 
இடத்திேல சந்ேதாசத்ேதா  கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன ேபால, இந்த வட் த் 
திட்டத் க்குப் பதிலாக - வட் க்குப் பின்னால் யார் யார் 
எல்லாம் ெசல்கின்றார்கேளா, அவர்கள் இ தியில் 
கடனாளிகளாக மரணித்த வரலா தான் இந்த நாட் ல் 
மட் மல்ல, உலகெமல்லாம் இ ந் ெகாண் க்கின்ற . 
இன்  உலக ெபா ளாதாரேம மிக ம் சிைதந் ேபாய் 
இ க்கின்ற . இந்த உலகப் ெபா ளாதார மாற்றமான , நம  
நாட் ம் - இந்த நல்லாட்சி நல்ல ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைகையக் ெகாண் ந்தா ம், இந்த வட் க்குப் 
பின்னால் இந்த உலகம் ெசல்வதனால், இன்  ேமற்கத்ேதய 
நா கள் எல்லாம் ெபா ளாதாரத்தில் பாாிய ழ்ச்சியைடந்  
வ கின்றன. எனேவதான், இன்  பல நா களிேல 
இஸ்லாமிய finance திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற . 
இலங்ைகயி ம் Bank of Ceylon, People's Bank உட்பட 
இன்ேனாரன்ன பல வங்கிகள் அைத நைட ைறப் 
ப த் கின்றன. எனேவ, இவ்வாறான சிறிய கடன் 
ெதாைகைய வழங்குபவர்கள் அதைன இஸ்லாமிய சட்ட 
திட்டத் க்கு உட்பட்ட அதாவ , இஸ்லாமிய financeக்குக் கீழ் 
நைட ைறப்ப த் பவர்களாக இ ந்தால், அ  மக்க க்குப் 

பய ைடயதாக அைம ம். அ மாத்திரமல்லாமல், 
அவர்க ைடய வியாபார ம் சிறந்த ைறயில் வளர்ச்சி 
அைடயக்கூ ய ஒ  வாய்ப்  ஏற்ப ம் என்பைத நான் இந்த 
இடத்திேல இத் ைறயிேல ஈ ப கின்றவர்க க்கு ஒ  
ேவண் ேகாளாக  வி க்க வி ம் கின்ேறன். 

எங்க ைடய அரசாங்கம் வாக்கு தியளித்தவா  
என் ைடய அைமச்சு, மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ைடய 
அைமச்சு, நிதி அைமச்சு என்பவற் டன் இைணந்  10 
இலட்சம் ெதாழில்வாய்ப்ைப உ வாக்குகின்ற பாாிய 
ெபா ப்ைபக் ெகாண் க்கிற . அந்த வைகயில் 
ைகத்ெதாழில் ைற, ெபா ளாதாரத் ைற, விவசாயத் ைற, 
மீன்பி த் ைற, ஏைனய சி  வர்த்தகம், ைகத்ெதாழில், 
ெபாிய ெதாழிற்சாைலகள், அரச ெதாழில் ைற 
என்பவற்றி டாக அந்தத் ெதாழில் வாய்ப் கைள 
அைடவதற்கு நிச்சயமாக இந்தச் சட்ட லம் 
பிரேயாசனமளிக்கும் என்  ெதாிவித் , கிைடத்த 
சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 

 
[අ.භා. 4.38] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් විධිමත් කළ යුතු 

ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳව අද ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත අපි ඉතාම අගය ෙකොට සලකනවා. 
අෙප් රෙට් ගාමීය දිලිඳු ජනතාව ෙවනුෙවන් යහපතක් කිරීම සඳහා 
දැඩි ආර්ථික සහ ණය ගැතිභාවෙයන් ෙපෙළන ජනතාව යම් 
ෙලසකින් ෙහෝ වංචනික කියා මාර්ගවලින් ඈත් කරන්න දරන 
කමෙව්දයක්, උත්සාහයක් ෙලස තමයි අප ෙමය දකින්ෙන්. අෙප් 
රෙට් රාජ්ය බැංකු පද්ධතිෙය් සහ ෙපෞද්ගලික බැංකු පද්ධතිෙය් 
විධිමත් කියා පටිපාටියට බැහැරව අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ සුළු 
කර්මාන්තකරුවන්, ගාමීය ෙගොවි ජනතාව ෙබොෙහෝ විට ක්ෂුද 
ණය මාර්ගවලින් ණය ලබාෙගන යැෙපන, ඔවුන්ෙග් එදිෙනදා 
ජීවන අරගලය ෙගන යන ස්වරූපයක් අපි දකිනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙමම ආයතන ජනතාව ෙනොදැනුවත්ව ඉතාම අධික ෙපොලියක් මහ 
ජනතාව මත  බැර කරන බව අප සියලුෙදනා දන්නා කාරණයක්. 
ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ඒ පිළිබඳවත් ආනුෂංගික 
විධිවිධාන ෙයදිය යුතුය කියන මතක් කිරීම අපි කරනවා.  

අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් සියලු මූල්ය ක්ෙෂේතයන්හි 
අධිපතිභාවය, අධීක්ෂකභාවය තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා මහ බැංකුවට 
බව. අෙප් රෙට් මහ බැංකුව පිළිබඳව, මූල්ය ෙවළඳ ෙපොළ 
පිළිබඳව, පාග්ධන ෙවළඳ ෙපොළ පිළිබඳව අබ මල් ෙර්ණුවක, අංශු 
මාතයක විශ්වාසයක් ෙම් රෙට් ජනයාට අද නැහැ. මහ බැංකුව 
කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් මහා වංචනික ආයතනයක්ය කියන මතය 
අද අෙප් රට තුළ ෙගොඩ නැඟී තිෙබනවා. මහ බැංකු බැඳුම්කර 
සිද්ධිය හරහා දිගින් දිගට  ෙම් රටට අහිතකරව සිදු වන ඒ ගනු - 
ෙදනු -විනිවිදභාවෙයන් ෙතොර ගනු - ෙදනු- සහ මහා පරිමාණ 
ෙහොරකම් පිළිබඳව නිශ්චිත, විධිමත් කියා මාර්ග ෙනොගැනීෙම් 
පාපය මත සමසත් ආර්ථිකෙය් විශ්වසනීයභාවය කඩ ෙවනවා. ඒ 
නිසා ආෙයෝජකයන් අෙප් රටට එන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුඩා මූල්ය ආයතනවල 
කටයුතු පිළිබඳ අධීක්ෂණය කිරීම, නියාමනය කිරීම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් පරමාර්ථය වුණත්, ඒවාෙය් අධිපතිභාවය දරන මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිවරුන් තමන්ෙග් ෙකෝට් බෑයට ලක්ෂ 20ක් වැය 
කරනවා නම්, ඔය කළමනාකරණය සහ ඔය අධීක්ෂණය පිළිබඳව 
ෙදන නිර්ෙද්ශ ෙමොනවාද කියන පශ්නය තමයි ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඇති වන්ෙන්.  
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[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා] 
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අපි දන්නවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි 
ක්ෂුදමූල්ය ආයතන විවිධ ෙපෞද්ගලික සමාගම් හරහා විවිධ 
සමාගම් ආයතනවලට ණය ෙදන බව. ඒ වාෙග්ම එම ආයතන 
ණය ලබාගන්නවා. නමුත් අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට අද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙපෞද්ගලික සමාගමකට බලපත ගාස්තුව ෙලස 
අද රුපියල් 60,000ක අතිෙර්ක ගාසත්ුවක් නියම කර තිෙබනවා, 
ෙපොදු සමාගමකට රුපියල් 100,000ක් නියම කර තිෙබනවා, 
ව්යවස්ථාපිත සමාගමකට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් නියම කර තිෙබනවා. 
ෙම් රෙට් අතිවිශාල සමාගම් 5,000ක් අද වැසීෙගන යන 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, අගමැතිතුමා 
කථා කරන, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ආෙයෝජන හා සම්බන්ධ ෙම් 
විහිළුව ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් සමාගම් වසා දමනවා නම්, 
ෙසේවකයන් බුරුතු පිටින් එළියට යනවා නම් ෙමොකක්ද එතුමා කථා 
කරන මූල්ය කළමනාකරණය, ෙම් රෙට් ඉදිරි ගමන? ඒ නිසා රට 
විනාශ ෙවලායි තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය අපි ඉතා ඕනෑකමින් 
මතක් කරනවා.  

අපි දන්නවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද වන විට 
VAT කියාත්මක බව. VAT වැඩි කිරීම නිසාම අෙප් රෙට් මූල්ය 
ක්ෙෂේතෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, සමස්ත ජනතාවෙග් ආර්ථිකය 
බරපතළ ගැටලුවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 15ක VAT 
එකක් ෙලස ගිනි ෙපට්ටිෙය් ඉඳන් මිනී ෙපට්ටිය දක්වා මුදල් අය 
කරන්න අද ෙම් රජය පටන්ෙගන තිෙබනවා. අද වන ෙකොට ජලය 
ෙවනුෙවන් VAT අය කිරීම සඳහාත් චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද tap එකක් ඇරියාම වැෙටන්ෙන් ජලය 
ෙනොෙවයි. Tap එක ඇරියාම ජලයත් එක්ක අපට හුරු හඬ 
ෙනොෙවයි ඇෙහන්ෙන්. "වැට් වැට්" කියලා තමයි අද කරාමෙයන් 
ජලය වැෙටන්ෙන්.  රජය විසින් ෙම් රෙට් ජනතාවට අධික බදු 
බරක් පටවලා තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, ෛමතී පාලනයක් පිළිබඳව  සඳහන් වන 
ෛමතීපාල ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශෙය් තිෙබනවා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු වුණ 
'ෙමගා' ෙහොරකම් ටික නැවැත්තුෙවොත්  රෙට් තිබුණු සංවර්ධනයට 
වඩා දස ගුණයකින් යුත් සංවර්ධනයක් ලබන්න පුළුවන් කියලා. 
අද ෙරද්ද පල්ෙල් වැටිලා, සංවර්ධනය. අද ෙම් රෙට් සිදුවන 
සංවර්ධනය ෙමොකක්ද? රෙට් ආර්ථිකයට ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙමොන සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළද ෙම් රෙට් කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා අද කුඩා පරිමාණ නිෂ්පාදකයාෙග් සිට ඉහළ 
සමාගම් දක්වා සියලුම ෙපෞද්ගලික සහ රාජ්ය ආයතන 
විනාශභාවයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වාට හඳුන්වා 
ෙදන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ, සම්පදායික රාජපක්ෂ සූතයයි.  ෙපළක් 
ෙවලාවට  අවුරුදු 10ක් ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරු ලජ්ජා නැතුව 
ෙම් පාපකර්මය  කියනවා. ලජ්ජා නැතුව කියනවා. ඇමතිකම් 
ගත්ත නිසා ෙකොෙහොමත් ඒ අයෙග් ලජ්ජාව නැතිෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. හිටපු ඇමතිවරුත් ෙම් කථාව කියනවා.  එම යුගෙය් 
සිදුෙවච්ච සංවර්ධනය පිළිබඳව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපි 
දන්නවා, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක ණයක් IMF එෙකන් 
ගන්නවා කියලා. 

 
 ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා  (மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
  (The Hon. Presiding Member) 
 ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩියකින් අවසන් කරනවා.  

ඉදිරි සතිය ෙවනෙකොට ස්ෛවරී බැඳුම්කර මත තවත් බිලියන 
1.5ක මුදලක් ලබා ගන්න රජය තීරණය කර තිෙබනවා.  ෙම් රජය 
ෙම් ණය ලබා ගන්ෙන් ෙමොකටද? කිසිම සංවර්ධනයක් නැති 
ඉබාගාෙත යන ගමන් මාර්ගයක් තුළ අෙප් මූල්ය ෙවළඳ ෙපොළ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මහ බැංකුෙව් සිට සියලු මූල්ය ආයතනවල 
කමෙව්දෙය් අලුත් සැකසීම සඳහා ගන්නා වූ කියා මාර්ගයට 
පශංසාව පිරිනමමින් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.45] 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට ඉතාම වැදගත් වන 

පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිබඳව කථා කිරීමට ලැබීම ගැන සතුටු 
ෙවනවා.  ගරු අගාමාත්යතුමා අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර 
කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළා. ඇත්තටම අපි සතුටු ෙවනවා,  
කලින් අපි ෙම් සභාෙව් සිටි අවස්ථාෙව්දී  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකුම ෙමය දැඩි  අවශ්යතාවක් තිෙබන, 
ඉතාම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් බව මතක් කිරීම ගැන.  
ඇත්තටම,  තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කරද්දී, රටක මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට පක්ෂගාහී ෙවන්ෙන් නැතිව, පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව රටක් දියණු කරන්න හිතන අයෙගන් 
ෙකෙරන්න ඕනෑ ෙද් ඒක තමයි.  ගෙම් ජීවත්වන මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට  මටත්  මීට  කලින් කථා කරපු 
මඩකලපුෙව්, උතුරු නැ ෙඟනහිර මන්තීතුමන්ලා කථා ෙකරුවා 
වාෙග්, මහ බැංකුෙව් සිට  මුදල් කටයුතුවලට සම්බන්ධ අෙනක් 
කමවලට වඩා වැඩිෙයන් කථා කරන්න තිෙබන්ෙන් අෙප් ගම්වල 
තිෙබන පශ්නයක් ගැනයි. ෙම් හැමෙද්ම සිද්ධ ෙවන්ෙන් ගම්වල 
මිනිසුන්ෙග් මුදල් අවශ්යතාව නිසායි. ෙපොලියට දීම, දවෙසේ 
ෙපොලියට දීම, microfinance කමය කියන කමය ෙම් රෙට් ඇති 
වීම මත ෙම් හැම ෙදයක්ම සිද්ධ වුණා. ෙම්වායින්  හරියට ජීවිත 
ගැටගහෙගන ඉදිරියට ගිය පිරිසකුත් හිටියා. කලින් මතක් කළා 
වාෙග් ජන සවි කමය, සමෘද්ධි කමය ආදී හැමෙද්කින්ම ඉදිරියට 
ගිය පිරිසක් හිටියා. ඒ වාෙග්ම ෙමයින් නැතිවුණ, විනාශ වුණ 
පිරිසකුත් ඉන්නවා. ෙමොකද, සාමාන්යෙයන් ඇපකරයක් තියා 
බැංකුවකින් නියම නීතියට රීතියට අනුව මුදලක් ණයට ෙදන 
කමය වාෙග් ෙනොෙවයි ෙම් කමය. ඒ නිසා දවෙසේ ෙපොලියට මුදල් 
ණයට ෙදන  අය පසු ගිය කාලෙය් වැඩි වශෙයන් ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. මම දකින විධියට ඒ ණයට දීම තුළ ෙම් රෙට් වැරැදි 
ෙගොඩක් සිද්ධ වුණා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එකක් ඔවුන් 
ණයකාරෙයෝ ෙවලා, කලින් කිව්වා වාෙග් සියදිවි නසාගැනීම් පවා 
සිදුෙවලා පවුල්වල විශාල විනාශයන් ඇති වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා  හුඟක් කෙළේ පාතාල 
ෙලෝකෙය්  අයයි. පාතාල ෙලෝකෙය් කියන පිරිස තමයි 'දවෙසේ 
ෙපොලිය' වැඩසටහනට යන්ෙන්. ඒ ගණන්කාරකම, ඒ චණ්ඩිකම 
නැතුව  හවසට මුදල් එකතු කරන්න බැහැ.  හවසට මුදල් එකතු 
කරන ව්යාපාරය රැකියාවක් හැටියට අද අෙප් පෙද්ශෙය්ත් 
තිෙබනවා. දිවුලපිටිය ගත්තත්, මිණුවන්ෙගොඩ පෙද්ශය ගත්තත්, 
හුඟක් අය මුදලක් අතට ගත් ගමන් බලන්ෙන් ඒ මුදල සාධාරණව 
ආෙයෝජනය කරන්න ෙනොෙවයි. එම මුදල කීයකින් ෙහෝ හරි වැඩි 
කර ගැනීමට එය ෙපොලියට ෙදමින් මිනිසුන්ෙගන් මුදල් කඩා 
ගන්නා කමයකට තමයි යන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් දවෙසේ ෙපොලී කමයත් එක්ක පසු ගිය කාලෙය් පාතාල 
ෙලෝකෙය් පිරිස වැඩි වශෙයන් බිහිවුණා. ෙම් ගරු සභාෙව් 
මන්තීතුෙමක් කිව්වා වාෙග්  ඔවුන් ෙමෝටර් සයිකලයක නැගලා 
ජර්කින් එකක් දමාෙගන,  full-face helmet එකක් දමාගන්නවා. 
ඊළඟට ඔවුන්ෙග් ඉණට යන්ෙන් ආයුධය. ඒකත් අරෙගන යනවා. 
පසු ගිය කාලෙය් අෙප් පෙද්ශවල සිදු වුණු විශාල අපරාධ 
ෙබොෙහොමයක ෙම්වාට සම්බන්ධ අය ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙමවැනි 
ෙද්ට තිෙබන තත්ත්වය ඉතාම පහළ මට්ටමට වැටුණා. ෙම් 
ක්ෂුදමූල්ය පනත් ෙකටුම්පත ෙගන එද්දී, මහා පරිමාණෙයන් ෙම් 
රෙට් සිදු වන අෙනකුත් ආර්ථික කම ෙවනුෙවනුත් විධිවිධාන 
සැකෙසනවා.  

ෙමෙලස  සල්ලි ෙපොලියට දීම අෙප් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් 
ඇති වුණා. අෙප් ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙමය 
වැඩිෙයන් සිද්ධ ෙවන්ෙන් හම්බන්ෙතොට, තිසස්මහාරාම පෙද්ශෙය් 
කියන එක. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඒ පෙද්ශයට 
විශාල මුදලක් හම්බ කරලා දුන් නිසා තමයි ඒක වුෙණ් කියන 
එකත්  මතක් කළා. එය ෙකොයි හැටි ෙවතත්, එදා මහවැලි 
ව්යාපාරය ෙම් රෙට් බිහි ෙවලා මිනිසුන්ෙග් අතට මුදල් ලැබුණු 
හැටි අපි දකිනවා. ගල්නෑව, බුල්නෑව, හම්බන්ෙතොට, 
ලුණුගම්ෙවෙහර වැනි පෙද්ශවල විවිධ වාරි කමවලින් මිනිසුන්ෙග් 
අතට මුදල් ලැබුණු හැටි දකිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තම කියනවා නම්, ඉස්සර 
ජීවත් ෙවන්න ෙගදරකට සල්ලි අවශ්යම නැහැ. මිනිසුන්ට ජීවත් 
ෙවන්න කමයක් තිබුණා. උෙද් නැඟිටලා හවසට නිදහෙසේ  
සතුටින් නිදා ගන්න එක තමයි මිනිෙසකුට වුවමනා ෙවලා 
තිබුෙණ්. හැබැයි, කිසිම ෙකෙනකුට කරදරයක් වුෙණ් නැහැ. 
තමන්ෙග් වත්ෙත් හැදුණු ගහ-ෙකොළ ෙනළා ෙගන කාලා ජීවත් 
වුණා. යාන-වාහන ගන්න, ෙගවල් හදන්න, විවිධ අලුත් ෙද්ට 
යද්දියි ෙලොකු ආර්ථික අවශ්යතා ඇති වුෙණ්. එතැනදී තමයි 
මිනිසුන් ණයකරුවන් බවට පත් වුෙණ්. ණයකරුවන් බවට 
පත්ෙවලා මුදල් කරා හඹා යද්දී තමයි විවිධ ෙද්වලට මුදල් 
ෙපොලියට ගැනීම් ගම් දනව්වල ඇති වුෙණ්. ඒ නිසා microfinance 
කමය ආවා.  

අපි දකිනවා, පසු ගිය කාලෙය් හිර ෙගවල් ඇතුෙළේ හිටිය, 
හැංගිලා හිටිය විවිධ අය, මහා පරිමාණෙය් ධනපතියනුයි, පුංචි 
මිනිස්සුයි සෑම ෙකෙනකුටම ෙකොෙහොම ෙහෝ සල්ලි හම්බ කර 
ගන්න කමයක් ෙම් රෙට් ෙගොඩ නැඟුණු බව. මිනිසුන්ට සල්ලි 
අවශ්ය නිසා සල්ලි දීලා ෙපොලිය වැඩිපුර අරෙගන, ඒ සල්ලි නැවත 
දීලා විශාල මුදලක් ඇති කර ගන්නා කමයක් ඇති වුණා. එෙලස 
මුදල් ෙපොලියට ලබාෙගන  දියුණුවට පත්වුණු මිනිසුන් අඩුයි. පසු 
ගිය කාලෙය්ත් ෙම් කමය තිබුණා. අපි දන්නවා, ඒ කාලෙය්ත්  
සමහරු වතු පිටි උකස් කරලා තිබුණු බව. ඒ උකස් තිබ්බ ෙද්පළ 
ෙවනත් අයට අයිති ෙවලා තිෙබනවා. විශාල බූදල්කරුවන්, 
වලව්කරුවන් වැනි ෙබොෙහෝ අය සුළු මුදලක් අරෙගන  තමන්ෙග් 
ෙද්පළ ඒ මුදලට හිලව් කළ කාලයක් තිබුණා. අද ඒ කමය ඉන් 
ඔබ්බට ගිහින් තිෙබනවා. ෙමවැනි කමවලින්  මුදල් ලබා ගත් නිසා 
විනාශ වුණු ෙබොෙහෝ අය ඉන්නවා.  

පාසල් යන කාලෙය් අප දැනගත් ෙදයක් තමයි; අපි උගත් ෙද් 
තමයි, මිනිස්සු සල්ලි ෙපොලියට දීමයි, සල්ලි රෙට් ආෙයෝජනය 
කිරීමයි කම ෙදකක් බව. ෙමතැන රජෙය් නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය්  
ඉන්න අෙප් නිලධාරි මහත්වරුත් ඒක දන්නවා. තමන්ට ලැෙබන 
මුදල වැදගත් විධියට බැංකුවක fixed deposit එකක දමන එක 
ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. ඒ මුදලින් රටට මුදලක් එන විධියට යම් 
කිසිවක් කළ යුතුයි. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල ෙපොලිය නැහැ; 

ෙපොලිය zero. ඒ කියන්ෙන් interest-free; interest නැහැ. ඒ 
තරමටම සල්ලි ෙපොලියට ෙදනවා කියන එක ඉතාම පහත් 
කමයක්. ඒක රටක මහා මූසල කමයක්. ඒ තත්ත්වෙයන් මිදිලා, 
රටක් දියුණු ෙවන්නට නම්, මිනිස්සු සෑම ෙකෙනක්ම ෙම් 
තත්ත්වෙයන් අත් මිදිලා ෙම් මුදල් රටට ආෙයෝජනය කරන්නට 
ඕනෑ. එවිටයි රටක් දියුණු ෙවන්ෙන්.  

ඔබතුමාත් දන්නවා, 1970-1977 සමෙය් රුපියල් පණෙහේ 
ෙකොළ, රුපියල් සියෙය් ෙකොළ රාජසන්තක කළා; එකවරම නැති 
කළා කියන එක. මිනිස්සු බැංකුවල සල්ලි දමලා තිබුෙණ් නැහැ. 
ඇත්තටම කියනවා නම්, අෙප් ෙදමව්පියන් පවා ඒ කාලෙය් බැංකු 
ගිණුම් ගැන හරියට දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. ගම්වල හිටිය 
මුදලාලිලා ඒ විධියටයි අල්මාරිවල මුදල් තැන්පත් කර ෙගනයි 
හිටිෙය්.  

ඒ යුගෙය් ආචාර්ය ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා සල්ලි 
එළියට අදින්න කළ එක කමෙව්දයක් තමයි, රුපියල් පණෙහේ 
ෙකොළ, රුපියල්  සියෙය් ෙකොළ තහනම් කිරීම. ඒ කියන්ෙන්, රෙට් 
මුදල් නැතිවීම නිසා,  ජනතාව ළඟ තිෙබන මුදල් බැංකුවලට දමන 
කමයක් ඇති කරන්නට රුපියල් පණෙහේ සහ රුපියල් සියෙය්  
මුදල් ෙකොළ තහනම් කළා. 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අර්ථ ශාස්තඥෙයක් 
ෙනොවුණාට, මට ෙත්ෙරන විධියට ඔය ෙකෙරන මුදල් හංගන 
පහත් කමය රටකට සුදුසු නැහැ. මිනිසුන් කියන ෙලසට ඒ ''මූසල 
මුදල් කමය'' නැතිව, දවෙසේ ෙපොලියට යට ෙනොවී, ගාමීය බැංකු, 
සණස බැංකු, සමෘද්ධි බැංකු වැනි ආයතනවලින් සහ ඒ හා සමාන 
කමෙව්දවලින් ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට සාධාරණ ෙපොලියකට මුදල් 
ලබාගන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය, ආර්ථිකය 
ෙගොඩනඟා ගන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් කාන්තාවන් තමයි 
ෙමෙලස සුළු වශෙයන් ලබා ගන්නා ණය ගැනීමට ෙයොමු 
ෙවන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව,  පිරිමින්ට වැඩිය කාන්තාවන්ෙගන් 
ඔවුනට මුදල් අය කර ගත හැකි වීම. ඒ නිසා ගම්වල ඒ කමයටයි 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය බැංකුත් අද සූදානම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
අර තත්ත්වයට පත් ෙවලා, ණය ෙගවා ගන්න බැරි වුණු සැනින්ම 
ඒ ෙද් තමන්ට ලබා ගන්න විතරයි. ඒෙක් කිසි සාධාරණ පැත්තක් 
නැහැ. අපි සණස බැංකුව ගත්තත්, ගම්වල තිෙබන ගාමීය බැංකු 
ගත්තත්, ෙබොෙහෝ අය අපි ළඟට එන්ෙන් "ආයිත් පාරක් ආවා, 
බැංකුවට අය කරගන්නවා කිව්වා. ෙම්ක ෙකොෙහොම හරි නැති 
කරලා ෙදන්න" කියලායි. ඒ කියන්ෙන් ඒ පිළිබඳව සාධාරණය ඉටු 
වීම හරි අඩුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මම දිහා බලන 
විධියට මම දන්නවා, මට ෙවන් ෙවලා තිෙබන කාලය අවසන් බව. 
ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් කමය නිසා පසු ගිය කාලෙය් හුඟාක් වැරදි 
ඇති වුණා. ගම්වල ඇති වන සුළු සිද්ධීන් නිසා පාතාල ෙලෝකය 
බිහි වුණා; මැර කල්ලි බිහි වුණා. දැනඋගත්කමක්, බුද්ධිමත්කමක් 
නැති මිනිස්සු අතට සල්ලි ඇවිල්ලා ෙපොලීකාරයන් බවට පත් 
ෙවලා, ඒ මිනිස්සු ගම්වල චණ්ඩි බවට පත් වුණා. ගම්වල මිනිස්සු 
ඒ මිනිස්සුන්ට යට වුණා. ඒ තත්ත්වය ඇති වුණා. ෙම් රෙට් මුදල් 
හරි හැටි ආර්ථිකයට ෙයොමු වන විධියට, ෙම් රෙට් මුදල් 
ආෙයෝජනය වන විධිෙය් කමයක් ෙම් රෙට් හැෙදනවා නම්, ඒක 
ඉතාම වටිනා බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ඔබතුමාට 
ෙබොෙහෝම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
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[අ.භා. 4.54] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ක්ෂුදමූල්ය ආයතන නියාමනය, අධීක්ෂණය, ලියා පදිංචි කිරීම, 
පමිතිය ස්ථාපනය කිරීම හා ඊට සම්බන්ධ ආනුෂංගික කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් විධිවිධාන සැලසීම සඳහා 2016 ජනවාරි මාසෙය්දී 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් වුණා. ෙමම ක්ෂුදමූල්ය ව්යාපාර 
ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධෙයන් නිශ්චිත කාල වකවානුවක් නැති 
වුණත්, දළ වශෙයන් 1970 වර්ෂෙය් පමණ සිට ෙම් ක්ෂුද මූල්ය 
ව්යාපාර කියාත්මක වුණු බවට සාක්ෂි තිෙබනවා. දරිදතාව පිටු 
දැකීම පිණිස 1976 වර්ෂෙය්දී බංග්ලාෙද්ශෙය් ආරම්භ වුණු 
"ගාමීන් පදනම" ෙලෝකෙය් සාර්ථක පදනමක් බවට පත් ෙවලා, 
ෙනොෙබල් ත්යාගය පවා ලැබීම තුළ ෙමම ක්ෂුදමූල්ය ආයතනවල 
තිෙබන වැදගත්කම අපි හැෙමෝටම වැටෙහනවා. ශී ලංකාව තුළ 
1991  වර්ෂෙය්දී ජාතික සංවර්ධන භාර අරමුදෙල් ණය දීෙම් 
කමෙව්දය ක්ෂුදමූල්ය ව්යාපාර ක්ෙෂේතය ව්යාප්තවීමට ෙලොකු 
රුකුලක් වුණා. ෙමම ක්ෂුදමූල්ය ආයතන හරහා ගාමීය දරිදතාව 
පිටු දැකීම සඳහා ස්වයං රැකියා, විවිධ ණය කම කියාත්මක 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම වී වගාව, එළවළු වගාව, සත්ත්ව පාලනය, 
ධීවර කර්මාන්තය, කුඩා පරිමාණෙය් ඇඟලුම්, සිල්ලර ව්යාපාර 
ආදී කර්මාන්ත කියාත්මක ෙවනවා. 

ෙම් වන විට ක්ෂුදමූල්ය ආයතන වශෙයන් ඇපෙයන් සීමිත 
ෙපෞද්ගලික සමාගම්, අක්ෙවරළ සමාගම් ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය 
සමාගම් ෙනොවන අෙනකුත් ආයතනවලට 2007 අංක 7 දරන 
සමාගම් පනත ෙහෝ 1980 අංක 31 දරන සමාගම් පනත මඟින් 
බලපත ලබා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ශී ලංකාෙව් ක්ෂුදමූල්ය 
ව්යාපාර නියාමනයට ෙමෙතක් කල් කමෙව්දයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ක්ෂුදමූල්ය ආයතන අධීක්ෂණය 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ හරහා රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන, රාජ්ය 
ෙනොවන මූල්ය ආයතන සහ ක්ෂුදමූල්ය කටයුතුවල නිරත මහජන 
ව්යාපාර ආදිය අධීක්ෂණය ෙකෙරනවා. එහිදී වි ෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කළ යුතු කරුණ වන්ෙන්, පහළ ආදායම් මට්ටෙම් ජනතාව 
විසින් කරන ලද මුදල් ආෙයෝජන ආයතනය අවසන් කරන විටදී 
ආපසු ෙගවා පියවීම, ජනතාවට ආර්ථික වාසි ලබා ෙනොදීම සහ රීති 
මණ්ඩලයට අවනත ෙනොවන ආයතන වසා දැමීෙම් ෙහෝ බලපත 
අවලංගු කිරීෙම් හැකියාව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ලැබීමයි. ඒ 
තුළින් තමයි පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු අතපසුවීම් විශාල 
පමාණයක් මඟහරවා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබන්ෙන්. ෙමතැනදී 
මන්තීවරු විශාල පමාණයක් විවිධ නීති විෙරෝධී ව්යාපාර කරපු 
ව්යාපාරිකයන් ගැන කථා කළා. ඒ සියලුම ෙද්වල් ෙම් ක්ෂුදමූල්ය 
ආයතන අධීක්ෂණයට යටත්  ෙවනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් ක්ෂුදමූල්ය 
ව්යාපෘතිවල උපරිම ඵලදායීතාව ලබා ගන්න නම්, ණයදීමට ෙපර 
අදාළ කර්මාන්තය පිළිබඳ ණයලාභීන්ට පුහුණුවක් ලබාදීම, ණය 
ලබා දුන් පසුව නිසි ආකාරෙයන් මුදල් ෙයොදවනවාද යන්න 
නියාමනය කිරීම, අදාළ නිෂ්පාදන සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළ ලබා දීම, 
ව්යාපාර කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ගණන් තැබීෙම් කමය පුහුණු 
කිරීම වැදගත් බව මාෙග් විශ්වාසයයි. ෙම් සභාෙව්දී විවිධ පක්ෂවල 
මන්තීවරු ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කළා.  

කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්,  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න 
තිබුෙණ් මීට අවුරුදු දහයකට ඉස්ෙසල්ලායි. මීට අවුරුදු දහයකට 
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා නම් අද ෙම් රෙට්  
ගාමීය ජනතාවෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ෙමය ෙනොෙවයි. එෙහම 
වුණා නම්, ගාමීය ජනතාවෙග් ආර්ථිකය සූරා කන්න, ෙකොල්ල 

කන්න කාටවත් අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අද සමහර 
අය ෙම් සභාවට ඇවිත් මහ බැංකුව ගැන කථා කරනවා. පසු ගිය 
කාලෙය්  මහ බැංකුෙව් සිද්ධ වුණු ෙද්වල් අද ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට මතක නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් මහ 
බැංකුව හරහා යන්ෙන් නැතිව අමාත්යාංශවලට, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට ෙහොරට ණය ගත් හැටි අද ඒ අයට මතක 
නැහැ.  අද ඒ ණය ෙගවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් වර්තමාන 
යහපාලන ආණ්ඩුවටය කියන එක ඒ අයට මතක නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම්වා  අපට මතක් කර ෙදන්නට සිද්ධ ෙවනවා.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අද ඇතිෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය තමයි ෙමොකක් ෙහෝ ෙදයක්  කර බලය අල්ලා ගන්නට 
පුළුවන්ය කියා සිතුණා නම් ඒ පසු පස දුවන එක. පසු ගිය  
කාලෙය් ඒ අය මැයි රැළිය ගැන දැඩි විශ්වාසයක් තියාෙගන 
සිටියා. මැයි රැළිය ෙසෝදාෙගන ගියාට පස්ෙසේ මැර බලය 
කියාත්මක කරන්නට ගිහින් මුළු රෙට්ම ඒ ගැන විෙව්චනයට ලක් 
වුණාට පස්ෙසේ  දැන් අකුලාෙගන ඉන්නවා. දැන් කියනවා, ෙම් 
රෙට් සංවර්ධනයක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පාලන කාලෙය් සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුණාලු. ඔව්. 
අපි පිළිගන්නවා. සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුණා, රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පවුල් උදවියටයි, ඒ උදවි  යෙග් සමීපතම ඥාතීන්ටයි, 
ඒ වාෙග්ම ඒ අයෙග් හිත මිතයින්ටයි. ගාමීය ජනතාවට  එෙහම 
සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. එෙහම වුණා නම් අද ෙම් 
තත්ත්වය තිෙබන්නට බැහැ. එෙහම වුණා නම් අද ෙම් රෙට් 
ආදායම් මාර්ග ෙනොතිබීමක්, අද ෙම් රට ෙම් තරම් ණය බරකට 
ලක් වීමක් සිද්ධ වන්නට බැහැ.  

අපි ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත  ෙගනාෙව් ෙද්ශපාලන වාසි 
ගන්නට ෙනොෙවයි  කියන කාරණය මම පැහැදිලිව කියන්නට 
ඕනෑ. අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව් ෙම් රෙට් 
දරිදතාවෙයන් ෙපෙළන සමස්ත ජනතාව ගැන සිතලායි.  අෙප්  
අගමැතිතුමා  ඇතුළු ඇමතිවරුන් විසින් ෙම් ගැන විගහයක් කළා. 
ඒ කළ විගහය  තිෙබද්දී එය අබිබවා ගිහින් ෙබොරු මතයක් රට තුළ 
පචාරය කරන්න උත්සාහ කරන පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත් ඒවා 
කියාත්මක කරන්නට බැරි, ෙම් රෙට් ජනතාව පිළිගන්ෙන් නැති  
ෙද්වල්.  තවදුරටත් ෙම් වාෙග් මාතෘකා තුළ ෙද්ශපාලනය 
කරන්නට බැරි බව දැන්වත් ෙම් පිරිස ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. ෙම් 
පිරිස ෙම් කාරණය ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැත්නම්  අපිට කරන්නට 
ෙදයක් නැහැ. හැබැයි, අපි ජනතාවට ෙම් කාරණය ෙත්රුම් කර දී, 
පැහැදිලි කර දී  අෙප් ෙද්ශපාලන ගමන යනවා වාෙග්ම ෙම් රට 
සංවර්ධිත රටක් කරා ෙගනයන වැඩ පිළිෙවළ අප කියාත්මක 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ෙම්  කාරණයත්  කියන්නට  ඕනෑ.   

සමහර මන්තීවරු එක එක්ෙකනාෙග් ෙකෝට් බෑයවල්  ගැන 
කථා කළා. එතෙකොට අපට කියන්නට ෙවනවා, ඒ කාලෙය්  හිටපු  
මහ බැංකු අධිපතිෙග් ෙකෝට් බෑය ගැනත්. එයාත්  ලංකාෙවන්  
ෙකෝට් බෑය ගත්ත ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.  එයා  එංගලන්තයට ගියා 
ෙකෝට් බෑය ගන්න. එෙහම ෙකෙනක් ඒ කාලෙය්  මහ බැංකු 
අධිපති වශෙයන්  හිටිෙය්. දැන් ෙම් අය දැන් ඉන්න ෙකනාෙග් 
ෙකෝට් බෑය ගැන කථා කරනවා.  ඒවා ගැන කථා කරනවා නම්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙහම කළ ඒ කාලෙය්  සිටි ඇමතිවරු තව ෙමතැන ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් ඉන්නවා. දැන්  නම් ඒ අය  ඒ ෙකෝට් බෑයවල්  
අඳින්ෙන් නැහැ. ඒ අය ෙකෝට් බෑයවල් ගන්න පිට රටවලට ගියා. 
පිට රටින් සපත්තු ෙගනාවා.  රුපියල් ලක්ෂ ගණන්වල සපත්තු 
දාපු කට්ටිය ඉන්නවා.  ඉනට ලක්ෂ ෙදෙක්  පටි බැඳපු කට්ටිය 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග් පසුබිමක් තියාෙගන ෙම් කරන්ෙන් වීදුරු 
ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් ගහනවා වාෙග් වැඩක්. මට ලැබී තිෙබන 
කාලය අවසන් නිසා මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. මට  ෙම් අවස්ථාව  ලබාදීම ගැන  
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 5.02] 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ක්ෂුදමූල්ය පනත් ෙකටුම්පත 

ෙදවන වර කියැවීෙම්  විවාදය  පැවැත්ෙවන ෙමොෙහො ෙත්  මට ද 
අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙලස හඳුන්වන්නට  ඕනෑ. පමාද වී ෙහෝ ෙමවැනි 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම ගැන විෙශේෂෙයන් ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ක්ෂුදමූල්ය කටයුතු 
බංග්ලාෙද්ශෙයන් තමයි ආරම්භ වුෙණ්. ෙමොහමඩ් යූනුස ්
මහත්මයා තමයි ෙමහි මූලිකත්වය ගත්ෙත්. ෙබොෙහොම 
සත්කාර්යයක් ෙපරදැරි  කර ෙගන, විෙශේෂෙයන් බංග්ලාෙද්ශෙය්  
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන ජනතාවට අත හිත දීමට තමයි  ෙම් කමය 
ආරම්භ කෙළේ කියන එක  අපි දන්නවා. අෙප් ශී ලංකාව තුළ ෙම් 
කමය  කියාත්මක කරන්නට  පටන් ගත්ෙත් 1980 වර්ෂෙය් පමණ 
සිටයි. ෙම් කමය යටෙත් පිරමිඩ් වාෙග් නීති විෙරෝධී සංවිධානත් ඒ 
කාලෙය්  බිහි වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අෙප් 
මහ බැංකුවට සිද්ධ වුණා, ෙම්වා සම්බන්ධව ෙසොයා බලන්න; 
නීතිරීති  පනවන්නට.  ඒ වාෙග්ම ෙම් වංචනික කියාවලට අසු 
වන්නට එපාය කියා පුවත් පත් මඟින් අෙප් ජනතාව දැනුවත් 
කරන්නට  සිද්ධ වුණා . ෙකෙසේ ෙවතත් අපට දැන ගන්නට ලැබී 
තිෙබන ආකාරයට ෙම් පිළිබඳව නීත්යනුකූලව කටයුතු කරන්නට 
බලය ෙම් ෙවනෙකොට  ලැබී තිෙබන්ෙන්, සමිති සමාගම්-    බැංකු-  
58කට පමණයි.   

නමුත් මා හිතන හැටියට, ෙම් වන ෙකොට ලංකාව පුරා  
8,000කට අධික මූල්ය ආයතන රාශියක් නිල ෙනොවන මට්ටමින් 
මීට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙතක් කල් ඒ වාෙග් සංවිධාන 
රාශියක් තිබුණා වුණත් ඒවාෙයන් ජනතාවට අත් වුණු පගතියක් 
කිසිම අවස්ථාවක අපි දුටුෙව් නැහැ. අෙප් දුගී දුප්පත් ජනතාවට -
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන අයට- නැඟී සිටින්න එකී ආයතන අත හිත 
දුන් අවස්ථා අපි දැක නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගම්වලත් ඒ වාෙග් 
ආයතන රාශියක් තිබුණා වුණත් ඒවා මඟින් යම්කිසි පගතියක් 
ඇති කරගන්න, ස්වයං රැකියාවලට පහසුකම් ලබාගන්න අවස්ථාව 
ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළාට පසුව, 
ඒවා නීති මඟින් ලියා පදිංචි කරන්න කටයුතු කළාට පසුව 
නීත්යනුකූලව තිෙබන සමිති සමාගම් ෙමොනවාද කියා 
හඳුනාගන්න, ඒවාෙයන් අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් කරන්න ඕනෑ 
කාර්යය ෙමොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව ෙසොයා බැලීමක් 

කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. දැන් ඒවා නීති විෙරෝධි 
තත්ත්වෙයන් තිෙබන නිසා කිසිම ඇගයීමකට ලක් කරන්න, මහ 
බැංකුෙව් අධීක්ෂණයට, එෙහමත් නැත්නම් ෙවනත් ආයතනයක 
අධීක්ෂණයට ලක් කරන්න පුළුවන්කමක් අද උදා ෙවලා නැහැ. 
ඒවාෙයන් පෙයෝජනයක් ගන්නවා නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
නියමානුකූල කරනවා වාෙග්ම කළ යුතු තවත් ෙදයක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් ගරු ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින නිසා මම ඉල්ලා සිටින්න 
කැමැතියි, ඒවා නියමානුකූල කරන ෙකොට ඒවා මඟින් සැබෑ 
ජනතා ෙසේවයක් සිද්ධ වනවාද යන්න ෙසොයා බලන්න කියා. ෙමය 
තමයි ඉතාම වැදගත් වන්ෙන්. ඒ ආයතන ඔක්ෙකෝම පිහිටුවන්ෙන් 
ජනතාව සූරා කන්න ෙනොව ජනතාවට ෙසේවය කරන්නයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අප ඉල්ලා සිටින්න 
කැමැතියි, ඒවා නියාමනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් කුමක් ෙහෝ වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරන්න කියා. ෙම් ෙම් වැඩ සඳහා -ස්වයං රැකියා 
ආරම්භ කිරීමට, අෙනකුත් කාර්යයන් සඳහා- ෙම් මුදල් 
ෙයොදවන්න ඕනෑ කියා නීතියක් පැෙනව්ෙවොත්, එමඟින් උපරිම 
පෙයෝජනය ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව, හුඟක් 
අවස්ථාවල අප දකින ගැටලුව තමයි අධික ෙපොලිය. ෙපොලී 
සම්බන්ධව හැම අවස්ථාෙව්දීම පාෙහේ කථා කරනවා. අද 
ව්යාපාරිකයන්ට දියුණු ෙවන්න තිෙබන ෙලොකුම බාධාව තමයි 
ෙපොලී අනුපාතය වැඩි වීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
වාෙග් සුළු, ගාමීය මට්ටෙමන් පවත්වාෙගන යන ක්ෂුද මූල්ය 
ආයතනවල ෙපොලී අනුපාතය අඩු කරන්න යම්කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළොත් එයින් උපරිම පෙයෝජනයක් 
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන ජනතාවට ලබාගන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන් එය තමයි  සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙකෙසේ වුණත් කමක් නැහැ, ඒවා නියමානුකූල කරන්න කටයුතු 
සිද්ධ ෙවමින් පවතිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මා 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව 
කථා කළ ෙබොෙහෝෙදෙනකු ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ආ එක 
අගය කෙළේ නැහැ කියා. අපි දන්නවා, විපක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීවරුන්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් සමහර මන්තීවරුන් කථා 
කරන ෙකොට ආණ්ඩු විෙරෝධි ෙලසයි කථා කෙළේ කියා. ෙමොකද, 
වර්තමානෙය් මූල්ය පිළිෙවත ගැනයි, අප කියාත්මක කළ වැඩ 
පිළිෙවළ ගැනයි එතුමන්ලා කථා කෙළේ. අෙප් ජනතාවට වි ශාල 
වශෙයන් ෙසේවය කරන්න පුළුවන් මට්ටෙම් මුදල් වියදම් කරන්න, 
තවත් පහසුකම් සපයන්න, බැංකු මඟින් කර්මාන්තශාලා, ස්වයං 
රැකියා සඳහා මුදල් ලබාෙදන්න අපට අවස්ථාව තිෙබනවා. නමුත් 
අද තිෙබන තත්ත්වය අනුව වර්තමාන රජයට විශාල ණය මුදල් 
කන්දරාවක් ෙගවන්න සිදුව තිෙබන නිසා අෙප් ජනතාවට අද 
ෙසේවය කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම්වා සම්බන්ධව ජනතාව ෙහොඳින් දැනුවත් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, අද හුඟක් ෙවලාවට තිෙබන්ෙන්, ජනතාව අතර 
වැරැදි මතයක් ෙගොඩ නැඟීමකුයි.               

අෙප් හිටපු මුදල් අමාත්යවරෙයකු වන ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා ෙතල් ෙගන ඒෙම්දී අපි රුපියල් 
බිලියන ෙදකක ලාභයක් ලබනවා කියලා. නමුත් එතුමාට අමතක 
ෙවලා තිෙබනවා පසු ගිය කාලෙය් එයාර් ලංකා සමාගෙම්, මිහින් 
ලංකා සමාගෙම්,  ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් සහ විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය්  නිවැරදි කළමනාකාරිත්වයක් සහ පරිපාලනයක් 
තිබුෙණ් නැති නිසා සිද්ධ වූ පාඩුවට ෙකොයි තරමක් ෙගවන්න 
ෙවලා තිෙබනවාද කියන කාරණය. අද ඒ ගැන කවුරුත් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒක තමයි 
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තිෙබන මූලික පශ්නය. ඒ නිසා අපි ඇත්ත වශෙයන්ම  ෙම් පශ්න 
ගැන ජනතාව දැනුවත් කරන්නට ඕනෑ. ෙම්සා ෙකෝටි සංඛ්යාත 
මුදලක් ණය ෙවන්න ෙහේතු වුෙණ් ෙමොනවාද?  

අපි දන්නවා එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙය් 
තිබුණු වැරදි පිළිෙවත නිසා තමයි ජනතාවට ෙම් බර පටවන්නට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 

ශීලංකන් ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් යානාවල ආසන ෙවන් 
කිරීෙම් පශ්නයක් උඩ තමයි, - එවැනි සුළු පශ්නයක් දඩමීමා 
කරෙගන තමයි- රුපියල් බිලියන 9කට අධික ගණනක පාඩුවක් 
අද අපට විඳින්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා තමයි ජාතික 
අපරාධ කියන්ෙන්. ඒ නිසා ජාතිය ගැන කථා කළාට, ජාති 
හිෛතෂීන් කියලා කිව්වාට වැඩක් නැහැ. ජාතියට ආදරය කරන 
පුද්ගලෙයක් හිටියා නම්, නායකෙයක් හිටියා නම් කවදාවත් 
ෙමවැනි තත්ත්වයකට ෙම් රට පත් කරන්ෙන් නැහැ කියන එක 
අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්නට ඕනෑ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

එම නිසා ෙම්වා ගැන අෙප් ජනතාව දැනුවත් කරලා ෙම් පාඩු 
ටික ෙගවලා ඉවර කර ගත යුතු ෙවනවා. අපි දුගී දුප්පත් 
ජනතාවෙගන් ෙකෝටි ගණනින් අය කර ගන්නා බදුවලින් ෙම් මුදල් 
පමාණය ෙගවලා ඉවර කරන්නට  පුළුවන්කම තිබුෙණොත් ඉදිරි 
කාලෙය්දී ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත ෙවන බව අපි දන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම රෙට් ජනතාවට මීට වඩා ෙසේවාවක් කරන්නට 
පුළුවන්කමත් ලැෙබනවා කියලා මම ෙම් අවසථ්ාෙව්දී කියන්න  
කැමැතියි.  

අෙප් ජනතාවට ඒ කරුණු පැහැදිලි කරලා දීලා කටයුතු 
කරන්නට අදාළ ඇමතිවරුන්ට, අදාළ මන්තීතුමන්ලාට ශක්තිය, 
ෛධර්ය සහ වාසනාව ලැෙබන්න කියලා පාර්ථනා කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.    
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ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,  

ண்நிதியளிப் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இந்த விவாதத்திேல 
ேபசுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைமக்கு தற்கண் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இங்ேக எனக்கு 

ன்  உைரயாற்றிய பல உ ப்பினர்கள், கிராமப் ற 
மக்க க்கு சி கடன் மற் ம் நிதி உதவிகைள வழங்குகின்ற 
நி வனங்கள் அதிக வட் ைய அறவி வதாக ம்  அந்த 
நி வனங்கள் ெவ மேன தங்க ைடய வ மானத்ைத மட் ம் 
இலக்காகக் ெகாண்  ெசயற்ப வதாக ம் குறிப்பிட்டார்கள். 
நா ம் அந்த க த்ேதா  உடன்ப கின்ேறன். நான் 
சார்ந்தி க்கின்ற வன்னி மாவட்டத்திேல ேபார்ச் சூழல் 
காரணமாக எங்க ைடய மக்கள் தங்க ைடய ெசாத் க்கள், 
நிலங்கள், உயிர் மற் ம் உைடைமகைள 
இழந்தி க்கின்றார்கள். தங்க ைடய அன்றாட 
வாழ்வாதாரத்ைதக் ெகாண் நடத் வதிேல அவர்கள் மிக ம் 
கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். அேதேநரத்திேல  
ேதைவயான நிலம், லதனம் ேபான்ற உற்பத்திக் காரணிகள் 
எங்க ைடய மக்க க்கு ைமயாக இ க்குமாக இ ந்தால் 
அவர்கள் ெபா ளாதார ாீதியாக ன்ேன வார்கள்; 
ெசாந்தக்கா ேல நிற்கக்கூ ய நிைலைம அவர்க க்கும் 

ஏற்ப ம். ஆனால், அங்ேக அவர்க க்கு உைழப் ம் 
யற்சி ம் மட் ேம இ க்கின்றன. அவர்க ைடய 

ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் இரா வத்தினரால் 
பறி தல் ெசய்யப்பட் க்கின்றன. அத்ேதா , பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற மக்க க்கான  லதனம் சாியான ைறயிேல 
கிைடக்கவில்ைல. ஆகேவ, பாதிக்கப்பட் க்கின்ற 
மக்க க்கு குறிப்பாக, கிராமப் ற ஏைழ மக்க க்கு இந்தச் 
சட்ட லமான  சாியான ைறயிேல பயன்பட 
ேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எனக்கு ன்  உைரயாற்றிய ன்னாள் அைமச்சர் 
ெகளரவ சந்திரசிறி கஜதீர அவர்கள் ஒ  விடயத்ைத இங்ேக 
குறிப்பிட் ந்தார். அதாவ , தங்க ைடய ஆட்சிக் 
காலத்திேல 12,000 ேபாராளிக க்கு ைறயாக னர்வாழ்  
வழங்கப்பட்டதாக ம் வங்கி லம் பல கடன் உதவிகள் 
ெசய்யப்பட்டதாக ம் இப்ேபா  அவர்கள் மகிழ்ச்சிேயா  
இ ப்பதாக ம் இங்கு தன் ைடய க த்ைதத் 
ெதாிவித்தி ந்தார். உண்ைமயிேல அ  ஒ  தவறான க த்  
என் தான் நான் எ த் க்ெகாள்ேவன். காரணம் 
என்னெவன்றால், மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய 
ஆட்சிக்காலத்திேல 12,000 ன்னாள் ேபாராளிகள் 
வி விக்கப்பட் ப்பதாக ெசால்லப்பட்டா ம்கூட 

னர்வாழ்  என்ற ெபயரால் அந்தப் ேபாராளிக க்கு 
ைறயான பயிற்சித்திட்டம் எ ேம வழங்கப்படவில்ைல. 

ெவ மேன விவசாயம் ெசய்வதற்கும் பண்ைணயிேல ேவைல 
ெசய்வதற்கும் மட் ந்தான் அவர்க க்கு பயிற்சி 
வழங்கப்பட்டேத தவிர  இன்ைறய காலத்திற்கு ஏற்றமாதிாி 

ைறயான ெதாழிற்பயிற்சிகள் வழங்கப்படவில்ைல என்பைத 
இந்த ேநரத்திேல குறிப்பிட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்க ம் ஒ  
விடயத்ைதக் குறிப்பிட்டார். அதாவ , ஐந்  இலட்சம் பாய் 
வைர ன்னாள் ேபாராளிக க்கு கடன் வழங்கப்பட்டதாக 
அவர் குறிப்பிட்டார். அ ம் தவறான க த்தாகும். 
குறிப்பிட்ட ஒ சில ன்னாள் ேபாராளிக க்கு மட் ம் 
இரண்டைர இலட்சம் பாய் தம் கடன் வழங்கப்பட்ட . 
ஏைனயவர்க க்கு அ  வழங்கப்படாமல் 
இைடநி த்தப்பட் ந்த . காரணம் வங்கியிேல கடைனப் 
ெப வதில் அவர்கள் பிரச்சிைனகைள  எதிர்ேநாக்கினார்கள். 
அவர்களிடம் உாிய ஆவணங்கள் இ க்கவில்ைல. அத்ேதா , 
பிைண நிற்பதிேலகூட பல்ேவ பட்ட சிக்கல்கள் இ ந்தன. 
ெப ந்ெதாைகயானவர்கள் அந்த இரண்டைர இலட்சம் பாய் 
கடைனக்கூட ெபற் க்ெகாள்ள யாமல் ேபானதற்கு 
அைவதான் காரணமாக இ ந்தி க்குெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அந்த ன்னாள் ேபாராளிகள் தங்க ைடய 
வாழ்வாதாரத் க்காக-ெதாழி க்காக நாளாந்தம் மிக ம் 
கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  இந்த நிைலயில் 

ன்னாள் ேபாராளிக க்கு உாிய பயிற்சி 
வழங்கப்பட்டதாக ம் அவர்கள்  மகிழ்ச்சிேயா  
இ ப்பதாக ம் அவர்கள் அைனவ க்கும் வங்கி லம் கடன் 
வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட்டதாக ம் இந்தச் சைபயிேல 
சில தவறான க த் க்கள் ெசால்லப்பட்டன. 12,000 ன்னாள் 
ேபாராளிகளிேல 1,500 ேப க்குட்பட்டவர்க க்கு கடன் 
வசதிகள் வழங்கப்பட்டதாக ன்னாள் அைமச்சர் சந்திரசிறி 
கஜதீர அவர்கள் குறிப்பிட் ந்தார். அ ம் சாியான தகவல் 
அல்ல. எனேவ, 12,000 ேபாிேல எத்தைன ேப க்கு சுய 
ெதாழில் யற்சிக க்காக வங்கி லம் கடன் 
வழங்கப்பட்டெதன்பைத அவர்கள் சாியான ைறயில்  
ெதாிவித்தால் நன்றாக இ க்குெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  
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இதற்கு அப்பால் வடக்கு, கிழக்கிேல கிட்டத்தட்ட 90 
ஆயிரம் ெபண்கள் ேபார்ச் சூழலால் தங்க ைடய 
கணவன்மாைர இழந்தி க்கின்றார்கள் அல்ல  ெபண்கள் 
தைலைமத் வம் ெகாண்ட கு ம்பங்களின் தைலவிகளாக 
இ க்கின்றார்கள். இவர்கள் தங்க ைடய குழந்ைதகைளப் 
பராமாிப்பதற்கு அதாவ  அவர்க ைடய வாழ்வாதாரம் 
மற் ம் அவர்க ைடய கல்வி ேபான்றவற் க்காக அவர்கள் 
நாளாந்தம் பல்ேவ பட்ட கஷ்டங்கைள எதிர்ேநாக்கு 
கின்றார்கள். ஆகேவ, க்கியமாக ெபண்கைளத் 
தைலைமத் வமாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்கைளக் ைகெகா த்  
உயர்த் வதற்கு இந்த ண்நிதியளிப் க் கடன் திட்டமான  

க்கியமாகப் பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், ேபார்ச் சூழல் காரணமாக வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் தங்க ைடய அங்கங்கைள 
இழந்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் நடமாட யாதவர்களாக 
மற் ம் விேசட ேதைவக்கு உட்பட்டவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கும் இந்தத் திட்டம் சாியான 

ைறயிேல பயன்படக்கூ யதாக இ க்க ேவண் ம். அவர்கள் 
அந்தக் கடன் உதவிையப் ெப வதற்குத் தற்ேபா  இ க்கின்ற 
இ க்கமான சில நைட ைறகைள இலகுப த்த ேவண் ய 
ஒ  ேதைவ ம் இ க்கின்ற . ஆகேவ, இந்தப் ேபாாினால் 
பாதிக்கப்பட்  விேசட ேதைவக்கு உட்பட்டவர்க க்கு இந்தச் 
சட்ட லம் பயன்பட ேவண் ம் என்ப  எங்க ைடய 
எதிர்பார்ப்பாகும்.  

இந்த நாட்ைடவிட்  ெவளிேயறிச் ெசன்ற 15 இலட்சம் 
லம்ெபயர்ந்த மக்கள் இன்ைறக்குப் பல்ேவ  நா களிேல 

இ க்கின்றார்கள். எங்க ைடய இந்த 15 இலட்சம் 
லம்ெபயர்ந்த மக்களில் சிலர் மீண் ம் இந்த நாட் க்கு வந்  
தலீ கள் ெசய்வதற்கு அதாவ  கிராமப் றங்களிேல 

இ க்கின்ற ஏைழ மக்க க்காக அல்ல  ேபாாினால் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றவர்க க்காக ேவைலவாய்ப் க்கைளப் 
ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு வி ப்பமாக இ க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, அவர்கள் இங்ேக வந்  தலீ  ெசய்வதற்கு அல்ல  
மத்திய வங்கி ஊடாக அவர்கள் இந்தச் ெசயற்பாட்ைட 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ேவண் ய நைட ைறகைள இலகுப த்தி, 
அவர்க க்குத் ேதைவயான சகல வசதிகைள ம் இந்த 
அரசாங்கம் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். அவர்கைள 
ஊக்குவிப்பத டாக கிராமப் றங்களில் இ க்கின்ற பல க்கு 
நாங்கள் ெதாழில்  ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்க 

ம். ஆகேவ, இ ம் இந்த ேவைளயிேல 
கவனத்திெல க்க ேவண் ய ஒ  விடயம் என்பைத நான் 
இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

அ த்ததாக, கிராமப் றங்களில் இ க்கின்ற மக்க க்கான 
பாைதகள் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன.  
அதனால் அங்ேக ேபாக்குவரத்  வசதிகள் இல்லாத நிைலைம 
காணப்ப கிற . அங்குள்ள மக்கள் உற்பத்தி ெசய்கின்ற 
விவசாயப் ெபா ட்கைளக்கூட இன்ைறக்கு நகரப் றத் க்குக் 
ெகாண் வர யாத நிைலைமகள் இ க்கின்றன.  இந்தப் 
பாைதகள் உள் ராட்சித் திைணக்களத்தின் கீழானதாக 
இ க்கலாம் அல்ல  தி அபிவி த்தித் திைணக்களத்தின் 
கீழானதாக இ க்கலாம். எவ்வாறி ந்தா ம் அைவ சீர் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  ஆகேவ, ெபா ளாதார ாீதியாக இந்த 
மக்கைள நாங்கள் ஊக்குவிக்க ேவண் மாக இ ந்தால், 
கிராமப் றங்களிேல இ க்கின்ற சகல உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள ம்  அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ம்.  

இன்  பலர் இ ப்பிடங்கள் இல்லாமல் இ க்கின்றார்கள்; 
மின்சார வசதிகள் இல்லாமல் இ க்கின்றார்கள். 
அவர்க க்குப் ேபாக்குவரத்  வசதிகள் இல்ைல. ைறயான 
கு நீர் வசதிகள்கூட இல்ைல. ஆகேவ, ேபார்ச் சூழல் 
காரணமாக நீண்ட காலமாக எங்க ைடய பிரேதசத்தில் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்க ைடய - கிராமப் ற 
மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த் வதற்கு அவர்க க்கு 
ேவண் ய சகல உதவிகைள ம் ெசய்ய ேவண் யி க்கின்ற .  

ஏற்ெகனேவ, இந்த நா  ேபா க்காக ம் மற் ம் ேவ  
காரணங்க க்காக ம் ெவளிநா களி ந்  ெபற்ற 
கடன்க க்காக சி வர்கள் ெதாடக்கம் தியவர்கள் வைர 

ன்  இலட்சம் பாய்க்கு ேமற்பட்ட ெதாைகக்கு இன்  
கடனாளிகளாக இ க்கின்ற நிைலைம இ க்கின்ற . 
அேதேநரம் தற்சமயம் அதிகாிக்கப்பட்ட  'வற்' வாியான , 
ேபாாினால் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்க க்கு மிக 
ேமாசமான ைறயிேல பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம் என்பைத ம் 
இந்த ேநரத்திேல நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
ேம ம், வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களி ள்ள மக்கள் 
ெபா ளாதாரத்தில் சிறந்த அபிவி த்திைய ேநாக்கிச் 
ெசல்லேவண் மாக இ ந்தால், சகல ம் ஏற் க்ெகாள்ளக் 
கூ ய நிரந்தரமான  ஓர் அரசியல் தீர்ைவ எட் வதற்கான 

யற்சிகள் எ க்கப்பட ேவண் ம்.   
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம்  ஆட்சிக்கு வந்  இன்  16 

மாதங்கள் கடந் விட்டன. இந்தப் 16 மாதங்களில் ஒ சில 
இடங்களில் சில காணிகள் வி விக்கப்பட் க்கின்றனேவ 
தவிர, இந்த மக்க க்கான  எந்த அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனக ம் இன்  தீர்க்கப்படாமேலேய இ க்கின்றன. 
இன்ைறக்கு இந்த அரசாங்கத்தின் ஒவ்ெவா  நடவ க்ைக ம் 
இந்த அரசாங்கத்தின்மீ  ைவத்தி ந்த நம்பிக்ைகைய இழக்கச் 
ெசய்கின்றதாகத்தான்  இ க்கின்ற . எனேவ, த ல் 
மக்களின் நம்பிக்ைகையக் கட் ெய ப் வதற்கான  
நடவ க்ைககைள இந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

ன்னாள் ேபாராளிகளாக இ ந்தவர்கள் மீண் ம் 
ைக ெசய்யப்ப கின்ற நிைலைமகள் ெதாடர்ந்த வண்ணம் 
இ க்கின்றன. வடக்கி ம் கிழக்கி ம் ன்னாள் 
ேபாராளிகளாக இ ந்தவர்கைள நாளாந்தம் ைக  
ெசய் ெகாண்  ேபாகிறார்கள். சிலர்  3 தடைவகள் வைர 
ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார்கள்.  அதாவ , த ப்  காம்களில் 
இ ந்  னர்வாழ்  ெபற்  நீதிமன்றத்தால் வி தைலயாகிய 
பின்னர் 3 தடைவக க்கு ேமல் ைகதாகி வி தைல 
ெசய்யப்பட்  மீண் ம் ைக  ெசய்யப்பட் க்கின்ற 
நிைலைமகள் இ க்கின்றன. இதனால் எங்கள் மக்கள் - 
சம்பந்தப்பட்ட ன்னாள் ேபாராளிகள் மிகுந்த  மன 
உைளச்ச க்கு  உள்ளாக்கப்பட் க்கிறார்கள்.  

ேம ம், நீண்டகாலமாகச் சிைறயில் இ ப்பவர்க ைடய 
வி தைல ெதாடர்பாக நாங்கள் எத்தைனேயா தடைவகள் 
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல ேபசியி க்கின்ேறாம்; ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க ட ம் மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்க ட ம் ேபசியி க்கின்ேறாம். அவர்கள் 
ெதாடர்ச்சியாகத் தங்க ைடய வி தைல ேவண்  பல்ேவ  
பட்ட சாத் கப் ேபாராட்டங்கைளச் ெசய்தி க்கிறார்கள். 
ஆனால் இன் வைர அவர்க ைடய வி தைல ெதாடர்பாக 
இந்த அரசாங்கம் எந்த நடவ க்ைக ம் எ க்கவில்ைல. 
குறிப்பாக, ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் எதிர்க்கட்சித் 
தைலவ க்குக் ெகா த்த வாக்கு திையக்கூட 
நிைறேவற்றவில்ைல. இதற்கப்பால்,  இன்  ேபார் ந்  
7வ டங்கள் ர்த்தியாகும் நிைலயி ம் வடக்கு, கிழக்கில் 
காணாமற்ேபானவர்கள், சரணைடந்தவர்கள் அல்ல  
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இரா வத்திடம் ைகயளிக்கப்பட்டவர்கள் ெதாடர்பில் 
அவர்க க்கு என்ன நடந்த  என்பைதக்கூட அறிய 

யவில்ைல. 16 மாதங்களாக ஆட்சி ெசய் ெகாண் க்கும் 
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தால்கூட அவர்கள் உயி டன் 
இ க்கிறார்களா, இல்ைலயா? என்பதற்கு  இன் வைர  ஒ  
ெதளிவான  ைவ அறிவிக்க யாத நிைலைமதான் 
இ க்கின்ற .  

இதற்கப்பால் அங்கு மீள்கு ேயற்றம் என்ப  இன்ன ம் 
ைமயாக நைடெபறவில்ைல. அந்த மக்க ைடய ெசாந்தக் 

காணிகள் ைறயாகக் ைகயளிக்கப்படவில்ைல. ேபார் 
வைடந்  7 ஆண் கள் ர்த்தியாகின்ற நிைலயி ம் 

சம் ர், ல்ைலத்தீவில் ேகப்பாப்பில , யாழ்ப்பாணம் என்  
இப்ப ப் பல்ேவ பட்ட இடங்களில் இ க்கின்ற எங்க ைடய 
மக்கள் ஓர் இயல்  வாழ்க்ைகக்குத் தி ம்ப யாத ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைலைமதான் இ க்கின்ற . இந்த நிைலயிேல 
அரசாங்கம் ெதற்கிேல இ க்கின்ற சில இனவாதிகளின் 
ெதாடர்ச்சியான பிரசாரங்கள் அல்ல  குழப்பங்களிேல  

ழ்கியி க்கின்ற . ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதற்காகத் 
தமிழ் ேபசும் மக்களின் ஆதரைவப் ெபற் வந்த இந்த 
அரசாங்கத்தினால் அந்த மக்க க்கு வாழ்வாதார ாீதியாக, 
ெபா ளாதார ாீதியாக அல்ல  அரசியல் ாீதியாகக்கூட ஒ  
தீர்ைவக் காண யாத நிைலைமதான் 
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த நாட் ேல  
நிரந்தரமான ஓர் அரசியல் தீர்  காண்பதன் லம்  
ெபா ளாதார ாீதியில் கிராமப் ற மக்க ைடய வாழ்க்ைகைய 
உயர்த்த ம்.  

ேம ம், வடமாகாண சைபயா ம் தமிழ் மக்கள் 
ேபரைவயா ம் தமிழ் மக்க க்கான தீர் த்திட்டெமான்  

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற .  தமிழ் மக்க க்கான  
நிரந்தரமான ஓர் அரசியல் தீர்ைவக் காணேவண் மாக 
இ ந்தால்,  சமஷ்  ைறயிலான ஒ  தீர் க்கு இந்த 
அரசாங்கம் ன்வரேவண் ம். ஆகேவ, அவர்களால் 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற  அந்தத் தீர் த் திட்டத்திற்கு 
எதிராக ெதற்கிேல இ க்கின்ற இனவாதிகள் ன்ைவக்கும் 
இனவாதக்  க த் கைளப் ெபா ட்ப த்தாமல், ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம் உள்ளிட்ட இந்த  அரசாங்கம் 
அதைனச்  சாதகமாகப் பாிசீ க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.23] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප ශී ලංකාෙව් ක්ෂුද මූල්ය 
අංශය සහ එහි නියාමනය පිළිබඳව පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. අපි එම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් යම් කිසි ආර්ථික පසු බිමක් තිෙබන ෙවලාවකයි. අපි 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ එකඟතාවකට - නිලධාරි 

මට්ටෙම් ගිවිසුමකට - ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒෙකන් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් ෙම් රටට ලැෙබන්නට යනවා. ඒ වාෙග්ම 
ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් හරහා තවත් ෙඩොලර් මිලියන 650ක් විතර 
ලැෙබන්නට යනවා. මුළු ගණන ගත්ෙතොත්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 2.2ක් විතර ෙවනවා. 

අපි දන්නවා, පසු ගිය රජය කාලෙය්දී අපි ජාත්යන්තරෙයන් 
ෙකොන් ෙවලා සිටි බව. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රටින් යුෙරෝපයට 
මත්ස්යයන් අපනයනය කිරීම තහනම් කර තිබුණා. එම තහනම 
ෙයදීම නිසා අෙප් ධීවර ජනතාවට ෙලොකු අපහසුතා ඇති වුණා.  
අපට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 100ක විතර අපනයන 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් අහිමි වුණා.  නමුත් එම තහනම ඉවත් කර 
ගන්න අද අෙප් අලුත් රජයට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන බව අපට 
ෙගෞර වෙයන් හා ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන්.  ඒ නිසා  ෙම් 
රෙට් ධීවරයන්ට ෙඩොලර් මිලියන 100ක විතර ආදායමක් ලැෙබන  
යුෙරෝපා මත්ස්ය අපනයනය නැවතත් ආරම්භ කරන්න අවස්ථාව 
ලැබිලා තිෙබනවා. එම තහනම ඉවත් වූ ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා අෙප් 
රජය GSP Plus සහනය නැවත ලබා ගැනීමට  කියා කරෙගන 
යනවා. ෙමොකද, තහනමක් පනවා තිෙබන ෙකොට යුෙරෝපය එක්ක 
අෙනක් ගනුෙදනු කරන්න අපහසුයි. නමුත් දැන් ඒ තහනම ඉවත් 
වීම නිසා නැති වුණු GSP Plus සහනය ලබා ගන්න කියා 
කරෙගන යන්න අපට පුළුවන්. GSP Plus සහනය ලැබුණාම ෙම් 
රෙට් ගම්මානවල තිෙබන කර්මාන්ත නැවත විවෘත ෙවනවා; 
අලුත් රැකියා ඇති ෙවනවා. එතෙකොට ෙලෝකය එක්ක තරග 
කරන්න අපට පුළුවන්. ඉන්දියාව, බංග්ලාෙද්ශය වාෙග් ආසියානු 
රටවල් අතර අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය් තරගකාරිත්වය වැඩි 
කරලා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ අපට තිෙබන ෙකොටස 
වැඩි කරගන්න අපට පුළුවන්. 

ජාත්යන්තරෙයන් ෙකොන් වුණු ෙම් රට පිළිබඳව ජාත්යන්තරය 
තුළ විශාල පිළිගැනීමක් ඇති කරන්න ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් 
තුළ - 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදායින් පස්ෙසේ - අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, ආර්ථික වශෙයන් ෙලෝකෙය් බලවත්ම රටවල් 
හෙත් - ජී 7 කියන කණ්ඩායෙම් - රාජ්ය නායකයන් ෙලෝක 
ආර්ථිකය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න කලින් කලට රැස්ෙවන බව.  
රටවල් 200ක් අතරින් ෙම් කුඩා දූපෙත්; ෙම් ශී ලංකාෙව් 
ජනාධිපතිතුමාට විෙශේෂ ආරාධිතෙයක් හැටියට මැයි මාසෙය් 
පැවැත්ෙවන  එම ජී7 සමුළුවට  ආරාධනා කරලා තිෙබනවා. අෙප් 
රට කුඩා රටක් වුවත්, කුඩා ෙවෙළඳ ෙපොළක් වුවත් ෙබොෙහොම 
ෙකටි කාලයක් තුළදී අෙප් රටට ජාත්යන්තරෙයන් ලැබී තිෙබන 
ස්ථානය ෙමොකක්ද කියලා අපට ඒෙකන් ෙපෙනනවා. අෙප් රෙට් 
කීර්තියට එය විශාල පිටිවහලක් කියන එකත් ෙමතැනදී සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. 

අද අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සඳහා 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ශී ලංකාෙව් ක්ෂුද මූල්ය අංශය නියාමනය 
කරන්නයි. අපට ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා පසු ගිය මාස ෙදක 
තුෙන්දී "Entrust Securities" කියලා මූල්ය සමාගමක් අලාභ 
ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. එම සමාගෙම් 
කළමනාකාරිත්වෙය් වගකීම මහ බැංකුෙවන් භාර අරෙගන 
තිෙබනවා. "Entrust Securities" කියන එම සමාගෙම් ඇති වී 
තිෙබන අලාභය තවම හරියටම ගණනය කරන්නට බැහැ. නමුත් 
රුපියල් බිලියන 12ක පමණ අලාභයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා තමයි දැන් තිෙබන වාර්තා අනුව ෙපෙනන්නට 
තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නවා, මීට අවුරුදු ගණනාවකට උඩදී 
ෙසලින්ෙකෝ සමූහ ව්යාපාරෙය් ආයතන කිහිපය කඩාෙගන වැටුණු 
බව. ඒවාෙය් තැන්පත්කරුවන්ට අදත් විශාල අපහසුතා ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමන්ෙග් ජීවිත කාලය තුළ ඉතිරි කරගත්ත ෙද්වල් ෙම් වාෙග් 
නැති වුණු නිසා සමහර අය සිය දිවි නසාෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
"Entrust Securities" කියන සමාගෙම් විස්තර සියල්ලක්ම ගැන 
ඉදිරි කලක ෙම් ගරු සභාව තුළදී විවාද කරන්න අපට සිදුෙවයි. 
නමුත්, අවාසනාවකට වාෙග් ෙම් සභාෙව් අයත් සම්බන්ධයි කියා 
තමයි මූලික ආරංචි තිෙබන්ෙන්. මා ඒ අය දැන් නම් කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. නමුත්, මූලික ආරංචි තිෙබන්ෙන් ඒ 
කීපෙදෙනකුටත් ෙම් සමාගෙම් අයිතිය තිෙබනවා කියායි.  

නියාමනය කියන එක ෙබොෙහොම වැදගත් ෙදයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම දුප්පත්, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට තමයි ෙම් 
ක්ෂුදමූල්ය ආයතනවලින් ණය ලබාෙදන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙගවීම් 
ෙසේවා ෙදනවා. මුදල් හුවමාරු පහසුකම් ලබාෙදනවා. 
සාමාන්යෙයන් බැංකුවකින් සිදු ෙනොවන ෙද්වල් ෙම් ක්ෙෂේතය 
හරහා සිදු ෙවනවා. ෙමහි වැදගත්කම ඒකයි. දරිදතාව අඩු කරන්න 
නම් දුප්පත්, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් කරන ව්යාපාරවලට ෙම් 
මූල්යය ලබාදිය යුතුයි. ඇප සුරැකුම් වශෙයන් තැබීමට වත්කම් 
ෙනොමැති වීම තමයි ඔවුන්ට තිෙබන පශ්නය. තනි පුද්ගල ඇප 
ලබාගැනීමට ෙනොහැකි වීම, කුඩා පමාණෙය් වාරිකවලින් ෙගවීමට 
ෙනොහැකි වීම, තම මූල්ය පවාහයට ගැළෙපන ආපසු ෙගවීෙම් කම 
ෙනොතිබීම තමයි ෙම් අයෙග් මූලික පශ්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මූල්ය 
පවාහයට ගැළෙපන විධියට බිම් මට්ටමින් අප වැඩ කරන්න ඕනෑ. 
නියාමනය නැති වුණත්, ෙම් ෙද්වල් බිම් මට්ටමින් ව්යාප්ත 
ෙවනවා. ෙම් වාෙග් ව්යාප්ත ෙවන ෙකොට පශ්න, ගැටලු ඇති 
ෙවනවා. ෙම්වාට විෙශේෂෙයන්ම අඩු ආදායම්ලාභීන් ඔවුන්ෙග් 
ඉතිරිය දමනවා; තැන්පත්  කරනවා. ඒවා ආරක්ෂා විය යුතුයි. ඒ 
නිසා තමයි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න රජය තීරණය කෙළේ. 

මූල්ය ක්ෙෂේතය නියාමනය කිරීම අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. අප 
දන්නවා 20වන ශත වර්ෂෙය් කෘෂිකර්මය ආර්ථිකෙය් පධාන 
අංශය බවට පත් වී තිබුණු නිසා ෙගොවි ජනතාවෙග් මූල්ය 
සපුරාලීමට 1906දී ශී ලංකා ණය ෙදන සමුපකාර සමිති කමය - 
the Co-operative Societies System of Sri Lanka - ඇති කළ 
බව. ඉන් අනතුරුව ඒ කටයුතු වඩාත් විධිමත් කිරීම සඳහා 1911දී 
අංක 7 දරන සමුපකාර සමිති ආඥාපනත ෙගනාවා. ෙම් 
ආඥාපනත් සමාගම් අඩු ආදායම්ලාභීන්ට ණය සැපයීෙම් අරමුණින් 
සකසුරුවම් හා ණය ෙදන සමිති බවට පත් වුණා.  ඒ නිසා විවිධ 
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානත් ඒ ක්ෂුදමූල්ය 
ෙසේවාවන් සැපයීම ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඉතා මෑතක සිට බැංකු 
අංශයත් ෙම්කට හවුල් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම ආයතන වර්ග 
ගණනාවක් තිෙබනවා; සමාගම් වර්ග ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙපොදු 
ෙපෞද්ගලික සමාගම් තිෙබනවා; රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන 
තිෙබනවා. ෙම්වා පවත්වාෙගන යන්න සමාගම් පනත තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම 1980 අංක 31 දරන ස්ෙව්ච්ඡා සමාජ ෙසේවා සංවිධාන 
(ලියාපදිංචි කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම) කියන පනත තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම පජා මූලික සංවිධානවලට සමිති ආඥාපනතක් තිෙබනවා. 
සමුපකාර සමිතිවලට 1972 අංක 5 දරන සමුපකාර සමිති පනතත් 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප දන්නවා, ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුව කාල ෙය්දී දිවි නැගුම පජාපාදක බැංකු සහ දිවි 
නැගුම පජාපාදක බැංකු සමිති ඇති කළ බව. 2013 අංක 1 දරන දිවි 
නැඟුම පනත ෙග්න්න ඒ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ ගැන විශාල 
විවාදයක් පැවතියා. ඒ පනත ෙග්න ෙකොට එදා හිටපු බැසිල් 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා නියාමනයට කැමැති වුෙණ් නැති බව අප 
දන්නවා. එතුමා හැදුෙව් පුළුවන් තරම් ඇමතිතුමාට -තමන්ට- බලය 

ගන්නයි. ඒක හරහා තමයි එදා අධිකරණයටත් පහරක් වැදුෙණ්. 
අෙප් රජය ෙවනස්. අප කියන්ෙන් ෙම්වා නියාමනය කරන්න 
ඕනෑය කියායි. දිවි නැගුම පජාපාදක සමිතිවලට "බැංකු" කියන 
නම දමන ෙකොට මම එදාත් විරුද්ධ වුණා. මෙග් අදහස ඒවාට 
බැංකු කියන නම දැම්ෙමොත්, ඒවා මහ බැංකුෙවන් නියාමනය 
ෙවන්න ඕනෑය කියන එකයි. ෙමොකද, පුද්ගලයන්ට ''බැංකුව'' 
කියන වචනය ඇෙහන ෙකොට, නියාමනයක් තිෙබනවා කියා ඒ 
අය ඉෙබ්ටම හිතනවා. නමුත්, ඒකට එදා ඒ රජය විරුද්ධ වුණා.  

ෙම් ක්ෂුද මූල්ය ආයතන නියාමනය කිරීම අවශ්යයි කියන එක 
අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. මූල්ය කටයුතුවලදී ඉතුරුම්කරුවන් 
හා ණයකරුවන් වැඩිවීෙමන් බැංකුව දරන අවදානම 
විවිධාංගීකරණය කළ යුතුයි. ඒ මූල්ය ආයතන ශීඝව අයහපත් 
අංශවලට ව්යාප්ත වුවෙහොත් අවදානම වැඩි ෙවනවා. එම නිසා 
ස්ථාවර ක්ෂුද මූල්ය අංශයක් පවත්වන්නට නම් ෙම්වා නියාමනය 
කළ යුතුයි.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව යම් ආයතනයක් 
මහ ජනතාවෙග් මුදල් හා සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා නම් එම 
ආයතනවල නීති රීති- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 6ක 

කාලයක් තිෙබනවා. ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාට ලබා දී තිබුණු 
විනාඩි 6ක කාලයත් ඔබතුමාට ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙම් ආයතන මහ ජනතාවෙග් මුදල් හා සම්බන්ධව කටයුතු 
කරනවා නම් එම ආයතන යම් නීති රීති පද්ධතිවලට සීමා 
ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අධීක්ෂණ කමෙව්දවලට සීමා විය 
යුතුයි. එෙසේ ෙනොවුෙණොත් මහ ජනතාවෙග් මුදල් ආරක්ෂා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක අපට ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් ඉතිහාසය දිහා 
බැලුවාම. සාමාන්යෙයන් මහ ජනතාවෙග් මුදල් ආරක්ෂා ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් බැංකු හරහායි. පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ එක 
බැංකුවකට පමණයි විශාල පශ්නයක් ඇති වුෙණ්. නමුත් මහ 
බැංකුව ඒක අධීක්ෂණය කරන්නට පටන් අරෙගන ගත්ත කියා 
මාර්ග නිසා ෙම් බැංකු පද්ධතිය ආරක්ෂා කරන්නට අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් වැඩි  ෙපොලියක් ලබා ගන්නට, 
විෙශේෂෙයන්ම විශාම ගිය අය මාසිකව යමක් ලබා ගන්නට ඒවා 
වැඩි ෙපොලියට ෙවනත් සමාගම්වලට දානවා. නමුත් සමහර 
අවස්ථාවල ඒ මුළු මුදලම ඒ අයට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ක්ෂුද මූල්ය ආයතන කටයුතු කරන්ෙන් අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල්වලින් ලබා ගන්නා අරමුදල්වලින් නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ, ඒ අයව ආරක්ෂා 
කරන්නට.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් පනත ෙගනැල්ලා නියාමනය කරන 
ෙකොට ෙම් අරමුදලට අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙග් ඉතුරුම් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙවනත් අයත් මුදල් දාන්න ලැහැස්ති ෙවයි. ෙමොකද, 
හරි කමෙව්දයක් සහ නියාමනයක් තිෙබන නිසා. ඒ නිසා ෙම් 
පද්ධතිය විශාල ෙලස ශීඝෙයන් විහිෙදන්නට පුළුවන්. මම 
හිතනවා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා යහපත් ෙදයක් ෙවයි 
කියලා.   

1547 1548 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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ක්ෂුද මූල්ය පිළිබඳව ෙලොව පුරා ඇති අවදානය ඉතා ශීඝව 
වැඩිවීමත් සමඟ ක්ෂුද මූල්ය කටයුතු සඳහා විශාල වශෙයන් 
ආයතන ඉදිරිපත් වුණා. එෙසේ ඉදිරිපත් වී වර්තමානය වන විට 
කියාත්මක වන ඇතැම් ආයතනවලට ස්ථාවරත්වයක් ලබා දීමට 
අද දින සම්මත කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත සුදුසුයි කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ යුතුයි. 

එෙමන්ම ක්ෂුදමූල්ය පනත හරහා අරමුදල් සම්පාදනය කර 
ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමය වැදගත් ෙවනවා කියා මා හිතනවා. 
අපි දන්නවා, එක එක සමාගම්වලින් අරමුදල් ලබා ගන්නට 
පුළුවන් බව. ෙම්වා ජාත්යන්තර සමාගම් ෙවන්නට පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම multilateral agencies ෙවන්නට පුළුවන්. ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව, යුෙරෝපීය සංවර්ධන බැංකු යනාදිෙයනුත් 
ක්ෂුදමූල්ය අංශයට මුදල් ලැෙබනවා. අපිට දැන් ඒවාටත් ෙම් මුදල් 
ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙවනත් පාර්ශ්වයන්ෙග් 
දායකත්වය ලබන්නටත් පුළුවන්. ෙම් සියලුම ෙහේතූන් නිසා ෙම්වා 
නියාමනය තුළින් අපට තවත් ඉදිරියට එන්නට පුළුවන් කියන එක 
අප දන්නවා. 

ෙම් කුඩා ආයතන ගත්ෙතොත්, ෙම්වාෙය් ගැටලු, පශ්න 
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට  කළමනාකරණෙය් දුර්වලතාවන් 
තිෙබනවා.  ෙම්වා නියාමනය ෙනොකරන ෙකොට ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් නැත්නම් රජෙය් අනිසි බලපෑම් ඇති ෙවනවා. ෙමතැනදී 
මම එක රජයක් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. අපිට අනිසි බලපෑම් 
අඩු කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ  ෙකොෙහොමද? පනතක් තිෙබනවා; 
නියාමනය කරනවා. ඒ නිසා අපිට ඒවා අඩු කර ගන්නට පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ණය අය කර 
ගැනීෙම් අපහසුතාවන් තිෙබනවා. ණය පහසුකම් සඳහා ඉහළ 
ෙපොලී අනුපාත තිෙබනවා. ඒක අඩු කර ගන්න පුළුවන්. අපි 
දන්නවා, සාමාන්ය බැංකුවකට ගිහිල්ලා ණයක් ගන්න පුළුවන් 
පුද්ගලයා යන්ෙන් ගෙම් ඉන්නා මුදලාලි ළඟට බව. ගෙම් ඉන්නා 
මුදලාලි ළඟට ගියාම ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? බැංකුෙවන් අවුරුද්දට 
සියයට දහෙය් ෙහෝ පහෙළොෙව් ෙපොලියට ගන්න පුළුවන් ණය 
ගෙම් ඉන්නා මුදලාලිෙගන් ගන්න ෙවන්ෙන් මාසයකට සියයට 
දහෙය් ෙහෝ පහෙළොෙව් ෙපොලියටයි. එතෙකොට අවුරුද්දකට 
ෙපොලිය සියයට ෙදසීය, තුන්සියය ෙවනවා. කවදාවත් ඒ අයට 
ඉදිරියට එන්න බැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට දරිදතාෙවන් කවදාවත් 
මිෙදන්නට බැහැ. ඔය කමෙයන් ගනුෙදනු කරලා, ඔය කමෙයන් 
කුඩා ව්යාපාර කරලා ඒ දරිදතාව නැති කරන්නට බැහැ. ඇත්තටම 
වැටුණු වෙළන් තවත් පහළට වැෙටන වැඩක් තමයි සිදු ෙවන්ෙන්. 
නමුත් නියාමනය හරහා ෙමය සිදු වුණාම අර ෙපොලී මුදලාලි ළඟට 
ගිය පුද්ගලයාට ආයතනයකට ඇවිල්ලා අඩු ෙපොලියට ණයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් 

කරනවා. අපි දන්නවා, වංචාකාරි ෙලස ආයතන  පවත්වා ෙගන 
යන බව. දැන් අපට ෙම් ආයතන පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න පුළුවන්. 
ෙම්වා ලියා පදිංචි කරන්න ඕනෑ. ආයතන ලියා පදිංචි කෙළේ 
නැත්නම් අපි ඒ ආයතන නියාමනය හරහා අතට අරෙගන කියා 

කරනවා. ඒවා කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ කමානුකූලවයි. ඒවා 
විනිවිදභාවෙයන් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ; මහජන විශ්වාසය දිනා 
ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ක්ෂුදමූල්ය අංශෙය් අඛණ්ඩ පැවැත්මට 
ක්ෂුදමූල්ය පනත  අවශ්යයි කියා ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරමින්, 
මට ලබා දුන් කාලය පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය. 

 
[අ.භා. 5.38] 
 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ක්ෂුදමූල්ය පනත් ෙකටුම්පත 

ෙදවැනි වර කියවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව කථා කිරීමට 
අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව පථමෙයන් මා ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ක්ෂුදමූල්ය ව්යාපාරය ගැන කථා කරන 
ෙකොට, ඉතිහාසෙය් ෙබොෙහොම භයානක වංචාවල් සිදු වුණු අවස්ථා 
තිබුණු බව අපි දන්නවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් උත්තරීතර 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි,  "ගැමි දිරිය" ව්යාපෘතිය 
කියන එක. ෙමම ව්යාපෘතිය ක්ෂුදමූල්ය ණය විධියට අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් සංකල්පයක් මත 2004 වර්ෂෙය්දී ෙලෝක බැංකු 
ව්යාපෘතියක් ෙලස අදියර තුනකින් ආරම්භ කළ බව අප දැක්කා. 
එතුමා එහි පළමුවැනි අදියර දිස්තික්ක නවයක් සඳහා ව්යාප්ත 
කළා. අපිට පළමුවැනි අදියෙර්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
51ක් ආධාර විධියට, පදානයන් විධියට ලැබුණා. ෙම් දිස්තික්ක 
නවය යටතට විෙශේෂෙයන්ම මම නිෙයෝජනය කරන සබරගමුව 
පළාෙත් කෑගල්ල දිස්තික්කය හා රත්නපුර දිස්තික්කය අයිති 
වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙමොනරාගල, හම්බන්ෙතොට, බදුල්ල, 
ෙපොෙළොන්නරුව, ගාල්ල, මාතර හා නුවරඑළිය කියන දිස්තික්කත් 
අයිති වුණා. ඉන් අනතුරුව ක්ෂුදමූල්ය ණය යටෙත් විශාල ගාමීය 
පජාවක් -විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන්-  පතිලාභ ලබා ගත්තා.  

ඉන් අනතුරුව එහි ෙදවන අදියර විධියට අඩු ෙපොලී ණය 
යටෙත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 75ක මුදලක් ජනතාවට ලබා 
ගන්න පුළුවන් වුණා. ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් සහ වතු යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් ගැමි දිරිය 
ව්යාපෘතිය මුලින්ම කියාත්මක කළා. එය 2004දී සමාගම් පනත 
යටෙත් තමයි  ලියා පදිංචි වුෙණ්. නමුත් 2012දී ගැමි දිරිය 
ව්යාපෘතියට -ක්ෂුදමූල්ය ණය ව්යාපෘතියට- කණ ෙකොකා හඬන්න 
පටන් ගත්තා. කිසිම නීත්යනුකූලබවක් නැතුව එය අෙහෝසි කරලා, 
ෙද්ශපාලනීකරණය කළා. ඒ නිසා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
යටෙත් එය ලියා පදිංචි කරන්න ගත් උත්සාහයත් එක්ක ව්යාපෘති 
අධ්යක්ෂතුමන්ලාෙග් අත්සනින් යුත් සහතික ගම්මානවලට ලබා 
දුන්නා. එම ව්යාපෘතිය නතර කිරීමට කිසිම සාධාරණ ෙහේතුවක් ඒ 
කාල වකවානුව තුළ තිබුෙණ් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ගාමීය දිස්තික්කවල ඒ පතිලාභ ලැබූ 
ජනතාව, ඒ වාෙග්ම ව්යාපෘති නිලධාරින් උද්ෙඝෝෂණ පැවැත්වූවා. 
උද්ෙඝෝෂණවලට පසු ගිය කාලෙය්දී  කිසිම සවන් දීමක් කෙළේ 
නැහැ. ණය ලබා ගත් පතිලාභීන් අතර ඒ ණය සංසරණය වුණා. 
නමුත් කියන්න කනගාටුයි, ඒ ණය නැවත අය කර ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් අද නැහැ. ඒ ණය මුදල් ගාමීය දිස්තික්කවල ජනතාව 
සතුව තිෙබනවා. ගෙම් ජනතාව තුළ ඒ මුදල් තිබුණත්, මම හිතන 
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විධියට ඒ ණය අය කර ගැනීම සඳහා බලතල කියාත්මක කිරීමට 
නිලධාරින් නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙමොනයම් රජයක් 
බලයට ආවත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා ඒ තත්ත්වය නීත්යනුකූල කරන එක 
කාෙලෝචිතයි කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා ෙමම උත්තරීතර 
සභාෙව් ඉන්නවා. මම ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, ගැමි දිරිය ව්යාපෘතිය අද අකර්මණ්ය 
ෙවලා තිෙබන බව. ගම්මානවල දැනට පවතින මුදල් විධිමත් ෙලස 
කළමනාකරණය කර ගන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරලා, එම ණය ආපසු අය කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් සකස් 
කළ යුතුයි කියලා මම ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා. එම 
කටයුත්ෙත් නීත්යනුකූලභාවය සහ අධීක්ෂණය පවරන්ෙන් කා 
හටද කියන එක පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කරුණ තමයි ෙම් 
ෙද්ශපාලන ෙවනසත් සමඟ ගම්මානවල ඇති ෙවලා තිෙබන 
ව්යාකුල තත්ත්වයට ලබා ෙදන විසඳුම ෙමොකක්ද කියන එක. 
ගම්මානවල ණය ලබා ගත් අයට ෙම් වන විට ඒ ණය ෙගවීම සඳහා 
බැඳීමක් නැහැ. ෙලොක්කන්ට වංචා කරන්න පුළුවන් නම් ෙපොඩි අපි 
වංචා කළාම ෙමොකද කියලා හිතන තත්ත්වයට අද ගාමීය ජනතාව 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා 
කරනවා, ෙම් ෙද්ශපාලන ෙවනසත් සමඟ ගම්මානවල ඇති ෙවලා 
තිෙබන ව්යාකුල තත්ත්වය නිරාකරණය කරන්න කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ කියලා. ඒ සඳහා වගකිව යුතු නිලධාරින් -ඒ රාජකාරිය ඉටු 
කරපු නිලධාරින්- ඉන්නවා. පජා සම්පත් දායකෙයෝ ඒ ගම්වල 
ඉන්නවා. අද ඒ පජා සම්පත් දායකයන්ට ඒ කර්තව්යය කර ෙගන 
යන්න අවශ්ය පතිපාදන නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ පිළිබඳවත් ගරු 
රාජ්ය අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ගැමි 
දිරිය ව්යාපෘතිය නැවත සකිය කරලා ක්ෂුදමූල්ය පනත අනුව, ඒ 
ෙරගුලාසිවලට අනුව නීත්යනුකූලව එය ඉදිරියට කර ෙගන 
ගිෙයොත් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද ඒ තුළින් අෙප් 
දිස්තික්කය තුළ, විෙශේෂෙයන්ම මාෙග් ආසනය වන දැරණියගල 
සහ රුවන්වැල්ල ආසන තුළ ගාමීය ජනතාව අතර ෙහොඳ 
සහෙයෝගයක් ඇති ෙවමින් ගාමීය ආර්ථිකය ඉහළ නැංවුණු බව අපි 
දැක්කා. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් අකර්මණ්ය 
ෙවලා තිෙබන ක්ෂුදුමූල්ය ණය කමය යටෙත් කියාත්මක වුණු ගැමි 
දිරිය ව්යාපෘතිය නැවත සකිය කරන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.44] 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සාකච්ඡාවට ගැෙනන්ෙන් 

ක්ෂුදමූල්ය පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳවයි. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ෙම් ක්ෂුදමූල්ය කමය ඇති වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව. අපි දකින විධියට ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ඉතාම සකියව කියාත්මක වන දිස්තික්ක, ෙබොෙහෝ විට 
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන දිස්තික්ක. කෘෂි කර්මාන්තය පාදක කර 
ෙගන ජීවත් වන ජනතාව අතිවිශාල පිරිසක් ඉන්න දිස්තික්කවල 
ජනතාවෙගන් සියයට 43ක් පමණ දරිදතාෙවන් ෙපෙළනවා. 
දරිදතාවත් එක්ක ඇති වුණු කියාදාමයක් තමයි ෙම් ක්ෂුදමූල්ය 
වැඩසටහන. මුල් කාලෙය්දී ඒ සඳහා රජය සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. 

අෙප් ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග් ෙමය 1911 ආරම්භ කරපු -ඉංගීසි ජාතිකයන් රට පාලනය 
කරපු කාලෙය් ආරම්භ කරපු- වැඩ පිළිෙවළක්. ෙදවන ෙලෝක 
යුද්ධයත් එක්ක 1942 පමණ රජෙය් මැදිහත් වීෙමන් Co-
operative Agricultural Production and Sales Societies කියන 
වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම්ෙක් අවශ්යතාව ෙකොයි තරම්ද කිව්ෙවොත් 1947 දී ෙම් වාෙග් 
සමිති 26කින් ආරම්භ කරපු, සාමාජිකයන් 8,964කින් ආරම්භ 
කරපු ඒ වැඩසටහන 1957 ෙවන ෙකොට සාමාජිකයන් 2,47,000 
දක්වා ඉස්සරහට ගියා; සමිති 995ක් දක්වා ඉස්සරහට ගියා.  

අෙප් ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය කිව්වා වාෙග් ෙම් 
යථාර්ථය ෙත්රුම් අරෙගන විවිධ රාජ්ය ආයතන විෙශේෂෙයන්ම 
ෙලෝක බැංකුව ඒ වාෙග්ම JICA අරමුදල, NORAD එක -ෙම් හැම 
ආයතනයක්ම- විටින් විට විවිධ ෙයෝජනා ෙගනාවා; විවිධ 
වැඩසටහන් කියාත්මක කළා, දරිදතාෙවන් ෙපෙළන දිස්තික්කවල 
ඒ දරිදතාව නැති කරන්න. ෙම් වැඩ පිළිෙවළින් මූලික පහසුකම් 
ලබා ගන්න ෙකොට පධාන වශෙයන්ම කාන්තාවන් තමයි 
ඉස්සරහට ආෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් microfinance කියන වැඩ 
පිළිෙවළට මුලදී රජෙය් සම්බන්ධයක් නැති වුණත් පසු කාලීනව 
Lanka Microfinance Practioners' Association කියන වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින්  ක්ෂුදමූල්ය 
ක්ෙෂේතෙය් විවිධ ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහායි ෙම් 
වැඩ පිළි ෙවළ ආරම්භ කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අනුව 2015 ජූලි මාසෙය් 19වැනි දා ෙවන 
ෙකොට ණය මුදල් ලබා ගත්ත සංඛ්යාව 2,99,411යි. ඒ සංඛ්යාෙවන් 
ණය මුදල් ලබා ගත් කාන්තාවන් පිරිස 2,68,000යි. අතිවිශාල  
කාන්තාවන් පිරිසක් තමයි ෙම් වැඩවලට සම්බන්ධ වුෙණ්. ඒකට 
ෙහේතුව, කාන්තාවන්ට ණය දීලා ණය ආපහු ෙගවා දැමීෙම් 
පතිශතය හැම තැනම වැඩි වීමයි.  

සමහර සමිති සමාගම්වල නායකත්වය අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
කාන්තාවන්. ඒ නිසා ෙම් හැම ෙදයක්ම ඇති වුෙණ් කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයට තමන්ට අවශ්ය කරන ෙපොෙහොර ටික 
ලබා ගැනීමට ෙහෝ හදිසි අවශ්යතාවකට මුදල් ගැනීමටයි. ඒ සඳහා 
ඒ කාන්තාවන් එකතු ෙවච්ච එකයි අපි දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ තුළ විවිධ අය විවිධ විධියට අහිංසක කාන්තාවෙගන් 
පෙයෝජන ගත්තා. පධාන වශෙයන් ෙපොලී අනුපාතය අරෙගන 
බැලුෙවොත් සමහර තැන්වල සියයට 5ක, සියයට 6ක ෙපොලියක් 
ගත්තා. ඒ මාසයකට. අවශ්යතාවක් දකින ෙකොට, පවුෙල් කිසියම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබන ෙකොට ෙපොලිය ගැන බලන්ෙන් නැහැ, 
මාසයකට තමන්  කීයක්ද ෙගවන්ෙන් කියන කාරණය විතරයි ඒ 
කාන්තාව බැලුෙව්.  

ගරු අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ අපි 
පධාන වශෙයන්ම කටයුතු කළ යුත්ෙත් ෙපොලිය සම්බන්ධෙයන් 
යම් කිසි මට්ටමක් නැත්නම් යම් කිසි නියම කරපු පමාණයක් 
දමන එකයි. එතැනින් එහාට ෙපොලිය අය කරන්න බැරි විධියට ඒ 
නියම කිරීම කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද ඉතාමත් දුර බැහැර ගම්වල 
ඉන්න අහිංසක පිරිස්වලින් ඉතාමත්ම අසාධාරණ විධියට ෙපොලිය 
අය කරන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි පසු ගිය කාලෙය්ම කියාත්මක 
වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකු 
ඇති කිරීම තුළ ජනතාව ඒවාට ෙයොමු වීෙම් අතිවිශාල 
පවණතාවක් තිබුණා. ෙම් බැංකු වැඩිපුරම පිහිටුවලා තිෙබන්ෙන් 
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[ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය ] 
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ෙකොළඹින් පිටයි. ෙකොළඹ දිස්තික්කය තුළ බැංකු ශාඛා 
තිෙබන්ෙන් තුනක් විතර. අෙනක් සියලුම බැංකු ෙම් ෙවන ෙකොට 
පිහිටුවලා තිබන්ෙන් ෙකොළඹින් පිට ඈත දුර බැහැර පෙද්ශවල 
නගර පාදක කරෙගනයි. ඒ හැම බැංකුවකම ණය මුදල් ආපහු 
ෙගවීෙම් පතිශතය ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. 
සාමාන්යෙයන් පධාන බැංකුවල මහා විශාල පරිමාණෙය් ණය 
ගත්තු කට්ටිය ණය ෙනොෙගව්වත් ගම්වල ඉන්න අහිංසක ෙම් 
ෙගොවි මහත්වරු එෙහම නැත්නම් ඉතාමත් දුෂ්කර ජීවිත ගත කරන 
අය තමන්ෙග් ණය ෙගවීෙම් පතිශතය ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක 
පවත්වාෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. ෙමොනරාගල වාෙග් අපි ජීවත්වන 
පෙද්ශවලට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත් වැදගත්; ෙම් කමය 
කියාත්මක කරන්න අවශ්යයි. හැබැයි කලින් කිව්වා වාෙග්ම  
ෙමයට නියාමනයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

තමන්ට අවශ්ය විධියට මුදල් ලබා ගැනීමට සහ අධික ෙපොලී 
අය කරමින් අහිංසක ජනතාව තළා ෙපළන්න අපි කිසි ෙකෙනකුට 
ඉඩ ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙමොකද ෙමහි මූලික පරමාර්ථය 
දරිදතාවය අඩු කිරීම නම් ඒ අඩු කිරීම කළ යුත්ෙත් විෙශේෂෙයන්ම 
ඒ ණය මුදල් ලබා ගන්නා අයට යම් කිසි විධියක සහනයක් ෙවන 
විධියට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම තුළයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට කරන්න පුළුවන් හැම ෙදයක්ම කරන්න 
අවශ්යයි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉස්සරහට ෙගන යන්න. ෙමොකද ෙම් 
අවශ්යතාව රෙට් තිෙබන නිසා. ඒ වාෙග්ම අපි විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ, ෙම් අහිංසක ජනතාව තළා ෙපළා ලබා 
ගන්න ෙපොලී මුදල් අඩු කරලා ෙමොන කමෙයන් හරි ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමතැනින් එහාට නියාමනය කිරීම සඳහා අවශ්ය වැඩ 
කටයුතු සකස් කර ගන්න. 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට අෙප් 
දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙම් ෙවන ෙකොට පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකු 
10ක් පමණ ඇති කර තිෙබනවා. අෙප් දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් ඒ 
බැංකුවල customer base  එක 1,35,000යි. සමසත්යක් හැටියට ඒ 
බැංකුෙවන් ණය ලබා ගැනීෙම් නැත්නම් ණය අපසු ෙගවීෙම් 
පතිශතය 3.9යි. සාමාන්යෙයන් සියයට 5ට වඩා අඩුෙවන් ඒ 
තත්ත්වය පවත්වා ෙගන යන්න අපට පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත්ම 
ෙහොඳ සංඛ්යාවක් කියන එකයි මම විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉස්සරහට ෙගන යාම 
සඳහා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර ඒ කටයුතු නියාමනය 
කරන වැඩ පිළිෙවළට නායකත්වය ලබා දීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

2015 වර්ෂය වන ෙතක් ෙම් ගැන කාෙග්වත් අවධානය ෙයොමු 
වුෙණ් නැහැ. 2015 වර්ෂෙය් අෙප් රජෙය්  දින 100 වැඩසටහන 
යටෙත් ෙමය කියාත්මක කිරීමට  අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ සකස් 
වුෙණ් නැහැ. නමුත්  ෙම් වසෙර් - 2016 වසෙර්-  ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම සඳහා පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කරමින්, යම් ජීවන මාර්ගයක් හදා ගන්න උත්සාහ කරන 
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන ජනතාවට සහනයක් සැලසීමට ඉදිරිපත් වීම 
පිළිබඳව අෙප් ෙගෞරවය ගරු අගාමාත්යතුමාට පුද කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

[අ.භා. 5.51] 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද ඉතා 

වැදගත් දවසක්. ගරු අගාමාත්යතුමා අද ෙමම ක්ෂුදමූල්ය පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම නිසා ෙම් 
රෙට් දුප්පත්කමින් ෙපෙළන ජනතාව සඳහා  ක්ෂුදමූල්ය ව්යාපාර 
තුළින් විශ්වාසයක් ඇතිව නැඟී සිටීෙම් අවස්ථාවක් උදා කර 
තිෙබනවා.  

ඉතිහාසය ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, ෙම් ක්ෂුදමූල්ය ව්යාපාර 
1990 දශකෙය්දී ව්යාප්ත ෙවලා ඒ තුළින් විශාල ජනතාවකට ෙසත 
සලන්න කියා කර තිෙබනවා  කියන එක. ඒ තුළින් විෙශේෂෙයන්ම 
ආර්ථික වශෙයන් සහ සමාජයීය වශෙයන් රෙට් ජනතාව 
ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණත් විවිධ 
පාර්ශ්ව ෙමම කමය භාවිත කරමින් ජනතාවට තිබුණු සම්පත් 
ෙකොල්ල කන්නට කියාත්මක ෙවලා තිබුණාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක තබා ගන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ක්ෂුදමූල්ය ව්යාපාර වශෙයන් සමුපකාර 
සමිති පද්ධතිය, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධාන, වාණිජ බැංකු, පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකු තුළින් අෙප් 
ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්නට විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් 
කියාත්මක ෙවනවා.  ගාමීය දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ තුළින් ස්වයං රැකියා සුවිෙශේෂී තැනක් ගන්නවා. අපි 
දන්නවා, ස්වයං රැකියාවක් කරන පුද්ගලෙයක්  සමාජයට බරක් 
වන්ෙන් නැතිව, ස්ව ශක්තිෙයන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අෙප් 
ආර්ථිකයටත් දායක ෙවලා තමන්ෙග් ජීවිතයත්, තමන්ෙග් පවු ෙල් 
අයෙග් ජීවිතත් ෙගොඩනඟා ගන්න විෙශේෂ ෙවෙහසක් දරන බව. ඒ 
ෙවෙහස දරන ෙකොට ඒ පුද්ගලයා ණයක් ගන්නවාය කියන්ෙන් 
එතුමා ෙහෝ එතුමිය  ඒ මූල්ය සමාගමට  ණය ආපසු ෙගවීම 
සම්බන්ධෙයන් තවත් අවදානමක් ගන්නවාය කියන එකයි. ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඒ ණය ගන්නා පුද්ගලයා ආරක්ෂා කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක්, ඒ ණය ගන්නා පුද්ගලයාට ඒ තුළින් 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට වන වැඩ පිළිෙවළක් අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
තුළින් කියාත්මක කර තිෙබනවා.  

අද ෙමම විවාදෙයදී ෙබොෙහෝ මන්තීවරු කථා කළා, පසු ගිය 
ආණ්ඩු ඒ ගාමීය ජනතාව, දුගී දුප්පත් ජනතාව ආර්ථික වශෙයන් 
ශක්තිමත් කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ඉදිරිපත් කෙළේ 
නැහැයි කියලා. අද අපට ෙහොඳට පැහැදිලි ෙවනවා, ඒ සඳහා කිසිම 
නියාමනයක්, අධීක්ෂණයක් හරිහැටි තිබුෙණ් නැහැයි කියන එක. 
නමුත්, ෙම් පනත කියාත්මක වීම තුළින් ඒ ජනතාවට ඉතාම 
ශක්තිමත් පදනමක් ලැෙබනවා,  ආර්ථික අතින් විශ්වාසයක් ඇතිව 
ඉදිරියට යන්නට.  

අපි රජයක් හැටියට විෙශේෂෙයන් සුරක්ෂිත ජන ජීවිතයක් 
තුළින් ෙම් රෙට් ආර්ථික පරිවර්තනයක්  ඇති කරන්නට  කටයුතු 
කරමින් යනවා. අපි රජයක් හැටියට ෙලෝක ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් 
යථාර්ථය ෙහොඳින් ෙත්රුම් අරෙගන, ඒ ෙගෝලීය ආර්ථිකයට 
සාර්ථකව මුහුණ දීලා, ඒ තුළින් ආදායම් මාර්ග ෙම් රට තුළට, 
අෙප් ජනතාවට සමාන ෙසේ ෙබෙදන ආර්ථික කමයක් ඇති 
කිරීමටයි කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එදා තිබුණු ආර්ථික කමය තුළින් ෙම් රෙට් වැඩි සම්පත් 
පමාණයක් ලබා ගත්ෙත් ඉතාම සීමිත පන්තියකුයි. ඒ සීමිත 
පන්තිය එදා ෙද්ශපාලනඥයා එක්ක එකතු ෙවලා විවිධ කම 
තුළින්, විවිධ නීති රීති උල්ලංඝනය කරමින් සුපිරි පන්තියක් 
හැටියට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය තනියම හසුරුවන තත්ත්වයකට පත් 
වුණා. නමුත්, ජනවාරි 08වැනි දා ඇති කරපු ඒ ෙවනසත් සමඟම 
අපි අද ෙම් රෙට් ඉන්න දුගී දුප්පත් ජනතාවට වාෙග්ම තාරුණ්යයට 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට බද්ධ ෙවලා, ඒ  තුළින් ජාත්යන්තරයට බද්ධ 
ෙවලා සාධාරණ ෙලස තමන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් අනුගමනය කරන්නට අඩිතාලමක් දාලා තිෙබනවා. 
ඒ අඩිතාලම තව තවත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියලා අපි ෙයෝජනා 
කරනවා.  

විවිධ කම මඟින් අෙප් ජනතාවෙග් සම්පත් සූරා කන්නට විවිධ 
ආයතන නැත්නම් විවිධ සංවිධාන වැඩ කරපු හැටි අපි ඉතිහාසය 
පුරා දැකලා තිෙබනවා. අද වන ෙකොට රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන 
විවිධ ක්ෂුදමූල්ය කම මඟින් අෙප් ගාමීය ජනතාව නඟා සිටුවීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළවල් කරෙගන යනවා. නමුත්, සමහර සංවිධාන 
පිටුපස විෙද්ශීය ෙහෝ ෙද්ශීය යම් කිසි ෙද්ශපාලන දර්ශන නැත්නම් 
ජනතාව මුලා කිරීෙම් දර්ශන තිෙබන බව අපි දැක තිෙබනවා.  
නමුත්, ඒ තත්ත්වයන් මඟ හරවා ගැනීම සඳහා අවශ්ය පියවර 
ගැනීෙම් ශක්තිමත් භාවය ෙම් පනත කියාත්මක වීමත් සමඟ මහ 
බැංකුවට ලැෙබනවා. ෙම් සංවිධාන නැත්නම් ෙම් ව්යාපාර 
අධීක්ෂණය කරලා, ඒ වාෙග්ම ජනතාවට යම් කිසි විනාශයක් 
කරන්නට තැත් කරනවා නම් ඒ විනාශය නවත්වා ඒ ජනතාව 
ආරක්ෂා කිරීෙම් කමෙව්දයක් ෙම්  තුළින් අපි ලබා දීලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් විශාල ෙලස ණය අරෙගන ඒ ණය තුළින් 
ආදායම් මාර්ග නැති කරෙගන, අෙප් රට ණය උගුලක සිර 
කරන්නට අෙප් පසු ගිය පාලකයින් කටයුතු කළ ආකාරය අපි 
දැක්කා. ඒ පාලකයින් එෙහම කටයුතු කරන ෙකොට කිසිම 
වචනයක් කිව්ෙව් නැති මන්තීවරු අද ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා ඒ ණය  
වත්මන් ආණ්ඩුෙවන් ගත්තාය කියලා ෙමතැන අදහස් පකාශ 
කරන්නට උත්සාහ කළා. අපි අහනවා, ඒ කාලෙය් ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවය බංෙකොෙළොත් කරන ෙකොට එක වචනයක් ඔය 
මන්තීවරු කිව්වාද කියලා. ඒ කාලෙය් විදුලිබල මණ්ඩලය 
නැත්නම් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව නැත්නම් අෙනකුත් 
ආයතන වට්ටලා ඒ ණයවල වගකීම රජයට භාර කරන ෙකොට ඔය 
මන්තීවරු කථා කරන්න ඉදිරියට ආවාද කියලා අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පශ්න කරනවා. ඒ ණය පිළිබඳව  විස්තර පැහැදිලිව 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.  

 සමස්තයක් වශෙයන් අෙප් ආර්ථිකෙය් යථාර්ථය ගරු 
අගාමාත්යතුමා විසින් කිසිම පැකිළීමක් නැතිව ෙම් සභාව තුළින් 
අෙප් ජනතාවට පැහැදිලි කළා. ඒ අනුව ඒ තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ 
එන මාර්ගයක් රජයක් හැටියට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජනතාවට 
පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී අපි ශක්තිමත් 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟනවා නම්, ෙම් සියලුම කරුණු ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

සමහර ෙවලාවට අෙප් ජනතාව යම් කිසි පිරමිඩ කම වටා, ඒ 
වාෙග්ම තමන්ෙග් තැන්පතුවලට අධික ෙපොලියක් ෙදනවා 
කිව්ෙවොත් ඒ සමාගම් වටා එක් රැස්වන ස්වභාවයක් අෙප් රෙට් 
පවතින බව අපි දැකලා තිෙබනවා. රජයක් හැටියට අපි මහ බැංකුව 
හරහා ඒ සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනක් 
කර ෙගන යනවා. ඒ විධියට ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහනක් කර ෙගන යන ගමන්ම අපි ෙම්  වාෙග් පනත් 

ෙකටුම්පත් ෙගනැල්ලා ඒ සමාගම් අධීක්ෂණය කරලා, ඒ වාෙග්ම 
ඒවාෙය් මූල්ය තත්ත්වය නිතර පරීක්ෂා කරනවා. ඒ ආයතන කඩා 
වැටීමක් වුෙණොත් ඒ තුළින් අෙප් ජනතාවටත්, අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයටත් බලපෑමක් ෙනොවන ආකාරයට නිසි කියා මාර්ගයක් 
ඔස්ෙසේ කටයුතු කරන්නට අපි බැඳී ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී තවත් 
කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා රජයක් හැටියට අපි 'ගාම රාජ්ය සංකල්පය' ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙම් 'ගාම රාජ්ය සංකල්පය' තුළින් විෙශේෂෙයන්ම 
ගාමීය ඒකක ඉලක්ක කර ෙගන ඒ තුළින් අෙප් ජනතාවට 
තමන්ෙග් ආර්ථිකය වර්ධනය කර ගන්නට විෙශේෂ අවස්ථාවක් 
උදා කර ෙදන්නට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කටයුතු කර ෙගන යනවා. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ඇති සියලුම ගම්වල යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය කිරීමටත්, ඒ ගම්වල සිටින ජනතාවට ඒ යටිතල 
පහසුකම් මඟින් ආදායම් මාර්ග වැඩි කර ගැනීමටත් අපි ෙම් 
වනෙකොට ඒ සියලුම දිස්තික්කවලට රුපියල් මිලියන 13,300ක් 
මුදා හැරලා තිෙබනවා. මන්තීවරුන්ෙග් විමධ්යගත අරමුදල් 
සියයට සියයකින් වැඩි කරලා ඔවුනුත් ෙම් කාර්යයට අපි 
සම්බන්ධ කර ෙගන තිෙබනවා. ජනතාවෙග් අදහස් උදහස් 
අරෙගන ඒ තුළිනුත් ගාමීය යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කරලා, ඒ 
වාෙග්ම ජනතාවෙග් ජීවන උපායන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 
රුපියල් බිලියන 3.7ක් වැනි විශාල මුදලක් අපි නිදහස් කරලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් සංවර්ධනය නැවතිලා, නැවත ෙම් රෙට් විශාල ෙලස 
දූෂණ හා වංචා පැතිරිලා කියලා පසු ගිය කාලෙය් විපක්ෂය 
ෙචෝදනා කළා. නමුත්, ඒවා පුස්සක් කරලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි 
නැවතත් කමානුකූලව අෙප් ආර්ථිකය බිම් මට්ටමින් ශක්තිමත් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන ගමන් සමබර විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් තුළින් අපි ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ නැවතත් ලංකාවට 
විවෘත කර ෙගන යනවා. යුෙරෝපා සංගමෙය් මත්ස්ය තහනම ඉවත් 
කරලා GSP Plus සහනය වැනි ෙද්වල් ලබා දීලා, ඒ වාෙග්ම 
නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම් තුළින් ෙලෝක ආර්ථිකය නැවතත් අෙප් 
රටට අපි විවෘත කරලා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් තිෙබන 
ආර්ථික කමෙව්දය පුළුල් ෙලස අපි නැවත පරිවර්තනයකට 
භාජනය කරලා ඒ තුළින් ශක්තිමත් ශී ලංකාවක් ෙගොඩ නඟන්නට 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි වැඩ කරනවාය කියලා මම සතුටින් පකාශ 
කරනවා.  

අද ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සභාවට ඉදිරිපත් 
කරලා ඒ තුළින් දුගී දුප්පත්භාවය නිසි ෙලස ෙම් රෙටන් තුරන් 
කිරීෙම් එක් ශක්තිමත් කියා මාර්ගයක් අපට ලබා දුන්නා. ඒ 
පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන්ම සතුටු වනවා; ඒ වාෙග්ම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

අපෙග් ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු නිලධාරින්  මහ බැංකුෙව් නිලධාරින් 
සමඟ එකතු ෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්නට විශාල කාර්ය භාරයක් කළා. මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ සියලු ෙදනාටම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 
ඒ වාෙග්ම අද ෙම් ගැන අදහස් දැක් වූ සියලුම ගරු 
අමාත්යතුමන්ලාට සහ මන්තීතුමන්ලාට  සත්ුතිවන්ත වනවා. 
ඉදිරිෙය්දී ඒ අදහස් තුළින් තව තවත් අෙප් රට සාර්ථක ෙලස 
සංවර්ධනය කරන්නට හැකි වනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ජනතාවෙග් 
ජීවිත සාර්ථක කරන්නට ෙහොඳ අඩිතාලමක් දමන්නත් හැකි වන 
අයුරින් ෙම් කමෙව්දය ඉස්සරහට ෙගන එන්න අදහස් පකාශ කරපු 
සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  
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[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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[අ.භා. 6.05] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුෙවන්ම ඔබතුමාෙගන් 

අවසරයි. ෙමම විවාදයට සහභාගි වුණ මන්තීතුමන්ලා සියලු 
ෙදනාටම මම සත්ුතිවන්ත වනවා.  ෙම් මුදල් ව්යාපාර අෙප් හැම 
ගමකම තිෙබන පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම  ඒ නිසා තමයි අපි ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කෙළේ. මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමම විවාදයට සහභාගි වූ  මන්තීතුමන්ලා නැඟූ 
පශ්නවලට රාජ්ය ඇමතිතුමා පිළිතුරු  දුන්නා.  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දි 
යළිත් ඒ සියලු ෙදනාටම ස්තුති කරනවා.  ෙමම ක්ෂුදමූල්ය පනත් 
ෙකටුම්පත ඒකමතිකව සම්මත කරන්න කියා ඉල්ලමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය   

යුතු ය.'' -  [ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப்ப மாக." - 

[மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல]       
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Lakshman Kiriella.] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee.  
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 සිට 38 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  38ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 1 to 38 ordered to stand part of the Bill. 

 
උපෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அட்டவைண  சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Schedule ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙසෝදුපත්වල මුදණ  ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ 
නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා අවසර ෙදන ෙලස ඉල්ලමි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 
තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, " පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
පබුද්ධ කලාපරපුරක් සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළක්   

உயர் கலாரசைன ெகாண்ட பரம்பைரக்கான 
ேவைலத்திட்டம்  

 PROGRAMME FOR A SCHOLARLY GENERATION  
 

[අ.භා. 6.09] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
පළමුෙවන්ම  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ අනුව මා ෙමම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
"අෙප් රෙට් උසස් ෙලස පසු ගිය 60-70 දශකවල මහාචාර්ය 
සරත්චන්දයන් වැනි අයෙගන් සහ අනිකුත් පබුද්ධ සාහිත්යධරයන්ෙගන් 
බිහිවුණ නාට්ය කලාවක් පැවැතුණද අද එය අතීතයට පමණක් සීමා වී 
ඇත. 

එම කාල වකවානුව තුළ පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්, විශ්ව විද්යාල ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් ඇතුළු ෙම් රෙට් පබුද්ධ දැනුමක් ඇති ජනතාවක් බිහිවුණ බව 
ෙමම කරුණු පිළිබඳව දැනුවත් අය ෙහොඳින් දන්නා කරුණකි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම නාට්ය, ඔෙපරා, සංගීත සාහිත්ය කලාවන් අද ෙම් රෙට් ෙසොයා 
ගන්නටත් බැරි තත්ත්වයකට පත්වී ඇති අතර, ෙමම කලාවන්ට 
සම්බන්ධව සිටි කීප පළක් ෙම් වන විට ෙම් රෙට් එම ක්ෙෂේතෙය් නියැලී 
සිටියත්, සමාජයක් වශෙයන් පහත් රුචිකත්වයක් සහිත සාහිත්ය 
සංස්කෘතික දැනුමක් ෙනොමැති රටක් බවට පත්වී ඇති බැවින් ෙම්වාට වඩා 
ඉතාම ෙබොළඳ කලා කෘතීන්වලට ෙයොමුවීම පමණක් ෙනොව දැනුමක් නැති 
හිස් මිනිසුන් බවටද සමාජය පත්වී ඇති බැවින්, අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා 
මාධ්ය අංශභාර බලධාරින් ෙමම කලාව රැකෙගන ෙමම රෙට් දැනුමක් ඇති 
උසස් පබුද්ධ පරපුරක් බිහි කිරීමට කටයුතු කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කළ යුතු බව ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරන්ෙනමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප ෙමොන තරාතිරමක 
ජීවත් වුණත් -මුදල් ඇතත් නැතත්, ධනවත් වුවත්  දුප්පත් වුවත්- 
අෙප් ජීවිතය සරල ජීවිතයක් බවට, එෙහම නැත්නම් ෙබොෙහොම 
සැහැල්ලු ජීවිතයක් බවට පත් කර ගන්න පුළුවන් කමෙව්ද 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ආගම දහම ඇදහීම එයින් එක කමයක්.  

විෙශේෂෙයන් බුදු දහම අනුවත්, අෙනකුත් ආගම් අනුවත් හැඩ 
ගැසීම එක කමයක්. ඒ වාෙග්ම සාහිත්යයට, කලාවට ෙයොමු 
වීෙමනුත් විශාල සැනසිල්ලක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අතීතෙය් 
ඉඳලාම හැම වැඩකම අවසානෙය්දී ෙහෝ ඒ අතරතුර  රසඥතාවක් 
ඇති වන විධිෙය්, සාහිත්ය වින්දනයක් ඇති වන විධිෙය් 
වැඩසටහන් එකතු කරන්ෙන්. අද භාවනා කරන්නට පවා විවිධ 
අන්දෙම් සාහිත්යමය පැති උපෙයෝගි කර ගන්නවා. ඒක දැන් 
ෙලෝකෙය් විද්යානුකූලවත්, හැම පැත්තකිනුත් පිළිෙගන අවසානයි.  

එදා ෙම් තත්ත්වය ඉතා ෙහොඳින් පැවතුණා. අපි ෙබොෙහොම පුංචි 
කාලෙය්, පාසල් යන කාලෙය් ෙම් රෙට්  නාට්ය, සංගීත වැනි කලා 
නිර්මාණ ඉතා ශාස්තීය සහ පබුද්ධ ගණෙයන් බිහි වුණා. එදා 
ෙශේෂ්ඨ සාහිත්යධරෙයෝ, කලාකරුෙවෝ ෙම් රෙට් බිහි වුණා. ඒ අය 
ඉතා උසස් විධියට ෙම් රෙට් පිළිගත්තා. රටක ජනාධිපති 
ෙකනකුටත්, රෙට් පධාන ෙකනකුටත් වඩා ඉහළින් ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු ඔවුන් පිළිගත්තා. එපමණක් ෙනොෙවයි. එවැනි නිර්මාණය 
කරන,  ඒ නිර්මාණවලට රුචිකත්වයක් දක්වන, නාට්ය කලාව 
ඇතුළු අෙනකුත් උසස් කලා නිර්මාණ එක්ක ගැවෙසන අය 
සමාජෙය් ෙලොකු පිළිගැනීමක් ඇති මිනිසුන් බවට පත් වුණා.  

මූලාසනා රූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය්, අපි දන්නා 
අතීතෙය්, මහාචාර්ය සරච්චන්දයන්ෙග් ''සිංහබාහු'', ''මනෙම්'', 
''ෙප්මෙතෝ ජායතී ෙසෝෙකෝ'' වැනි නාට්ය පාසල්වලට ෙගන්වා 
තමයි අපට ෙපන්නුෙව්. අද පාසල්වලට  ෙගන්වා,  දරුවන්ට 
ෙපන්වන්නට තරම් තත්ත්වයක නාට්ය  තිෙබනවාද කියලාවත් 
හිතන්නට බැහැ.  ඒකට ෙහේතුවන පැතිකඩ කිහිපයක් තිෙබනවා. 
පළමුවන ෙහේතුව හැටියට එවැනි නාට්ය නිෂ්පාදනය කරන්න නම්, 
ඒ නාට්ය බලන්න ෙම් රෙට් ෙහොඳ ෙපේක්ෂකයන් ඉන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ඒවාට මුදල් විශාල පමාණයක් ෙයොදවන්න ෙවනවා. 

 ආර්ථිකය පැත්ෙතන් බැලුවාම ඔබතුමන්ලා දන්නවා, පාඩු 
ලබන්න අද යමක් කරලා වැඩක් නැහැ කියලා. ඉස්සර ලාභ, පාඩු 
ෙනොෙවයි බැලුෙව්. ඉදිරිපත් කරන කෘතියට ෙහොඳ පතිචාරයක් 
ලැබුෙණොත් එයින් ඔවුන් තෘප්තියට පත් වනවා. කලාකරුවන් 
දුප්පතුන් කියලා තමයි ඒ කාලෙය් කිව්ෙව්. ඒ තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිබුණා. මහාචාර්ය සරච්චන්දයන්ෙග් කාලෙය් 
මහගමෙසේකර, අමරෙද්ව ශූරින් වැනි අය බිහි වුණා. මා හිතන 
විධියට මීට අවුරුදු 60කට විතර කලින් චිතෙසේන මැතිතුමාෙග් 
"කරදිය" ෙව්දිකා නාට්යයට "ඈත කඳුකර හිමව් අරෙණ්" කියන 
ගීතය අමරෙද්ව ශූරින් සජීවීව ගායනා කළා. එවැනි ගීතයක් තවම 
ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙවලා නැහැ. මා අහනවා, ෙම් රෙට් සංගීතය 
පිය කරන කවුරුන් ෙහෝ ඉන්නවා නම්, ඒ වාෙග් ගීතයක්, ඒ වාෙග් 
වචන ෙපළක් ඇතුළත් සින්දු අද නිර්මාණය ෙවනවාද කියලා.  

අද විවිධ නාළිකා තුළින් අපට ඇෙහන්ෙන් ෙමොනවාද? නමුත් 
අද ඒවාට ෙමොන තරම් මුදල් ෙගවනවාද? පහත් කියන මහා 
ෙබොළඳ කලාවක් අද ඇති ෙවලා තිබුණත් අද ඒවාට විශාල මුදල් 
පමාණයක් ෙගවනවා. නමුත් ෙශේෂ්ඨ, පබුද්ධ, ඉතාම ඉහළ කලා 
කෘතිවලට අද ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් වැදගත් 
සභාෙව්දී මම ෙම් කලාකරුවන් පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා මහාචාර්ය 
සරච්චන්දයන්, චිතෙසේන ශූරීන් හා වජිරා, ධම්ම ජාෙගොඩ. ඔවුන් 
නාට්ය ක්ෙෂේතය එක පැත්තකට ෙපරළපු අය. ඒ වාෙග්ම 
සුගතපාල ද සිල්වා. ආර්.ආර්. සමරෙකෝන්, දයානන්ද ගුණවර්ධන, 
චන්දෙසේන දසනායක, නාෙමල් වීරමුණි නාට්ය කලාව ඉහළට 
ෙගනාවා. විෙජ්රත්න වරකාෙගොඩ අදටත් විශාල දායකත්වයක් 
ලබා ෙදනවා. අපි ගත්ෙතොත් මහාචාර්ය සරච්චන්දයන්ෙග් 
ෙගෝලයන් හැටියට එදා එතුමාෙග් නාට්යවල රඟපාපු  ඉතාම දක්ෂ 
කලාකරුවන්  පිරිසක් ඉන්නවා.  ජයලත් මෙනෝරත්න, නිශ්ශංක 
දිද්ෙදණිය වැනි අය, ඒ වාෙග්ම අයිරාංගනී ෙසේරසිංහ - මැතිනිය 
කියලයි අපි කියන්න ඕනෑ. ඇය එතරම්  දක්ෂ කලාකාරිණියක්. 
එතුමියෙග් දයාබර සැමියා වන වින්සන්ට් ෙසේරසිංහ ඉංගිසි නාට්ය 
ක්ෙෂේතයට විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. අපි පාසල් යන 
කාලෙය් ෙම් රෙට් ඉතාම ඉහළ ඉංගීසි නාට්ය කලාවක් තිබුණා. ඒ 
කාලෙය්  අපට පුදුම හිෙතන විධියට ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් පාසල් 
දර්ශන බලන්නට අවස්ථාව ලැබුණා.  ෙටෝනි රණසිංහ, උපාලි 
අත්තනායක, නාෙමල් වීරමුණි, මාලනී වීරමුණි, ෙපේමා 
ගෙන්ෙගොඩ වාෙග් ඉතාම දක්ෂ කලාකරුවන් පිරිසක් අපි පාසල් 
යන සංදිෙය් ෙම් රෙට් සිටියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ධම්ම ජාෙගොඩෙග් 
"ෙකොරා සහ අන්ධයා" නාට්ය ගත්තාම අද තිෙබන ඩිජිටල් 
තාක්ෂණයත් එක්ක යනවාට වඩා ෙමොන තරම් ශාස්තීය, 
ස්වාභාවික තත්ත්වයක් එහි තිබුණාද? ෙවස් මුහුණු, ජුලියස් සීසර්, 
මුහුදු පුත්තු, ඉඩම, තට්ටු ෙගවල්, වැනි නාට්යයක් බලලා එළියට 
එන මිනිසුන්ව පිළිගත්ෙත් ඉතාම ෙලොකු භාවනාවකට ගිහින් එන 
මිනිසුන් වාෙග්යි. එම නාට්ය පිළිබඳව ෙපේක්ෂකයන්ට එවැනි 
රසාංඥතාවක් තිබුණා. මෑතකදී  සමාජ ෙවබ් අඩවියක පළ වුණු 
පවෘත්තියක් අපි දැක්කා. ඒක ඇත්ත ෙවන්න පුළුවන්. අද බිහි වන 
සමහර කලාකරුවන් ෙම් රෙට් නිදහස් දිනය දන්ෙන් නැහැ, ෙම් 
රෙට් අගනුවර දන්ෙන් නැහැ. එවැනි නළු නිළියන් සිටින රටක් 
බවට ෙම් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයට එෙහමවත් දැනුමක් 
නැහැ. එවැනි ඉතාම ෙබො ළඳ තත්ත්වයකට හැම ෙකෙනකුම පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසායි මම ෙමවැනි ෙයෝජනාවන් ඉදිරිපත් 
කරන්න කල්පනා කෙළේ.  

අෙප්, "දන්ෙනෝ බුදුන්ෙග්...." ගීතය පසු ගිය නිදහස් දිනෙය්දී 
ඔෙපරා ෛශලිෙයන් ගායනා කළා කියලා මාධ්යකරුෙවෝ ඒක 
විෙව්චනය කළා. ඒ ගීතය මීට අවුරුදු 50කට, 60කට කලින් 
ඔෙපරා ෛශලිෙයන් ගායනා කරපු විධියටයි ගායනා කෙළේ. ඒක 
ඉතාම ඉහළ සංගීත ෛශලියක්. "දන්ෙනෝ බුදුන්ෙග්...." ගීතය ඒ 
විධියට ගායනා කළා කියලා ෙම් රෙට් මහා ආන්ෙදෝලනයක් ඇති 
කළා. ඒ තරම් ෙනොදන්නාකමක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
එදා ෙපේමසිරි ෙක්මදාස "නියඟය සහ වැස්ස" කියන ඔෙපරා 
ෛශලිෙය් නාට්ය ෙම් රෙට් ෙපන්නුවා. හැබැයි, විශාල ආදායමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. එවායින් ආදායමක් නැති වුණාට ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් ඒවා නරඹලා, රස විඳලා භාවනාවක් කළා වාෙග් ඉතාම 
ඉහළ තත්ත්වයකට පත් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමා ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය භාර ගත්තාට 
පස්ෙසේ නාට්ය සහ චිතපට කලාව නැංවීම පිළිබඳව දැඩි 
උනන්දුවක් දක්වනවා. පසු ගිය දිනක අෙප් පැරණි, ෙශේෂ්ඨ 
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ගායිකාවක් වන ලතා වල්ෙපොල මහත්මිය ෙවනුෙවන්  
වැඩසටහනක් පැවැත්වූවා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමන්ලා ඇතුළු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්  එයට සහභාගි වුණා. ඒ වාෙග් තවත් 
ෙගොඩාක් කලාකරුවන්ෙග් කලා කටයුතුවලට සහභාගී වුණා. 
ෙහොරණ පෙද්ශෙය් ගමක් ෙතෝරාෙගන කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් 
කලා ගම්මානයක් පිහිටුවන්න සූදානම් වන බව පුවත් පතක 
පළෙවලා තිෙබනවා මම දැක්කා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේයි මම ඒක දැක්ෙක්. අෙප් රජය 
ෙම් වන විටත් කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් ෙබොෙහොම කැපවීම් කර 
තිෙබනවා. මම දන්නා විධියට අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා කලා 
රසාංඥතාව පිළිබඳව ඉතාම ඉහළින් දන්න ෙකෙනක්. එතුමා 
පාසල් යන කාලෙය් සංගීතය, නාට්ය කලාව ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් 
අය යටෙත් හදාරලා තිෙබන බව එතුමා ඒ කාලෙය් කරපු 
කථාවලින් අපි දැන ගත්තා. එතුමාෙග් මව ඉතාම ෙහොඳ ශාස්තීය 
දැනුමක් ඇති, ෙපොත් පත් කියවපු, නාට්ය කලාවට අතහිත දුන් 
ෙකෙනක් කියන එකත් අපි දන්නවා. එවැනි මට්ටමකට  අද අෙප් 
රට පරිවර්තනය කරෙගන එනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් රෙට් පාසල් දරු දැරියන්ෙග් සිට විශ්වවිද්යාල මට්ටම දක්වා 
ගත්තාම ෙමොන විෂය හැදෑරුවත් එදා සරච්චන්ද ශූරීන් වටා එකතු 
වුණු පිරිසක් හිටියා. 

එතුමාෙග් නම කිව්වාම ගරුත්වයක් ඇති වන තත්ත්වයක් 
තිබුණා. "සිංහබාහු" නාට්යය, "මනෙම්" නාට්යය වැනි නාට්යයක 
ගීතයක් කියනවා කියන්ෙන් හරියට ඒ පුද්ගලයා මහා පබුද්ධ 
පුද්ගලයකු බවට පත් ෙවනවාය කියන එකයි. තවමත් අෙප් 
අමරෙද්ව ශූරීන් ජීවත්ෙවලා ඉන්නවා. එතුමන්ලා ෙමොන තරම් 
දක්ෂද? නමුත් අද ෙම් රෙට් තිෙබන සංගීතය ෙමොකක්ද? අද රෙට් 
සංගීතය ෙමොන තත්ත්වයටද පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

අද සාමාන්ය ගායකෙයකු රුපියල් ලක්ෂයක්, රුපියල් 
එක්ලක්ෂ පනස්දාහක් වාෙග් මුදලක් පසිද්ධ ෙව්දිකාෙව් ගීත 
ගායනා කරලා ගන්නවා. නමුත් ඒ ගායනා තුළින් කියෙවන්ෙන් 
ෙමොනවාද? එතැන තිෙබන සංගීතය ෙමොකක්ද? එතැන  එෙහම 
ෙදයක් නැහැ. නමුත් අෙප් දරු ෙවෝ, අෙප් සාමාන්ය සමාජය අද  ඒ 
රැල්ලට ෙයොමුෙවලා ඉවරයි. බටහිරත් නැති, අපරදිගත් නැති, 
ෙපරදිගත් නැති, කිසිම නාට්ය කලාවක් නැති, කිසිම සාහිත්යයක් 
නැති, වචන ෙපළක් තමයි  ති  ෙබන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එදා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට 
ගීතයක් ලබා දුන්නාම ඒ ගීතෙය් පමිතියක් - quality එකක් - 
තිබුණා.  ඒ ගීතෙය් පද මාලාව බලලා තමයි ඒ ගීතය ෙහොඳ 
ගීතයක්ද නැද්ද කියලා අනුමත කෙළේ.  මට මතක විධියට මෑත 
භාගෙය් හිටපු මඩවල එස්. රත්නායක මහතා තමයි ෙම් සින්දු පළ 
කරනවාද නැද්ද කියලා සින්දුවල වචන ෙපළ බැලුෙව්.  නමුත් අද 
කිසිම ඉවක් බවක් නැහැ. ඕනෑම කුණුහරුප ෙදයක් පළ කරනවා.  
කුණුහරුපයක් කියලා හිනාෙවන එක තමයි අද තිෙබන රසය. 
නාට්ය කලාව ඒ  තත්ත්වයට පත් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මම ෙම් කාරණයත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ.   මම ඒ කාරණය මතක් ෙනොකෙළොත් 
වැරැදියි. අපි පාසල් ගිය කාලෙය් නාට්ය බැලුවා. "කරදිය", "නල 
දමයන්ති" වාෙග් මුදා නාට්යවල ෙව්දිකා ආෙලෝකකරණය කෙළේ 
මහින්ද ඩයස් මහතා. අද දින සභාව කල් තැබීෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙමම ෙයෝජනාව ගන්නවා  කියා  ඊෙය් මාව දැනුවත් කළාට පසුව  
මා ළඟ තිබුණු ඒ කාලෙය් ගත්ත පතිකා කීපයක් මම අරෙගන 
බැලුවා. "විදුලි ආෙලෝකකරණය මහින්ද ඩයස්" කියලා ඒ 
පතිකාවල සඳහන්ෙවලා තිෙබනවා. අපිට ඒවා මුදා නාට්යයද 
කියලා හිතා ගන්නවත් බැහැ.  "කරදිය" මුදා නාට්යෙය්දී මහ 
මුහුදක් මැද අපි ඉන්නවා වාෙග්යි අපට දැනුෙණ්.  එම මුදා නාට්යය 
තමයි "සත් සමුදුර" චිතපටය නමින් පසුව තිරගත වුෙණ්. 

"හුණුවටය" නාට්යය අපි පාසල් යන කාලෙය් බලපු නාට්යයක්.  
ෙෂේක්ස්පියර්ෙග්  නාට්යයක් බැලුවාම, එම නාට්යෙය් යම් යම් 
අවස්ථා ගැන අපි මාස ෙදක තුනක් ගත වනෙතක්  කථා කළා මට 
මතකයි. 

මෑතකදී, අෙප් ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා මැදිහත්ෙවලා  
ලයනල් ෙවන්ඩ්ට් රංග ශාලිකාෙව්දී "ෙසොකටීස්" නාට්යය අපට 
ෙපන්නුවා. ඇත්තටම අපි හුඟ කාලයකින් එෙහම නා ට්යයක් 
බැලුෙව්. ඒ නාට්යය නරකයි කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ඒක 
ෙහොඳ නාට්යයක්.  ජයලත් මෙනෝරත්න ෙහොඳ නාට්ය ශිල්පිෙයක්. 
ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙහොඳ දක්ෂෙයක්. හැබැයි, එදාට වඩා ෙව්දිකාව 
තුළ ෙපොඩි අඩුවක්, හිස්භාවයක් තිබුණා.  ෙමොකද, ඒ නාට්ය සඳහා 
වියදම් කළාට වැඩක් නැහැ, මිනිස්සු ඒ නාට්යෙය් තිෙබන රසය 
මිලදී ගන්ෙන් නැත්නම්. ෙවනත් චිතපටයක් තරම් ඒ නාට්යය 
විකුණා ගන්න බැරි බව මම දැක්කා. එතෙකොට පාඩුයි. Stage 
setting, lighting, make-up දිහා බැලුවාම අපි දැක්කා, ඒවා ඉතාම 
ඉක්මනින් කරෙගන ගිය ඒවා  බව. අද ගමට ගිහිල්ලා නාට්යයක් 
ෙපන්වනවා නම් ඊටත් වඩා අඩුෙවන් තමයි ඒ ශිල්පය එතැනට 
යන්ෙන්.  ඒ නාට්යය කාට හරි දුන්නාම ෙකොෙහොම හරි ඒ නාට්යය 
ෙපන්වලා එන එක විතරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් කුණුහරුප නාට්ය ෙපන්වන්න 
ගත්තා.  විහිළු කරන කවුරුන් ෙහෝ ෙදතුන් ෙදෙනකු අරෙගන 
ගිහිල්ලා ඒක නාට්යයක් හැටියට ෙපන්නුවා.  මම කියපු ෙම් වාෙග් 
වැදගත් නාට්යයක්  බැරි ෙවලාවත් අද ගමට ෙගනි යන්න අපට 
බැහැ. ඒ වාෙග් නාට්යයක් ගමට ෙගන ගිෙයොත් ඒ නාට්යය 
බලන්න මිනිස්සු  එන්ෙන්    නැහැ. අපි ඒ නිසා ෙම් සාහිත්ය කලාව 
පළමුෙවන්ම පාසලින් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. අපි පාසල් ගිය 
කාලෙය් හැම මාසයකම සාහිත්ය සංගමය රැස් වුණා;                       
කලා සංගමය  රැස් වුණා; විද්යා සංගමය  රැස් වුණා. ඒ සංගම්වලදී 
අපි දන්න ෙද්වල් ඉදිරිපත් කළා. අංගසම්පූර්ණ මිනිසස්ු                        
- all-roundersලා -හැටියට තමයි අපි ගිෙය්. අපි එක විෂයකට 
 ෙකොටුෙවලා හිටිෙය් නැහැ. ෙම් හැම නාට්යයකම ෙද්ශපාලනය 
තිබුණා. අද වාෙග්ම එදා ඒ හැම නාට්යයකම ෙද්ශපාලනය 
තිබුණා; හැම නාට්ය කලාවකම ෙද්ශපාලනය තිබුණා. "හුණුවටය" 
නාට්ය ගත්තත්, "සිංහබාහු" නාට්ය ගත්තත්, "මනෙම්" නාට්ය 
ගත්තත් ඒ හැම තැනම සැඟවුණු ෙද්ශපාලන කථාවක් තිෙබනවා. 
පංශ නාට්යයක් ෙව්වා; ගීක නාට්යයක් ෙව්වා, ෙමොන නාට්යයක 
වුණත් ෙද්ශපාලනය තමයි තිබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාව, නිෂ්ඵල ෙයෝජනාවක් කියලා  සමහර විට 
ෙකෙනකු හිතන්න ඇති; කාලය මිඩංගු කරනවා කියලා සමහර 
අය හිතන්න ඇති. හැබැයි, අෙප් මානසික මට්ටම, සාහිත්ය දැනුම, 
රසඥතාව ෙහොඳ තැනක නැති වුෙණොත් අපි ෙමොනවා කළත් 
වැඩක් නැහැ.  අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා වුණු ආකාරයට මුදල් 
ෙපොලියට ෙදන රටක් බවටයි අෙප් රට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
රෙට් රසඥතාව ඉතා උසස් - පබුද්ධ - මට්ටමක මීට අවුරුදු 50කට 
කලින් තිබුණා. ඒ තත්ත්වයට අෙප් රට නැවත  ෙගනි යන්න අපට 
අවශ්යයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් අධ්යාපන ඇමතිතුමා  ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා, අෙප් ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා  ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
නවක නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයකු වන සංස්කෘතික කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය ඇමති පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මම ඉදිරිපත් කරපු සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව නිසා අද ඉතා වැදගත් එකමුතුවක් ඇති වී  තිෙබනවා. 
මම ඒ ගැන ඉතාම සතුටු වනවා.  සාමාන්යෙයන්  සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී එක 
අමාත්යාංශයකින් විතරයි අදහස් දක්වන්න පැමිෙණන්ෙන්. අද ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනුෙවන් පැමිණීමම ඉතාම වැදගත් කියන එක මම විෙශේෂෙයන් 
මතක් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාෙවන් මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඉතාම 
වැදගත් වූ, උසස් වූ රසඥතාවක් ඇති පාසල් දරු දැරියන් සිටින,  
පබුද්ධ මිනිසුන් සිටින ජන සමාජයක්  බිහිකරන රටක් බවට 
නැවතත් ෙම් රට පත්කිරීමයි.  ෙම්ක සල්ලිවලට ෙනොෙවයි. අපි ඒ 
මූලාරම්භය නැවත ආරම්භ කරමු.  

 එදා මාර්ටින් විකමසිංහ මහතාෙග් ෙපොත පත බැලුෙව් කවුද? 
අද ෙපොතක් පතක් බලන්ෙන් කවුද? ෙපොතක් පතක් කියවන්ෙන් 
කවුද? එෙහම ගත්ෙතොත්, ෙල්ඛකයින්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ෙම් 
සභාෙව් කියන්න ෙවනවා. අපි එදා පාසල් යනෙකොට  ෙහොඳ 
නවකතාවක් අෙප් ෙපොත් ෙගොඩ උඩින් තියාෙගනයි යන්ෙන්. ඒක 
කෙළේ අෙප් brand එකක් හැටියටයි. එතෙකොට තමයි අපිව ගණන් 
ගන්ෙන්. අපි ෙහොඳ ෙපොත් කියවනවා වාෙග් ෙප්න්න බස් එෙක් 
යනෙකොට ඒ ෙපොත උඩින් තියාෙගන යනවා.  එවැනි තත්ත්වයක් 
තිබුණා. එෙහම ෙදයක් අද පාසල් යන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් අතර නැහැ. 
ඒ නිසා තමයි  Facebook  වැනි ෙවබ්අඩවියක තිබුෙණ්, රෙට් 
අගනුවර අහපුවාම, අගනුවර ෙකොෙහේද කියලා  ඒ ලස්සන නිළියට 
කියන්න බැරි වුණු බව. නිදහස ලැබූ දිනය කවදාද කියාගන්න බැරි 
තත්ත්වයක කලාකරුවන් සිටින රටක් බවට අද ෙම් රට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම්  ෂයිෙලොක්ෙග් මස් රාත්තලම ගන්නා 
මිනිසුන් බවට,  ඒ නාට්ය අනුව ගත්තාමත් අද  පත්ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   ඉතාම ශාස්තීය දැනුමක්  ඇති  
පබුද්ධ  මිනිසුන් සමඟින් ෙම් රට ෙලෝකය එක්ක නැවත 
එකතුවුෙණොත් පමණයි  රටට ෙලොකු ගැම්මක් තිෙබන්ෙන්. ෙම 
රට දියුණු ෙවන්ෙන් ඒ අනුවයි.  ඒ තත්ත්වයට අෙප් රට පත් 
කරන්න ෙම් සිටින සියලු ෙදනාටම හැකිෙව්වා! කියා පාර්ථනා 
කරමින්  සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව අවසන් කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය ) ආශු මාරසිංහ මහතා. 
 
[අ.භා. 6.26] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු එඩ්වඩ් 

ගුණෙසේකර මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතාමත් වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. ඒ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මම කථා කරන්න 
කැමැතියි. ඒ පිළිබඳ මට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳ ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

නාට්ය කලාව ගැන කථා කරනෙකොට, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් තිෙබන පධානම පශ්නය රසඥතාව 
අඩුවීමයි. අද නාට්ය ෙදස බැලුෙවොත් අපට බලන්න ෙවන්ෙන් 
සිනහ රැල්ලක නාට්යයි. එෙහම නැත්නම්, වත්මන් සමාජය විසින් 
පිළිගනු ලබන ෙම් සිනහවීම විතරක් කථා කරන නාට්ය විතරයි අද 
සමාජෙය් බලන්න ලැෙබන්ෙන්. ෙම් නිසා විෙශේෂෙයන් ගරු 
අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, රස 
වින්දනය පාෙයෝගික කියාවක් ෙලස පාසල් පද්ධතිය තුළ 

ඉගැන්විය යුතුයි කියන කාරණය. ෙම්ක පාසල් පද්ධතිෙය් විතරක් 
ෙනොෙවයි, විශ්වවිද්යාල මට්ටමට ෙගන යා යුතුයි. ෙකොෙහොමද රස 
විඳින්ෙන්? ෙකොෙහොමද නාට්යයක් රස විඳින්ෙන්? ෙකොෙහොමද 
කලා කෘතියක් රස විඳින්ෙන් කියන ෙම් අත්දැකීම, ෙම් අභාසය අද 
සමාජෙයන් ගිලිහී ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අධ්යාපන 
කමෙව්දයන් තුළට  ෙම් කාරණය ඇතුළු කරලා,  රස වින්දනය 
පාෙයෝගික කියාවක් ෙලස ඉගැන්විය හැකි නම්, මම හිතනවා මීට 
වඩා නාට්ය ගැන කථා කරන සමාජයක් බිහිෙවයි  කියලා. අපට 
මතකයි, විශ්වවිද්යාල අවධිෙය්දී අපි  නාට්ය ගැන වාද විවාද කළා. 
නාට්ය රස වින්දා.  පුළුවන් තරම් ෙපේක්ෂකයන්ට  නාට්ය ලබාදිය 
හැකි ආකාරෙය් පමුඛතාවන්ට ගියා. නමුත් අද සමාජෙය් ඒ පිළිබඳ 
තිෙබන්ෙන් අඩු බැල්මක්; අඩු දැක්මක්. ලංකාෙව් නාට්ය කලාව 
සහ ෙසෞන්දර්ය ගැන කථා කරනෙකොට ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් ඒ හා 
සම්බන්ධ ආයතන කිහිපයක් තිෙබනවා.  

උදාහරණයකට ගනිමු, බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබන ෙසෞන්දර්ය 
නිෙක්තනය. බස්නාහිර පළාෙත් ෙසෞන්දර්ය නිෙක්තනෙය් 
තිෙබන පහසුකම් සහ අවස්ථාවන් හරියාකාරව පෙයෝජනයට 
ගන්ෙන් නැහැ. බස්නාහිර පළාෙත් ෙසෞන්දර්ය නිෙක්තනය 
තිෙබන්ෙනත් ඉතාමත් සුදුසු පරිසරයක. ෙකොළඹ 7 නැත්නම් 
නිදහස් මාවත කිට්ටුවයි. ෙම් වාෙග් වටිනා තැනක තිබිලත්,  
බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබන ෙසෞන්දර්ය නිෙක්තනය තුළින් 
නාට්යකරුවන්ෙග් පුහුණුවීම් කටයුතු, නාට්යකරුවන්ට පාෙයෝගික 
අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට  තිෙබන අවස්ථාව  විවිධ  නීතිරීති නිසා  
බාධා ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මට ෙම් ෙවලාෙව් 
මතක් ෙවනවා, ගරු අගමැතිතුමාෙග් මෑණියන් වන නාලිනි 
විකමසිංහ මැතිනියෙග් මූලිකත්වෙයන් බිහි වූ ''සුදර්ශී ශාලාව'' 
නැත්නම් සිංහල සංස්කෘතික ආයතනය. ෙම් සිංහල සංස්කෘතික 
ආයතනය පිහිටා තිෙබන්ෙන්ත් ඉතාමත් වටිනා තැනක. එනම් 
BMICH එක ඉදිරිපිට. නමුත් අද සිංහල සංස්කෘතික ආයතනයට 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද?  නාලිනි විකමසිංහ මැතිනිය සහ ඒ 
කියාකාරි කමිටුව විසින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු සියලුම 
ෙද්වල්වලින් සිංහල සංස්කෘතික ආයතනය ගිලිහී ගිහින්, අද 
එක්තරා නවාතැන් ෙපොළක් එෙහම නැත්නම් එතැනට සහභාගිවන 
කිහිප ෙදෙනකුෙග් අඩවියක් බවට එය පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ගැනත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස  ජනමාධ්ය 
ඇමතිතුමාෙගනුත්, අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගනුත් විෙශේෂෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

මීට වඩා පරිහරණය කළ හැකි ආකාරයට අපට එම ස්ථානය 
සංවර්ධනය කළ හැකියි. අඩුම තරමින් නාට්ය පුහුණුවන්නට, 
එෙහමත් නැතිනම් රංග ශාලා කිහිපයක් ඇතුළත් සුවිෙශේෂී 
ශාලාවක් හැටියට එම ස්ථානය සංවර්ධනය කළ හැකියි. අප ෙමය 
සමාජයට දායාද කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන් අද නාට්ය කලාෙව් 
තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි, නාට්ය පුහුණුවීමට හරියාකාරව 
සුදුසු තැනක් නැතිවීම. විෙශේෂෙයන් ''ෙසොකටීස් '' නාට්ය 
නිෂ්පාදනය කරන ෙකොට ෙම් ෙද් මම පාෙයෝගිකව අත් වින්දා. 
''ෙසොකටීස්'' නාට්ය නිෂ්පාදනය කරන්න ෙහේතු පාදක වුණු කාරණා 
කිහිපයකුත් තිෙබනවා. 

අපි දැක්කා, ජයලත් මෙනෝරත්න, නිමල් ඒකනායක 
ඇතුළත්ව, ''80 කණ්ඩායම'' කියලා නාට්ය නිර්මාණශීලීන් පිරිසක් 
හිටියා . පසු ගිය අවුරුදු විස්සක් තුළදී ඇති වු ණු තාඩන -පීඩන නිසා 
''80 කණ්ඩායම''  නාට්ය නිෂ්පාදනය කිරීෙමන් වැළකී සිටියා. 80 
කණ්ඩායම නාට්ය කිරීෙමන් වැළකී සිටීම තුළ තමයි සිනහරැල්ල, 
නැතිනම් රසඥතාව අඩු මට්ටෙම් නාට්ය නිෂ්පාදනය ෙවන්න 
පටන් ගත්ෙත්.  
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[ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා] 
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වර්තමාන අෙප් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන බලපෑම් මත, එෙහම 
නැත්නම් යහපාලනෙය් ගති ලක්ෂණ අනුව නාට්ය ගැන කථා 
කරන්න සහ ෙසෞන්දර්ය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ෙහොඳ 
වාතාවරණයක් දැන් අපට උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා නාට්ය 
ෙපන්විය හැකි අංග සම්පූර්ණ රංග ශාලා රාශියක් අපට අවශ්යයි. 
උදාහරණයක් හැටියට අපි දිස්තික් මට්ටමින් ගත්ෙතොත්, අඩුම 
තරමින් එක දිස්තික්කයකට නාට්ය ෙපන්විය හැකි අංග සම්පූර්ණ 
රංග ශාලා එක බැගින් බිහි විය යුතුයි. එතෙකොට තමයි දිස්තික් 
මට්ටමිනුත් රසඥතාව වැඩි කරන්න පුළුවන් විධියට; පාෙයෝගික 
අත් දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් විධියට නාට්ය කලාව ඉදිරියට 
යන්න හැකි වන්ෙන්. 

ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, නාට්ය සඳහා පර්ෙය්ෂණ 
මධ්යස්ථානයක් ඇති කළ යුතු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
නාට්යකරුවන්ට තමන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ සිදු කරන්න ඉඩක් තිෙබන 
තැනක් නැහැ. ඒ නිසා නාට්ය සඳහා පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානයක් 
ඇති කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා ෙයෝජනා කරනවා. 

සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම, ''නාට්ය කලාව'' කියන්ෙන් 
ඇත්තටම පබල මාධ්යයක්. ෙම් මාධ්යය හරහා සමාජයට 
මතවාදයක් ෙගන යන්න පුළුවන්; සමාජයට දැක්මක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, සමාජය 
යහපත් ෙලෝකයක් බවට හරවන, නැතිනම් සමාජය ගැන 
හරියාකාරව තර්ක -විතර්ක කරන නාට්යයි අතීත නාට්යවලින් අපි 
දැක්ෙක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් මා 
ෙමෙසේ කියන්න කැමැතියි. ''ෙසොකටීස්'' නාට්යෙය් අවසානෙය්දී 
ෙමන්න ෙමෙහම ෙසොකටීස් සඳහන් කරනවා. ෙම් සඳහන් කිරීමත් 
සමඟම මම කථාව අවසන් කරන්න කැමැතියි. 

''ඥානවන්ත මිනිස් සමාජයක් ලබාවා  

මීට වඩා යුක්ති සහගත සමාජයක් ලබාවා.''  ස්තුතියි.       

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 6.33] 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, 
වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி   
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 

සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා 
වශෙයන්  දිවුරුම් දීෙමන් පසුව, එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කළ ෙමවැනි වැදගත් වූ කරුණක් පිළිබඳව අද දවෙසේ ගරු 
සභාෙව්දී කථා කිරීමට ලැබීම මහත් භාග්යයක් ෙකොට මා 
සලකනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට 
පසු ගිය 28වැනි දින මා එම අමාත්යාංශෙය් වැඩ භාර ගත්තා. 
ඇත්තටම එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාව සහ 
අද රෙට් අනාගත පරම්පරාව හා ෙම් රට පත් ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව මමත් සෑහීමකට පත් ෙනොවුණු පුද්ගලෙයක්. 
අෙප් රෙට් අපි හැෙමෝම ජීවත් වුෙණ් අෙප් ආගමට, අෙප් 
පරිසරයට, අෙප් ජාතියට ගැළෙපන ආකාරයටයි. අෙප් සංස්කෘතිය 
එක්ක බැඳුණු කමෙව්දයක් තමයි තිබුෙණ්. නමුත්, මෑත කාලය 
වන විට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සදාචාරයට, 
සංස්කෘතියට අයිති ෙනොවන ෙද්වල් ෙම් රෙට් රජ කළා. ඒවා 
හරහා ෙම් රෙට් සදාචාරය එෙහම පිටින් විනාශ වුණා.  අෙප් රට 
''ආසියාෙව් ධර්මද්වීපයක්'' බවට පත්ෙවලා තිබුණා. නමුත්, පසුව 
ෙම් රට තනිකර ''කුඩු ද්වීපයක්'' බවට පත් වුණා. මත් දව්ය, 
මත්පැන්, එතෙනෝල්වලින් පිරුණු ෙම් සමාජෙය්, ''සදාචාරය'' 
කියන එක එෙහම පිටින්ම විනාශ ෙවලා ගියා. තමන්ෙග් ෙගදර, 
තමන්ෙග් තාත්තා ළඟ, තමන්ෙග් දරුවා දමා යන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් උදා වුණා. පාසල් ළමයින් විවිධ මත් දව්ය 
පාවිච්චි කරලා පාසලට යන්න පටන් ගත්තා. 

මත් දව්ය, මත්පැන් නිසා ෙම් රෙට් සදාචාරය එෙහම පිටින්ම 
විනාශ වුණා. ඒ එක්කම සංස්කෘතියත් විනාශ වුණා. ෙම් රෙට් වැඩි 
තරුණ පරපුරක් ඉල්ලුෙව් පහත් රුචිකත්වයක් තිෙබන ෙද්වල්. 
තමන් පාවිච්චි කරන මත්පැන්, මත් දව්ය ටිෙකන් ඉතාම ෙකටි 
කාලයක් තුළ ලබන්න පුළුවන් වින්දනයක් තමයි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්. ඒවාට අවශ්ය කරන පසුබිම, ඒවාට අවශ්ය කරන කලා 
කෘති තමයි ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඉල්ලුම වැඩි වුෙණ් ඒවාටයි. ඉල්ලුමට 
හරියන්න සැපයුම තිබුෙණ් ඒවාටයි. අෙප් රෙට් ඉන්න 
කලාකරුවන්ෙග් කලා කෘතියක් බලලා රස විඳින්න අපිට 
ෙගොඩාක් ෙවලා යනවා. ඒ ෙවලාවට හරියන ආර්ථිකයක් අෙප් 
රෙට් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක වින්දනය කරන්න ෙවලාවක් නැහැ. 
එතෙකොට ෙකටි කාලයක් තුළ ලබා ගන්න පුළුවන් ෙදයක් තමයි 
තිබුෙණ්;  ඒකත් එක්කම තමයි හිටිෙය්. ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාෙග් මතය මම ඇත්තටම ගරු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 2002 වර්ෂෙය්දී මතුගම 
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති විධියට පත් වුණා. ඒ ෙව්ලාෙව් අෙප් 
කළුතර දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පධානත්වෙයන්, කළුතර 
දිස්තික්කෙය් සිටින මහානායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් 
පධානත්වෙයන් ෙවසක් උත්සවයක් සංවිධානය කරන්න කියලා 
සභාපතිවරුන්ට නිෙයෝගයක් දුන්නා. ඒ නිෙයෝගය ලැෙබන 
ෙකොට මම මතුගම පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති හැටියටයි හිටිෙය්. 
මට කිසිම ආයතනයකින් උදවු කෙළේ නැහැ. නමුත්, කළුතර 
දිස්තික්කෙය් පළමුවැනි තැනට මම පත් වුණා. එතැනදී මම 
ෙවසක් උත්සවයට සමගාමීව දහඅටසන්නිය කියන අෙප් පැරණි 
සංස්කෘතික අංගයක් මතුගම ශවණාගාරය තුළ පැවැත්වූවා. මට 
මතකයි, ඒක බලන්න ආපු කිසිම දරුෙවක් මත්පැන්, මත් දව්ය 
පාවිච්චි කරලා ආෙව් නැති බව. ඉතා සංවරයකින්, ඉතා විනයකින් 
ගුණවත් විධියට එම දහඅටසන්නි නර්තනය ඒ පුංචි දරුෙවෝ නිදා 
ගන්ෙන් නැතිව රෑ එළි ෙවනකම් බලාෙගන හිටියා. ඒ නර්තනෙය් 
අෙප්කම තිබුණා. ඒ ෙබර සද්ෙද් අෙප්කම තිබුණා. අද වන විට 
අෙප්කම නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් සමාජයට ඔෙරොත්තු 
ෙනොෙදන ෙද්වල් නිසායි. මම නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා විධියට 
මෙග් තිබුණු මතය තමයි, සංසක්ෘතික අමාත්යාංශය හැටියට අපි 
ෙබර වාදකයන් ටික ෙදෙනක් ෙගනැල්ලා, ගායකයන් ටික 
ෙදෙනක් ෙගනැල්ලා, අමාත්යාංශෙය් මුදල් වියදම් කරලා, 
උත්සවයක් තියලා සහතික පතයක් දුන්නාට එය කමවත් නැහැ 
කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය මාසෙය් 28වැනිදා 
මම නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විධියට වැඩ භාර ගත්තා. 29වැනිදා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනළුම් ෙපොකුණ රංග ශාලාෙව් තිබුණු  මුදා හා නර්තන රාජ්ය 
සම්මාන උෙළලට මම සහභාගි වුණා. අෙප් රට ඉන්දියන් 
සාගරෙය් මුතු ඇටයයි. එෙහම තමයි අෙප් රට තිබුෙණ්. හැබැයි, ඒ 
මුතු ඇටෙය් ගිලිෙහන මුතු ටික සේවෝත්සාහෙයන් රැකගන්න අෙප් 
කලාකරුවන්, අෙප් සිංහල තරුණයන්, දවිඩ තරුණයන් ෙම් 
නර්තන උත්සවයට සහභාගි ෙවච්ච විධිය අපි දැක්කා. හැබැයි, මට 
කනගාටුයි. එතැන ෙපොඩි අඩු පාඩුවකට  තිබුෙණ් අෙප් මුස්ලිම් 
පජාව එම උත්සවයට සහභාගී ෙනොවීමයි. මම දැක්කා, තමන්ෙග් 
ස්ෙවෝත්සාහෙයන් අෙප් පරිසරයට ආෙව්ණික, අෙප් ආගමට, අෙප් 
ජාතියට ගැළෙපන විධියට ඉතාමත්ම ලස්සන නර්තන අංගයන් 
සහිත ඒ උෙළල අෙප් සංස්කෘතික අමාත්යාංශය සහ සංස්කෘතික 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැදිහත් ෙවලා පැවැත් වූ ආකාරය.  
අමාත්යාංශයක් හරහා ෙම් වාෙග් ෙමෙහවරක් ෙනොෙවනවාය 
කියන මෙග් හිෙත් පැවැති හැඟීම එදා මෙගන් පහව ගියා. 
ඉතාමත්ම අලංකාර විධියට ඒ උත්සවය සංවිධානය කරලා තිබුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක දිග විෂයයක්. ෙමොකද, අෙප් 
සදාචාරය, අෙප් රෙට් පරිසරය, ෙම් සෑම එකක්ම අෙප් කලාව 
හරහා ආරක්ෂා ෙවනවා. අපි ඒකට ඉතාමත්ම කැමතියි. ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා කිව්වා වාෙග්, අපි භාවනාවකට සම 
වැදුණා වාෙග් තමයි  අෙප් ආගමට සම්බන්ධ, අෙප් පරිසරයට 
සම්බන්ධ, අෙප් අනාගත පරම්පරාවට ආදර්ශවත් ෙවන ෙම් වාෙග් 
නර්තනයක් බැලුෙව්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් අමාත්යාංශය හරහා 
ෙද්ශීය ශාන්තිකර්ම හා ෙසොකරි, ෙකෝලම්, නාඩගම් ආදී ගැමි 
නාට්ය කලාවන්ෙගන් ඇරඹි ෙද්ශීය නාට්ය කලාව 1956 වර්ෂෙය් 
මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්දයන්ෙග් ''මනෙම්'' නාට්ය බිහිවීමත් 
සමඟම නව මාවතකට පිවිසියා. එතැන් පටන් විවිධ පර්ෙය්ෂණ හා 
අත් හදා බැලීම් තුළින් ෙද්ශීය නාට්ය කලාව ෙපෝෂණය වුණා. 
දයානන්ද ගුණවර්ධන, ෙහන්රි ජයෙසේන, සුගතපාල ද සිල්වා, 
ගුණෙසේන ගලප්පත්ති, සයිමන් නවගත්ෙත්ගම ආදී පවීණ නාට්ය 
කලාෙව්දීන්ෙග් නිර්මාණ ෙමරට ෙද්ශීය නාට්ය කලාව ෙපෝෂණය 
වීමට ඉවහල් වුණා. පවීණ නාට්ය කලාෙව්දීන්ෙග් පුළුල් දැනුම 
ෙහේතුෙකොට ෙගන ඉතාම දියුණු නාට්ය කලාවක් ෙමරට බිහි වුණා. 
1956 වර්ෂෙය් සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්ථාපිත 
කිරීම ෙමම නාට්යකරුවන් හට පමණක් ෙනොව, සාහිත්ය, 
නර්තනය, සංගීතය, චිත ආදී සකල කලා අංගයන්ෙගන් පිරිපුන් 
කලාකරුවන්ට සිය නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීෙමහිලා මනා 
ෙතෝතැන්නක් වුණා. 1956 වර්ෂෙය් ඇරඹි රාජ්ය නාට්ය උෙළල 
ෙම් වන විට වසර 44ක් පවත්වා තිෙබනවා. නාට්ය ක්ෙෂේතෙය් 
නියුතු නිර්මාණකරුවන් ඇගයීමට රාජ්ය නාට්ය උෙළල මනා 
පිටිවහලක් වුණා. 

තිස්  වසරක කුරිරු යුද්ධය  නිමාවීමත්  සමග සකල කලා 
අංගයන්ෙග් නව පිබිදීමක් දක්නට ලැෙබන අතර ෙම් වන විට  
ෙව්දිකා නාට්ය කලාව සඳහා ඉන් පමුඛස්ථානයක් හිමිව තිෙබනවා. 
පැරණි නාට්ය  නැවත නිෂ්පාදනය, පර්ෙය්ෂණ මට්ටෙම් නව නාට්ය 
බිහිවීම, ෙනළුම් ෙපොකුණ රඟහල වැනි  රඟහලවල් තුළ 
ඔෙපරාවන් බිහිවීම ෙමයට කදිම නිදසුනක්. ෙභෞතික  දියුණුවක් 
ෙමන්ම මිනිසාෙග්  අධ්යාත්මික  චින්තනය දියුණු කිරිමද  රටක් 
සංවර්ධනය කිරීෙමහිලා අත්යාවශ්ය ෙව්. අධ්යාත්මික දියුණුවට 
කලාව මඟින්  ඉටුවන ෙමෙහවර  සුළුපටු  ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කුසලතා පූර්ණ නිර්මාණශිලී  
කලාකරුවන්  පිරිසක්  බිහිකිරිම  උෙදසා වසරක් පාසා සංස්කෘතික 
කටයුතු  අමාත්යාංශය, සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව  සහ   
ශී ලංකා කලා මණ්ඩලෙය්  රාජ්ය නාට්ය අනුමණ්ඩලය  එක්ව 
සංවිධානය කරනු ලබන රාජ්ය නාට්ය උෙළල, ෙද්ශීය නාට්ය 
කලාෙව් වැදගත් සන්ධිස්ථානෙයක්.  ශී  ලංකාෙව් සිව් ෙදසින්  

ඉදිරිපත් කරන ලද  නාට්ය නිර්මාණ අතුරින් ෙතෝරා ගන්නා ලද 
සිංහල හා  දමිළ  නාට්ය  එකම ෙව්දිකාවක් මත ෙව්දිකාගත  කිරීම  
ෙමම උෙළෙල් තවත් විෙශේෂත්වයක්. අප රෙට්  සංස්කෘතික 
විවිධත්වය අත් විඳින්නට  රාජ්ය නාට්ය උෙළෙල් නිර්මාණ ඉවහල් 
ෙවනවා.  සංස්කෘතික සංහිඳියාවක් ෙගොඩ නැඟීමට ද රාජ්ය නාට්ය 
උෙළල ඉවහල් වුණා. සිංහල දමිළ පජාවෙග් සෙහෝදරත්වය  
වර්ධනය  කරන උතුර  හා දකුණ   යා ෙකෙරන පාලමක් ෙලස ද 
ෙමම උත්කර්ෂවත්  උෙළල හැඳින්විය  හැකියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2015 රාජ්ය නාට්ය උෙළල  
කඩඉම් යුග  ගණනාවක් නිෙයෝජනය කරන පවීණ නාට්යකරුවන් 
හා අංකුර නාට්යකරුවන්  රැසක් නිෙයෝජනය කිරීම විෙශේෂත්වයක් 
වූ අතර ෙමම දශකය තුළ වැඩිම නාට්ය  සංඛ්යාවක් දක්නට  ලැබූ 
නාට්ය උෙළලක් ෙලසින් ද හැඳින්විය  හැකියි. වර්තමානය වන 
විට  පුංචි තීරය සිනමාව ජයගත් පවීණ නාට්ය කලාකරුවන්  ෙලස  
හැඳින්ෙවන අෙශෝක හදගම, ජයන්ත චන්දසිරි, පසන්න 
විතානෙග්, පසන්න ජයෙකොඩි, ජැක්සන් ඇන්තනි, ශියන්ත 
ෙමන්ඩිස් වැනි  ශිල්පීන් මුල්  යුගෙය්  රාජ්ය නාට්ය උෙළල  තුළින් 
බිහි වූ  බව  ඉතිහාසය  සාක්ෂි දරනු ඇති. 70 දශකෙයන් පසු  
රාජ්ය නාට්ය උෙළල සඳහා  රාජ්ය ෙකටි නාට්ය උෙළලක් ආරම්භ 
කරන ලදි. එය මුල් කාලෙය් සිංහල මාධ්යෙයන් පමණක් පැවැත්වූ  
අතර 90 දශකෙයන් පසු  දමිළ  මාධ්යෙයන්ද නිර්මාණ ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්  හැකියාව සියලුම දමිළ නාට්ය නිර්මාණෙව්දීන්හට ලබා 
ෙදන ලදි. ඒ තුළින් නිර්මාණකරුවන්  රැසක්  ෙද්ශයට  දායාද කර 
ඇති අතර රාජිත දිසානායක, පියල් කාරියවසම්,  ධනංජය 
සිරිවර්ධන,  පසන්නජිත් අෙබ්සුරිය, ෙසෞම්ය ලියනෙග්, පියංකර 
රත්නායක, ගිහාන් පනාන්දු, ෙකෞශල්යා පනාන්දු , චාන්දනි 
ෙසෙනවිරත්න, ජයනී ෙසේනානායක යන කලාකරුවන් කදිම 
නිදසුනක්. වසර ගණනාවක් සිංහල මාධ්යෙයන් පමණක්  රාජ්ය 
නාට්ය උෙළල පැවැත්වූ අතර සිංහල, දමිළ සෙහෝදරත්වෙය් 
සංෙක්තයක් ෙලස 90 දශකෙයන් පසු දමිළ මාධ්යෙයන්ද රාජ්ය 
නාට්ය උෙළල  පවත්වන ලදි.  එහිදී  උතුරු නැ ෙඟනහිර  දමිළ   
සෙහෝදරයින්හටද තමන්ෙග්  නිර්මාණශීලි හැකියාවන්  උද්දීපනය 
කර ෙපන්වීමට  රාජ්ය නාට්ය  නාට්ය උෙළල මනා පිටිවහලක් 
වුණා. ඒ තුළින් සිංහල, දමිළ ජනතාවෙග් සෙහෝදරත්වෙය්  දෑත්  
එක් කර ඟැනීමට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උසස් රස වින්දනයකින් ෙහබි 
ළමා පරපුරක් බිහිකිරීමට   උර ෙදන පධානතම උෙළලක් ෙලස 
වසරක් පාසා සංවිධානය කරනු ලබන රාජ්ය ළමා නාට්ය උෙළල  
හැදින්විය හැකියි. 1996  වසෙර් සිට ආරම්භ  කරන ලද  රාජ්ය  
ළමා නාට්ය උෙළල 2015 වසර දක්වා අඛණ්ඩව පවත්වා 
තිෙබනවා. රාජ්ය  ළමා නාට්ය උෙළල  පැවැත්වීම තුළින්  දැෙය් 
දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙව්දිකාවක් බිහි කිරීෙම් පුෙරෝගාමී 
ෙමෙහවරක සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සිටියි. සිංහල, 
දමිළ, ඉංගීසි  මාධ්යෙයන් සිදු කරනු ලබන රාජ්ය ළමා නාට්ය 
උෙළල ෙද්ශීය  සිංහල, දමිළ පජාවෙග් නිර්මාණශීලී  හැකියාවන්  
ඔප් නැංවීමට ෙහේතු වී තිෙබ්. 

නාට්ය කලාෙව් අභිවෘද්ධිය  ෙවනුෙවන් සංස්කෘතික  කටයුතු  
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැඩසටහන් රාශියක් වාර්ෂිකව සංවිධානය 
කරනු  ලබනවා. නාට්ය කලාව ෙකෙරහි උනන්දුවක් දක්වන 
අංකුර කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් නාට්ය වැඩමුළු  මාලාවක් දිස්තික් 
මට්ටමින් සංවිධානය කර තිෙබනවා. රාජ්ය දිගු නාට්ය, රාජ්ය 
ෙකටි නාට්ය, රාජ්ය ළමා නාට්ය ෙමම වැඩමුළු මාලාෙව් පමුඛතාව 
ලබාෙගන ඇති අතර, ෙද්ශීය නාට්ය කලාෙව්  ව්යාප්තියට ෙමය  
කදිම  පිටිවහලක් වී තිෙබනවා.  

සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ කරනු ලබන 
නවතම ව්යාපෘතියක් ෙලස පාෙද්ශීය සංස්කෘතික බලමණ්ඩල 
පිහිටුවීම හැඳින්විය  හැකියි. දිවයින  පුරා පිහිටි සංස්කෘතික බල 
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[ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම  මහතා] 
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මණ්ඩල 331ක  විවිධ නාට්ය  රස වින්දන වැඩසටහන්  හා නාට්ය 
සංදර්ශන   ඉදිරිෙය්දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර  ඇති 
අතර, සියලුම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල සංස්කෘතික 
නිලධාරින් ෙම් සඳහා දායකත්වය දක්වනු ලබනවා. නාට්ය 
ශිල්පීන්ට සිය නාට්ය පුහුණු කටයුතු  සිදු කර ගැනීම සඳහා 
ෙකොස්වත්ත මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්ද නාට්ය පුහුණු 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය පිහිටුවන ලදි. එය ෙද්ශීය නාට්ය  
නිර්මාණකරුවන්ෙග් මහත් ජයගහණයක් ෙලස සැලකිය  හැකියි. 
ෙජෝන් ද සිල්වා සමරු  රඟහල සියලු  පහසුකම් සහිතව 
නවීකරණය ෙකොට  විවෘත කිරීමට සැලසුම් ෙකොට ඇති  අතර,  
එය නුදුෙර්දී නාට්ය නිර්මාණෙව්දීන් හා  ෙපේක්ෂකයින් ෙවනුෙවන් 
විවෘත වනු ඇත. ෙමම ව්යාපෘතිය සදහා ඇස්තෙම්න්තු මුදල 
රුපියල් මිලියන 432කි. 2016  වර්ෂය  සඳහා  පමණක්  රුපියල් 
මිලියන 200ක්  ෙවන් කර තිෙබනවා. 

දිවයින පුරා සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන 183 ක්  පමණ  
පවතිනවා. එම  මධ්යස්ථාන තුළින් දිවයින පුරා විසිරී සිටින 
ළමුන්ට හා ෙයෞවනයින්ට නාට්ය, සංගීත නැටුම් හා චිත වැනි විවිධ  
විෂයයන් යටෙත්  පුහුණු පාඨමාලා පවත්වනු ලබනවා. යුද්ධය  
නිමවීෙමන් පසුව උතුරු,  නැ ෙඟනහිර පළාත්වලද අලුතින් 
සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන  ඉදිකරමින්   පවතිනවා. ෙම් වන විටත් 
ඉන් කිහිපයක්  විවෘත  කර අවසන් කර තිෙබනවා.  රුපියල්  
මිලියන 1500කට අධික මුදලක් වැය කරමින් ඉදි කරනු ලබන 
මාතර  නාවිමන සාර්ක්  සංසක්ෘතික මධ්යස්ථානෙය් ඉදිකිරීම් 
අවසන් අදියරට ළඟාෙවමින් පවතිනවා. සංෙව්දී 
නිර්මාණශීලිත්වෙයන්  ෙහබි  පබුද්ධ නාට්ය නිර්මාණෙව්දීන් 
බිහිකිරිමට අවශ්ය  පහසුකම් සැලසීම පිණිස   සෑම විටම 
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශයත්, සංස්කෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් කැපවී සිටින බව ෙම්  අවස්ථාෙව්දී  සඳහන් 
කිරීමට කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම්පහ දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී අප හිතවත් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කර 
ඇති ෙයෝජනාව පිළිබඳව ගරු අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 
හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ය ගරු එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමාත්, 
එම අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් මමත් ඉතා 
සතුටට පත් ෙවනවා. ෙම් ෙයෝජනාවට අනුව තවදුරටත් නාට්ය 
කලාව, ෙද්ශීය සංගීතය ඇතුළු සියලු කලා ශිල්පවල අභිවෘද්ධිය 
ෙවනුෙවන් අවශ්ය කියා මාර්ග ගැනීමට සංස්කෘතික කටයුතු 
අමාත්යාංශය වශෙයන් අපි එකඟ වනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.46] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හිතවත් ගරු එඩ්වඩ් 

ගුණෙසේකර මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉතාම 
වැදගත්වූත්, කාෙලෝචිතවූත් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
කීපයක් එකතු කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. එතුමාෙග් 
ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ෙවනවා, මහාචාර්ය සරච්චන්දයන්ෙගන් 
පසුව -විෙශේෂෙයන් මෑත කාලය දිහා බලන  ෙකොට- අෙප් කලාෙව්, 
සාහිත්යෙය් තිෙබන පිරිහීම පිළිබඳව.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සමඟම මා මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ෙම් වර්ෂය අෙප් රෙට් සාහිත්ය, කලාව, සිනමාව ආදි 
ක්ෙෂේතවලට සුවිෙශේෂ වැදගත්කමක් එකතු කරන වර්ෂයක් බව. 
ඊට ෙහේතුව, මහාචාර්ය සරච්චන්දයන්ෙග් විශිෂ්ටතම නිර්මාණයක් 
වූ "මනෙම්" නාට්යයටත්, අෙප් සිංහල සිනමාෙව් දැවැන්ත 
පරිවර්තනයක් ඇති කරපු ආචාර්ය ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරිස් සූරින්ෙග් 
"ෙර්ඛාව" චිත පටයටත්, ඒ වාෙග්ම ෙහළෙය් මහා ගත්කරු 
මාර්ටින් විකමසිංහ සූරින්ෙග් "විරාගය" නවකථාවටත් අවුරුදු 
60ක් පිෙරන වර්ෂය හැටියට අප ෙම් වර්ෂය දැකීමයි.  

ෙම් ෙයෝජනාව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීවරයා ෙගන 
එන්ෙන් අෙප් කලාවත්, සාහිත්යයත් හරහා උසස් නිර්මාණ බිහි 
කිරීෙම් අරමුණත්, විෙශේෂෙයන් ජනතාවෙග් රසඥතාව වැඩි දියුණු 
කිරීෙම් අරමුණත් ඇතිවයි. ඒ සඳහා අවශ්ය අවධානය ෙයොමු 
කරවීම තමයි එතුමාෙග් ෙම් ෙයෝජනාෙවන් එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. කලාවට ඇලුම් කරන, කලාව ඇ ෙඟ් 
තිෙබන ෙබොෙහොම සුන්දර මන්තීවරයකු, පුද්ගලයකු හැටියට ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගන ඒම ගැන විෙශේෂෙයන් රසඥතාව භාර, විෂය 
භාර ඇමතිවරයා හැටියට මෙග් ස්තුතිය මම එතුමාට පුද කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමානෙය් බිහි වන කලා 
නිර්මාණයන්ෙග් පමිතිය පිළිබඳව කුමන අඩු පාඩු තිබුණා වුණත්, 
කුමන විෙව්චන එල්ල වුණත් සරච්චන්දයන්ෙගන් පසු යුගවලත් 
විටින් විට ඉතාම උසස් කලා කෘති බිහි වී තිෙබන බව අප සිහිපත් 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  

දැන් අපි එයට උදාහරණ ෙගන බලමු, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. සරච්චන්දයන්ෙග් ෙහොඳම ෙගෝලයකු වූ දයානන්ද 
ගුණවර්ධනයන්ෙග් "නරි බෑනා", "මධුර ජවනිකා", "ආනන්ද 
ජවනිකා", "බක් මහ අකුණු" ආදි විශිෂ්ට නාට්ය අෙප් රෙට් 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මනෙම් 
නාට්යෙය් මනෙම් කුමරුෙග් චරිතයට දීර්ඝ කාලයක් පණ ෙපොවපු, 
සරච්චන්දයන්ෙග් ආභාසය ඉහළින්ම ලබපු ෙහන්රි 
ජයෙසේනයන්ෙග් අතිනුත් "හුණු වටෙය් කථාව", "කුෙව්ණි", 
"ජෙන්ලය" වැනි විශිෂ්ට නාට්ය බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි සරච්චන්දයන්ෙග් තවත් දීප්තිමත් ෙගෝලයකු වන ජයලත් 
මෙනෝරත්නයන් අතිනුත් විශිෂ්ට නාට්ය නිර්මාණ කිහිපයක් බිහි 
වුණා. "අන්දෙර්ලා", "ගුරු තරුව", "තල මල පිපිලා" ආදි 
ෙබෙහවින් උසස් නාට්ය එතුමන්ලා අතිනුත් නිර්මාණය වුණා.  
මුදා නාට්ය අංශෙයන් ගත්තත්, සරච්චන්දයන්ෙග් සමකාලීනයකු 
වූ චිතෙසේන සූරින් අතින් "කරදිය", "නල දමයන්ති" ආදි උසස ්මුදා 
නාට්ය බිහි වුණා. ඒ වාෙග්ම, ආචාර්ය ෙපේමසිරි ෙක්මදාස සූරින් 
එම නාට්ය ෛශලිය තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන ගිහින් ඔෙපරා 
නාට්ය සම්පදායයක් පවා අෙප් රටට හඳුන්වා දුන්නා. එයට 
උදාහරණ හැටියට, "ක්ෂිතිජය", "මෙග් කාලෙය් මවුනි", 
"පිරිනිවන් මංගල්යය", "මානස විල" ආදි නිර්මාණ අපට මතක් 
කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, සරච්චන්දයන්ෙග් ඇසුර ලැබූ 
ෙසෝමලතා සුබසිංහ ශිල්පිනිය අතිනුත් "විකෘති", "කතන්දර 
ෙදකක්" ආදි ඉතාම අගනා කලා කෘති අෙප් රෙට් බිහි කරපු බව 
අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාලෙය් උසස් රස 
වින්දනය පිළිබඳව, උසස් නිර්මාණ බිහි වීම පිළිබඳව තිෙබන පසු 
බෑම ගැන අෙප් අවධානය අනිවාර්යෙයන් අප ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඊට අවශ්ය පිළියම් ෙයදීම අප කාෙග්ත් වගකීමක්ව 
තිෙබනවා. ඒ වගකීම ඉටු කිරීම තමයි ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒෙමන් විෙශේෂෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් 
ගත්ෙතොත්, අද අෙප් මාධ්යෙයන් සිදු වන බලපෑමත් විශාලයි.  

1569 1570 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සරච්චන්දයන් ජීවත් වූ හැෙට්-හැත්තෑෙව් යුගෙය් ෙම් රෙට් 
තිබුෙණ් මාධ්ය ආයතන කිහිපයක් විතරයි. ඒ, විෙශේෂෙයන්ම 
"දිනමිණ" කන්ෙතෝරුවයි, "දවස" පත්තර කන්ෙතෝරුවයි, 
"ටයිම්ස්" මන්දිරයයි පමණයි. මම හිතන විධියට එවකට විද ත් 
මාධ්ය කියලා තිබුෙණ් අෙප්  ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව 
පමණයි. දැන් තමයි ඒවා සියල්ලම විකාශනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ කාලෙය් ෙම් මාධ්ය ආයතනවලින් කලාවටත්, කලාත්මක 
වින්දනයටත් උපරිම ෙසේවයක් ලැබුණා. වර්තමානය වන විට 
විද ත් සහ මුදිත මාධ්ය සෑෙහන සංඛ්යාවක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් කලාව, සාහිත්යය සහ රස වින්දනය රෙට් 
අෙනකුත් ක්ෙෂේත වාෙග්ම පිරිහීමකට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියන 
විෙව්චනය අද අපට කාෙගනුත් අහන්නට ලැෙබනවා.  

ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය හැටියට අපි මෑත කාලෙය්දී, -ෙම් 
ෙකටි කාලය තුළ- ෙම්වා ගැන කල්පනා කරලා පියවර කිහිපයක්ම 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙටලි නාට්යවල ගුණාත්මකභාවය 
පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබනවා. සමාජය ෙනොමඟ 
යවන්නට, සමාජය පිරිෙහන්නට ෙම්වා ඉතාමත්ම බරපතළ විධියට 
බලපානවා. අපි බලයට පත් වුණාට පසුව ෙටලි නාට්ය විකාශය 
කිරීම සම්බන්ධව පැවති කමෙව්දය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කළා. 
මම ජනමාධ්ය අමාත්යවරයා විධියට පත් වුණාට පසුව ඒවාෙය් 
තිබුණු අකමිකතා සහ විවිධ අශීලාචාර කමෙව්ද සියල්ලම ඉවත් 
කළා. දැන් අපි විද්වත් කමිටුවක් දාලා ගුණාත්මක ෙටලි නාට්ය 
රාජ්ය මාධ්ය තුළින් විකාශය කිරීමට හැකි තත්ත්වයක් ඇති 
කරන්නට පුළුවන් තරම් උත්සාහ අරෙගන තිෙබනවා. තවම ෙපොඩි 
ෙපොඩි අඩු පාඩු තිෙබන්නට පුළුවන්. පුළුවන් තරමින් ඒ සියල්ලම 
නැති කරන්නට අපි උත්සාහ කරනවා.  

 අෙප් අධ්යාපන අමාත්යතුමාටමයි සංස්කෘතිය විෂයයත් භාරව 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා තරුණ, දක්ෂ, නිර්මාණශීලී ඇමතිවරෙයක් 
හැටියට පාසල් දරුවන්ෙග් මට්ටමින් කලා රස වින්දනය ඉහළ 
දැමීමට අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබන බව මම දන්නවා. 
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය හැටියට අපිත් රාජ්ය මාධ්ය ආයතන, 
කලාකරුෙවෝ පෙයෝජනයට අරෙගන පාසල් මට්ටමින් දරුවන් තුළ 
කලා රස වින්දනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවධානය ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. අපි වැඩසටහන් කිහිපයක් අනාගතෙය්දී ගම් 
මට්ටමින් ආරම්භ කරන්නට දැනටමත් කල්පනා කරලා තිෙබනවා.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් එදා අෙප් 
පැරණි කලාකරුවන්ෙග් තිබුණු පතිභාව වර්තමාන පරපුරට දැක 
ගැනීමට සහ දැන ගැනීමට හැකි ෙවන පරිදි අපි දැන් අලුත් 
වැඩසටහන් එකින් එක එකින් එක පටන් ගන්නවා. අපි ළඟදී සී.ටී. 
පනාන්දුෙග් "සීගිරි සුකුමාලිෙය්" කියන පසංගය ආරම්භ කළා; ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ගීත ෙකෝකිලාවිය ලතා වල්ෙපොලෙග් "ෙරොන් 
ෙසොයා" පසංගය ආරම්භ කළා. මම කියන්නට කැමැතියි, අෙප් 
ගරු කථානායකතුමාත් විශාල උනන්දුවක් දක්වලා අපිව 
ෛධර්යවත් කළ බව, ඒ වැඩ කටයුතු ඉස්සරහාට ෙගන යන්නට.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් 
අමරෙද්ව සූරින් අෙප් රටට තිෙබන විශාල සම්පතක්. අමරෙද්ව 
සූරින්ෙග් උපන් දිනයට සුබ පතන්නට ගිය ෙවලාෙව් එතුමා මට 
කිව්වා, එතුමාෙග් හිෙත් අවුරුදු ගණනාවක් තිබුණු අදහසක්. ඒවා 
කාට කිව්වත් සිදු වුෙණ් නැහැ කිව්වා. ඒ තමයි, අමරෙද්ව සූරින්ෙග් 
නමින් සංගීත අසපුවක් ආරම්භ කරලා අෙප් ගායන හැකියාවන්, 
කලා හැකියාවන් තිෙබන මතු පරපුරක් බිහි කරන්නට පුළුවන් 
තැනක් ඇති කරන්න කියලා. මම වහාම ඒ පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග්ත් ආශිර්වාදය ඒ සඳහා ලබා ගත්තා. දැන් අපි 

එවැනි දැවැන්ත අසපුවක් නිර්මාණය කිරීම ගැන සාකච්ඡා වට 
කිහිපයක්ම පවත්වලා තිෙබනවා. ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා බලලා ඒ 
ආභාස අරෙගන අපි දැන් ෙහොරණ පෙද්ශෙය් ඉඩමක් පවා අත්පත් 
කර ගැනීමට වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා.  

මම හිතනවා, රසඥතාව වැඩි දියුණු කිරීම පාසල් මට්ටමින්ම 
ආරම්භ කරන්නට ඕනෑ කියලා. අපි ඉස්ෙකෝෙල් යන කාල ෙය් 
අපට ෙසෞන්දර්ය විෂය අනිවාර්යෙයන්ම තිබුණා. චිත, සංගීතය 
ෙහෝ නැටුම් කියන විෂයයන්වලින් එකක් ෙහෝ අනිවාර්යෙයන් 
ඉෙගන ගන්නට අපිට එදා සිද්ධ වුණා. අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු ෙවලා ෙම් විෂයයන් අනිවාර්ය ෙවනවා නම් අෙප් 
රෙට් ෙබොෙහෝ පශ්නවලට විසඳුම් හැටියට ෙම්වා පෙයෝජනවත් 
ෙවයි.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
වන පරිදි ෙබොළඳ හරසුන් නිර්මාණ ෙවනුවට උසස ් පිරිපුන් 
නිර්මාණ වැඩි වැඩිෙයන් බිහි කරන්නටත්, හිස් මිනිසුන් ෙවනුවට 
පරිපුර්ණ මිනිසුන් බිහි කරන්නටත් තමයි අපි කාෙග්ත් අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා එතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව්ම 
එතුමා සඳහන් කරලා තිෙබනවා, අධ්යාපන, ජනමාධ්ය සහ 
සංස්කෘතික වාෙග් අමාත්යාංශ ඒකාබද්ධ ෙවලා යම් වැඩ 
පිළිෙවළකට යා යුතුයි කියලා. මම හිතනවා, දැන් ඒකට පසුබිම 
සකස් ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  

අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා විෙශේෂෙයන්ම සිංහල සාහිත්යය 
ගැන, සිනමාව ගැන, නාට්ය කලාව ගැන පුදුම දැනුමක් තිෙබන 
ෙකෙන ක්. මට මතකයි, ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරීස් සූරින්ෙග් උපන් 
දිනයට එතුමා ගිහිල්ලා සුබ පතන ගමන් එතුමා කිව්වා කියලා, 
අවුරුදු 60කට ඉස්ෙසල්ලා පාසල් ශිෂ්යෙයක් හැටියට  "ෙර්ඛාව" 
චිතපටිය බලපු හැටි. දැන් "මනෙම්" නාට්යයට අවුරුදු 60ක් පිරීම 
නිමිත්ෙතන් විශාල වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නට එතුමා 
විෙශේෂ කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා.  

සිංහබාහු නාට්ය ෙපන්වන්න එතුමාත් ළඟදී අනුරාධපුරෙය් 
යන විධිය ගැන කියනවා අද මට ඇහුණා. ෙනොෙයක් ෙවලාවට 
ෙම්වා ගැන කථා කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් සභාෙව් සිටින 
අය අතරින් එතුමා එවැනි අංශ පිළිබඳව විශාල දැනුමක් තිෙබන, 
උනන්දුවක් තිෙබන, ඇ ෙඟ් කලාව තිෙබන ෙකෙනක් හැටියට මම 
භය නැතුව පකාශ කරනවා. ෙමොකද, මම ඒක දැකලා තිෙබනවා. 
ඒක නිසා එතුමාෙග් නායකත්වයත් අරෙගන කටයුතු කිරීම ඉතාම 
වැදගත්. 

අෙප් ජනාධිපතිතුමා ගත්ෙතොත්, එතුමාෙග් ඇ ෙඟ්ත් ෙහොඳට 
කලාව තිෙබනවා. හැම තිස්ෙසේම කලාව සම්බන්ධ කටයුත්තකට 
යම් කිසි ආරාධනාවක් ලැබුෙණොත් අවිෙව්කී, කාර්ය බහුල දින 
චර්යාව තුළ වුණත් ෙකොෙහොම හරි ෙවලාව ෙහොයාෙගන ඇවිල්ලා 
ඒක රස විඳින ගතියක් එතුමා තුළ තිෙබනවා. එතුමා 
කලාකරුවන්ට ෙබොෙහොම ලැදියාවක් තිෙබන ෙකෙනක්. අපි 
එක්ක නිතරම කථා කරනවා, පැරණි කලාකරුවන්ෙග් සැඳෑ සමය 
ගතකරන විධිය වැඩිදියුණු කරන්න පුළුවන් කමෙව්දය ගැන 
ෙසොයා බලන්න කියලා. ෙම් වාෙග් අය ඔක්ෙකෝම අද එකතු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අධ්යාපන ඇමතිතුමාටත්, 
සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිතුමාටත්  විශාල කාර්ය භාරයක් පැවරී 
තිෙබනවා. ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම නව නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
ඉන්නවා. එතුමන්ලා ෙම් අංශය ගැන ෙහොඳ උනන්දුවක් දක්වන 
අය.  ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය හැටියට අපි ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් 
අදහස් ඉතාමත්ම ඉහළින් භාරගන්නවා. ඒ නිසා තමයි ෙමය 
ඉතාමත් අර්ථවත් ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙමහි වටිනාකම දැකලා 
අපි ඔක්ෙකෝම ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා 
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කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස ් අපි හැම තිස්ෙසේම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා, අමාත්යාංශ 
තුනම එකතු ෙවලා ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් ඇති කරලා ෙම් රෙට් 
ජනතාවට උසස් රසවින්දනයක් ඇති කිරීමට, උසස් නිර්මාණ බිහි 
කරන්නට කටයුතු කළ යුතුයි. 1960-70 යුගෙය් තිබුණු පසු බිමටත් 
වඩා එහා ගිය උසස් නිර්මාණ යළි දකින්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති 
කරන්න එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඉවහල් 
ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට පිළිතුරු කථාව, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
අමාත්යතුමා.  

 
[අ.භා. 6.57] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා විසින් ෙගෙනන ලද පාර්ලිෙම්න්තුව 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම උසස් ගුණයකින් යුතු රසඥතාවක් සහිත 
අෙප් රෙට් කලාව ෙකෙරහි සහ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙකෙරහි එතුමා 
අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ වාෙග්ම ඒ පිළිබඳව කථා කරපු ගරු 
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාටත්, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක අමාත්යතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාටත් මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ. 

එතුමා අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් නව රජය ෙම් ෙවන ෙකොටත් පියවර රාශියක් 
අරෙගන තිෙබනවාය කියන එක මම කියන්නට ඕනෑ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම එම පියවර අරෙගන තිෙබන්ෙන් 2015 ජුලි මාසෙය් 
10වැනි දා ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනෙම් සභාපතිත්වය දරන 
වර්තමාන අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයනුයි. ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා එතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් කමිටුවක් පත් කරලා 
තිෙබනවා. මම ඒ සම්බන්ධව තමුන්නාන්ෙසේලාව දැනුවත් 
කරනවා. 

2016 වර්ෂය ෙවන ෙකොට සරච්චන්දයන්ෙග් "මනෙම්" 
නාට්යයට 60 වසරක් පිරීමත්, ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරිස්ෙග් "ෙර්ඛාව" 
චිතපටයට 60 වසරක් පිරීමත් නිමිත්ෙතන් 2016දී සංස්කෘතික 
උෙළලක් සංවිධානය කිරීමට තීරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා විසින් ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් විශිෂ්ඨෙයක් හා 
1956 මනෙම් නාට්යෙය්ද රඟපෑ කලා රසඥතාවෙයන් ෙහබි 
ෙජ්යෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරිෙයකු ටවර් ෙහෝල් අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
තනතුරටද පත්කරලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු ක්ෙෂේත පිළිබඳව 
අධ්යයනය කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් පියවර ගන්න එතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් විද්වත් කමිටුවක්ද පත්කරලා තිෙබනවා.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් දැනගැනීම සඳහා එම 
විද්වත් කමිටුව පිළිබඳවත් මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. කමිටු 
සභාපති හැටියට ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනෙම් අධ්යක්ෂ ජනරාල් 

ලයනල් පනාන්දු මහත්මයා පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එහි 
සාමාජිකයන් හැටියට සමන් ආතාවුදෙහට්ටි මහතා, ආචාර්ය සරත් 
අමුණුගම මහතා, මහාචාර්ය සින්නයියා මවුනගුරු මහතා, 
මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා, මහාචාර්ය ෙක්.එන්.ඕ. 
ධර්මදාස මහතා, රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් ආචාර්ය දර්ශනී ගුණතිලක මහත්මිය, ආචාර්ය අරුන්දතී 
ශී රංගනාදන් මහත්මිය පත්කර තිෙබනවා. ෙමම විද්වත් කමිටුව 
විසින් පසු ගිය වසෙර් සිට සැලසුම් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව දැනට මතු කියැෙවන නිර්මාණ ඇගයීමට ලක්ෙවලා තිෙබන 
බව තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ. ෙමම 
කටයුත්ෙත් පධාන අරමුණ වන්ෙන් ලක්ෂ 45කට ආසන්න දරු 
පරපුරට නියම රසඥතාවක් ලබා ගැනීමට ඇසුරු කළ යුතු කෘතීන් 
හඳුන්වා දීමත්, කලා ක්ෙෂේතයට ලැදි රසකාමීන් තව දුරටත් 
වර්ධනය කිරීමත්. 

1956 ෙනොවැම්බර් 03වන දින ලයනල් ෙවන්ඩ්ට්හිදී රංගගත වූ 
සරච්චන්දයන්ෙග් "මනෙම්" 60වැනි වසරට පා තබන දින, 
එළැෙඹන ෙනොවැම්බර් 03වන දින ෙනළුම් ෙපොකුෙණ් විෙශේෂ 
"මනෙම්" දැක්මක් පැවැත්ෙවනවා.  

ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලෙය් කලා මණ්ඩලය සමඟ සම්බන්ධ 
වී සරච්චන්ද එළිමහන් රංග පීඨෙය් දර්ශනයක් පැවැත්ෙවන අතර, 
නාට්ය හා රංග කලාව පිළිබඳ සිසුන් 100ෙදෙනකුට වැඩමුළුවක් 
පැවැත්ෙවනවා. සරච්චන්ද ෙකෞතුකාගාරෙය් ඇති පුස්තකාල 
භූමිෙය් ෙප්රාෙදනිය අවට පාසල් සිසු දරුවන්ට විෙශේෂ 
වැඩසටහනක් සම්පාදනය කර තිෙබනවා.  

වයඹ සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් සාහිත්ය මාසය වන 
සැප්තැම්බරෙය් "මනෙම්" නාටකය , "ෙර්ඛාව" චිතපටය, මාර්ටින් 
විකමසිංහ සූරීන්ෙග් "විරාගය", ෙසනරත් පරණවිතාන සූරීන්ෙග් 
"සීගිරි කුරුටු ගී" පද්ය සංගහය, සිරි ගුණසිංහයන්ෙග් "මස් ෙල් 
නැති ඇට" කාව්ය සංගහය පිළිබඳ විචාර  ෙමන්ම එම කෘති අඩු 
මිලට දරුවන්ට ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා."මනෙම්" සහ 
"ෙර්ඛාව" ට අමතරව ෙකොළඹ යුගෙය් කාව්ය නිර්මාණ අලුත් 
මඟකට ෙයොමු කරමින් නිසදැස් කාව්යෙය් ආරම්භය හා උපත සිදු 
කළ සිරි ගුණසිංහයන්ෙග් "මස් ෙල් නැති ඇට" කෘතිය සහ සීගිරි 
පද්ය ඇගැයීමට ලක් කිරීමට තීරණය ෙකොට තිෙබනවා.  

සරච්චන්දයන්ෙග්  මනෙම් නාට්යය, පාසල් සඳහා නිර්ෙද්ශිත 
ගන්ථයක් බවට පත්වන නිසා මනෙම් පද විවරණයක් මහාචාර්ය 
ෙක්.එන්.ඕ. ධර්මදාසයන් විසින් එළි දක්වයි. මහාචාර්ය මයිකල් 
පනාන්දු මනෙම් නාට්යය පිළිබඳව ඉංගීසි බසින් ගන්ථයක් සූදානම් 
කරනු ඇත. මධ්යම කඳුකරෙය් ෙදමළ භාෂිත පෙද්ශවල පාසල් 
ඇතුළුව අන්තර් පාඨශාලයීය "දැනුම දිනුම" පශ්න විචාරාත්මක 
තරගයක්, නාට්ය කලාව, සිනමාව, සාහිත්ය හා කාලීන සිදුවීම් 
ඇසුරින් ජුනි, ජූලි, අෙගෝස්තු මාසවලදී ජාතික රූපවාහිනිෙය් 
විකාශනය කිරීමට නියමිතය. ස්වාධීන රූපවාහිනිය ෙදොරමඩලාව 
වැඩසටහන් පහක්ද ඇතුළුව වැඩසටහන් රාශියක් සැලසුම් කරනු 
ලැෙබ්.  

ෙනොවැම්බර් මස 03 හා ෙදසැම්බර් මස 28 දක්වා කාලය තුළ 
සියලුම මුදිත, රූපවාහිනී හා ගුවන් විදුලි නාළිකා ඔස්ෙසේ 
වැඩසටහන් සැලසුම් ෙකෙරන අතර, ඒ පිළිබඳව පවෘත්ති 
සාකච්ඡාවක් මතු දිනක කැඳවනවා.  සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි යන 
භාෂා තුෙනන්ම ෙමම වැඩසටහන් සංවිධානය ෙවනවා. 

"විරාගය" ෙදමළ බසට පරිවර්තනය සිවගුරුනාදන් මහතා 
ආරම්භ ෙකොට තිෙබනවා. ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, 
ෙම් ෙවන ෙකොටත් ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ කාර්යය ආරම්භ කරලායි 
තිෙබන්ෙන්.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදමළ උපසිරැසි සමඟ විරාගය චිතපටය පදර්ශනයට ජාතික 
රූපවාහිනිය බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. අෙප් ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් එය කරවා ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙදමළ බසට පරිවර්තනය කළ මනෙම් නාටකයද වසර 
අවසානෙය් නිෂ්පාදනය වන අතර, ෙදමළ භාෂිත පෙද්ශයන්හි 
රංගකලා වැඩමුළුද සංවිධානය ෙකෙරනවා.  

දිස්තික්ක 25ක පධාන නගරවලට අමතරව ෙලොව පධාන නගර 
කරාද "මනෙම්" රැෙගන යනවා. රජය පමණක් ෙමකී සියලු 
කටයුතු ඉටු කරනු ෙවනුවට සිනමා, කලා ළැදි ෙපෞද්ගලික 
ව්යවසාය සම්බන්ධ වනවා ඇති.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමන්න ෙම් 
කාරණය මතු කළා ෙන්. මම එය අහෙගන හිටියා. 1956 වසෙර් 
"ෙර්ඛාව" මුලින්ම තිරගත කළ ෙකොළඹ රීගල් සිනමාහෙල් 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් චිතපට උෙළලක් පවත්වනවා.  පාසල් 
දරුවන්ෙග් නිවාඩු සමය සහ විෙද්ශ රටවල සිටින ශී ලාංකිකයන්ට 
උසස් ආස්වාදයක් ලබාගැනීමටද ෙමමඟින් අවස්ථාව සැලෙසේ.  
රීගල් සිනමා කලාපය සිනමා පරිශයක් බවට බවට පත්වන අතර, 
ජාත්යන්තර සිනමා අධ්යයන මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ ෙකෙරනවා.  

ෙද්ශීය නාට්ය කලාව සහ සාහිත්ය ෙවනුෙවන් කැපවන ටවර් 
ෙහෝල් රඟහල පදනම උපාධිය දක්වා දිෙවන රංගකලා පාඨමාලා 
විවෘත විශ්වවිද්යාලය සමඟ එක්ව ආරම්භ ෙකොට ඇත. ගුරු 
වෘත්තියට මඟ සැලෙසන ෙමකී පාඨමාලා හදාරා ෙම් වන විට 
පළමු පන්තිෙය් සාමාර්ථ ලත් සංඛ්යාව 4ක්.   

ෙජෝන් ද සිල්වා සූරීන්ෙග් සිරිසඟෙබෝ සහ රාමායනය යන 
නාට්ය යළි නිෂ්පාදනය ෙකෙරනවා. ලබන ෙපොෙසොන් ෙපොෙහොයට 
අනුරාධපුරෙය්දී ෙමම නාට්ය රංගගත කිරීමට සැලසුම් කර 
තිෙබනවා.  

ඉහත ඇගයීම්වලට අමතරව අම්බලන්ෙගොඩ, අම්ෙප් චාර්ලිස් 
සිල්වා ගුණසිංහ ගුරුන්නාන්ෙසේ හඳුන්වා දුන් මනෙම් නාටකය 
සඳහා උපෙයෝගි කරගන්නා "මද්දලය" නම් වාද්ය භාණ්ඩය 
පිළිබඳව නූතන පරපුරට පාඨමාලා ආරම්භ ෙකෙරනවා. 

ෙපර අපර ෙදදිග සංගීතෙය් වැදගත්කමක් ගන්නා ඔෙපරා 
සංගීතය පිළිබඳව ෙක්මදාසයන් ආරම්භ කළ "මානස විල" සහ 
චිතෙසේන වජිරාෙග් "කරදිය" බඳු ඔෙපරා ගණෙය් රංගන යළි 
තරුණ පරපුෙර් පරිශීලනය උෙදසා ආරම්භ ෙකෙරන අතර, මද්දල 
පරම්පරාවද හඳුන්වා ෙදනවා. 

ටවර් ෙහෝල් රඟහල සමඟ පැවති වසර තිහක බදු ගිවිසුම මැයි 
14වන දින අවසන් ෙවනවා. එවිට "ඉක්ටෑඩ්" ආයතනය ඉවත් වූ 
පසුව විජයරාම මාවෙත් ඇති සව්සිරිපාෙය් දිවංගත ආර්. ෙපේමදාස 
මැතිතුමා ඉදි කළ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් කලාකරුවන් සුරැකීම තීව වන 
අතර, නූතන පරපුරට ඔබ කියූ ශිල්ප කලා සහ පැරණි නිර්මාණ 
සදාකාලිකවම අගය කළ හැකි ෙලස විෂයමාලා සකස් ෙවනවා.  

“පනස්හෙය් නිර්මාණ” ඇගැයීමට ලක් කළ යුතුය යන්නත්, 
2016 වසෙර් එම නිර්මාණවලට 60 වසර පිරීම නිමිත්ෙතන් දරු 
දැරියන්ෙග් රසඥතාව උසස් මට්ටමකට ෙගන ඒම පිළිබඳව 
පැවැත්ෙවන සංස්කෘතික උෙළල පිළිබඳවත් මූලික සංකල්පය 
අපට දැනුම් ෙදන ලද්ෙද් ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් බව සිහි කළ 
යුතු ෙවනවා.   පසු ගිය වසෙර් ෙදසැම්බර් 09 වන දින 
පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණෙය් අගාමාත්ය කාර්යාලෙය්දී ද, ෙම් වසෙර් 
ෙපබරවාරි 17 වන දින සහ අෙපේල් මස 26 හා 27 යන දිනවලදී 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් අරලියගහ මන්දිරෙය්දී ද 
ඉහත සැලසුම් සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා.  

ෙදසැම්බර් මස 10-15 අතර දිෙනක BMICHහිදී ඒ අවසන් 
මෙහෝත්සවය "රසවාහිනී සන්ධ්යාව" ෙලස පැවැත් ෙව්. එහිදී ෙමම 
අනගි නිර්මාණ දායාද කළ කලාකරුවන් පිළිගැන්මට සහ 
සම්මානයට ලක් ෙකෙරනවා. ෙමම රසවාහිනී සන්ධ්යාවට 
ඔබතුමන්ලාටද ආරාධනා කිරීමට මම කැමැතියි. 

ඇත්ත වශෙයන්ම තව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිබුණත් මම ඒවා 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. අපට වසෙර් වැඩ සැලැස්ම තිෙබනවා. 
ෙමම වැඩසටහන් අතෙර් ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවෙය් 
''ෙදොරමඬලාව'', ''සල්මල් යාය'' සහ ''හත අට එකට'' වැනි 
ෙබොෙහෝ වැඩසටහන් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි පදර්ශනය කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙබොෙහොම වටිනා සිනමා දර්ශන වාෙග් 
ෙද්වල් පිළිබඳ  විස්තර ඇතුළත් ෙල්ඛනයක් මෙග් ළඟ තිෙබනවා. 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා කැමැති නම් මට පුළුවන් ඒවා 
ඔබතුමාට ලබා ෙදන්න.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි හැම තිස්ෙසේම 
පදර්ශනය ෙනොකළාට, නැත්නම් අපි කරන ෙද් මාධ්යවලින් 
උලුප්පා ෙනොදැක්වූවාට නව රජය පිහිෙටව්වාට පසු, ඔබතුමා 
කියපු ආකාරෙය් ඒ පැරණි කලා කෘති නැත්නම් ඒ  රසඥතාව 
අලුත් පරපුරට ලබා දීම සඳහා අප පියවර රාශියක් අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් එවැනි පියවර  ගනිමින් පවතිනවා.  
ඉදිරිෙය්දී ඒවා කියාත්මක වන විට ඒ සම්බන්ධෙයන් දැන ගන්න 
ලැෙබයි කියලා   ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමන්ලා  දැනුවත් කරන්න 
කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.10ට, 2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 මැයි මස 05 වන බහසප්තින්දා                      
පු. භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி. ப. 7.10 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 மார்ச் 08ஆந் 

திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 ேம 05, வியாழக்கிழைம . ப. 
10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament adjourned accordingly at 7.10 p.m. until 10.30 a.m on 

Thursday, 05th May, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016 

1575 1576 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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නිමේදන: 
 2016 භළයි 03 දින ඳහර්ලිමේන්තු බහ ර්බඹ තුශ ඇති ව සිද්ධිඹ පිළිඵ හර්තහ 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
 
මඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමම්ද ඇස ප්රහනය: 
 උතුරු ඳශහත වහ ංර්ධන යහඳතති 
 

මඳෞද්ගලික ම්දත්රී්දමප ඳන ක මකටුේඳ ක: 
 බී.යි. තුඩහමේ භහජ ත්හය ඳදනභ (ංසථහත කිරීමේ) - [රු ශ්රිඹහ  

විමේවික්රභ භවත්ියඹ  - ඳශමුන ය කිඹන රදී 
 

ඳරිපූරක මුද: 
 2015 ර්ඹ තුශ අවි ලසචිත අසථහ අයමුදලින් රඵහත් අත්තිහයේ මුදර පිඹවීභ  

අ්දතර්ගත ප්රධළන කුු 

தறரண உள்படக்ம் 

ANNOUNCEMENTS: 

Report on incident occurred inside Parliament Chamber on 03rd May, 2016 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

 Development Projects for Northern Province 
 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

B.Y. Thudawe Social Welfare Foundation (Incorporation) – [The Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama] – Read the First time 

 
SUPPLEMENTARY SUM:  

Settlement of the Advance Made from the Contingencies Fund in the Year 2015  

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்தைள்: 

 2016 ம 3ஆந் மற சதரண்டதத்றல் இடம்ததற்ந சம்தம் தற்நற அநறக்ம 

றணரக்ளுக்கு ரய்தோன றமடள் 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர: 

 ட ரரத்றற்ரண அதறறதத்றத் றட்டங்ள் 
 

ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்ள்: 

தே.ம. துடரம சதோ னமணரம்தைம ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) –  [ரண்தைறகு 
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පූ. භළ. 10.30   ඳළර්ලිමේ්දතුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගු කු ජයසරිය මශතළ] මූළවනළරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தற. த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரர்  அர்ள்  [ரண்தைறகு த ேசூரற] மனம 

றத்ரர்ள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்ள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

2016 මෆයි 03 දින ඳළර්ලිමේ්දතු වභළ ගර්භය තුෂ 
ඇින ව සිද්ධිය ිළිතබ ලළර්තළල 

2016 ம 03ஆந் மற தரரளுன்நச் 

சதரண்டதத்றல் இடம்ததற்ந சம்தம் தற்நற 

அநறக்ம 
REPORT ON INCIDENT OCCURRED INSIDE PARLIAMENT 

CHAMBER ON 3RD MAY, 2016  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2016 භළයි භ 03න අඟවරුහදහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ බහ 
ර්බඹ තුශදී සිදු ව නහටුදහඹ සිද්ධිඹ ේඵන්ධමඹන් 

 මේදනඹක් කිරීභට ළභළත්මතිය.  

මභළ  අමලෝබන සිද්ධීන් මවේතු මොට මන 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ උත්තරීතයබහඹට ව මභභ බහමේ මෞයඹට 
වහ  සිදු න අතය, භවජනතහමේ දළඩි අප්රහදඹට අඳ 

ඳහර්ලිමේන්තු බහජන න ඵ මනොඅනුභහනයි.  

එළ  අසථහරදී ඳහර්ලිමේන්තුට මභන්භ රු 
භන්ත්රීරුන්මේ කයක්හටද විලහර තර්ජනඹක් එල ර න 

ඵළවින්, අනහතමේදී කිසිදු මවෝ කහයඹකින් මභළ  සිද්ධීන් 
ඇති මනොන ඵට ඵරහ ළනීභ ජනතහ  මඹෝජිතයින් 
ලමඹන් අඳ සිඹලු මදනහමේභ යුතුභ වහ කීභ ඵ භභ 

අධහයණඹ යිය.  

මභභ බහට භහ විසින් ඊමේ අඳය බහමේදී දළනුේ දුන් ඳරිදි 
  මඹෝජය ථහනහඹ, රු තිරං සුභතිඳහර භළතිතුභහ ව 

 මඹෝජය හය බහඳති, රු මල ේ අඩඩක්රනහදන් 
භළතිතුභහ විසින් එකී සිද්ධිඹට අදහශ රුණු ඳරීක්හ ය ඵරහ භහ 
මත හර්තහක් රඵහ දී ඇත. සිඹලුභ භන්ත්රීරුන්ට එභ හර්තහමේ 
පිටඳතක් රඵහ දීභට ද ටයුතු යිය.  

මභළ  සිද්ධීන් නළත යක් ඇති මනොවීභ තවවුරු කිරීභටත්, 
මභභ බහමේ චියහත් හරඹ සිට ඳළත එන උතුේ ේප්රදහඹඹන් 

කයක්හ ය ළනීභටත්, ඳහර්ලිමේන්තුමේ ව රු 

භන්ත්රීරුන්මේ කයක්හ තවවුරු ය ළනීභ වහත්, බහමේ 
විනඹ ඳත්හ ළනීභටත් පිඹය ත යුතු ඵ බහමේ අධහනඹට 
මඹොමු යිය.  

අදහශ  රීක්ණඹන්ට අනු මභභ සිද්ධිඹ කයේබ වීභට මලි 
මවේතු වමේ විරුද්ධ ඳහර්ලසමේ අසුන් මන සිටි භන්ත්රීරුන් 
ණ්ඩහඹභක් බහ ර්බඹට පිවි ඳහර්ලිමේන්තුමේ ටයුතුරට 
මකෝහ යියන් ඵහධහ ඳළියණවීභයි. ඉන් අනතුරු කණ්ඩු 
ඳහර්ලසමේ භන්ත්රීරුන් ණ්ඩහඹභක්ද බහ ර්බඹට පිවිසීමභන් 
ඇති ව රවහරී තත්ත්ඹ  හ මභභ නහටුදහඹ ඵයඳතශ 
සිද්ධිඹ ඇති ව ඵ වන් යිය.  

මභභ සිඹලු සිද්ධීන්රට ේඵන්ධ භන්ත්රීරුන්මේ රිඹහ 
රහඳඹ භහ දළඩි මදෝ දර්ලනඹට රක් යන අතය, ියන් ඉදිරිඹට 
එඵඳු සිද්ධීන් සිදු ය මභභ උත්තරීතය බහමේ මෞයඹට 
වහ න කහයමේ ටයුතු කිරීමභන් ළශකී සිටින මරත්, 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ ේප්රදහඹඹන් වහ යප්රහද මනොපිරිමවශහ 
කයක්හ යන මරත් භභ අධහයණඹ යිය.  

මභකී සිද්ධිඹට  කි යුතු භන්ත්රීරුන් අතරින් ඩහත් 
ඵයඳතශ  මර විනඹ විමයෝධී  වළසිරී ඇති ඵට  රීක්ණඹ 
යන රද රු ඳහලිත කුභහය මතයප්මඳරුභ භවතහ ව රු 
ප්රන්න යණවීය භවතහ ඹන භන්ත්රීරුන් ේඵන්ධමඹන් 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ සථහය  මඹෝ 74 (2) භඟ කිඹවිඹ යුතු 72 
(1) සථහය  මඹෝඹ ඹටමත් එකී භන්ත්රීරුන්මේ ඳහර්ලිමේන්තු 
මේඹ එක් තිඹ හරඹට තහහලි අත් හිටුවීභට අලය 
මඹෝජනහක් මභභ බහට ඉදිරිඳත් යන මර 
බහනහඹතුභහමන් භභ ඉල රහ සිටිිය. 

රු බහනහඹතුභහ. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේ්දතුමේ  

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன - உர்ல்ற ற்தம் 

தடுஞ்சரமனள் அமச்சதம் தரரளுன்நச்  

சமத தொல்தம்) 

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

රු ථහනහඹතුභ , ඔඵතුභහ විසින් මදන රද  මඹෝඹ 

අපි ඉතහභ  වතභහනී පිළින්නහ. ඊට අනුකර, 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ සථහය  මඹෝ 74 (2) භඟ කිඹ විඹ යුතු 72 
(1) සථහය  මඹෝඹ ප්රහය ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රී ඳහලිත කුභහය 

මතයප්මඳරුභ භවතහමේ ඳහර්ලිමේන්තු මේඹ එක් තිඹ 
හරඹට තහහලි අත් හිටුවීභ වහ මඹෝජනහ මභභ 
බහට භභ ඉදිරිඳත් යිය. 
 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ථහනහඹතුභ , මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඇති වුණු සිද්ධිඹ 

පිළිඵ මේ බහ ළඵට ඔඵතුභහ  දළන් ප්රහලඹක් ඉදිරිඳත් ශහ. 

භභ ඳශමුළ  හයණඹ ලමඹන් දළන න්න ළභළතියි, මේ 
ේඵන්ධමඹන්  රීක්ණඹ යන්න ඳත් ශ ියටු ඒට 
අදහශ භන්ත්රීරුන්මේ ප්රහල රඵහ මන, ඒ පිළිඵ හටත් 

එඟ විඹ වළකි පර්ණ ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්වහද කිඹහ. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභ , - 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

භන්ත්රීතුභහට ථහ යන්න අසථහ මදන්න. ඊට ඳසමේ භභ 
ඳළවළදිලි යන්නේ. 

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මදළ  රුණ මභඹයි. මේ ළන භභ අවන්මන් රු 

ථහනහඹතුභහමන්.  

රු ථහනහඹතුභ , මේ සිද්ධිමේදී රු දිමන්ස ගුණර්ධන 
භළතිතුභහ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහමේ කයක්හ පිළිඵ මේ 
බහමේදී ඔඵතුභහ මත තභයි  රුණු ඉදිරිඳත් මශේ. එතුභහ 
පිළිතුයක් ඵරහමඳොමයොත්තු වුමණ් ඔඵතුභහමනුයි. [ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ පිළිතුරු මදන්නේ. [ඵහධහ කිරීභක්  බහනහඹතුභ , භභ 
පිළිතුරු මදන්නේ.  

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

භට ථහ යන්න ඉඩ මදන්න. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳහර්ලිමේන්තු හිටපු ජනහධිඳතිතුභහමේ කයක්හ ළනද 
වළභදහභ ථහ යන්මන්? ථහ යන්න මනත් මද්ල  නළද්ද? 
[ඵහධහ කිරීභක්   

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහනහඹතුභ , එතුභහට අසථහ මදන්න. Let him speak 
and then, I will reply. භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න.  

 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රු ථහනහඹතුභ , ඔඵතුභහ ඒ ේඵන්ධමඹන් රු 

අග්රහභහතයතුභහමේ අධහනඹ මඹොමු ශහ.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇත්ත ලමඹන් අපි ථහ යන්මන් ඒ ේඵන්ධමඹන් 
මනොමයි, එදහ සිද්ධිඹ ේඵන්ධමඹන්. 

 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

නළවළ. ඒට මේ අදහශ න වළටියි භභ කිඹන්මන්.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ඒට පිළිතුරු මදන්නේ.  

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඒ මන් යන්න ඵළවළ.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද මේ ළන  විහදඹක් යන්න ඵළවළ. භභ ඳශමුමන්භ 
කිඹන්න ළභළතියි, මේ හර්තහ රළබුමණ් රු  මඹෝජය 

ථහනහඹතුභහත්, ඒ හමේභ රු  මඹෝජය හය 
බහඳතිතුභහත්, කයක්හට සිටි  රධහරිනුත් ඒ තිමඵන හර්තහ 
ඵළලීමභන් ඳසුයි කිඹරහ. ඒ මලි පිටඳත් අනු ඒ ළන පර්ණ 

විලසහඹ තවවුරු මරහ තිමඵනහ. ඳක් නහඹ රැසවීමේදීත් මේ 
ළන දීර්ක මර හච්ඡහ ශහ. එහිදී ඵහුතයඹක් මේ තීයණඹට 
එඟ වුණහ. ඒ අනු තභයි මේ තීයණඹ ත්මත්.  

මදළ  රුණ මේයි. එදින රු දිමන්ස ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ  මේ ප්රලසනඹ ඳටන් න්න මොට භභ කිහිඳ විටක්භ 
අහද ශහ, "මේ න්න එඳහ. අහනමේ දී  අසථහ 

මදන්නේ" කිඹරහ. ඒ ළන කිසිභ විධිඹකින්  අධහනඹ මඹොමු 
මනොමොට මළින්භ ඒ ළන ථහ ශහ. ඒ  හ මේ ළන ථහ 
යන්න මීට ඩහ අසථහ මදන්න අභහරුයි. දළන් භභ 
බහනහඹතුභහට කිඹනහ, මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්නඹ කිඹරහ.  

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රු ථහනහඹතුභ , එතුභහමන් අමප්ක්හ ශ පිළිතුය 
මනුට මනත් භන්ත්රීයඹකු ප්රහලඹක් කිරීභ- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ. ඒ ළන ඳවදරහ දුන්නහ. 

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ රීතිඹට අදහශ නළවළ. මේ ළටුමේ මලි තත්ත්ඹ- 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Let me reply to that. රු අභළතිතුභහ යත් මෂොන්මේහ 
භළතිතුභහට අසථහ දුන්නහ, කයක් ටයුතු ේඵන්ධමඹන් 

තිමඵන රුණු ඳළවළදිලි කිරීභ වහ. එතළ න් එවහට භට 
පිළින්න අභහරුයි. 

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එමවභ මදන්න ඵළවළ. රීතිමේ එමවභ එක් නළවළ. ඒ අසථහ 

මදන්න ඕනෆ ඔඵතුභහයි. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, දළන් ඇති, ඒ පිළිඵ.  

රු බහනහඹතුභහ. 
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ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභ , වළභ මදඹක්භ CCTV camerasර 

record මරහ තිමඵනහ. ඒ අනු තභයි ඔඵතුභහ තීන්දුක් 

ත්මත්. මභොනහද මේ?  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, ඒ අනු තභයි තීන්දු ත්මත්. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභ ,- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භවතහ. 

 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභ , මේ ඳහර්ලිමේන්තුට මත්රී ඳත් වී 

ඇවිත් තිමඵන්මන් විවිධ මද්ලඳහරන ඳක්ලිනුයි. ඳහර්ලිමේන්තු 

ඇතුමශේ ඹේ සිදුවීභක් පිළිඵ  රීක්ණ හර්තහක් වදන මොට 

ඹේ ප්රභහණඹට ඒ මද්ලඳහරන වුභනහන් ළ්  මනහ ඹළයි 

මමනකුට ළඹක් හිමතන එ හධහයණයි. එමවභ මන්න 

පුළුන් මන්. මභොද, එක් එක් මද්ලඳහරන ඳක්  මඹෝජනඹ 

යන  හ.  ඒ  හ රු ථහනහඹතුභ , මේ යමේ ජනතහ 

මත්රුේ ත යුතු තිමඵනහ. ඒ  හ ඩහත් මඹෝය යමේ 

ජනතහට මේ අසථහ රඵහ දීභයි. මභොද, මේ හභහනය ළභයහ 

රිඹහවියහිත යරහ තිබුණහට බහ ළම්  සිද්ධ න සිඹලුභ මද්ල  

ළභයහ වයවහ record මනහ; හර්තහ මනහ; ඳටිත මනහ. 

ඒ  හ ඒ ඳටිත කිරීේ හර්තහ තිමඵනහ. මේ මභතළන සිදු 

මරහ තිමඵනහ, අපි විතයක් දළරහ මේ වන්න ඕනෆ නළවළ. 

යමේ ජනතහට මේ ඇති වුණු තත්ත්ඹ ඉතහ මවොඳින් මත්රුේ 

ළනීභ වහ මේ වීඩිමඹෝ ඳට භහධය මත  කුත් යන්න කිඹරහ 

ඉල රහ සිටිනහ. එතමොට රු ථහනහඹතුභ , ජනතහ 

මත්රුේ නීවි මභොක්ද සිදු මරහ තිමඵන්මන් කිඹරහ.  
 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද අඳට ඒ අයඹ රළබුණහ. ඒ අනු අපි රිඹහ යනහ, රු 

භන්ත්රීතුභ . 

 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ මඹෝජනහ රිඹහත්භ යන්න.  ඔඵතුභහමන් ඉල රහ 

සිටින්මන් මේ වීඩිමඹෝ ඳට භහධය මත  කුත් යන්න කිඹරහයි. 

එතමොට රු ථහනහඹතුභ , ජනතහ භහධයමඹන් මත්රුේ 

නීවි මභොක්ද  සිදු වී තිමඵන්මන් කිඹරහ.  

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේඳළදන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யலம் - த் றட்டறடல் ற்தம் 

லர்ங்ல் அமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 

Mr. Speaker- 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු යවුෂස වකීේ ඇභතිතුභහ. 
 

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Mr. Speaker, I earnestly appeal, through you, to both 

sides of the House, that an individual Member's dignity 
and the dignity of the entire House, depend on these 

matters being resolved within this Chamber, and by you 

as the custodian of our rights.  

We need not take this outside this Chamber. You have 
all the powers. And then, being possessed of what 

transpired in the Party Leaders’ Meeting, I am of the 

earnest view that both sides must cooperate, because 

whatever that you proposed to do now is the most lenient 
punishment that we can - some of us may not agree with 

that - [Interruption.] Yes. Under the Standing Orders this 

is perhaps the most lenient punishment; it could be much 

more serious than this. But, since you have proposed this, 
I think, in preserving the dignity of this House, both sides 

must cooperate to put an end to this issue. Of course, the 

Hon. Dinesh Gunawardena mentioned certain issues and I 

think, you can have a discussion on those issues and 
resolve them also. So, this need not extend beyond these 

two Hon. Members and we will bring this to a closure. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you very much. රු බහනහඹතුභහ. 
 

ගු රළජලමරෝදියේ වේඳ්දද්ද මශතළ (විුද්ධ ඳළර්හලමේ 
නළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரேமரறம் சம்தந்ன் - றர்க்ட்சற 

தொல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

Sir, may I be heard? 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the Opposition. 
 

ගු රළජලමරෝදියේ වේඳ්දද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இரேமரறம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Sir, a very unfortunate incident has taken place in this 

House where a Member of Parliament has been assaulted 
by his Parliamentary Colleagues. That happened in the 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

Well of the House and you have instructed that there 

would be an investigation in regard to this matter. You 

have appointed a Committee comprising of the Hon. 

Deputy Speaker and the Hon. Deputy Chairman of 
Committees. 

They have come up with a Report. You placed the 

Report before the leaders of the political parties at the 

Parliamentary Business Committee Meeting this morning 
and in pursuance of that Report being placed before the 

leaders of the political parties, you have taken a decision 

that now you will bring this matter to a closure with 

certain action being taken by you as required.  

And, I do not think we should, in any way, further 

damage the dignity of this House by allowing this matter 

to be prolonged and if there has been a finding that a 

Member of Parliament has been assaulted in the Well of 
this House by some of the Members of Parliament, that 

matter needs to be dealt with. We just cannot forget that 

matter. It needs to be dealt with in some way and you, Mr. 

Speaker, have taken a decision in regard to the matter. 
There is a Resolution moved by the Hon. Leader of the 

House. I think in the interest of the dignity and decorum 

of this House and to ensure that we do not have a 

repetition of such behaviour in the future, we do not 
prolong this matter any further and that we accept the 

Resolution moved by the Hon. Leader of the House and 

leave this matter to rest.  

Thank you.  

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභ , ඔඵතුභහ මේ රු බහට  මේදනඹ 

ඉදිරිඳත් යන්න ලින් ඊමේ දිනමේදී යමේ විවිධ භහධය වයවහ 

අඳට දකින්නට රළබුණහ, "ඒහඵද්ධ විඳක්මේ නහඹ, භවජන 

එක්ත් මඳයමුමණ් නහඹ දිමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහත්, භභත්, 

පිඹල   ලහන්ත භන්ත්රීතුභහත් ඉතහ අමලෝබන මර, අවිනීත මර 

මේ ඳහර්ලිමේන්තු තුශ වළසිරීභ පිළිඵ දළඩි මර අහද 

යන්න ඒ ියටු විසින්  ර්මද්ල ය තිමඵනහ" කිඹරහ. රු 

ථහනහඹතුභ , 1983 ඉන් දිමන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ මේ 

යමේ ජහති ඳහර්ලිමේන්තු තුශ ඉතහභ  කීමභන් මේ යට 

ඳළ ත්මත් හිටමන විවිධ ප්රලසනරට භළදිවත් මරහ තිමඵනහ. 

1989 ළ  ඉතහ අභහරු හරමේ මේ ඳහර්ලිමේන්තු ඇතුමශේ  

හසුමද් නහනහඹක්හය භන්ත්රීතුභහට ම භ මඳයශහමන ඳවය 

දුන්නහ හමේභ, මේ ඳහර්ලිමේන්තු තුශ මල  වළලීේ ඕනෆ තයේ 

සිද්ධ මරහ තිමඵනහ. ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීරු මර අඳ 

නුමේමොඩ ඉන් එන මොට- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ඒ ඉතිවහඹ දන්නහ. මභතළන  තිමඵන 
රුණ මභොක්ද කිඹහ කිඹන්න මෝ. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මභතළන තිමඵන රුණ තභයි, අපි දහත් එමර 
ඔඵතුභහට අඳවහඹක් මශේ නළවළ කිඹන හයණඹ. අපි 
විමයෝධතහ දළක්වමේ ළරසුේ වත මෂොන්මේහ භළතිතුභහ 

ලිඹහ ත්ත ථහක් යන මොට- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ළන භභ වන් ශහ මන්. රු අග්රහභහතයතුභහ ඳළරුහ 
කයක් අංලමේ නහඹමඹක් ලමඹන් එතුභහට අදවස ඳශ 

යන්න. ඒ අපි පිළින්න ඕනෆ. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එඹට විමයෝධඹ ඳශ යරහ- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභන්රහ එඟ වුමණ් නළවළ. ත මොටක් එඟ වුණහ. 
එඳභණයි. 

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඉසමල රහභ ඇවිල රහ ළහුමේ අමප් මතයප්මඳරුභ 
භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ හර්තහ ඉදිරිඳත් ශහට ඳසමේ හච්ඡහ යන්න 
පුළුන්.  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මතයප්මඳරුභ භන්ත්රීතුභහ අල රහ ත්මත් භභයි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුණහයරහ හඩි මන්න. 
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ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මතයප්මඳරුභ භන්ත්රීතුභහ වරහ, ඒ ම ෝදනහ අඳට මදන 
එ- 

 

ගු මහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 
නෆඟී සිටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

භට මේ ළන හදඹක් අලය නළවළ. රු භහින්ද ඹහඳහ 

අම් ර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු මහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ථහනහඹතුභ , රීති ප්රලසනඹක් තිමඵනහ. දළන් මේ රු 
බහමේ මඹෝජනහ යන රීතිමේ වන් මන්මන්, ඒ සිද්ධිඹ සිද්ධ 

වුණ මරහමේභ ඔඵතුභහ මේ තීයණඹ ත යුතුයි කිඹරහ. නමුත් 
ඳළඹ 48ට ඳසමේ තභයි මේ තීයණඹ න්මන්. ඒ  හ මභඹ රීති 
විමයෝධියි කිඹරහයි භහ මඹෝජනහ යන්මන්. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳළඹ 48ට ඳසමේ කිඹන එ භභ පිළින්මන් නළවළ. 
මඵොමවොභ සතුතියි. [ඵහධහ කිරීේ  

රු ඳහලිත යංම ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ. 
 

ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ (නිපුණතළ වංලර්ධන ශළ 

ලෘ කතීය පුහුු  රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரத ங்ம தண்டர - றநன் அதறறதத்ற 

ற்தம் தரறல்தறற்சற  இரேரங் அமச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 

මරහනමඹන් හර්තහ ඉදිරිඳත් - 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ඳශමුළ  මඹෝජනහට 

බහ එඟද? 
 

ගු ම්දත්රීලු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்ள்) 

 (Hon. Members) 

Aye! 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Ayes have it. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නීති විමයෝධියි. 

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නීති විමයෝධියි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මදළ  මඹෝජනහ. 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ සථහය  මඹෝ 74(2) භඟ කිඹවිඹ යුතු 
72(1) සථහය  මඹෝඹ ප්රහය ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රී රු 
ප්රන්න යණවීය භවතහමේ ඳහර්ලිමේන්තු මේඹ එක් තිඹ 
හරඹට තහහලි අත් හිටුවීභ වහ මඹෝජනහ භභ 

බහට ඉදිරිඳත් යිය. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ එඟද? 

 
ගු ම්දත්රීලු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்ள்) 

 (Hon. Members) 

Aye! 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Ayes have it. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ අසථහමේභ රු ථහනහඹතුභහමේ, - [ඵහධහ කිරීේ  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මේ ළන භභ ෆහීභට ඳත් මනහ. අපි නීතයනුකර මේ 

තීයණඹ ත්මත්. ඊමේ සිද්ධිඹ ළන නළතත්  හද යන්න අලය 
න්මන් නළවළ. එඳහ කිඹද්දියි තමුන්නහන්මේරහ බහ භළදට 
ක මේ. ඒ  හ මේ ළන හද කිරීභ මභතළ න් අන් යන්න. ඒ 
ළන නළතත් හද යන්න සදහනේ මන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ  ඒ 

හමේභ මේ  මඹෝඹ මවට සිට රිඹහත්භ න ඵත් දළනුත් 
කිරීභට ළභළතියි. [ඵහධහ කිරීභක්  

රු අනුය දිහනහඹ භළතිතුභහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභ , ඳක් නහඹ රැසවීමේදිත් භහ මේ 
අදව ඉදිරිඳත් ශහ. මේ භන්ත්රීරුන්මේ වළසිරීභ පිළිඵ 
ඔඵතුභහට මේ බහ ර්බමේදී ත වළකි රිඹහ භහර් පිළිඵ ඹේ 

සීභහන් තිමඵනහ. වළඵළයි, මේමක් ළදත්භ හර්ඹ බහයඹ ඳළරී 
තිමඵන්මන් එහි ඳක් නහඹත්ඹටයි. ඒ  හ දළනට ියටු 
හර්තහමන් මවළිදයවු වී තිමඵන භන්ත්රීරු පිළිඵ ඒ ඳක්ර 

නහඹඹන් විසින් යහහයමඹන් ටයුතු ශ යුතුද කිඹන 
හයණඹ පිළිඵ ඔඵතුභහ ඹේ අදවක් මවෝ  ර්මද්ලඹක් 
ඉදිරිඳත් යනහ නේ ඳක් නහඹඹන්ට ඩහත් මඹෝයයි කිඹන 
එයි භමේ අදව. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ඳක් නහඹඹන්මන් ඒ ඉල ලීභ යන්න 
ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මවොයි, රු ථහනහඹතුභ . 

 

ලිිළ මල්ඛනළදිය ිළිතගෆ්දවීම 
சர்ப்தறக்ப்தட்ட தத்றங்ள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ (ඳළර්ලිමේ්දතු 

ප්රිනවංවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ණණ්ඩු ඳක්මේ  
ප්රධළන වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக் - தரரளுன்ந 

தசலமப்தை ற்தம் தகுசண ஊட அமச்சதம் அசரங்க் 

ட்சறறன் தொற்மரனரசரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභ , අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති 

වහ කර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ මනුමන් 2014 ර්ඹ වහ ්රී 

රංහ ප්රතිඳත්ති අධයඹන කඹතනමේ හර්ික හර්තහ ව ිණණුේ 
භභ ඉදිරිඳත් යිය.  

එභ හර්තහ අදහශ කංශි අධීක්ණ හය බහට මඹොමු 

ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යිය.  

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභ , ප්රහවන වහ සිවිල  ගුන් මේහ 

අභහතයතුභහ මනුමන් 2013 ර්ඹ වහ ්රී රංහ සිවිල  ගුන් 
මේහ අධිහරිමේ හර්ික හර්තහ; ව 

2012 ර්ඹ වහ ජහති භනහභන මොියන් බහමේ 

හර්ික හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යිය.  

එභ හර්තහ අදහශ කංශි අධීක්ණ හය බහට මඹොමු 
ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යිය.  

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2015 ර්ඹ වහ මභෝටර් යථ ප්රහවන මදඳහර්තමේන්තුමේ හර්ඹ 

හධන හර්තහ.- [ප්රහවන වහ සිවිල  ගුන් මේහ අභහතයතුභහ මනුට 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ  

 
වභළමේවය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்க் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභ , ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයතුභහ 

මනුමන් 2013 ර්ඹ වහ යඵර් ඳර්මේණ භණ්ඩරමේ 

හර්ික හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යිය.  

එභ හර්තහ අදහශ කංශි අධීක්ණ හය බහට මඹොමු 
ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යිය.  

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභ , යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහ 

මනුමන් 2014 ර්ඹ වහ ජහති ඉතිරිකිරීමේ ඵළංකුමේ 
හර්ික හර්තහ; ව 

2014 ර්ඹ වහ රංහ ඵළංකුමේ හර්ික හර්තහ භභ 
ඉදිරිඳත් යිය.   

එභ හර්තහ අදහශ කංශි අධීක්ණ හය බහට මඹොමු 
ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යිය.  

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභ , අධියණ වහ බුද්ධ ලහන අභහතයතුභහ 

මනුමන් 2013 ර්ඹ වහ ්රී රංහ වි ලස ඹහයයඹන්මේ 

කඹතනමේ හර්ික හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යිය.  

එභ හර්තහ අදහශ කංශි අධීක්ණ හය බහට මඹොමු 
ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යිය.  

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1587 1588 



2016 භළයි 05 

 

මඳ කවේ 
தக்ள் 
PETITIONS 

 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ජිය අම් ර්ධන භවතහ - ඳළියණ නළත. 

රු දුියන්ද දිහනහඹ භවතහ - ඳළියණ නළත. 

 
ගු අකි විරළජ් කළරියලවේ මශතළ (අධයළඳන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறசம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
රු ථහනහඹතුභ , භභ ඳවත වන් මඳත්ේ මද 

පිළින්ිය. 

 

(1) තරත්මත්මදය, ඵටේභන ඹන සථහනමඹහි ඳදිංචි 
කර්.එේ.  න්ද්රසිරි යහජඳක් භවතහමන් රළබුණු මඳත්භ; 
ව 

(2) තරහතුඔඹ, භව/මවේහවළට භධය විදයහරඹ ඹන සථහනමඹහි 
මේමේ  යුතු ඩ් .එේ.ඒ. විමේසුන්දය භවතහමන් 
රළබුණු මඳත්භ. 

 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු රන්ත අරිණඹන්න භළතිතුභහ            - ඳළියණ නළත. 

රු  ලහන්ත මුතුමවේටිභමේ භළතිතුභහ    - ඳළියණ නළත. 
 

 

ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභ , භභ ඳවත වන් මඳත්ේ මද 
පිළින්ිය. 

(1) ඳල රභ, මන්දඩු ඹන සථහනමඹහි ඳදිංචි පී.බී. 
 ලහන්ත ප්රිඹදර්ලන ද සිල හ භවතහමන් රළබුණු 
මඳත්භ; ව 

(2) ඩත, ඉවශ යවමුණ, යහජසිංව භහත, 348/30 දයන 
සථහනමඹහි ඳදිංචි ය.ජී. හියණී යත්නසිරි භවතහමන් 
රළබුණු මඳත්භ. 

 
ඉදිරිඳ ක කරන ද මඳ කවේ  මශජන මඳ කවේ ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்ப்தட்ட தக்மபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ථහනහඹතුභ , භහමන්න. භට විනහඩිඹ 
අසථහක් රඵහ මදන්න. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු නහභල  යහජඳක් භළතිතුභහ  ථහ යන්න. 

 
ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ථහනහඹතුභ , මභභ සිදුවීභට ේඵන්ධ මීට මඳය 

ඉදිරිඳත් ශ හර්තහ ඊමේ භහධයඹට  කුත් වුණහ. එමවභ 
භහධයඹට  කුත් වුමණ් මොමවොභද කිඹන එ පිළිඵ ඔඵතුභහ 
බහ දළනුත් මශොත් මවොයි කිඹහ භහ විලසහ යනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ.  ර ලමඹන් කිසිභ විධිඹකින් මේ හර්තහ පිට වුමණ් 

නළවළ, රු භන්ත්රීතුභහ. නමුත් ඒ ළන  ඳරීක්ණඹක් යන මර 
භභ උඳමදස දී තිමඵනහ. 

 
ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ථහනහඹතුභ , ඔඵතුභහමේ හර්තහක් මවොමයන් පිට 

මන එ ඔඵතුභහට මවො නළවළ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, භහ ඒ දන්නහ. ඒ ළන මොඹහ ඵරනහ. මඵොමවොභ 
සතුතියි, ඒ ළන ථහ ශහට. 

 
ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 

றணரக்ளுக்கு ரய்தோன றமடள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ලනළ්දතර ශළ රක්ෂිත : ණරක්ළල 

ணங்ள் ற்தம் எதுக்ங்ள் : தரதுரப்தை 
FORESTS AND RESERVATIONS: PROTECTION 
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2.  ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තියය ංර්ධන වහ නජීවි අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - 
(2): 

(අ) (i) මවේන් හ, තුන් දඩඹේ කිරීභ වහ විවිධ 
ංර්ධන යහඳතති මවේතුමන් නජීවී ංයක්ණ 
මදඳහර්තමේන්තුට අඹත් නහන්තයරට වහ  
සිදු න ඵත්; 

 (ii) එභ වහ  ශක්හ ළනීභට මනොවළකි වී ඇත්මත් 
ඉවශ  රධහරින්මේ වහ මද්ලඳහරනඥඹන්මේ 
භළදිවත් වීභ  හ ඵත්; 

 (iii) උක්ත න වහ ඹ භසත ්රී රංහමේභ 
මද්ලගුණි, කර්ථි වහ භහජීඹ ලමඹන් 
ඵරඳෆේ ඇති යන ඵත්; 

 එතුභහ දන්මනහිද?  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

(ක) (i) ඳසු ිණඹ ය මද හරඹ තුශ මභභ නහන්තය 
තුශ දඩඹේ කිරීභ වහ මවේන් හ කිරීභ ේඵන්ධ 
නීතිඹ ඉදිරිමේ ළයදිරුන් ව පුද්රඹන් 
ංයහ මොඳභණද; 

 (ii) යක්ිකත තුශ දඩඹේ කිරීභ වහ මවේන් හ 
නළත්වීභට පිඹය මන තිම් ද; 

 (iii) එමේ නේ, එභ පිඹය මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) (i) යක්ිකතඹන්හි කයක්හ වහ දළනට තිමඵන 
භහන වහ මබෞති ේඳත් ේඵන්ධ ෆහීභට 
ඳත්න්මන්ද; 

 (ii) මනොඑමේ නේ, යක්ිකතඹන්හි කයක්හ තය 
කිරීභට න්නහ පිඹය මර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඈ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

லுரர அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறள் 

அமச்சமக் மட்ட றணர: 

(அ) (i) மசமணப் தறர்தசய்ம, றனங்குமப 

மட்மடரடுல் அத்துடன் தல்மத 

அதறறதத்றத் றட்டங்ள் ரர 

ணசலரசறள் தரதுரப்தைத் றமக்பத் 

றற்குரற ணங்ளுக்குச் மசம் றமபறன்ந 

தன்தமத்ம்; 

 (ii) உர் அறரரறள் ற்தம் அசறல்ரறபறன் 

மனதௌடு ரர இத்ம மசங்மபத் 

டுத்து றதத் இனரதுள்பதன்தமத்ம்; 

 (iii) மற்தடி ணங்ள் மசமடனரணது தொள 

இனங்மறலும் ரனறமன, ததரதபரர 

ற்தம் சதோ ரலறறனரண ரக்ங்மப 

றமபறக்றன்நதன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) டந் இண்டு ஆண்டு ரனத்றதள் 

இக்ரடுபறல் மட்மடரடுல் ற்தம் 

மசமணப் தறர்தசய்மறல் ஈடுதடுல் 

தரடர்தர சட்டத்றன்தொன் நரபறபரறர் 

பறன் ண்றக்ம ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) எதுக்ங்பறல் மட்மடரடுமத்ம் மசமணப் 

தறர்தசய்மபறல் ஈடுதடுமத்ம் றதத் 

துற்கு டடிக்ம மற்தரள்பப்தட்டுள் 

பர ன்தமத்ம்; 

 (iii) ஆதணறல், அந்டடிக்ம ரதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) எதுக்ங்பறன் தரதுரப்தறற்ரத் ற்மதரதுள்ப 

ணற ற்தம் ததௌற பங்ள் தற்நற 

றதப்றமடறன்நரர ன்தமத்ம்; 

 (ii) இன்மநல், எதுக்ங்பறன் தரதுரப்மத 

லுப்தடுத்துற்கு மற்தரள்பப்தடும் 

டடிக்ம ரதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a)  Is he aware  that- 

 (i)  the forests coming under the Department of 

Wildlife Conservation get destroyed owing 

to Chena cultivation, poaching and various 
development projects; 

 (ii)  it is due to the interference of higher 
officials and politicians that the aforesaid 

destructions cannot be prevented; and 

 (iii)  the above destruction of forests brings about 

political, economic and social repercussions 

on the entire Sri Lanka? 

(b)  Will he inform this House-  

 (i)   the number of persons who have been 

found guilty by law for committing the 

offences of engaging in poaching and 

Chena cultivation in these forests during the 
period of last two years; 

 (ii)  whether steps have been taken to put an end 
to poaching and Chena cultivation 

conducted inside conservations; and 

 (iii)  if so, what those steps are? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether the human and physical resources 

currently available for the protection of the 
conservations are satisfactory; and 

 (ii)  if not, of the steps that will be taken to 
tighten the protection of conservations? 

(d)  If not, why? 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ (ිනරවර වංලර්ධන 

ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர - வலுவாதார 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறள் அமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

රු ථහනහඹතුභ , රු බුද්ධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ 
ඵයඳතශ ප්රලසන අවනහ. ඒහට මඵොමවෝභ ඳරිසියන් උත්තය 
මදන්න මරහ තිමඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභ , එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය මභමේයි. 

(අ) (i) නීති විමයෝධී ටයුතු මවේතුමන් වහ  සිදු මේ. 

 (ii) එළ  භළදිවත්වීේ සිදු ව ඵට මතොයතුරු හර්තහ වී 
මනොභළත. 

    (iii)  ඹේ වහ ඹක් සිදු මේ.  

(ක) (i)  
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[රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ  

ර්ඹ යදරුන් ව පුද්රඹන් ංයහ 

2014 285 

2015 411 



2016 භළයි 05 

  2015 ර්මේ අපි ඳහරන ඵරඹ රඵහ න්නහ විට 
ඹහර ජහති උදයහනඹ නයමන්න විතයක් හවන 
700ක් ඳභණ ිණඹහ. නමුත්, මේඹන් හිටිමේ 
20මදනහයි. තිසභවහයහභඹ ඳළත්මත් driversරහ  
තභයි අයිතිහයමඹෝ විධිඹට විමද්ශිඹන් 
දභහමන ිණහින් නීති විමයෝධී ළඩ ඔක්මෝභ 
මශේ. දළන් අපි cadre එක් වදරහ  රධහරින් 
ංයහ 100ක් දක්හ ළඩි යරහ තිමඵනහ. භභ 
cadre එක් වදරහ ඉල රහ තිමඵනහ, මේ 
මේඹන් ත ඳසගුණඹක් ඕනෆඹ කිඹරහ.  

 (ii) පිඹය මන ඇත. 

  රු ථහනහඹතුභ , භභ කිඹන්න ඕනෆ, 
මද්ලඳහරන ලමඹන් තිමඵන එළ  ඵරඳෆේරට 
අපි නළමන්මන් නළවළ කිඹරහ. යජමේ මන්න 
පුළුන්, විඳක්මේ මන්න පුළුන් කිසිභ 
මද්ලඳහරනඥමඹකුමේ ඵරඳෆේරට ඹටත් 
මන්මන් නළවළ.  හටත් නීතිඹ එයි.  

  රු ථහනහඹතුභ , ඔඵතුභහ අද ත්ත පිඹය 
භදි කිඹරහ භභ කිඹනහ.  අමප් අඹටත් දඬුේ 
යනහ නේ මඵොමවොභ මවොයි. අපි ඒ අඹ 
යනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අදහශ ප්රලසනඹට පිළිතුරු මදන්න රු ඇභතිතුභහ. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ හමේභ මභතළනදී හටත් නීතිඹ එයි. අපි ඒ අලය පිඹය  

න්නහ.  

අඳට නේ ළස රළමඵනහ. හතඹක් එනහ කිේහ. 
ඹවඳහරනඹ  හ හිනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනඹට උත්තය මදන්න රු ඇභතිතුභහ.  

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එ තුභහ ට උත්තය මදද්දී  මඵොමවොභ ප්රමේමභන් උත්තය 

මදන්න ඕනෆමන් රු ථහනහඹතුභ . ඊශඟට- 

  
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

(ක)  (i)  මොට මන්ද? 

 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ඒත් ඉය නළවළ.  

රු ථහනහඹතුභ , ඒ එක්භ මේට අලි-ිය ස 

කේටනඹ  කිඹයි.  භභ කිඹන්මන්  දළන් මේ  අලි-ිය ස කේටනඹ 

මනොමයි. දළන් මේ ිය ස-ත් කේටනඹක් ඵට මඳයළිරහ 

තිමඵනහ. අද මභොණරු භට  එනහ කිඹනහ; ල   ඌයහ එනහ  

කිඹනහ; මුහ එනහ කිඹනහ. දළන් එතුභහභ භහත් එක් ථහ 
ශහ ''කිඹුල ලු ඳහර්ක්'' දභන්න.  කිඹුල ලු  ඉන්නහලු.   ඒ වරි.  

ඳශහත් බහ ඇභතිත් එක්ත්  ථහ ශහ. නයර ඉන්න 

ඵල රන්  ඔක්මොභ  භයන්න මනොමයි.  ''ඳහර්ක්'' ඇති යරහ, 

ෆභ දීරහ අවිහිංහහදී විධිඹට  ඒ ඵල රන් ඇති යරහ කයක්හ  

යන්න.  භභ ඒට වහඹ මදනහ. රු ථහනහඹතුභ ,  භභ 

ළම නේ ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් යනහ. රු භන්ත්රීතුභහට 

දළනන්නයි කිඹන්මන්. අවුරුදු දවස ණනක් තිසමේ අලිඹහ ිණඹ 
මඳොලු ටි, භංඩල  ටි අද  වමන ිය සසු ඳදිංචි මරහ. 

භභ ළම නේ ඳත්රිහක්  ඉදිරිඳත් යනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. 
 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මේ අඹ එභ සථහනලින් වහභ ඉත් යරහ මදන්න. 

නළත්නේ  භට කිඹන්න ඵළවළ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනමේ (ක) (i)  මොට වරි. තත් අතුරු ප්රලසන අවන්න 
තිමඵනහද රු භන්ත්රීතුභහ? එතුභහ උත්තය දුන්මන්  ඔක්මොභ 

ප්රලසන කයණඹ න ඳරිදියි.  

 
 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

එමවභ වරිඹන්මන් නළවළමන්, රු ථහනහඹතුභ ,  
ප්රලසනඹක්  ඇහුමොත් ඒට ඳළවළදිලි පිළිතුරු  එඳහඹළ.  

 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

හර්තහ ඕනෆ නේ කිඹන්නේ. රු භන්ත්රීතුභහ table   

යන්නද?  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

උත්තයඹ table  යන්න කිඹමු, රු භන්ත්රීතුභහ.  
 
 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ , මේ ළරැදි පර්හදර්ලඹක්. භට 
මභමවභ උත්තය ළඩක් නළවළ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ළඩක් නළද්ද? එමවභ නේ භභ කිඹන්නද?  

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භභ ප්රලසනමේ මන මනභ අවරහ තිමඵන මොටසරට  

මන මනභ උත්තය ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඳසු ම ේ හර්තහ කිඹන්නද එමවභ නේ?  

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
භභ ළභළති නළවළ, ඳහර්ලිමේන්තු මෝරේ භඩුක් 

මනහට.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, why do you not table it?  
 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳළවළදිලි මන මනභ උත්තය මදනහ නේ උත්තය මදන්න. 
එමවභ නළත්නේ  ඔඹ උත්තය භට ළඩක් නළවළ.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔඵතුභහ අවන්න.    

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භභ ප්රලසනඹ  අවරහයි තිමඵන්මන්.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ පිළිතුරු මදන්න.  

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අවපු ටිට භට උත්තය නළත්නේ මභොද  යන්මන්?  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
භහ උත්තය දුන්නහ. මභොක්ද තත් තිමඵන ප්රලසනඹ?   

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

(ක)  (ii)  මොටට උත්තය මදන්න.  [ඵහධහ කිරීභක්  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතුරු මදන්න, රු ඇභතිතුභහ.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
(ක)  (ii)  පිඹය මන ඇත.  

 (iii) 1. යක්ිකත තුශ දඩඹේ කිරීභ වහ මවේන් හ 
කිරීභ නළළත්වීභ වහ ෆභ 
යක්ිකතඹභ සථහනත ය ඇති ක්මේත්ර 
හර්ඹ භණ්ඩරඹ භඟින් දිහ යහත්රි මුය 
ං හය සිදු යනු රළම් . එමේභ එභ ළරැදි 
යන රද පුද්රඹන්ට එමයහි 2014 වහ 
2015 ර්රදී අදහශ ක්මේත්ර හර්ඹහර 
භඟින් අදහශ අධියණර නඩු ඳයහ 
ඇත.   

වළඵළයි භහ කඩේඵයමඹන් කිඹන්න 
ළභළතියි, න ජීවී ංයක්ණ 
මදඳහර්තමේන්තුමේ  රධහරින් අඩු 
වුණත්, න ංයක්ණ 
මදඳහර්තමේන්තුමේ  රධහරින් හමේ 
ඔවුන් එභ ටයුතුරට ඉඩ මදන්මන් 
නළති ඵ.  අපි තදින් ටයුතු යනහ. 
කිසිභ මමනකුට අපි ඒ ටයුතුරට ඉඩ 
මදන්මන් නළති ඵ භහ  ඳළවළදිලි 
කිඹනහ.  සිටින අඹත් ඉත් කිරීභට 
පිඹය න්නහ.  

2.  එමේභ දඩඹේ ටයුතු ළඩි ලමඹන් සිදු 
යනු රඵන අමප්රේල  සිට ඔක්මතෝඵර් 
දක්හ ව  ඹං භමේදී-  

  ඹඟඹක් ඇති වුමණ් නළවළ, ළස 
කහ.  ඹහර ඇතුළු සිඹලුභ තළන්රට  
STF එ මඹොදරහ අත්අඩංගුට න්න 
ඳටන්ත්තහ; අත්අඩංගුට ත්තහ.  

 වරි මන්?   

 -" ඹං භමේ දඩඹේ භර්ධන ටයුතු" 
ඹනුමන් විමලේ ළඩටවනක් ඳත්හ 
දීඳ යහප්ත යක්ිකතර සිදුන දඩඹේ 
ටයුතු භර්දනඹ ය ඇත. මවේන් 
හන් ළඩි ලමඹන් සිදු න්මන් 
යක්ිකත කශ්රිත ේභහන ඇති 
ප්රමද්ලරදී ඵළවින් භව ජනතහමේ 
දළනළනීභ වහ යක්ිකත ටහ භහයිේ 
ල  මඹොදහ රකුණු කිරීභ වහ නහභ පුරු 
සිටුවීභ සිදු යනු රළම් .   

 මේ ඉතහභ ළදත්, රු භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ අතුරු ප්රලසන අවන්න.   
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඊශඟ ප්රලසනඹ-  
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහට අතුරු ප්රලසන තිමඵනහද? පිළිතුය ඳළවළදිලිද?  

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ ,  අතුරු ප්රලසන අවනහ තිඹහ අවපු 

ප්රලසනමේ මොටසරටත්   මන මනභ උත්තය රළම රහ නළවළ. 
මභොනහද මේ ථහ යන්මන්?   

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ,  ඔඹ පිළිතුය කිඹන්න කිඹරහ භභ මඹෝජනහ 
යනහ.  ඊට ඳසු පිළිතුය ඳළවළදිලි යන එ මල සියි.  

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මවොයි භභ එඹ කිඹන්නේ. ඔඵතුභහ ඉතහභ ළදත් 

ප්රලසනඹක් අවරහ තිමඵන්මන්, රු භන්ත්රීතුභ .  

රු ථහනහඹතුභ , භභ නළතත් ඳසු ඔඵතුභහ 

අභතන්නට ඕනෆ. රු බුද්ධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ මභතළන ඉරහ 
අයඳළත්තට උස මරහ ිණහිල රහ. ඒයි මේ.   

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ පිළිතුය කිඹන්න, එතමොට වරි.  

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
3.  එමේභ ග්රහමීඹ ජනතහ, යහජය  රධහරීන්, ඳහල  සිසුන් 

දළනුත් කිරීමේ ළඩටවන් දීඳ යහප්ත යක්ිකත අට 
ප්රමදලර ඳත්නු රඵයි. 

 මභඹ ඉතහ ළදත් මදඹක්. අපි මභතළනදී කිඹන්මන් ඒයි. 
ිය ස ත් ංහිඳිඹහ ඉතහ ළදත් මදඹක්. මේ 
ේඵන්ධමඹන්  භභ ළම නේ ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් යනහ.  
ඳහල  සිසුන්මේ Scout Movement එ විතයයි අද 
රංහමේ තිමඵන මරෝඹ පිළින්නහ එභ ංවිධහනඹ. 
භවහ හර්ඹ  භල  ද සිල හ භමේ උඳමද්ලමඹක්. Scout 
Movement එ වළභ භභ, වළභ ඳහරභ  ඇති යරහ 
ඒ ශභයින් භහර්මඹන්  අපි ඒ ළඩ පිළිමශ රිඹහත්භ 
යනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතුය වරිද, රු භන්ත්රීතුභහ? 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වරි, රු ථහනහඹතුභ . [ඵහධහ කිරීභක්   

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
(ඇ) (i) නළත. 

 (ii) න  රධහරීන් ඵහ ළනීභට වහ මබෞති 
ේඳත් ළඩි දියුණු කිරීභට පිඹය මන ඇත.  

(ඈ) අදහශ මනොමේ. 

ඒ වහ භට ඳස ගුණඹක් මේයින් ප්රභහණඹ ළඩි 
යන්නට ඕනෆ. ඔඵතුභහමේ ප්රමද්ලමේ තල භසුන් මඵෝේටුර 
දිනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  මභොද, රු බුද්ධි ඳතියණ 
භන්ත්රීතුභහමේ ඳළත්ත ඵළලුමේ නළත්නේ වරි නළවළ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ, අඳට හරඹ ශභනහයණඹ ය න්නට 

අලයයි. රුණු කිහිඳඹක්භ තිමඵනහ හච්ඡහ යන්නට. 
[ඵහධහ කිරීභක්   

 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වරි, වරි. මේ ංයහ ඳස ගුණඹකින් ළඩි ය න්නට 

ඕනෆ. භහ ශඟ තිමඵනහ cadre එ. මේ ංයහ ඳස 
ගුණඹකින් ළඩි ය න්මන් නළති ඵළවළ. ලින් දළනුත් 
කිරීභක් නළති ඔඵතුභහමේ ප්රමද්ලමේ තල භසුන් ඵරන්නට භභ 
නහවි වමුදහ මඵෝේටුමේ  ිණඹහ. ියරිසමේ තල භසුන් ඵරන්න 

ිණමේ. භභ ඉසමල රහභ - [ඵහධහ කිරීභක්  ඒ අඹ වමු වුණහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්  නළවළ, නළවළ. නහවි වමුදහ කිේහ, විනහල - [ඵහධහ 
කිරීභක්   කිඹරහ. ියරිසමේ ං හය මඵෝේටු තල භසුන්මේ උඩින් 

ඹනහ. ඒ  හ වළභ මඵෝේටුකින්භ අඳට- [ඵහධහ කිරීභක්  ඔේ, 
ඒ  හ පුංචි තල භසුන් ඉන්මන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්  
මේඹන් ප්රභහණඹ ඳස ගුණඹකින් ළඩි යනහ.  භභ ෆමවන 

යක්හ ප්රභහණඹක් රඵහ මදනහ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි, මඵොමවොභ සතුතියි. අපි මභතළ න් අන් යමු. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ියරිස ඇතුළු දකුණු ඳශහමත් අමනකුත් ප්රමද්ලරට - 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මඵොමවොභ සතුතියි, රු ඇභතිතුභහ. 

 

ගු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

රු ථහනහඹතුභ ,- 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මඳොඩ්ඩක් ඉන්න. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ , භමේ ඳශමුළ  අතුරු ප්රලසනඹ මභඹයි.  
භට රු ඇභතිතුභහමන් දළනත යුතු තත් හයණඹක් 

තිමඵනහ. ඔඵතුභහත් දන්නහ, නජීවි ංයක්ණ 
මදඳහර්තමේන්තුට අඹත් ප්රමද්ලඹ තභයි ළම ලිත්ත පජහ භියඹ 
පිහිටහ තිමඵන්මන් කිඹරහ.   මොටිඹහර ඳළත්මතන් ළම ලිත්ත 

පජහ භියඹට ඹන මොට ඔඵතුභහට මවොඳින්භ දකින්නට පුළුන්, 
මේ මන මොට පජහ භියඹ කන්නඹ දක්හභ මවේන් හ 
ඇවිල රහ තිමඵන ඵ. අපි ඹන ඳහය මදඳළත්මත්  ංඥහක් විධිඹට 
නහන්තය පිහිටහ තිමඵන ඵ ඇත්ත. නමුත් මවොඳින් ඵළලුමොත් 

මේටභ ස ඳරහ ඳහය මදඳළත්මත් විතයක් ස ඉතුරු යරහ 
තිමඵනහ. කිසිභ න ංයක්ණ මුය කුටිඹක් ඉදියරහ නළවළ. මුය 
කුටිඹක් ඉදියන්න අවුරුදු ණනහට ලින් මනළල රහ දභපු 

ල  මොඩක් විතයක් තිමඵනහ. මේ තත්ත්ඹ තුශ කුඹුක්න් ඔඹ 
දක්හභ - පජහ භියඹ දක්හභ - ඒ ළරෆ එළි කිරීභ සිද්ධ න්නට 
පුළුන්භ තිමඵනහ. මේ තත්ත්ඹ නතය යන්න අභහතයහංලඹ 

මභොන මේ භළදිවත් වීභක්ද යන්මන් කිඹන එ ළන භට 
 ලසචිත වහ ඳළවළදිලි උත්තයඹක් මදන්න. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ථහනහඹතුභ , එතුභහත් ළම ලිත්ත බක්තිඹකු වීභ 

ළන භභ වරි තුටු මනහ. රු භන්ත්රීතුභ , භභ නේ 1973 
ඉරහභ ළම ලිත්තට ඹනහ. ඔඵතුභහ ළන භභ කඩේඵය මනහ. 
භභ ඔඵතුභහට ඒ ළන කිඹන්නේ. අද නීති ප්රලසනඹක් ඇවිල රහ 
තිමඵනහ. න ංයක්ණ මදඳහර්තමේන්තු තිමඵන්මන් 

ජනහධිඳතිතුභහ ඹටමත්යි. "කුභන" ප්රමද්ලඹ වළය කුඹුක්න් ඔමේ 
එ ඳළත්තකින් තිමඵන මොටිඹහර ප්රමද්ලඹ අයිති මන්මන් 
නජීවි ංයක්ණ මදඳහර්තමේන්තුටයි. 

අමප්  රධහරින්ට කිඹරහ භභ ඵළරිඹර් එක් දභන්න ිණඹහභ, ඒ 
 රධහරිමඹක් අත් අඩංගුට අයමන, උහවිඹට ඉදිරිඳත් යන්න 
වදරහ එඹ ශක්හ ත්තහ. දළන් නීතිඳති මදඳහර්තමේන්තුමේ 
 රධහරින්මන් අඳ මේ ළන උඳමදස න්නහ. මේ ළන අඳට 
ඳළවළදිලි තීන්දුක් මදයි. දළනට භභ නජීවී ංයක්ණ 

මදඳහර්තමේන්තුමේ අධයක් මජනයහල , න ංයක්ණ 
මදඳහර්තමේන්තුමේ අධයක් මජනයහල  ව නීතිඳති 
මදඳහර්තමේන්තුමේ ඒ  රධහරින් මන්රහ මේ ළන හච්ඡහ 

ය තිමඵනහ. රු ථහනහඹතුභ , අමප් රු අභළතිතුභහත් 
කිේහ, මභතළන භවහ විනහලඹක් න ඵ. ඒ මවේන් යන්මන් 
නජීවී ංයක්ණ මදඳහර්තමේන්තුට අයිති වරිමේ මනොමයි. 

අඳට අඹත් ප්රමද්ලමේ ඒහ යන්න අඳ ඉඩ මදන්මන් නළවළ. 
මභොනයහර ප්රමද්ලමේ ඉන්න භන්ත්රීතුභන්රහ භට ඩහ මවොට 
මේ ළන දන්නහ. න ංයක්ණ මදඳහර්තමේන්තුට අඹත් 

ප්රමද්ලමේ විලහර විනහලඹක් මරහ තිමඵනහ. ්ළක්ටර් ඹනහ. 
ඒහ අඩි තුන වතය ිණහින් ිණහින් භඩ මරහ තිමඵනහ. විලහර 
ලමඹන් ළරඹ ඳහමන ඹනහ. අඳ ඒ ළන මොඹහ ඵරන්න 

ියටුක් ඳත් ශහ. භභ හිතන විධිඹට අද ව න විට ඒ 
ියටුමේ හර්තහ අඳට වේඵ මයි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභ , ඔඵතුභහට එඹ එතමොට ඉදිරිඳත් යන්න 

පුළුන් මන්.  

රු බුද්ධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහ දළන් මදළ  අතුරු 
ප්රලසනඹ අවන්න. 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ථහනහඹතුභ , මේ ළන අපි මඳොඩ්ඩක් කිඹමු. 

නළත්නේ එතුභහ ෆහීභට ඳත් න්මන් නළවළ. මේ රු බහත් 
දළන න්න එඳහ ඹළ.  

අපි ළම ලිත්ත භියඹ ධහයහ ඳහත ළහි හරඹට තවනේ 
සථහනඹක් ඵට ඳත් යන්න ඹනහ. ඊශඟට  නජීවී ංයක්ණ, 

න ංයක්ණ, නීතිඳති කිඹන මදඳහර්තමේන්තු ඔක්මොභ එතු 
මරහ, ළම නේ ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් යරහ, මභහි ඹෆභ ළන ඒ 
තීයණ අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් යනහ. එතමොට අමප් රු 

භන්ත්රීතුභහත් ඒ ළන ෆහීභට ඳත් මයි.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. රු බුද්ධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභ , දළන් ඔඵතුභහමේ 
මදළ  අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.  

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ , භමේ මදළ  අතුරු ප්රලසනඹ මභඹයි.  

අමප් යමේ නහන්තය කිඹහ  ලසචිත ලමඹන් වඳුනහ ත් 

මොටස තිමඵනහ. ඒ හමේභ නහන්තය ටහ buffer zone එක් 
තිමඵනහ. ඇත්තටභ buffer zone  එමන් ඵරහමඳොමයොත්තු 
න්මන් නහන්තයර කයක්හයි. වළඵළයි, එහි අනය ඳදිංචි 

කිරීේ ළ  මද්ල  සිද්ධ මනහ. ඳසු ිණඹ හරමේ විල ඳත්තුමේ 
ම ෝදනහ කමේ මේ buffer zone එට අදහශයි. ඒ  හ මේ  
buffer zones තදුයටත් ඳත්හමන ඹන භන්භ - buffer zone  

එ ර්ධනඹ යන භන්භ - ඒ buffer zone  එත් නහන්තය 
ඵට ඳත්යන්න ව එහි අඹථහ භහන භළදිවත්වීේ නතය 
යන්න අභහතයහංලඹට ළඩ පිළිමශක් තිමඵනහද?  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහමේ අතුරු ප්රලසනඹට භට මදන්න 

තිමඵන පිළිතුය මේයි. නජීවී ංයක්ණ මදඳහර්තමේන්තුට 
අයිති ප්රමද්ලඹට හටත් එන්න අඳ ඉඩ මදන්මන් නළවළ. මේට 

ජහති, කේ, කුර මේදඹක් නළවළ. විල ඳත්තු ශඟින් භහයිමේ  
රහඔඹත් එක් ඳහයක් භන්නහයභට ඹනහ. ඒ ඳහයත් අපි 
වනහ. 

මේ ප්රලසනඹ තිමඵන්මන් න ංයක්ණ මදඳහර්තමේන්තුට 

අඹත් ප්රමද්ලරයි. රු භන්ත්රීතුභ , ඒ  හ මභභ ප්රලසනඹට 
උත්තයඹ රඵහ ත යුත්මත් භමන් මනොමයි, 
ජනහධිඳතිතුභහමන්. [ඵහධහ කිරීභක්  භභ මදන්මන් නළවළ. භමේ 

 රධහරින් මදන්මන්ත් නළවළ. ඳහයත් වනහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. ඊශඟට, තුන්ළ  අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ , තුන්ළ  අතුරු ප්රලසනඹ භභ මඹොමු 
යන්මන් ඔඵතුභහටයි. ඔඵතුභහට තභයි, භභ මෞයමඹන් 
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තුන්ළ  අතුරු ප්රලසනඹ මඹොමු යන්මන්. විඳක්මේ මේහ, 

කණ්ඩු ඳක්මේ මේහ, ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීරුන්ට ද්ද්ධ ව 
අයිතිඹක් තිමඵනහ, ය මවෝ අභහතයයමඹකුමන් ප්රලසනඹක් 
ඇසීභට ව ඒ වහ පිළිතුයක් රඵහ ළනීභට. ඒ, ඳශමුළ  
හයණඹ.  

මදළ  හයණඹ, දළන් භහ 19ට ළඩි හරඹක් තිසමේ -
ලින් ඳහර්ලිමේන්තුමේත්- උඳමද්ල හය බහ රිඹහත්භ 
වුමණ් නළවළ. භන්ත්රීයමඹකුට  රධහරින් සිඹලු මදනහ මුණ 

ළසීභට - 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහ ඔඹ අතුරු ප්රලසනඹ මඹොමු යන්මන් 
මභභ ප්රලසනඹට අදහශද? නළත්නේ මනත් රුණක් 
ේඵන්ධද? 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ , භභ මේ ළන අන්මන් ඔඵතුභහමන්. 
දළන් සිදු වුණු සිද්ධිඹත් එක් මේ ප්රලසනඹට අදහශයි, භභ 

අන්මන්. දළන්  රධහරින් නළවළ. අඳට ඔවුන් මුණ ළමන්න 
විධිඹක් නළවළ. අඳට රුණු ඉදිරිඳත් කිරීභට  Sectoral Oversight 
Committeesරදී මවෝ - 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් ඒ ළන හච්ඡහ යරහ ක්රභමේදඹක් වදරහ තිමඵනහ. ඒ 

ේඵන්ධ න්නහ ව පිඹය අද මවටභ දළන ළනීභට රළමඵයි.  

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ , ඒ  හ රුණහය භන්ත්රීරුන්මේ 
ප්රලසනරට  කි යුතු පිළිතුරු රඵහ දීභට ඔඵතුභහ භළදිවත් 

මරහ භන්ත්රීරුන්ට හධහයණඹක් යන්න. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වහ ඹේ පිඹයක් අය මන තිමඵනහ. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ථහනහඹතුභ , ඳහර්ලිමේන්තු රැසවීේ ද භභ රු 

බහ තුශ මවෝ භමේ  ර හභ යමේ සිටිමේ නළවළ කිඹහ වුරු 
වරි භන්ත්රීයමඹකු කිේමොත්, භභ ඉල රහ අස මනහ. 
මභතුභන්රහ ඕනෆ තයේ භහ වමු මනහ. භභ මළින්භ කිඹනහ, 
භමේ අභහතයහංලමේ  රධහරින් අදත් එනහ; ඊමේත් කහ. වළභ 

දහභ එනහ. අභළතිතුභහ කිඹහ තිමඵන විධිඹට භභ හච්ඡහ 
ඳත්න්මන් ඳහර්ලිමේන්තුමේදී ියක් අභහතයහංලමේදී මනොමයි. 
රු අග්රහභහතයතුභහ ළම නේ එ මක්දී අනුභත ශහ, අඟවරුහදහ 

දමේදී මේ ඇභතිරුන් තභන්මේ අභහතයහංලඹට අදහශ 
ඳහර්ලිමේන්තු  ර හභයමේ ඉන්න ඕනෆඹ කිඹහ මේ රු 
භන්ත්රීරුන් මුණ ළසීභට. එතුභහ එඹ අ හර්ඹඹ ශහ.  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වහ ඹේ ළඩ පිළිමශක් කයේබ ය තිමඵනහ. අපි ඒ 
ේඵන්ධමඹන් රු භන්ත්රීතුභන්රහ දළනුත් යනහ.  

 
ගු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු  විභරවීය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

රු ථහනහඹතුභ , භභ හිතන විධිඹට භභ කිඹන මද් 
ඔඵතුභහට ඇමවනහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඇමවනහ, ඇමවනහ. ඔඵතුභහට භයික් එ දීරහ තිමඵනහ 
මන්. 

 

ගු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

රු ථහනහඹතුභ , ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඹේ විනඹ විමයෝධී 

රිඹහක් සිදු වුමණොත් 72. (1) සථහය  මඹෝඹ ඹටමත් රු 
ථහනහඹතුභහ විධිඹට ඔඵතුභහට ඒ මරහමේදී ඹේ තීන්දුක් 
මදන්න පුළුන්; භන්ත්රීයමඹක් නේ යන්නත් පුළුන්. නමුත් 

ඊට ඳසු තීන්දුක් න්න පුළුන් කිඹරහ සථහය  මඹෝර 
වන් මරහ නළවළ. සථහය  මඹෝ අනු භන්ත්රීයමඹක් 
විධිඹට භමේ හිතට නළ ඟුණු ප්රලසනඹක් තභයි භභ මේ 
ඔඵතුභහමන් අවන්මන්.   

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

වි විද මර භභ මළින්භ දළපු මද්ල  තිමඵනහ, 
මනොදළපු මද්ල  තිමඵනහ. ඒ  හ තභයි ළභයහ දර්ලන 
ඳරීක්හ ය ඵරහ තීයණඹක් ත්මත්.  

 
ගු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

රු ථහනහඹතුභ , නමුත් සථහය  මඹෝ අනු 
ඔඵතුභහට එළන්නක් ශ මනොවළකියි. ඔඵතුභහ ඒ මරහමේදී 
තභයි ඒ යන්න ඕනෆ. 

        

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභ , අපි දළන් ඒ ේඵන්ධමඹන් තීයණඹක් අය 
මන ඉයයි. එභ ියටු ේඵන්ධමඹන් භට පර්ණ විලසහඹක් 

1601 1602 



ඳහර්ලිමේන්තු 

තිමඵනහ.  මඹෝජය ථහනහඹතුභහත්, ඒ හමේභ  මඹෝජය 
හය බහඳතිතුභහත් කයක් අං ලමේ වහඹ ඇතුයි ඒ 
ටයුත්ත සිදු මශේ. අපි දළන් ඒ හර්තහ පිළිමන ඉයයි.  

 

ගු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

අපි ඔඵතුභහ විලසහ යනහ, අපි ඔඵතුභහට රු යනහ.   
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි දළන් ඒ ළන කඳසු ථහ යන්න අලය න්මන් නළවළ. ඒ 

ේඵන්ධමඹන් තීයණඹක් අය මන ඉයයි. 

 
ගු මහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භහින්ද ඹහඳහ අම් ර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු මහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ථහනහඹතුභ , රු බුද්ධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ මේ 
බහට භතු ශහ, භන්ත්රීරුන්ට Sectoral Oversight 

Committeesරට වබහිණ මන්න ඵළවළ, ඒ ේඵන්ධ මතොයතුරු 
නළවළ කිඹන හයණඹ. ඒ ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහට හයණඹක් 
දළනුේ මදන්න තිමඵනහ. Sectoral Oversight Committees ඳත් 

යරහ, අඳට ඊමේ ඒ රළයිසතු වේඵ වුණහ. අමප්  මඹෝජය 
ථහනහඹතුභහ ඒ ඳත්කිරීේ ශ ඵ තභයි අඳට දළන න්න 
රළබුමණ්. එතුභහ හිතහභතහභ මද්ලඳහරන ඳළි ළනීභක් ලමඹන් 

ඒහඵද්ධ විඳක්මේ භන්ත්රීරුන් 13 මදමනකුමේ නේ ඳහ 
වළයරහ තිමඵනහ, අවුරුදු 33ක් තිසමේ මේ බහමේ ඉන්න භභත් 
ඇතුළු. 1983 මර් ඉරහ - 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභ , ෆභ මමනක්භ ඒ වහ ඇතුශත් විඹ 
යුතුයි කිඹන භතමේ භහ දළඩි ඉන්නහ. ඊමේ භභ ඒ ළන ථහ 
ශහ. එමවභ මරහ තිමඵනහ නේ, - 

 

ගු මහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එතුභහමේ ඒ මද්ලඳහරන ඳළි ළනීභ එතුභහමේ ඔඹ තනතුයට 
ළශමඳන්මන් නළවළ කිඹන එයි භභ කිඹන්මන්.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු තිරං සුභතිඳහර භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහ ඒ නේ ටි 
කිඹන්න. 

ගු ිනංග සුමිනඳළ මශතළ (නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு றனங் சுறதரன - தறறச் சதரரர்) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala -Deputy Speaker) 

රු ථහනහඹතුභ , මේ Sectoral Oversight Committees 
ඉසමල රහභ භන්ත්රීරුන් 12මදමනකුමන් භන්විත මරහ 

තිබුණහ. ඒ 20ට ළඩි ශහ. ඒ 20ට ළඩි යපු මරහමේ 
10මදමනකු යජමඹන් ඳත් යන්නත්, ඉතුරු 10මදනහ විඳක්ඹටත් 
බහය දුන්නහ. විඳක්ඹට දුන්නු 10න් 6මදමනක් එක්ත් ජනතහ 

 දවස න්ධහනඹට මන් ශහ. එක්ත් ජනතහ  දවස 
න්ධහනඹට මන් යපු 6මදනහ මනුමන් ඇභතිරුන්ට ඉන්න 
ඵළවළ; ළේ යපු විඹඹන් තිමඵන යහජය ඇභතිරුන්ට ඉන්න 
ඵළවළ. ඒ 6මදනහ ඉතුරු භන්ත්රීරුන් අතය මඵදන්න තීන්දු ශහ. 

රු ථහනහඹතුභ , එක්ත් ජනතහ  දවස න්ධහනමේ 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ නහඹඹහ රු  භල  සිරිඳහර ද සිල හ භළතිතුභහ. 
 භල  සිරිඳහර ද සිල හ භළතිතුභහමේ අත් න් දීපු නේ තභයි 

එතු යරහ තිමඵන්මන්. ඒ  හ රු ථහනහඹතුභ , එක්ත් 
ජනතහ  දවස න්ධහනඹත් එක් එතු මරහ, ථහ යරහ නේ 
ටි ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. ඒට භමේ කිසිභ ේඵන්ධඹක් 

නළවළ. භමේ කීභ තිබුමණ් ඒ කපු නේ ටි හර්ඹහරඹට 
මදන්න විතයයි. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

වළඵළයි, ෆභ භන්ත්රීයමඹක්භ ඇතුශත් විඹ යුතුයි කිඹන 

භතමේ භභ ඉන්නහ. ඒ  හ රු  භල  සිරිඳහර ද සිල හ 
භළතිතුභ , ඔඵතුභහ කීභ බහය න්නහද? 

 
ගු මහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

භභ මේ බහමේ 1983 ඉරහ ටයුතු යන භන්ත්රීයමඹක්.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මඳොඩ්ඩක් ඉන්න. රු  භල  සිරිඳහර ද සිල හ භළතිතුභහ. 
 

ගු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රු ථහනහඹතුභ , දළනට විඳක්මේ හඩි මරහ ඉන්න 
භන්ත්රීරුන්මන් ඒ වහ ළභළති අඹමේ රළයිසතු භභ කිහිඳ 

තහක්භ ඉල ලුහ. භවය මරහට ඒ රළබීමේ ප්රභහදඹක් 
මන්න ඇති.  එමවභ අහධහයණඹක් මරහ තිමඵනහ නේ අපි 
ඒ ඵරරහ, අමනක් අඹ ඉත් යරහ ඇතුශත් යරහ මදන්නේ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

සිඹලුමදනහභ ඇතුශත් කිරීභ ේඵන්ධ ථහනහඹ ලමඹන් 
භට යුතුභක් තිමඵනහ. 

 
ගු සිසිර ජයමකොඩි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசற ேதரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

රු ථහනහඹතුභ , භභ  මඹෝජනඹ යන්මන් භවජන 
එක්ත් මඳයමුණ. භමේ නහඹ දිමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ 

1983 සිට මේ ඳහර්ලිමේන්තු  මඹෝජනඹ යන භන්ත්රීයමඹක්. 
ඳරීක්ණ හර්තහකින් අද රු දිමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහටත් 
ම ෝදනහ එල ර යනහ. රු ථහනහඹතුභ , ඳරීක්ණඹක් 

1603 1604 

[රු ථහනහඹතුභහ  
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හධහයණ මන්මන් ඳරීක්යඹහ හධහයණ වුමණොත් විතයයි. 

ඳරීක්යඹහට විරුද්ධ - මඹෝජය ථහනහඹයඹහට 
විරුද්ධ- මේ රු බහමේ ඒහඵද්ධ විඳක්ඹ  මඹෝජනඹ යන 
ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීරුන් 50මදමනකු අධියණඹට මඳත්භක් 
ඉදිරිඳත් යරහ තිමඵනහ, එතුභහමේ ඳත්වීභ නීති විමයෝධීයි 

කිඹරහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුභහ  මඹෝජය ථහනහඹයඹහ ලමඹන් 
ඳහර්ලිමේන්තුමන් ඳත් යරහ තිමඵනහ. ඊට විරුද්ධ කිසිභ 

මදඹක් යන්න ඵළවළ. ඒ ියටු මමයහි භමේ පර්ණ විලසහඹ 
තිමඵනහ.  

 

ගු සිසිර ජයමකොඩි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசற ேதரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

රු ථහනහඹතුභ , භමේ අදව ඉදිරිඳත් යන්න 

අසථහ මදන්න. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට ඒ මරහමේ ඉදිරිඳත් යන්න තිබුණහ මන්. දළන් 
ඇයි අතයභඟ ඉදිරිඳත් යන්මන්? 

 

ගු සිසිර ජයමකොඩි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசற ேதரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ඳරීක්ණඹ හධහයණ මන්න නේ ඳරීක්යඹහ හධහයණ 
මන්න ඕනෆ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජඹමොඩි භන්ත්රීතුභහ කී ළයඹක් ථහ ශහද? දළන් ඒ 
හයණඹ අහනයි.  

 
ගු සිසිර ජයමකොඩි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசற ேதரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

එතුභහ ඡන්දඹ ඳළයදුණු මමනක්  හ ජහති රළයිසතුමන් 
ඳත්වීභ නීති විමයෝධීයි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 3, රු මේ.එේ. කනන්ද කුභහයසිරි භළතිතුභහ. 

 
ගු මජ්. එේ. ණන්දද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு மே.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

රු ථහනහඹතුභ , භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  [ඵහධහ 

කිරීේ  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජඹමොඩි භන්ත්රීතුභ , භභ ඔඵතුභහට අසථහ දුන්නහ. [ඵහධහ 
කිරීේ  අතයභඟදී disturb යන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීේ  භභ 

ඔඵතුභහට කිඹනහ, "හඩි මන්න." කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ  හඩි 

මන්න කිඹරහ භභ නළත යක් ඔඵතුභහට කිඹනහ. [ඵහධහ 
කිරීේ  රු බහනහඹතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ  

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අධියණඹ ඉදිරිමේ තිමඵන ටයුත්තක් ළන මභතුභහට 
මභතළන ථහ යන්න ඵළවළ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මභතළන ථහ යන්න ඵළවළ.  
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මේ අධියණඹ ඉදිරිමේ තිමඵන ටයුත්තක්. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

We will go ahead with the Proceedings. රු කනන්ද 

කුභහයසිරි භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු මජ්. එේ. ණන්දද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு மே.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

රු ථහනහඹතුභ , භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரத ங்ம தண்டர) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara) 

රු ථහනහඹතුභ , මේ ඳරීක්ණ ියටු මඹෝජනහ මශේ  

මරහනමේ සිටින ඔඵතුභහයි. මරහනමඹන් මඹෝජනහ යන රද 
ියටු ේඵන්ධමඹනුත් - [ඵහධහ කිරීේ  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජඹමොඩි භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට හඩිමන්න කිඹරහ භභ තුන් 

යක් කිේහ. මේ රු බහමේ රුත්ඹ කයක්හ යන්න. 
මභොක් මවෝ  මඹෝඹක් දුන්නහභ ඒ පිළින්න. මේ රු 
බහක් කිඹරහ පිළින්න රු භන්ත්රීතුභහ.  [ඵහධහ කිරීභක්  භභ 
කිඹන්මන් ඔඵතුභහට හඩිමන්න කිඹරහයි. රු භන්ත්රීතුභහ 

හඩිමන්න. රු ඳහලිත යංම ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ ථහ යන්න. 

 
ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரத  ங்ம  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

රු ථහනහඹතුභ , මේ ඳරීක්ණ ියටුට ඉදිරිඳත් 
මශේ  මරහනඹ ලමඹන් ඔඵතුභහයි. ඒ ඳරීක්ණ ියටු 

ේඵන්ධත්, ඒ හර්තහ ේඵන්ධත් එ එ භන්ත්රීතුභන්රහට, 
එ එ භිඹන්ට ඕනෆ විධිඹට මභළ  විමේ න ඉදිරිඳත් 
යන්න; මරහනඹට අභිමඹෝ ඉදිරිඳත් යන්න අයිතිඹක් 

නළවළ, රු ථහනහඹතුභ . 

මඹෝජනහ මේන්න පුළුන්. නමුත් මරහනඹට ම ෝදනහ 
යියන් මභළ  අන්දභට වළසිමයන්න ඵළවළ, රු 

ථහනහඹතුභ . ඒ හමේභ ඒ හර මෝේටිඹ තිබුණ අසථහමේ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඹේ මමනක් නේ යරහ  මඹෝඹක් මදන්න හතහයණඹක් 
ඔඵතුභහට තිබුමණ් නළවළ. ඒ ඳළළති හතහයණඹ භත ඔඵතුභහට 
යන්න තිබුණ ඉතහභත්භ හධහයණ ක්රභඹ තභයි ඒ පිළිඵ 

විධිභත් ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්වීභ. ඒ ඳරීක්ණමේ තීන්දුට 
වුරුත් එඟ විඹ යුතුයි.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි, අපි දමේ ළඩ ටයුතුරට ඹමු, රු ඇභතිතුභ . 

 

ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரத  ங்ம  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

මවොයි, රු ථහනහඹතුභ .  
 
ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ථහනහඹතුභ , අමප් රු භන්ත්රීතුභන්රහ මේ අදවස 
නඟන්මන් මේ හර්තහ පිළිඵ මවෝ ඳරීක්ණඹ පිළිඵ 

මනොමයි.   
 

ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரத  ங்ம  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

ඒ පිළිඵ තභයි. 
 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මඳොඩ්ඩක් අවන්න රු ඇභතිතුභහ. 72(1) සථහය  මඹෝඹ 
අනු ඒ මරහමේභ මඳන්රහ තීන්දුක් න්න ඔඵතුභහට ඵරඹ 
තිමඵනහ. වළඵළයි, අමප් රු භන්ත්රීතුභන්රහ ඔඵතුභහමන් නළඟ 

ප්රලසනඹ න්මන් සිද්ධිමඹන් ඳළඹ 48ට ඳසමේ ඒ තීන්දු ත්මත් 
මොමවොභද කිඹන එයි. ඒ එක්භ රු ථහනහඹතුභ , - 
[ඵහධහ කිරීභක්  රු භන්ත්රීතුභ , මඳොඩ්ඩක් අවන්න. තිරං 
සුභතිඳහර භන්ත්රීතුභහ ඇතුළු ියටු විසින් ඳරීක්ණඹක් ශහ.  

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

CCTV ළභයහ ඵරරහ තිමඵනහ. 

 
ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මඳොඩ්ඩක් අවන්න මෝ. ඒ ඳරීක්ණඹ කිරීමේදී ඹේ කිසි 
නේ ඹක් ඒ හර්තහමේ වන් මරහ තිමඵනහ. ඒ නේ වන් 

වුණු අඹමන් ඹේ කිසි ප්රහලඹක් රඵහ ත්තහද? මභොද, රු 
ථහනහඹතුභ , වි විදබහඹ පිළිඵ තභයි ප්රලසන නඟන්මන්.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඳළවළදිලි යන්න ඕනෆ, ඒ සිද්ධිඹ වුණහට ඳසමේ වහභ; 

එදිනභ වළන්දෆමේ ඳරීක්ණ ඳටන් ත් ඵ. වළන්දෆමේ භට 
හර්තහක් රළබුණහ. ඊට ඳසමේ තභයි අලය ටයුතු මශේ. 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ථහනහඹතුභ , ඳරීක්ණඹක් ඳටන් ළනීභ 
ේඵන්ධ මනොමයි ප්රලසනඹ තිමඵන්මන්. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ හරමේ රු යණ ගුණර්ධන භළතිතුභහට අදහශ සිදු වීභ 
වුමණ් 21ළ දහ නේ තීයණඹ ත්මත් 29 ළ දහ. අතීතමේ එළ   
මද්ල  මරහ තිමඵනහ. ඒ  හ අපි  මේ  ළන ථහ යන 

එ මභතළ න් නත්මු. 
 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ථහනහඹතුභ , ඳරීක්ණ ඳටන් ළනීභ ළන 

මනොමයි භහ කිඹන්මන්.  මභතළන රු දිමන්ස ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහමේ නභ තිමඵනහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහමේ නභ තිමඵනහ. එතුභන්රහ ය ණනහක් මේ 
ඳහර්ලිමේන්තු   මඹෝජනඹ යපු මජයසම භන්ත්රීරු. මේ 

භන්ත්රීරුන්ට ඹේ කිසි ම ෝදනහක් නඟන්න ලින් ඒ 
භන්ත්රීතුභන්රහමන් ඹේ කිසි අදවක් රඵහ න්න තිබුණහ කිඹන 
එයි අපි මඹෝජනහ යන්මන්.  

ඒ එක්භ රු ථහනහඹතුභ , අද මේ බහ තුශ ඹේ කිසි 
තීන්දුක් ත්තහ. වළඵළයි, ඒ තීන්දු න්නහ අසථහමේදී රුණු 
හයණහරට අදහශ භන්ත්රීරු මදමදනහභ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

නළවළ. ඒ පිළිඵත් ඔඵතුභහ ටවන් ය න්නඹ කිඹහ ඉල රහ 
සිටිනහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. අපි දළන් දමේ ළඩ ටයුතුරට ඹන්න ඕනෆ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභ , භහ නළතත් ඔඵතුභහමන් ඉල රහ 
සිටින්මන් මේ පිළිඵ මභතළන විලහර විහදඹක් ඳළළත්මන 
 හ ඳටිත යන රද වීඩිමඹෝඳටඹ භහධයඹට  කුත් යන්න 

කිඹහයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ තීයණඹ ශහ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතමොට අමලෝබනද, විනඹ විමයෝධිද, ඉතිවහඹ මභොක්ද, 
ඒ ඔක්මෝභ ජනතහට ඵරහ න්න පුළුන්. ඒ  හ භහ 
ඔඵතුභහමන් නළතත් ඉල රන්මන්  ඒ වීඩිමඹෝඳටඹ භහධය මත 
 කුත් යන්න කිඹහයි.  

 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ථහනහඹතුභ ,- 
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[රු ඳහලිත යංම ඵණ්ඩහය භවතහ  
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු  න්ද්රසිරි ජදීය භන්ත්රීතුභ , ඒ ප්රලසනඹභද නළත 
හයඹක් අවන්මන්? භහ ඔඵතුභහට අසථහ තුනක් දුන්නහ. බහමේ 
ඉදිරි ළඩ ටයුතු යමන ඹන්න තිමඵනහ. ඔඵතුභහමේ අදව 

ඉදිරිඳත් ශහ. මභොක්ද දළන් කිඹන්න තිමඵන්මන්? 
 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ථහනහඹතුභ , සථහය  මඹෝ 72(1) ඹටමත් රු 

නහභල  යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ  භතු ශ රීති ප්රලසනඹ පිළිඵ භභත් 

එඟයි.  ඳශමු අසථහමේ දිඹ වළක්මක්  තිඹ හරඹක් 
ඳභණයි. ඒ හමේභ රු ථහනහඹතුභ , ඔඵතුභහට ඹේ කිසි 
 ග්රවඹක් න විධිඹට ථහ ශහයි කිඹන එට රු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහටත්, රු දිමන්ස ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහටත් ඹේ ම ෝදනහක් නළ මඟනහ නේ එඹ ඔඵතුභහමේභ 
ඳළියණිල රක් භත විඹ යුතුයි.  මභොද, එළන්නක් සිදු මනොවුණු 
 හ- 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මේ බහමේ හර්තහක් කමේ. භභ ඳළියණිල රක් මශේ නළවළ. 
භට භයණීඹ තර්ජනඹ කපු මරහමත් භභ මඳොලීසිඹට ිණමේ 

නළවළ. භට අලයතහක් තිබුමණ් නළවළ භන්ත්රීරුන්මේ නේ 
හන්න.  [ඵහධහ කිරීභක්  භහ රුණු ටවහ ත්තහ රු ජදීය 
භන්ත්රීතුභ . අපි තීයණඹක් ත්තහ. 

 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
බහමේ එළ  සිද්ධිඹක් ඔඵතුභහ ඉදිරිමේ සිදු වුණහ නේ 

ඔඵතුභහමේ එළ  ප්රහලඹක් මනොභළති එමවභ තීයණඹක් 
මදන්න ඵළවළ. එඹයි අපි කිඹන්මන්.  ඒ  හ ඒ ඳරීක්ණඹ 

ේපර්ණමඹන්භ ඳක්ඳහතී එක් ඵයි අපි කිඹන්මන්.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි.  ඒ අපි ටවන් ය න්නේ. 
 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභ , ඒ ඇති වුණු සිද්ධිඹ පිළිඵ ඔඵතුභහ 

හර්තහක් රඵහ න්න ටයුතු මශේ  මඹෝජය ථහනහඹ රු 
තිරං සුභතිඳහර භළතිතුභහ ප්රධහන ඳත් යන රද ියටු 
භඟිනුයි. දළන් මේ හර්තහ -  [ඵහධහ කිරීභක්  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුභහ ව  මඹෝජය හය බහඳතිතුභහ. ඒ හමේභ 
මේත්රධහරි ඇතුළු  හර්ඹ භණ්ඩරඹ- 

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ ියටුමේ ප්රධහන ලමඹන්භ ඉන්මන් තිරං සුභතිඳහර 

භළතිතුභහ මන්? 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔේ. 

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එතුභහ ඇතුළු අමනක් කීඳ මදනහත් ඒ ියටුට ඇතුශත්.  

තිරං සුභතිඳහර භළතිතුභහට අදහශ න ඳරිදි මේ නමොට 

රු දිමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ නඩුක් ඳයහ තිමඵනහ. 
ඊශඟට, මවෝභහභ කනමේ ්රී රංහ  දවස ඳෂමේ 
ංවිධහඹඹහ න්නත් තිරං සුභතිඳහර භළතිතුභහ 

ඵරහමඳොමයොත්තු නහ.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභ , මභතළ න් එවහට මේ ේඵන්ධමඹන් ථහ 
කිරීභ භභ නත්නහ.  අද දමේ ළඩ කයේබ යන්න 

තිමඵනහ. 
 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භට කිඹන්න මදන්න. නඩු දභපු දිමන්ස ගුණර්ධන 
භළතිතුභහමේ නභත්  දහනහ, මවෝභහභ කන ංවිධහඹ වළටිඹට 

ටයුතු යන්න ඉන්න ඵන්දුර ගුණර්ධන- [ඵහධහ කිරීභක්  
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දඹහසිරි ජඹමේය භවතහ. 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභ , අපි සිඹලු මදනහභ හරඹක් තිසමේ 

මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ හිටපු භන්ත්රීරු. ඔඵතුභහත් ඒ හමේ තභයි. 

හචි පිළිතුරු අමප්ක්හ යන ප්රලසන අවන මරහමේ කිසිභ 
දිනඹ කිසිභ විහදඹක් යන්න මභමතක් කිසිභ 
ථහනහඹතුමභක් ඉඩ දුන්මන් නළවළ. රු ථහනහඹතුභ , 

ඔඵතුභහ විතයයි මේට ඉඩ දීරහ තිමඵන්මන්. භභ නේ කිඹන්මන් 
මේ ළයදියි, රු ථහනහඹතුභ . රුණහය මේ යන්න 
එඳහ. මභොද, ඔඵතුභහ මේ මේ ප්රජහතන්ත්රහදී ගුණඹ  හ ප්රලසන 

ඇති මරහ තිමඵනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, මේ මභතළ න් අන් ය අපි දමේ ඊශඟ ළඩ 
ටයුතුරට ඹමු.  

ප්රලසන අං 3, රු මේ.එේ. කනන්ද කුභහයසිරි භවතහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

කුමළරමප මදෝද ිළයර කන මශතළ: ල්දදි 
றத. குரம தரன் தறத்ண : ஷ்டஈடு  

MR. KUMARAGE DON PIYARATNE:  COMPENSATION 

311/’15 

3.  ගු මජ්. එේ. ණන්දද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு மே.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන අභහතයතුභහමන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (3) : 

(අ) (i) 2000.11.29 ළ  දින ත්රිකුණහභරඹ ප්රමද්ලමේ 
මුහුදු සීභහමේදී ත්රසතහදී ප්රවහයඹට රක් වීමභන් 
"තුහරි" නභළති ධීය මඵෝේටු විනහල වී එහි සිටි 
ධීයයින් අතුරුදවන් ව ඵත්; 

 (ii) මභභ සිදුවීභ තය ඵත්, අදහශ ධීය 
හර්ියයින්මේ ඹළමඳන්නන්ට න්දි රඵහ දීභ 
සුදුසු ඹළයි ධීය වහ ජරජ ේඳත් 
මදඳහර්තමේන්තුමේ අධයක් ජනයහල  ජී. 
පිඹමේන භවතහ විසින් අං ධීජමද/ළ/02/06 
ඩීකර් වහ 2003.01.10 දිනළති ලිපිඹ භඟින් 
පිළිමන ඇති ඵත්; 

 (iii) අතුරුදවන් ව ධීයයින් අතරින් කුභහයමේ මදොන් 
පිඹයත්න නභළති අඹ වහ මේ නමතක් න්දි 
මුදරක් මවෝ භයණ වතිඹක්  කුත් කිරීභට 
ටයුතු ය මනොභළති ඵත්; 

 එතුභහ දන්මනහිද? 

(ක) (i) පිඹයත්න භවතහමේ ළන්දඹු ම රි න මක්.එේ. 
බ්රිජේ හන්ති භවත්ියඹ විසින් හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහට වහ හිටපු අභහතයතුභහට ලිිතත 
අභිඹහ නහ ඉදිරිඳත් ශත්, ඒ ේඵන්ධමඹන් 
හධහයණ පිඹයක් මනොළනීභ ඵරත් 
අහධහයණඹක් ඵ පිළින්මන්ද; 

 (ii) එමේ නේ, ඇඹට න්දි මුදරක් මවීභටත්, ියඹ ිණඹ 
සහියඹහමේ භයණ වතිඹ රඵහ දීභටත් පිඹය 
න්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

 

டற்தநரறல் ற்தம் ல பதோன அதறறதத்ற 

அமச்சமக் மட்ட றணர: 

(அ) (i) 2000.11.29ஆந் றற றதமரமன தறமச 

டல் ல்மனறல் தங்ரத் ரக்குலுக்கு 

இனக்ரற "துரரற" ணப்தடும் லன்தறடிப் தடகு 

அறமடந்து, அறததந் லணர்ள் 

ரரற்மதரணரர்ள் ன்தமத்ம்; 

 (ii) டற்தநரறல் ற்தம் ல பதோனங்ள் 

றமக்பத்றன் தறப்தரபர் ரம் றத. ேல. 

தறமசண, து ධීජමද/ළ/02/06ඩීකර් ஆம் இனக் 

2003.01.10ஆம் றற டித்றல், மற்தடி 

சம்தம் உண்மரணதணவும் குநறப்தறட்ட 

லணர்பறன் ங்றரழ்மரதக்கு ஷ்டஈடு 

ங்குது உந்தணவும் 

ற்தக்தரண்டுள்பரர் ன்தமத்ம்; 

 (iii) ரரற்மதரத்ள்ப லணர்பறல் குரம 

தரன் தறத்ண ன்ததக்கு இதுமறல் 

ஷ்டஈடு அல்னது ச் சரன்நறழ் 

ங்குற்ரண டடிக்மள் மற் 

தரள்பப்தடறல்மன ன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) றத. தறத்ணறன் றம மணற, றதற 

ம.ம். தறரறதேட் ரந்ற, தொன்ணரள் சணரறதற 

ற்தம் தொன்ணரள் அமச்சதக்கு 

ளத்துதோனர மன்தொமநதௌட்மடச் 

சர்ப்தறத்மதரறலும், இது தரடர்தறல் 

றரரண டடிக்மததுவும் 

மற்தரள்பப்தடரம தரரறமரர் 

அலறரகும் ன்தம ற்தக்தரள்ரர; 

 (ii) ஆதணறல், இதக்கு ஷ்டஈடு 

தசலுத்துற்கும் றத் தமட 

ச் சரன்நறம ங்குற்கும்  

டடிக்ம மற்தரள்ரர; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a)  Is he aware that  - 

 (i)  the fishing boat named “Thushari” was 
subjected to terrorist attack on 29.11.2000 

at the sea along Trincomalee area and in 

that attack the boat was destroyed and the 

fishermen on board went missing; 

 (ii)  the Director General of the Department of 

Fisheries and Aquatic Resources Mr. G. 

Piyasena in his letter No. ධීජමද/ළ/02/06 

ඩීකර් dated 10.01.2003 has admitted that 
the aforesaid incident is true and that the 

dependants of the missing fishermen 

deserve receiving compensation; and 

 (iii)  of the dependents of those who went 

missing,  the fisherman named Mr. 

Kumarage Don Piyaratne have neither been 
paid compensation nor been issued with a 

death certificate?  

(b)  Will he inform this House - 

 (i)  whether he admits that it is a grave injustice 
that a fair measure has not been taken in 

that regard despite that the widowed wife 

of  Mr. Piyaratne, Mrs. K.M. Bridget 

Kanthi had submitted written requests to 
the former President and to the former 

Minister; and   

 (ii)  if so, whether action will be taken to pay 

compensation to Mrs. Kanthi and to issue 

her with the death certificate of her 

deceased husband? 

(c)  If not, why? 
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ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභ , ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන 

අභහතයතුභහ මනුමන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය මදනහ. 

(අ)  (i)  මතොයතුරු මනොභළත. 

 (ii)  මතොයතුරු මනොභළත. 

 (iii)  මතොයතුරු මනොභළත. 

(ක)  (i)  මතොයතුරු මනොභළත. 

 (ii)  මතොයතුරු මනොභළත. 

(ඇ)  මතොයතුරු මනොභළත. 

රු ථහනහඹතුභ , රු කනන්ද කුභහයසිරි භන්ත්රීතුභහ 
විසින් අන රද ප්රලසනමේ සිඹලු මොටසරට පිළිතුය රළබී 
තිමඵන්මන් "මතොයතුරු මනොභළත" කිඹරහ. රු භන්ත්රීතුභ , එභ 

 හ මේ පිළිඵ ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි ය න්න තිමඵන මවොභ 
ක්රභඹ තභයි, මේ ඳසුම ේ හර්තහමේ තිමඵන රුණු ටි. ඒ ටි 
භභ කිඹන්නේ. ඔඵතුභහට දළන් ඒ අනු ටයුතු යන්න සිදු 
නහ.   

රු ථහනහඹතුභ , මභභ ප්රලසනඹට අදහශ සිදුවීභ 2000 
ර්මේදී සිදු ව සිදුවීභක් ඵළවින්, 2004 ර්මේ ඳළියණි සුනහිය 
යනඹ මවේතුමන් එට ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික් ධීය 

හර්ඹහරමේ තිබ ලිපිමොනු සිඹල ර විනහල වී ඇත. එඵළවින් 
ඹමථෝක්ත ප්රලසනඹ වහ මතොයතුරු රඵහ දිඹ මනොවළකි ඵ ධීය 
වහ ජරජ ේඳත් මදඳහර්තමේන්තු විසින් දන්හ එන රදී.  

මභභ ධීය ඹහත්රහ ත්රසතහදී ප්රවහයඹක්  හ ත්රිකුණහභරඹ 
මුහුදු සීභහමේදී අනතුයට ඳත්වී ඇති ඵළවින් මභභ ප්රලසනඹ ේඵන්ධ 
මතොයතුරු රඵහ ළනීභ පිණි ්රී රංහමේ නහවි වමුදහඳතියඹහ 

මතින් ලිපිඹක් භඟින් විභසුද, ඹමථෝක්ත ප්රලසනඹ 
ේඵන්ධමඹන් මතොයතුරු මරහශ්ර මනොභළති ඵ නහවි 
වමුදහඳතියඹහ විසින් දන්හ එන රදී. මභභ ප්රලසනඹ භඟින් 
ඹහත්රහ නභක් ඳභණක් දක්හ ඇති අතය, එභ ඹහත්රහමේ හිියරු 

ේඵන්ධ මතොයතුරු කිසික් දක්හ නළත. එමේ හිියරු මවෝ 
ඹළමඳන්නන් ේඵන්ධ මතොයතුරු රඵහ මදන රද්මද් නේ, 
ප්රහමද්ය ඹ මල ේ හර්ඹරඹ භඟින් මවෝ ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික් 

වහය ධීය අධයක්යඹහ භඟින් මතොයතුරු ේඳහදනඹ ය 
ළනීමේ වළකිඹහ ඳතී. ඒ අනු මභභ ප්රලසනඹ වහ ේඵන්ධ ධීය 
හර්ියඹහමේ ඹළමඳන්නන් පිළිඵ මතොයතුරු රඵහ මදන මර 

හචි පිළිතුරු අමප්ක්හ යන රු ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රී මේ.එේ. 
කනන්ද කුභහයසිරි භළතිතුභහ මතින් ලිපිඹක් භඟින් විභසුද, මේ 
න මතක් අදහශ ලිපිඹ වහ එතුභහ ප්රති හය දක්හ නළත. මභභ 

ළටලු භඟින් විභහ ඇති රුණ ේඵන්ධමඹන් මොඹහ ඵළලීභට 
නේ අදහශ හිියරුන් පිළිඵ මතොයතුරු අතයලයඹ. එභ 
මතොයතුරු මනොරළබීභ  හ මභභ ප්රලසනමඹන් විභහ ඇති රුණු 

පිළිඵ මතොයතුරු රඵහ දිඹ මනොවළ.  

ඒ  හ රු භන්ත්රීතුභ ,  ඔඵතුභහ ඒ අදහශ පුද්රඹහ 
ේඵන්ධමඹන් අලය මතොයතුරු ටි මදනහ නේ, මේ ප්රලසනඹට 
පිළිතුයක් න්න පුළුන්. එමවභ නළත්නේ මභොනභ මවේතුක් 

 හත් මේ ප්රලසනඹට පිළිතුයක් රඵහ න්න ඵළරි තත්ත්ඹක් 
තිමඵන්මන්. 

 
ගු මජ්. එේ. ණන්දද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு மே.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

රු ථහනහඹතුභ , මේ සිද්ධිඹ වුමණ් 2000 ර්මේදී. ඒ 
කිඹන්මන් දළනට අවුරුදු 16ට ලින්. නමුත්, මේ ප්රලසනඹට අදහශ 

හන්තහට තභ හධහයණඹක් ඉසට මරහ නළවළ. ඒ හමේභ රු 

ඇභතිතුභහ කිේ විධිඹට ධීය වහ ජරජ ේඳත් 
මදඳහර්තමේන්තුමන් 2003 ර්මේදී උත්තයඹක් එහ තිමඵනහ. 
"මේ සිද්ධිඹ ඇත්ත, මේට මේ මුදර මන්න" කිඹරහ වන් 
ය දිහඳතියඹහට එව එභ ලිපිඹ භමේ ශඟ තිමඵනහ. මේ 

ඔක්මෝභ ලිපි මල න එදහ මේ ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් ශ මරහමේ 
භභ බහය දුන්නහ.  

ඊට අභතය, 2000 ර්මේ ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික් ධීය 

යහප්ති හර්ඹහරමේ භවජන ඳළියණිලි මඳොමතන් රඵහ ත් 
උපුටනඹක් ද භභ ඉදිරිඳත් ශහ. ඊට අභතය, මරසථහන 
මඳොලීසිමේ අඳයහධ මතොයතුරු ටවන් මඳොමතන් ත් උපුටනඹක් 

ද භභ ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ 2000 ර්මේදීයි. ඒ කිඹන්මන් මේ 
සිද්ධිඹ සිදුව භන්භ හමේයි. මේ හන්තහ විවිධ අසථහර 
ජනහධිඳතිරුන්ට මේ හයණහ ළන දළනුේ දීරහ තිමඵනහ. 

නමුත්, ඒ හන්තහට මේ නමතක් ඒ ේඵන්ධමඹන් කිසිභ 
උත්තයඹක් රළම රහත් නළවළ; හධහයණඹක් ඉසට මරහත් නළවළ; 
න්දි මුදරක් රළම රහත් නළවළ. අභ ලමඹන් තභන්මේ 
සහියපුරුඹහමේ භයණ වතිඹත් න්න ඇඹට අසථහ 

රළම රහ නළවළ.  ඕනෆ නේ රු ඇභතිතුභහ කිඹපු විධිඹට භභ මේ 
විසතය සිඹල රභ නළත තහක් රඵහ මදන්නේ. ඒ යන්න භට 
පුළුන්. මභොද, මේ නයහඹ ඳත්රඹට මේ ප්රලසනඹ කමේ  මදම  

තහටයි, රු ථහනහඹතුභ . මේ ප්රලසනඹට උත්තයඹක් 
මනොරළබීභ මේ හන්තහට යන භව අඳයහධඹක්. මභොද, මේ 
ශභයි වඹ මදමනක් ඉන්න භක්. ඒ  හ මේ හන්තහට 

හධහයණඹක් ඉසට යරහ මදන්න කිඹරහයි භභ ඉල රන්මන්. 

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභ , එතුභහමන් විභහ සිටින මතොයතුරු 

 ටි මදන්නේ කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. ඒ මතොයතුරු එතුභහ අදහශ 
අභහතයහංලඹට රඵහ දුන්නහ නේ මේ ප්රලසනඹ වි මනහ. 

 
ගු මජ්. එේ. ණන්දද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு மே.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

භභ ඒ යන්නේ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
බ හිර ඉ්දදීය  මකොමදේ දඳ ක  St. Kitts වශ 
Nevis යන වහථළනල වංචළර: ලෆය ව මුදල්  

மற்றந்றத் லவுள், St. Kitts ற்தம்  Nevis க்ரண 

சுற்தனர: தசனறட்ட தம் 
TOURS TO WEST INDIAN ISLANDS, ST. KITTS AND NEVIS: 

MONEY SPENT 

      
    328/’15 

4. ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
     (ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

     (The Hon. Sunil Handunnetti) 

ක්රීඩහ අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) 2018 මඳොදුයහජය භණ්ඩර ක්රීඩහ උමශර ්රී රංහට රඵහ 
ළනීභ මනුමන් සිදු යන රද පර් ප්ර හය ව 
අමනකුත් හර්ඹඹන් වහ ඳසු ිණඹ යජමේ භළදිවත්වීමභන් 
මුදල  එතු ය ඇති ඵ එතුභහ දන්මනහිද?  

(ක) (i) එමේ එතු යන රද මුදල  බහවිත යියන්, ඵටහිය 
ඉන්දීඹ  මොමදේ දඳත්, St. Kitts ව Nevis ඹන 
සථහනර ං හයඹන් ංවිධහනඹ යනු රළබුමේද;  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 (ii) එමේ නේ, ඊට වබහිණ වන්මේ නේ ව ළඹ ව 
මුළු මුදර මර්ද; 

  (iii) මභභ මුදල  මඹොදහ  ියන් මවීේ යන රද 
පුද්රයින්මේ නේ ව මව මුදර මන් මන් 
ලමඹන් මර්ද; 

 (iv)  මේ ේඵන්ධමඹන් මරය අඳයහධ විභර්ලන 
 මොේමහඹට ඉදිරිඳත් ය ඇති ඳළියණිල මල  
විභර්ලන හර්තහ ඉදිරිඳත් යන්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

றமபரட்டுத்துமந அமச்சமக்  மட்ட றணர:  

(அ) 2018 ததரதுனர ரடுபறன் றமபரட்டு 

றரம இனங்மக்குப் ததற்தக்தரள்ற்ர 

மற்தரள்பப்தட்ட தொன்கூட்டி தறசர ற்தம் 

மண தறளுக்ரக் டந் அசரங்த்றன் 

மனதௌட்டுடன் தம் மசரறக்ப்தட்டுள்பம அர் 

அநறரர? 

(ஆ) (i) அவ்ரத மசரறக்ப்தட்ட தத்மப் தன் 

தடுத்ற மற்றந்றத் லவுள், St. Kitts ற்தம்  

Nevis  ஆற இடங்ளுக்குச் சுற்தப்தங்ள் 

எளங்கு தசய்ப்தட்டர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அறல் தங்மற்நர்பறன் ததர்ள் 

ற்தம் தசனறடப்தட்ட தரத்த் தரம ரது 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) இந்ப் தத்மப் தன்தடுத்றக் தரடுப்தணவு 

மபச் தசய்துள்ப ஆட்பறன் ததர்ள் ற்தம் 

தசலுத்ப்தட்ட தரமள் ணறத்ணறம 

ரம ன்தமத்ம்; 

 (iv) இது தரடர்தர றறக் குற்நப் தைனணரய்வுப் 

தறரறவுக்கு சர்ப்தறக்ப்தட்டுள்ப தொமநப்தரட்டின் 

தைனணரய்வு அநறக்மமச் சர்ப்தறப்தரர 

ன்தமத்ம்; 

அர் இச்சமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Sports: 

(a)  Is he aware that with the involvement of the 
previous Government, money has been collected 

for prior propaganda activities and the other 

affairs, so as to make Sri Lanka, the host country 

in the Commonwealth Games 2018? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   whether tours were organized to West 
Indian Islands, St. Kitts and  Nevis, with the 

money, so collected; 

 (ii)   if so, the names of the participants and the 

total expenditure; 

 (iii)   separately, the names of the persons who 

were paid and the amounts paid; and 

 (iv)   whether the investigation report that was 

prepared on the complaint lodged with the 
Financial Crimes Investigation Division in 

this regard, will be submitted? 

(c)  If not, why? 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
රු ථහනහඹතුභ , ප්රලසනඹට පිළිතුය මභමේඹ. 

(අ) ඔේ. 

(ක) (i) ඔේ. 

 (ii) ඇමුණුභ "අ" ඵරන්න. 

 (iii) ඇමුණුභ "ක" ඵරන්න. 

 (iv) ඔේ. මේ පිළිඵ භව ඵළංකු විසින් ය ඇති 
ඳළියණිල ර පිළිඵ මරය අඳයහධ විභර්ලන 
මොේමහඹ මන ඇති රිඹහ භහර් පිළිඵ 
හර්තහ ඇමුණුභ "ඇ" මර දක්හ ඇත. මේ 
පිළිඵ තදුයටත් විභර්ලන ටයුතු යමන 
ඹනු රඵන ඵ වන් ය ඇත.   

(ඇ) ඳළන මනොනඟී. 

ඇමුණුේ වභළගත* යිය. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභතිතුභ , අතුරු ප්රලසන අවන්න මේ ඇමුණුේ  හ භට 
පිළිතුය ඳළවළදිලි ය න්න ඵළවළ. භභ ඔඵතුභහමන් දළන න්න 
ළභළතියි (ක) (ii) ඹටමත් අහ ඇති, "එමේ නේ, ඊට වබහිණ 

වන්මේ නේ ව ළඹ ව මුළු මුදර මර්ද?" කිඹන ප්රලසනමේදී 
වබහිණ ව පිරි නේ වළටිඹට නළතත්, මොඳභණ ප්රභහණඹක්ද 
කිඹරහ. ඊශඟට ළඹ ව මුළු මුදර මොඳභණද කිඹරහ. 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභ , එභ ං හයඹ වහ වබහිණ ව පිරි 

140ක් විධිඹට පිළිතුමර් වන් ය තිමඵනහ. මුළු මුදර වළටිඹට 
වන් න්මන් 4,43,100.00ක් මරටයි. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

443,100ක්, 140 මදමනකුට! 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ. අඳට දීරහ තිමඵන මතොයතුරු අනුයි භහ කිඹන්මන්.  

3,165.00 ණමන් තභයි 140මදනහටභ දහරහ තිමඵන්මන්. ඒයි 
තිමඵන ප්රලසනඹ. 

1615 1616 

[රු සු ල  වඳුන්මනත්ති භවතහ  

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ කිඹන්මන්, මඩොරර්ද, රුපිඹල  ියලිඹනද, රුපිඹල ද? 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රුපිඹල . 
 

ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
( ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ මන්න ඵළවළ මන්, රු ඇභතිතුභ . 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මේ මතොයතුරු අඳට භව ඵළංකුමන් තභයි දීරහ තිමඵන්මන්. ඒ 

දුන් මතොයතුරු අනුයි කිේමේ. 

 

ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඵටහිය ඉන්දීඹ මොමදේ දඳත්රට ිණහිල රහ, ඒ සථහනර 

ං හයඹ යරහ 140මදමනකුට රුපිඹල  4,43,100කින් එන්න 
පුළුන් නේ, වුරුත් ඹයි. 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු භන්ත්රීතුභහ, භට රළම රහ තිමඵන මතොයතුරු එේමේ භව 

ඵළංකුමන්. ඒ මතොයතුරු භත තභයි පිළිතුරු  දුන්මන්. මභොද, 
මේහ අභහතයහංලමේ තිමඵන මතොයතුරු මනොමයි. මේ භව 
ඵළංකු විසින් භට එන රද මතොයතුරු. ඒ මතොයතුරු ඳදනේ 
යමන තභයි  භභ මේ උත්තයඹ මදන්මන්.  

 

ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මේ ඉතහභ ළයදි මතොයතුයක්. ඔඵතුභහ මවොඹහ ඵරන්න ඒ 
ළන. 

ඊශඟට, (ක) (iii) ඹටමත් අහ ඇති, මභභ මුදල  මඹොදහ 

 ියන් මවීේ යන රද පුද්රයින්මේ නේ ව මව මුළු මුදර 
තිමඵනහද? 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ. රුපිඹල  35,86,12,718.52යි. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ නේ  ළයදි ඇති කිඹරහ හිතන්න පුළුන්. 

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ හරමේ හමේ- [ඵහධහ කිරීභක්  

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහට ඩහ භමේ ණන් දළනීභ ටික් මවොයි. ඔඵතුභහට 

ණන් ඵළරි  හ මන් passports මදක් තිඹහ මන ඉන්මන්. 
 

ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභ , එතුභහ රඵහ දුන් පිළිතුමයන් ෆහිභට 
ඳත් මන්න පුළුන්භක් නළවළ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ ඒ ළන මවොඹරහ- 
 

ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රුපිඹල  මෝටි 35ක් හමේ විලහර මුදරක් විඹදේ මරහ 

තිමඵනහ නේ ඒක බරඳතෂ කළරණයක්. 140මදමනකු ඵටහිය 
ඉන්දීඹ මොමදේ දඳත්රට ිණහින් රුපිඹල  වහයරක්ඹක් හමේ 
මඳොඩි මුදරක් නේ  විඹදේ යරහ නළතු ඇති, අ හර්ඹමඹන්භ. 

මේ ේඵන්ධමඹන් විමලේ ඳරීක්ණඹක් යන්න අලය 
මනහ, රු ථහනහඹතුභ . මභොද, මවේතු කිඹනහ නේ, 
මඳොදු යහජය භණ්ඩර ක්රීඩහ උමශරක් අඳට මඳමනන මතක් 
භහනඹ රළම රහත් නළවළ. එළ  මදඹට විලහර ලමඹන් මුදල  
නහසති කිරීභක් සිද්ධමරහ තිමඵන ඵ නේ ඉතහ ඳළවළදිලියි. 
මේට ේඵන්ධ වුණු අඹ වුද, මේහ ංවිධහනඹ යන්න 
අනුභළතිඹ ත්මත් මොමවොභද ව මේ විඹදේ ශ මුදල  
මඹමදේමේ හමන්ද කිඹන හයණහ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් 
යන්න අලයයි, රු ථහනහඹතුභ . 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ හයණඹ මමයහි අධහනඹ මඹොමු යන්න, රු 
ඇභතිතුභහ. 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභ , මේ සිඹල ර ය තිමඵන්මන් ක්රීඩහ 

අභහතයහංලමඹන් මනොමයි. මභඹ ක්රීඩහට ේඵන්ධ හයණඹක් 
තභයි. වළඵළයි, මේ ම නුමන් ටයුතු යන්න කීඳ මදමනක් ඳත් 

යරහ ඉන්නහ. ඒ අඹ තභයි මේ ළඩ ටයුතු යමන ිණහිල රහ 
තිමඵන්මන්. විමලේමඹන්භ ්රී රංහ භව ඵළංකු මේ ඒ හරමේ 
හිටපු අධයක්තුභන්රහ හමේ ේටිඹ තභයි මේමක් ඉන්මන්. 

ඇත්ත ලමඹන් භව ඵළංකුමන් තභයි ේපර්ණමඹන් මේ - 
[ඵහධහ කිරීභක්  නමුත් ප්රලසනඹ මේයි. මේ ළන භට ඳරීක්හ 
යන්න ඵළවළ. 

රු සු ල  වඳුන්මනත්ති භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහ 'මෝප්' එමක් 
බහඳතිතුභහ විධිඹට 'මෝප්' එට ඒ  රධහරින් මනළල රහ මේ 
ළන ථහ යන්න  පුළුන් මේවි, රු සු ල  වඳුන්මනත්ති 
භන්ත්රීතුභහ. ඒ  රධහරින් 'මෝප්' එට මනළල රහ මේ ප්රලසනඹ 
ළන මනභ ථහ යන්න පුළුන්, රු ථහනහඹතුභ . 
මභොද, තළන් තළන්රට දීරහ තිමඵන ල ලිලින් තභයි මේ ළඩ 
පිළිමශ සිදුමරහ තිමඵන්මන්. ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ විධිඹට මේට 
ේඵන්ධමරහ නළවළ, රු ථහනහඹතුභ . ඒ  හ රළමඵන 
මතොයතුරු ටි ක්රීඩහ අභහතයයඹහ විධිඹට භභ අයමන ඔඵතුභහට 
රඵහ මදන එ තභයි භට දළන් යන්න ඉතුරුමරහ තිමඵන්මන්. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු සු ල  වඳුන්මනත්ති භන්ත්රීතුභහට එමවනේ අපි මඹෝජනහ 
යනහ, ඒ ළන මවොඹහ ඵරන්න කිඹරහ. 

 

ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ප්රලසනඹ අවපු මනහමන් ප්රලසනඹට උත්තයඹක් රඵහමන 

වරි ඹන්මන් නළවළ, රු ථහනහඹතුභ . 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහත් ඒට උත්තයඹක් රඵහ දුන්නහ. 
 

ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභතිතුභ , රුපිඹල  මෝටි 35ක් විතය විඹදේ ය අමප් 
යමේ ප්රමුතහමේ තිමඵන අලයතහක්ද  මේ ය තිමඵන්මන් 
කිඹහ භහ ඔඵතුභහමන් අවනහ. ඒ හමේභ අභහතයතුභහ රඵහ 
දුන්නු උත්තයඹට අනු 140 මදමනකු ඵටහිය ඉන්දීඹ මොමදේ 
දඳත්රට ිණහිල රහ මභොනහද  මශේ? ඒ මනුමන් යපු ළඩ 
පිළිමශක් තිමඵන්න එඳහ ඹළ. මඳොදු යහජය භණ්ඩර ක්රීඩහ 
උමශරක් අමප් යටට රඵහ න්න කිඹරහ ිණහිල රහ 140 මදමනකුට 
එමවේ යන්න මදඹක් තිමඵනහද? 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ මඹෝජනහ යන්මන් රු ථහනහඹතුභ , - 

 

ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මේ මනුමන් හධහයණත්ඹක් ඉසට මන්න ඕනෆ. නටපු 
නළටුභකුත් නළවළ - මඵමර් ඳළුකුත් නළති ණනට තභයි මේ 
ටයුතු සිදු මන්මන්. ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ වළටිඹට මේ ළන 
ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න කිඹරහයි භභ කිඹන්මන්, රු 
ථහනහඹතුභ . අභහතයතුභහ ඒ මනුමන්  සි ඵරධහරිමඹක් 
ඳත් යන්න. 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු භන්ත්රීතුභහ, භට මේට භළදිවත් මන්න ඵළරි මේ භමේ 

අභහතයහංලඹ ඹටමත් ඳරිඳහරනඹ වුණ රිඹහදහභඹක් මනොන 
 යි. අමප් අභහතයහංලමේ කිසිභ මමනක් මේ ටයුතුරට 
ේඵන්ධමරහ හි ටපු නළති ඵ භභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. 
ඔඵතුභහ මේ ප්රලසනඹ ක්රීඩහ ේඵන්ධමඹන් අවපු  හ තභයි භට 
මේ ප්රලසනඹට උත්තය මදන්න සිදුමරහ තිමඵන්මන්. ඳළවළදිලිභ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ මේ ටයුත්තට ේඵන්ධ නළවළ.  

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ක්රීඩහ තයහලිඹක්, - 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ேமச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ක්රීඩහ තයහලිඹ භව ඵළංකු විසින් ංවිධහනඹ යන රද 

ක්රීඩහ තයහලිඹක්. ඒයි භට තිමඵන ප්රලසනඹ, රු 

ථහනහඹතුභ . භට ඒට අභහතයහංලඹ විධිඹට උත්තය මදන්න 

ඵළරි ප්රලසනඹක් තභයි තිමඵන්මන්. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. මඵොමවොභ සතුතියි. 

ප්රලසන අං 10.  
 
ඊට ප්රථභමඹන් මේ අසථහමේදී රු  මඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. 
 

අනතුුල ගු කථළනළයකතුමළ මූළවනමය්ද ඉල ක වුමය්ද  
නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ [ග  ු ිනංග සුමිනඳළ මශතළ] 
මූළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள் அக்றரசணத் 

றணறன்த அனம, தறறச் சதரரர் அர்ள் [ரண்தைறகு றனங் 

சுறதரன] மனம றத்ரர்ள்.  

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 

Chair. 

 
මෆදමඳරදිගදී මියගිය  රී ළංකික රමිකය්ද: විවහතර  

த்ற றக்கு ரடுபறல் றத் இனங்மத் 

தரறனரபர் : றதம் 
DECEASED SRI LANKAN MIGRANT WORKERS IN THE 

MIDDLE EAST: DETAILS 
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10. ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
     (ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

       (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 විමද්ල රැකිඹහ අභහතයතුියඹමන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්හ ය 
ඳව හරඹ තුශ භළදමඳයදි රහඳඹට අඹත් 
යටල රදී ියඹිණඹ ල ර ී රහංකි පුයළසිඹන් 
ංයහ, එක් එක් යට අනු මන් මන් 
ලමඹන් මොඳභණද; 

    (ii) ඔවුන්මේ නේ, ඹ, ල ර ීරංහමේ ඳදිංචි ලිපිනඹ 
වහ උක්ත යටල හි දී යන රද රැකිඹහ මර්ද; 

      (iii) මභභ පුද්රයින්මේ භයණරට කන්නතභ 
මවේතු මර්ද; 

 (iv) ඔවුන් මනුමන් යජඹ රඵහ දුන් වන මර්ද; 

 ඹන්න එතුියඹ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

 

(ක) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්හ ය 
ඳව හරඹ තුශ භළදමඳයදි රහඳඹට අඹත් 
යටල රදී පර්ණ ව අර්ධ කඵහධිත තත්ත්ඹට 
ඳත් ව ල ර ීරහංකි පුයළසිඹන් ංයහ, එක් එක් 
යටට මන් මන් ලමඹන් මොඳභණද;  

 (ii) ඔවුන්මේ නේ, ඹ, ල ර ී රංහමේ ලිපිනඹ වහ 
උක්ත යටල හි දී ඔවුන් යන රද රැකිඹහ 
මර්ද; 

 (iii) මභභ පුද්රයින් කඵහධිත වීභට මවේතු මර්ද; 

 (iv) ඔවුන් මනුමන් යජඹ රඵහ දුන් වන මර්ද; 

 ඹන්නත් එතුියඹ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
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தபறரட்டு தரறல்ரய்ப்தை அமச்சமக் மட்ட றணர:  

(அ) (i) 2010.01.01 ஆம் றற தரடக்ம் 2014.12.31 

ஆம் றற மறனரண ந்ரண்டு ரனப் 

தகுறறல் த்ற றக்குப் தறரந்றத்றலுள்ப 

ரடுபறல் றத் இனங்மப் தறமசபறன் 

ண்றக்ம எவ்தரத ரட்டின்தடி ணறத் 

ணறர த்மணதன்தமத்ம், 

 (ii) இர்பது ததர், து, இனங்மறல் சறத் 

தொரற ற்தம் மற்தடி ரடுபறல் தைரறந் 

தரறல் ரமதன்தமத்ம், 

 (iii) இந் ஆட்பறன் ங்ளுக்ரண அண்றத் 

ரங்ள் ரமதன்தமத்ம், 

 (iv) இர்ள் சரர்தர அசரங்ம் ங்றத்ள்ப 

றரங்ள் ரமதன்தமத்ம், 

அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2010.01.01 ஆம் றற தரடக்ம் 2014.12.31 

ஆம் றற மறனரண ந்ரண்டு ரனப் 

தகுறறல் த்ற றக்குப் தறரந்றத்றலுள்ப 

ரடுபறல் தொளமர அல்னது தகுறபறல் 

அங்வீண றமனமக்குள்பரற இனங்மப் 

தறமசபறன் ண்றக்ம எவ்தரத ரட்டின் 

தறரம் ணறத்ணறர த்மண 

தன்தமத்ம், 

 (ii) இர்பது ததர், து, இனங்மறல் சறத் 

தொரற ற்தம் மற்தடி ரடுபறல் மற் 

தரண்ட தரறல் ரமதன்தமத்ம், 

 (iii) இர்ள் அங்வீணமடந்ற்ரண ர 

ங்ள் ரமதன்தமத்ம், 

 (iv) இர்ள் சரர்தர அசரங்ம் ங்றத்ள்ப 

றரங்ள் ரமதன்தமத்ம், 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Foreign Employment: 

(a)  Will she inform this House- 

 (i)  separately, in respect of each country, the 
number of Sri Lankan citizens who have 

died in countries of the Middle East region 

during the five-year period from 01.01.2010 

to 31.12.2014;  

 (ii)   their names, ages, addresses in Sri Lanka 

and the jobs engaged in the above countries;  

 (iii)   the immediate reasons for their deaths; and 

 (iv)   the relief granted for them by the 

Government?   

(b)  Will she also inform this House- 

 (i)   separately, in respect of each country, the 

number of Sri Lankan citizens who have 

become fully or partially disabled in the 
countries of the Middle East region during 

the five-year period from 01.01.2010 to 

31.12.2014;  

 (ii)   their names, ages, addresses in Sri Lanka 

and the jobs engaged in the above 
countries;  

 (iii)   the reasons for their becoming disabled; and 

 (iv)   the relief granted for them by the 

Government?   

(c)   If not, why?  

 
ගු තතළ අතුමකෝර මශ කමිය (විමද් රැකියළ 

අමළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமரன - வவளிநாட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்தை அமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

මභමේඹ.  

(අ) (i) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ii)  ඇමුණුභ 01හි දක්හ ඇත. 

 (iii) ඇමුණුභ 01හි  vi න තීරුමේ දක්හ ඇත.  

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභතිතුියඹ, භයණරට මවේතු? 
 

ගු තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
හභහනයමඹන්, අනතුරු. සහබහවි ව භහර් අනතුරු ළ  

මද්ල   හ සිදුව අනතුරු.   
 

(iv) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 න දින දක්හ 
භළදමඳයදි රහඳඹට අඹත් යටර මේඹ යියන් සිටිඹදී 
ියඹිණඹ ශ්රියයින් වහ ්රී රංහ විමද්ල මේහ  යුක්ති 
හර්ඹහංලඹ භඟින් රඵහදුන් වනඹන් පිළිඵ මතොයතුරු 
ඇමුණුභ 02 ඹට මත් වන් ය ඇත.  

1621 1622 

යට 2010 2011 2012 2013 2014 

යිප්රස 8 4 4 1 5 

ඊජිප්තු - 1 - - 2 

මජෝර්දහනඹ 18 13 13 13 9 

වුදි 
අයහම ඹ 

120 121 130 129 120 

කුමේේ 67 54 41 38 60 

මරඵනන් 11 12 14 11 6 

ඕභහන් 8 6 7 8 6 

ටහර් 52 43 32 39 57 

එක්ත් 
අයහම  එමීර් 
යහජයඹ 

30 32 27 25 28 

ඵවමර්න් - - 2 5 6 

ඊශ්රහඹල  1 - 2 1 1 

ඉයහඹ - - - - 1 



ඳහර්ලිමේන්තු 

 

(ක)  (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්හ හරඹ 
තුශ භළදමඳයදි රහඳඹට අඹත් යටරදී මේමේ 
 යුක්ත සිටිඹදී පර්ණ වහ අර්ධ කඵහධිත 
තත්ත්ඹට ඳත්ව ශ්රියයින් අතුරින් න්දි  රඵහ 
ළනීභ වහ හර්ඹහංලඹට ඉදිරිඳත් න රද 
මතොයතුරුරට අනු න්දි මවීේ සිදු යනු රළබ 
ශ්රියයින්මේ ංයහ 294කි. (යක්ණ මඹෝජනහ 
ක්රභඹ වහ මේ සුඵහධ අයමුදර භඟින්)  

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ිණඹ අවුරුද්මද්ද, නළත්නේ අවුරුදු ඳමවේභද? 
 

ගු තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අවුරුදු ඳමවේභ. 
 (ii) ඇමුණුභ 03හි වන් ය ඇත.  

 (iii) ඇමුණුභ 03හි වන් ය ඇත.  

 (iv) ඇමුණුභ 03හි වන් ය ඇත.  
 

(ඇ) අදහශ මනොමේ. 
 

ඇමුණුභ වභළගත* යිය. 
 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

(ක)  (iii), (iv) භට පිළිතුයක් දුන්මනොත් ප්රභහණත්.  

ගු තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
(ක)  (iii) කඵහධිතවීභට මවේතු තභයි ලින් වන් ශ මවේතු. 

එනේ මනොමඹකුත් අනතුරු. භවය මරහට සහබහවි 
රුණු භත සිදු වුණු අනතුරු. ඒ හමේභ ර්භහන්තර 
මේමේ  යත මද්දී සිදු  වුණු අනතුරු.  

(ක) (iv)ඒහට එ එ විධිඹට වන රරහ තිමඵනහ. 
විමලේමඹන්භ න්දි මුදල  වළටිඹට මහ තිමඵනහ. 
යක්ණ මුදල  වළටිඹට රඵහ දීරහ තිමඵනහ. එ එ 
විධිඹට මහ තිමඵනහ. 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , භමේ ඳශමුළ  අතුරු 

ප්රලසනඹ මභඹයි.  

2010 සිට 2014 දක්හ භළදමඳයදි රහඳමේ ්රී රහංකි 
පුයළසිඹන් ියඹ ඹහභත්, ඒ හමේභ පර්ණ වහ අර්ධ කඵහධිත 
තත්ත්ඹට ඳත්වීභත් කිඹන හයණමේදී, ඔඵතුියඹ දුන්නු 
මතොයතුරු අනු ඵළලුහභ ක්මේේ, වුදි අයහම ඹ, ටහර් ව 
එක්ත් අයහම  එමීර් යහජයමේ, ළපී මඳමනන ංයහත්භ 
ළඩිවීභක් තිමඵනහ. ඒහමේ ඉන්න අමප් පිරිත් ළඩියි තභයි. 
වළඵළයි, මේ පිරි ළඩිවීභට අභතය සුවිමලේ තත්ත්ඹකුත් 

ඵරඳහ තිමඵනහද? ඒ කිඹන්මන් වහේපුතුන්මන් සිදුව 
අඩන්මත්ේටේ මවෝ මනත් එළ  සිද්ධීන්  හ ියඹ ිණඹ, පර්ණ 
ව අර්ධ වහ රට ඳත් වුණු පිරිමේ ළඩිවීභක් ළපී 
මඳමනනහද? 

 

ගු තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
එමවභ කිඹන්න අභහරුයි. ියනීභළරුේ ේඵන්ධමඹන් 

ත්තහභ, භවය මේරහට වහේපුතුන්මන් විතයක් මනොමයි, 
මන යටලින් ඇවිල රහ ඉන්න ශ්රියඹන් අතය සිදු වුණු 
ප්රලසනරදීත් ියඹ ිණඹ අඹ ඉන්නහ. ඒ අඹ ේඵන්ධමඹන් නීතිභඹ 

පිඹය අය මන තිමඵනහ. මඵොමවොභ ප්රභහණඹක් තිමඵන්මන් 
අනතුරු  හ ව සහබහවි සිදුව භයණ.  

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , භමේ මදළ  අතුරු ප්රලසනඹ 
මභඹයි.  

අපි හිතමු, ඹේ සිද්ධිඹට මුහුණ මදන හන්තහක් තහනහඳති 

හර්ඹහරඹට එනහ  කිඹරහ. මේ අඹ යන රැවුේ  හර 
තිමඵන ඳවසුේ ව ඒ තුශ තිමඵන තත්ත්ඹන් ඉතහභ නයයි 
කිඹරහ හර්තහ මරහ තිමඵනහ. ඒ  යමේ වහේපුතුන්මන් න 

යදය  හ මවෝ ළඩ යන කඹතනමේ ළටලුක්  හ 
ඳළියමණන ්රී රහංකි හන්තහක් මේහ; පිරිියමඹක් මේහ; 
ඔවුන් මනුමන් තහනහඳති හර්ඹහරඹ භළදිවත් මරහ ඒ අඹ 
තහහලි නතය ය තිමඵන සථහනඹන්හි ඳවසුේ ළඩිදියුණු 

කිරීභට මේහ  යුක්ති හර්ඹහංලඹ ව අභහතයහංලඹ අධහනඹ 
මඹොමුය මේ මර් ප්රතිඳහදනලින් ඒ වහ ටයුතු යන්න 
ඵරහමඳොමයොත්තු මනහද? ඉදිරිමේදී ඒ වහ අධහනඹ මඹොමු 

යනහද? 
 

ගු තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
තහනහඳති හර්ඹහරර තහහලි නහතළන් රඵහ මදන 

"සුයක්හ  හ" මනුමන් සිඹලුභ  විඹදේ දයන්මන් විමද්ල 
මේහ  යුක්ති හර්ඹහංලඹයි. විමද්ල මේහ  යුක්ති හර්ඹහංලමේ 
මුදල ලින් තභයි ඒහ නඩත්තු යමන ඹන්මන්. භට වරිඹටභ 

කිඹන්න ඵළවළ, භවය තළන්ර මේ කිඹපු ර්ර මනොමඹකුත් 
අක්රියතහ සිද්ධ මරහ තිමඵනහ කිඹරහ අඳට හර්තහ මනහ. 
නමුත් භභ කීභක් ඇති කිඹනහ, 2015 ර්මේ සිට මේ 
නතුරු ඒ ටයුතු ේඵන්ධමඹන් අලය මොඹහ ඵළලීභක් යරහ 

විමද්ල මේහ  යුක්ති හර්ඹහංලමේ ලිඹහ ඳදිංචි මරහ ඹන අඹ 
මනුමන් ඒ අලය ඳවසුේ මඳය ඳරිදිභ ඳඹහ දීරහ, ඒ 
මොල රන්මේ සුයක්ිකතබහඹ තවවුරු යරහ ළඩ යන්න 

ටයුතු ය තිමඵන ඵ. ඒට මනභ මුදල  කිඹරහ මොමවේත් 
මන් මන්මන් නළවළ. විමද්ල මේහ  යුක්ති හර්ඹහංලමේ 
මුදල ලින් තභයි ඒ මමයන්මන්.  

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , භමේ අහන අතුරු 
ප්රලසනඹ මභඹයි. 

දළන් එළ  සථහනඹ සිද්ධ මන ළටලුක්, එමවභ 
නළත්නේ තහනහඳති හර්ඹහරමේ සුබහධන  රධහරින් මවෝ ඒ 

 රධහරින්මන් මන ළටලුක් එතළනටභ ඳළියණිලි යනහට 
ඩහ, ඒ අඹට නතන තහක්ණඹත් එක්, එමවභ නළත්නේ 
දුයථන ඇභතුභකින් වරි අභහතයහංලඹ මවෝ විමද්ල මේහ 

1623 1624 

[රු තරතහ අතුමෝයර භවත්ියඹ  

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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 යුක්ති හර්ඹහංලඹ දළනුත් ශහභ ඳසුවිඳයේ රිඹහලිඹක් වහ 

ළඩ පිළිමශක් තිමඵනහද? මභොද, එතළනට ිණහිල රහ 
පිළියණක් නළත්නේ ථහ යන්න සථහනඹක් තිබුමණොත්, ඒ 
සථහනඹට ථහ ශහභ ඒ අදහශ තළනට භළදිවත්වීභක් යන්න 
පුළුන්. භයණඹක් මේහ, නළත්නේ මේ හමේ ළටලුක් මේහ 

එළ  ළඩ පිළිමශක් තිමඵනහද? මොයි කහයමඹන්ද එභ ළඩ 
ටයුත්ත රිඹහත්භ මන්මන්? මභොද, මඵොමවෝ යටල ර 
ඉන්න අමප් මේ මේවිහන් එළ  හයණහන් පිළිඵ 

දන්මන් නළවළ. එතමොට ඒ අඹමේ රංහමේ ඉන්න ඥහතීන් 
ජනතහ  මඹෝජිතයින්ට තභයි ථහ යන්මන්. මේ ේඵන්ධමඹන් 
අභහතයහංලමේ ව හර්ඹහංලමේ භළදිවත්වීභ මභොක්ද? 

 

ගු තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
භභ විලසහ යනහ, ඔඵතුභහ ඒ යටර තිමඵන ඳරියඹ 

පිළිඵ මවො අමඵෝධඹක් ඇති මේ ප්රලසන අවනහ කිඹරහ. 
මභොද, මේ යටර භවය මරහට දුයථනඹක් ඳහවිච්චි කිරීභ  

අමප් භවය ශ්රියඹන්ට ේපර්ණමඹන්භ තවනේ. ඒහ අඳට 
අයිතිහසිේ වළටිඹට ඉල රන්න පුළුන් මද්ල  මනොමයි.  

භවය අඹට  මභොනභ  මවේතුක්  හත් මෞදි අයහම ඹ 
හමේ යටර දී  ඵහහිය ේඵන්ධේ  ඳළළත්වීභට  පුළුන් 

මන්මන් නළවළ.  විමද්ල මේහ  යුක්ති හර්ඹහංලමේ ලිඹහ ඳදිංචි 
මරහ රැකිඹහට  ිණමඹොත්, ඒ ලිඹහ ඳදිංචි  අංඹත්  එක් ඕනෆභ 
ප්රලසනඹක් ේඵන්ධමඹන් ඕනෆභ මමනකු ළන  මොඹහ ඵළලීේ 

ය අලය ටයුතු යන්න අඳට පුළුන්.  

නමුත් අද මනමොට අඳට තිමඵන ප්රලසනඹ තභයි නීති 
විමයෝධී ඹන අඹ  මනොමඹකුත් අයතළ් ඵරට මුහුණ දුන්නහභ, 

ඒ අඹ  ළන මොඹහ ඵරන්න මමනක් නළතිභ. මේ අඹ ළන 
මොඹහ ඵරන්න ඒ යටර තහනහඳති හර්ඹහරර විමද්ල මේහ 
 යුක්ති හර්ඹහංලමේ මනභ අංලඹක් තිමඵනහ. ඒ අංලඹ 

තිමඹන්මන්  ඒ මනුමන්ඹ කිඹන එ භභ කිඹන්න ඕනෆ.  

 අද අමප් යට  ිය ස ජහහයභ සිද්ධ මන යටක්  වළටිඹට 
එක්ත් ජහතීන්මේ ංවිධහනමඹන් මොඹහ ඵරියන් ඉන්න 

අසථහටත් ඳත් වී තිමඵනහ.   
 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මදන ටඹ.  
 

ප්රලසන අං 1-9/'15- (2),රු (ඩදය) නලින්ද ජඹතිස 

භවතහ. 
 

ගු නිශළල් ගප්ඳ කින  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் னப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , රු (ඩදය) නලින්ද 
ජඹතිස භවතහ  මනුමන්  එභ ප්රලසනඹ භභ අවනහ. 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , නීතිඹ වහ හභඹ ව 

දක්ිකණ  ංර්ධන අභහතයතුභහ මනුමන්  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු 

දීභ වහ ති මද හරඹක් ඉල රහ සිටිනහ.  

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

සිරිමබෝපුර මදමෂ මළධය ප්රහථිය ඳළව:  වහථළඳනය 

சறநறமதரதை றழ் தரறதோன ஆம்த தரடசரமன: 

ஸ்ரதறத்ல் 
SIRIBOPURA TAMIL MEDIUM PRIMARY SCHOOL:  

ESTABLISHMENT 

 332/’15 
5.  ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ (ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළ්ද 

මශතළ මලනුල )                                                               
   (ரண்தைறகு தைத்ற தற - ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். 

சல்ரன் சரர்தர) 

    (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)                                                               
අධයහඳන අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ -(2): 

(අ) (i) වේඵන්මතොට දිසත්රික්මේ, සුනහියමඹන් අතළන් 
ව ඳවුල  නළත ඳදිංචි යන රද සිරිමඵෝපුය 
ේභහනමේ (සුචී ේභහනමේ) ජීත්න මුසලිේ 
දරුන් ට මලි අධයහඳනඹ වළදෆරීභ පිණි මදභශ 
භහධය ප්රහථිය ඳහළරක් සථහපිත කිරීභ සුදුසු ඹළයි 
වේඵන්මතොට අධයහඳන රහඳමේ යුව ියටු 
2009.04.29 දින තීයණඹක් මන තිමඵන ඵත්; 

 (ii) ඒ අනු, වේඵන්මතොට රහඳ අධයහඳන 
අධයක්මේ අං ව/වේ/රහඳ/ළවි01/යුව/08 
වහ 2009.04.29 දිනළති  ර්මද්ලඹ, දකුණු ඳශහත් 
අධයහඳන අධයක් විසින් තභ අං දඳ/ළවි/01 වහ 
2009.06.29 දිනළති ලිපිඹ භිණන් ඳශහත් අධයහඳන 
මල ේමේ අනුභතිඹ වහ මඹොමු යන රද 
ඵත්; 

 එතුභහ දන්මනහිද?  
(ක) (i) ඉවත (අ) (ii) හි වන් හයණඹ ේඵන්ධමඹන් 

මේ නවිට මන ඇති පිඹය වහ එහි ප්රතිඹ 
මර්ද; 

 (ii) අනුභත මඹෝජනහ මභමතක් රිඹහත්භ 
මනොකිරීභට ඵරඳෆ මවේතු මර්ද; 

 (iii) මේ ේඵන්ධමඹන් මර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ භිණන් 
මොඹහ ඵරහ ඒ වහ අලය පිඹය න්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

ல்ற அமச்சமக் மட்ட றணர: 

(அ) (i) அம்தரந்மரட்மட ரட்டத்றல் சுணரறரல் 

இடம்ததர்ந் குடும்தங்ள் லபக் குடிர்த்ப் 

தட்ட சறநறமதரதை றரத்றல் (சுசல றரத்றல்) 

சறக்கும் தொஸ்தம் தறள்மபளுக்கு ஆம்தக் 

ல்றமக் ற்தற்குத் றழ் தரறதோன ஆம்த 

தரடசரமனதரன்மந றதவுது ததரதத்ரண 

தண அம்தரந்மரட்மடக் ல்ற ன 

உட்ட்ட மப்தைக் குள 2009.04.29 ஆம் றற 

லர்ரண  தரன்மந டுத்துள்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) இன்தடி அம்தரந்மரட்மட னப் தறப் 

தரபரறன் இனக்ம் ய/யம்/னரத/தசற/01/

றத/08 ற்தம் 2009.04.29ஆந் றற 

சறதரரறசு, தன் ரரக் ல்றப் தறப்தரபரற 

ணரல் ணது இனக்ம் த/தசற/01 ற்தம் 

2009.06.29ஆந் றற டிம் தோனம் ரரக் 

ல்றச் தசனரபரறன் அங்லரத்றற்ரச் 

சர்ப்தறக்ப்தட்டுள்பது ன்தமத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) மமன (அ)(ii) இல் குநறப்தறடப்தட்ட றடம் 

தரடர்தர இதும டுக்ப்தட்டுள்ப 

டடிக்ம ற்தம் அன் தொன்மணற்நம் ரது 

ன்தமத்ம்; 
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 (ii) அங்லரறக்ப்தட்ட தொன்தரறவு இதும 

மடதொமநப்தடுத்ப்தடரமக்கு 

துரமந் ரங்ள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) இது தரடர்தர றல் அமச்சுதோனம் 

ஆரய்ந்து தரர்த்து அது தரடர்தரத் 

மமரண டடிக்ம டுக்ப்தடுர 

ன்தமத்ம் 

 அர் இச்சமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
  
asked  the  Minister of Education: 

(a)  Is he aware that,- 

 (i)   the Structural Committee of Hambanthota 

Education Zone has taken a decision that it 

was appropriate to establish a Tamil 
Medium Primary School to provide primary 

education for the Muslim children living in 

Siribopura (Suchi Village), the village 

where the families displaced by the tsunami 
in the Hambanthota District were resettled; 

and 

 (ii)   the recommendation of the Zonal Director 

of Education of Hambanthota bearing No. 

H/Ham/Zonal/Savi 01/Struc./08 and dated 

29.04.2009 was referred by the Southern 
Provincial Director of Education through 

his letter bearing No. SP/Savi 01 dated 

29.06.2009 for the approval of the 

Provincial Secretary of Education? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the steps taken  and the progress with 
respect to the matter mentioned in (a) (ii) 

above; 

 (ii)   the reasons for not implementing the 

proposal that had been approved; and 

 (iii)   whether the line ministry would look into 

this matter and take the necessary steps in 

this regard? 

(c)  If not, why? 
 
 

ගු අකි විරළජ් කළරියලවේ මශතළ (අධයළඳන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறசம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
රු  මඹෝජය  ථහනහඹතුභ , එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ 

වභළගත*යනහ.  
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்ப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)     යුව ියටු විසින්  ර්මද්ල ය ඇත.   

      (ii)     එභ යුව  ියටු   ර්මද්ලඹ, දකුණු ඳශහත්  අධයහඳන 
අධයක්  විසින් 2009.06.29  දින  දකුණු ඳශහත් අධයහඳන 
මල ේමේ අනුභතිඹ වහ  මඹොමු ය ඇති  අතය,  ඒ 
වහ  දකුණු  ඳශහත් අධයහඳන මල ේ විසින්  දඳ/
අ/23/69 වහ 2010.07.21 දිනළති ලිපිඹ  භිණන් අනුභතිඹ  රඵහ 
දී ඇත.   (ඇමුණුභ 01 )* 

(ක)   (i)     මභභ  ඳහර  ව/මුසලිේ  ප්රහථිය  විදුවර නියන් 
2016.01.04 දින කයේබ ය  ඇත. (ඇමුණුභ  02)*  
(ඇමුණුභ 03)* 

  ඒ අනු  ඳහමල  ත්භන් විදුවල ඳති මර  එේ 
අයි.එන්.අයි. රීේ භවතහ  ටයුතු යන අතය ත්භන්  
ගුරු ංයහ 02කි.  

  දළනට ඳහර මොඩනළඟිලි 01කින් යුක්ත  න අතය  
කයේබ  ඳන්ති ංයහ 01ක් වහ  එහි ත්භන් සිසුන් 
ංයහ 15කි. ජරඹ,විදුලිඹ,  කදි මුලි ඳවසුේ රහ 
ඇත. (ඇමුණුභ 04)* 

    (ii)  අදහශ මනොමේ. 

      (iii)      අදහශ මනොමේ. 

(ඇ)  අදහශ මනොමේ.  

 
ළභ බන රළජය ණයතන: මඳෞද්ගීකකරණය 

இனரதலட்டுறன்ந அச றதணங்ள் : 

ணறரர்ரக்ல் 
PROFIT-MAKING GOVERNMENT INSTITUTIONS: 

PRIVATIZATION 
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6. ගු එවහ. සී. මුතුකුමළරණ මශතළ (ගු උදය ප්රභළ ක 

ගේම්දිළ මශතළ මලනුල )      
       (ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர - ரண்தைறகு உ 

தறதரத் ம்ன்தறன சரர்தர)   

     (The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila)                    
යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ- 

(2): 

(අ) (i) ලිේමයෝ ෆස භහභ ව රංහ මයෝවර (Lanka 
Hospitals) මඳෞද්ලීයණඹ කිරීභට යජඹ 
තීයණඹ ය තිම් ද; 

      (ii) රහබ රඵන යහජය කඹතනද මඳෞද්ලීයණඹ 
කිරීභට යජමේ අධහනඹ මඹොමු වී තිම් ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ක) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
அச தரறல்தொற்சறள் அதறறதத்ற அமச்சமக் 

மட்ட றணர: 

(அ) (i) தட்மநர மஸ் ம்தணறமத்ம் னங்ர தயரஸ் 

தறட்டல்மமத்ம் (Lanka Hospitals) ணறரர் 

ரக் அசரங்ம் லர்ரணறத்துள்பர; 
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[රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ  

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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 (ii) இனரதலட்டுறன்ந அசரங் றதணங்மபத் 

ணறரர்ரக் அசரங்ம் ணம் தசலுத்ற 

த்ள்பர; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Enterprise Development :  

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   whether Government has taken a decision 

to privatize Litro Gas Company and Lanka  

Hospitals; and  

 (ii)   whether Government   draws its  attention  

to privatize profit-making state institutions 
as well?   

(b)  If not, why? 
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , යහජය යහඹ ංර්ධන 
අභහතයතුභහ මනුමන් එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ  

වභළගත*යනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்ப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ)  (i)    නළත.     

      (ii)    නළත.   

  යහජය  යහඹ ංර්ධන අභහතයහංලමේ  අයමුණ වී 
ඇත්මත් පුද්ලි අංලඹ භඟ ේඵන්ධ වී, යහජය අංලඹ 
ලක්තිේත් ය,  ඳහඩු රඵන  යහජය කඹතන රහබ රඵන 
තත්ත්ඹට  මන ඒභට  ටයුතු කිරීභ වහ රහබ රඵන  
යහජය කඹතන තත්  ලක්තිභක් කිරීභයි. 

(ක)  අදහශ මනොමේ.  

 

මඳර ඳළවල් ගුුලු්ද: දීමනළල 

தொன்தள்பற ஆசறரறர்ள் : தரடுப்தணவு 

PRE-SCHOOL TEACHERS: ALLOWANCE 
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7.  ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ (ගු ටී. රංජි ක ද 
මවොයිවළ මශතළ මලනුල ) 

     (ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர - ரண்தைறகு ரற. ஞ்சறத்  

தசரய்மர சரர்தர)   

    (The Hon. S.C. Mutukumarana  on behalf of  the Hon. T. 
Ranjith  De Zoysa) 

අධයහඳන අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ -  (2):  

(අ) (i)  දළනට දියිමන් ඒ ඒ ඳශහත් බහ ඵරප්රමද්ල තුශ 
ඇති මුළු ලිඹහඳදිංචි මඳය ඳහල  ංයහ 
මොඳභණද; 

        (ii)  එභ මඳය ඳහල  අතරින් ශමුන් 50ට ළඩි මඳය 
ඳහල  ංයහ මොඳභණද; 

   ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ක) (i) 2015 මඳඵයහරි භ අතුරු අඹ ළමඹන් මඳය 
ඳහල  ගුරුරුන් වහ රඵහදීභට  ඹියත රුපිඹල  

250 දීභනහ මවීභ වහ මන්ය ඇති මුළු 
මුදර මොඳභණද; 

 (ii)  අදහශ දීභනහ රළබීභට සුදුසුේ රඵහ ඇති මඳය 
ඳහල  ගුරුරුන් ංයහ මොඳභණද; 

 (iii) මේ නවිට එභ භහසි දීභනහ ගුරුරුන් මත  
රඵහ දී තිම් ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

ல்ற அமச்சமக் மட்ட றணர: 

(அ) (i) ற்மதரது ரட்டின் எவ்தரத ரர சமத 

ஆளுமப் தறமசத்றதள்ளும் உள்ப தறவு 

தசய்ப்தட்ட தரத் தொன்தள்பறபறன் 

ண்றக்ம வ்பவு; 

 (ii) மற்தடி தொன்தள்பறபறல் 50 தறள்மபளுக்கு 

மலுள்ப தொன்தள்பறபறன்  ண்றக்ம 

வ்பவு; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2015 ததப்ரற ரம் இமடக்ரன வு 

தசனவுத் றட்டத்றன் தோனம் தொன்தள்பற ஆசறரறர் 

ளுக்கு ங் உத்மசறக்ப்தட்டுள்ப  250/= 

தௐதரய் தரடுப்தணம ங்குற்ர 

எதுக்ப்தட்டுள்ப தரத்ப் தத்தரம 

வ்பவு; 

 (ii) மற்தடி தரடுப்தணமப் தததற்குத் 

மம ததற்தள்ப தொன்தள்பற ஆசறரறர்பறன் 

ண்றக்ம வ்பவு; 

 (iii) ற்மதரது மற்தடி ரரந்க் தரடுப்தணவு 

ஆசறரறர்ளுக்கு ங்ப்தட்டுள்பர; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
 

asked  the  Minister of  Education : 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the total number of registered pre-schools in 

each provincial council area in the country 

at present; and 

 (ii)   of those pre-schools, the number of pre-

schools with more than 50 children? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)    the total amount of money allocated to pay 

the allowance of  Rs. 250/- to pre-school 
teachers by the interim Budget of February 

2015; 

 (ii)   the number of pre-school teachers who are 

eligible to receive that allowance; and 

 (iii)   whether that monthly allowance has been 

paid to those teachers? 

(c) If not, why? 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගු අකි විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු  මඹෝජය  ථහනහඹතුභ , එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ 

වභළගත* යනහ.  
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்ப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 
ඳශහත් බහ ඵර ප්රමද්ලඹ                                            ලිඹහඳදිංචි මඳය 
ඳහල   ංයහ 
 
1. ඵසනහහිය                                                              3139 
2.    දකුණ                                                 1486 
3.    ඵයමු                                                            1292 
4.    ඌ                                                                      1403    
5.    ඹම                                                                     1079    
6.    භධයභ                                                               1482 
7.    උතුරු භළද                                                             1369 
8. උතුය                                                                     1581 
9     නළ මඟනහිය                                                           1832 
       
  මුළු ණන                                                     14663 
 
(ii)  ඳශහත්බහ ඵර ප්රමද්ලඹ                                 ශමුන්  50ට ළඩි  මඳය 

ඳහල   ංයහ 
 
1.    ඵසනහහිය                                                           530 
2.    දකුණ                                                                483 
3    ඵයමු                                                          165 
4.    ඌ                                                                108 
5.    ඹම                                                              166                                                             
6.    භධයභ                                                            125 
7.    උතුරු භළද                                                        105                   
8.    උතුය                                                                 82 
9.    නළ මඟනහිය                                                     240 
                         
 මුළු ණන                                     2004 
 

(ක)   (i)    රුපිඹල  ියලිඹන 10. 

        (ii)    7975 කි.  (2015.12.31 දිනට ප්රතිඹ) 

      (iii)      2015 අතුරු අඹ ළඹ මඹෝජනහ අනු මභභ දීභනහ මවීභ 
වහ  ප්රතිඳහදන   හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු අභහතයහංලඹට  
මන් ය ඇත. මේ අනු 2015  මර් ජු   භ  සිට  එක් 
මඳය ඳහල  ගුරුරිඹක්  වහ   භහසි රුපිඹල  250 
දීභනහ මවීභට ටයුතු යනු රඵන්මන් ශභහ මල ේ 
හර්ඹහරඹ  වයවහ ප්රහමද්ය ඹ මල ේ හර්ඹහර භිණ . අදහශ  
දීභනහ 2015  මර් ජු   භ සිට මදළේඵර්  භ මතක් 
ප්රහමද්ය ඹ මල ේ හර්ඹහර භේටියන් ගුරුරිඹන් මත 
රඵහ දීභට ටයුතු ය  ඇත.  

(ඇ)   අදහශ මනොමේ. 

 

උඳළධිධළරි ගුු ඳ කවීේ: බවහනළහිර ඳෂළත 
தட்டரரற ஆசறரறர் றணங்ள் : மல் ரரம் 

GRADUATE TEACHER APPOINTMENTS: WESTERN 

PROVINCE 
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8. ගු එවහ. සී. මුතුකුමළරණ මශතළ (ගු ප්රව්දන රණතුංග 

මශතළ මලනුල )                         
      (ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர - ரண்தைறகு தறசன்ண 

துங் சரர்தர)   

     (The Hon. S.C. Mutukumarana  on belahf of  the 
Hon.Prasanna Ranatunga) 

ඳශහත්   බහ  වහ  ඳශහත් ඳහරන අභහතයතුභහමන් ඇස 
ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) 2011 ර්මේදී ඵසනහහිය ඳශහත් බහ භඟින් 
උඳහධිධහරින්ට ගුරු ඳත්වීේ රඵහදීභ වහ ඳළළත්ව 
තය විබහඹට මඳනී සිටි උඳහධිධහරින් ංයහ 
මොඳභණද; 

 (ii) භත් ව උඳහධිධහරින් ංයහ මොඳභණද; 

 (iii) භත් ව සිඹලු මදනහට මේ නවිට ඳත්වීේ රඵහදී 
තිම් ද; 

 (iv) මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ක) (i) 2014.12.27 ඵසනහහිය ඳශහත් බහ භඟින් 
උඳහධිධහරින් ගුරු මේඹට ඵහ ළනීභ වහ 
ඳළති තය විබහඹට මඳනී සිටි උඳහධිධහරින් 
ංයහ මොඳභණද; 

 (ii) භත් ව උඳහධිධහරින් ංයහ මොඳභණද; 

 (iii) මේ නවිට රඵහ දී ඇති ඳත්වීේ ංයහ 
මොඳභණද; 

 (iv) ඳත්වීේ රඵහ දී මනොභළති නේ, එඹට මවේතු 
මර්ද; 

 (v) ඔවුන්ට ඳත්වීේ රඵහ මදන දිනඹ මර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) (i) ඉවත අ (i) හි වන් විබහමඹන් ගුරු ඳත්වීේ 
රළබීභට අලය සුදුසුේ ේපර්ණ මනොශ 
උඳහධිධහරින්ට ඵසනහහිය ඳශහත් බහමේ 
ංර්ධන  රධහරි ඳත්වීේ රඵහදුන් ඵ දන්මන්ද; 

 (ii) ඉවත ක (i) හි වන් විබහමඹන් භත් මනොව 
උඳහධිධහරින්ද එමර ඵසනහහිය ඳශහමත් යහජය 
කඹතනර ංර්ධන  රධහරින් මර ඵහ 
ළනීභට පිඹය න්මන්ද; 

 (iii) මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද; 

  ඹන්න එතුභහ වන් යන්මනහිද? 

(ඈ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
உள்ளூரட்சற ற்தம் ரர சமதள் அமச்சமக் 

மட்ட றணர: 

( அ) (i )  2011ஆம் ஆண்டில் மல் ரர சமதறணரல் 

தட்டரரறளுக்கு ஆசறரற றணங்மப 

ங்குற்ர டத்ப்தட்ட மதரட்டிப் 

தரலட்மசறல் மரற்நற தட்டரரறபறன் 

ண்றக்ம ரது; 

 ( i i )  சறத்றமடந் தட்டரரறபறன் ண்றக்ம 

ரது; 

 (iii )  சறத்றமடந் அமணதக்கும் ற்மதரது 

றணங்ள் ங்ப்தட்டுள்பணர; 

 ( iv )  இன்மநல், ன்; 

ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) (i )  2014.12.27 இல் மல் ரர சமதறணரல் 

தட்டரரறமப ஆசறரற மசமக்கு ஆட்மசர்ப்த 

ற்ர டத்ப்தட்ட மதரட்டிப் தரலட்மசக்குத் 

மரற்நற தட்டரரறபறன் ண்றக்ம ரது; 

 ( i i )  சறத்றமடந் தட்டரரறபறன் ண்றக்ம 

ரது; 

 ( i ii )  இதும ங்ப்தட்டுள்ப றணங்பறன் 

ண்றக்ம ரது; 
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 (iv) றணங்ள் ங்ப்தடறல்மனதணறல், அற் 

ரண ரங்ள் ரம; 

 (v) இர்ளுக்கு றணங்ள் ங்ப்தடும் றற 

ரது; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) மமன  அ (i) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

தரலட்மசறல் ஆசறரற றணங்மபப் 

தததற்குத் மமரண மமமபப் 

தர்த்ற தசய்ர தட்டரரறளுக்கு, மல் 

ரர சமதறல் அதறறதத்ற 

உத்றமரத்ர் றணங்ள் ங்ப் 

தட்டமம அநறரர; 

   (iii)  ம்தமபக் ல்ற னத்றணரலும் ல்ற 

அமச்சறணரலும் அபவுமரல்பறன் தறரம் 

மர்ந்தடுக்ப்தட்ட தரடசரமனள் ல்ற 

அமச்சரறன் மனதௌட்டின் தோனம் ரற்நப் 

தட்டுள்பதன்தம ற்தக்தரள்ரர 

ன்தமத்ம், 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரரார? 

(ஆ) (i) ல்ற அமச்சரறன் மனதௌட்டின் தோனம் 

தைறரப் ததரறடப்தட்டுள்ப இண்டு 

தரடசரமனளும் அ(i) இல் குநறப்தறடப் 

தட்டுள்ப அபவுமரல்பறன் தறரர 

மர்ந்தடுக்ப்தட்டண ன்தமத்ம், 

 (ii) இன்மநல், அற்ரண ரங்ள் 

ரமதன்தமத்ம், 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர?  

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government : 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)    the number of graduates who sat for the 

examination conducted by the Western 

Provincial Council in 2011 to give teaching 

appointments to the graduates; 

 (ii)  the number of graduates who passed the 

examination; 

 (iii)   whether appointments have been given to 

every person who passed the examination; 
and 

 (iv)   if not, why? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   the number of graduates who sat for the 

examination conducted by the Western 

Provincial Council on 27.12.2014 to recruit 
graduates to the teaching service; 

 (ii)   the number of graduates who passed the 
examination; 

 (iii)   the number of appointments given by now; 

 (iv)   if appointments have not been given the 

reason for that; and 

 (v)   the date on which the appointments will be 

given? 

(c)  Will he state- 

 (i)   whether he is aware that Development 

Officer Appointments in the Western 

Provincial Council were given to those who 
did not acquire necessary qualifications in 

the examination mentioned in above (a) (i) 

to get teaching appointments; 

 (ii)   whether steps will be taken to recruit the 

graduates, who did not pass the above (b) 

(i) examination, as  Development Officers 
in  the Government Institutions in the 

Western Provincial Council; and 

 (iii)   if not, why?  

(d)  If not, why? 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළ ක වභළ ශළ ඳෂළ ක ඳළන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு மதசர் தொஸ்தர - ரர சமதள் ற்தம் 

உள்ளூரட்சற அமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
රු  මඹෝජය  ථහනහඹතුභ , එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ 

වභළගත*යනහ.  
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்ப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   i.   අඹදුේරුන්  13,988කි. 

       ii.     7,500කි. 

     iii.    ඔේ.  විබහඹ භත්, සුදුසුේ ඇති සිඹලුභ අඹදුේරුන්ට  
ඳත්වීේ රඵහ දී ඇත. 

      iv.     අදහශ මනොමේ. 

(ක)   i.    අඹදුේරුන් 14,295 කි.  

         ii.   4,097කි. 

        iii.     130කි. 

        iv.     පුයප්ඳහඩු හර්තහ න  ඳරිදි  ඳත්වීේ රඵහ දීභට ටයුතු යනු 
රළම් . 

     v.     පුයප්ඳහඩු න ඳරිදි  ේමු  ඳරීක්  ණඹට  ළහ  ඳත්වීේ 
රඵහ මදනු රළම් .  දළනටභත්  පුයප්ඳහඩු  225ක් හර්තහ වී  
ඇති අතය  ඒ අඹ  ේමු ඳරීක්ණඹට  ළවීභට  ටයුතු 
ය ඇත. එඳරිදි  ඉදිරිමේදීත්  ඇතින පුයප්ඳහඩු  අනු 
ඳත්වීේ රඵහ දීභ සිදු යයි. 

(ඇ)    i .    ඔේ. 

         ii.    2 012. 06.31 න දිනට  සුදුසුේ  පුයන රද උඳහධිධහරින්  
541ට  ඵසනහහිය ඳශහත් බහ අභහතය භණ්ඩරමේ 
2013.10.23 වහ 2014.04.21 දිනළති  තීයණඹන්ට අනු 
ඳත්වීේ රඵහ දී ඇත. ඉතිරි අඹටද ඳශහත් බහ අභහතය 
භණ්ඩර අනුභළතිඹ භත ඳත්වීේ රඵහ දීභට ටයුතු යනු 
ඇත. 

    iii.    අදහශ මනොමේ. 

(ඈ)  අදහශ මනොමේ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ෂඟම ඳළව මශොම ඳළව ලෆඩව ශන: නිර්ණළයක 
"அண்மறலுள்ப தரடசரமன சறநந் தரடசரமன" 

தத்றட்டம் : அபவுமரல் 
NEAREST SCHOOL - THE BEST SCHOOL PROGRAMME: 

CRITERIA 
     404/'16 

9. ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ (ගු මහි්දදළන්දද 

අලු කගමමප මශතළ මලනුල ) 
     (ரண்தைறகு ஸ். சல. தொத்துகுர - ரண்தைறகு 

யறந்ரணந் அலுத்ம சரர்தர)   

    (The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage)  

අධයහඳන අභහතයතුභහමන් ඇසු  ප්රලසනඹ - (2): 
 

(අ) (i) අධයහඳන අභහතයහංලඹ භඟින් රිඹහත්භ යන 
"ශඟභ ඳහර මවොභ ඳහර” යහඳතතිඹ ඹටමත් 
ඳහල  මතෝයහ ළනීභට මඹොදහ ත්  ර්ණහඹ  
මර්ද; 

 (ii) එභ යහඳතතිඹ ඹටමත් නහරපිටිඹ භළතියණ 
මොේමහමේ, ඟ ඉවශ මෝ ය මශේ වහ ඳසඵහමේ 
මෝයමශේ අධයහඳන මොේමහලින් මතෝයහත් 
ඳහල  මභොනහද; 

 (iii)  ේමඳොර අධයහඳන රහඳඹ වහ අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ භඟින්  ර්ණහඹ අනු මතෝයහත් 
ඳහල  අධයහඳන අභහතයයඹහමේ භළදිවත් වීමභන් 
මනස ශ ඵ පිළින්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද?  

(ක) (i)  අධයහඳන අභහතයයඹහමේ භළදිවත් වීමභන් 
අලුතින් නේ යන රද ඳහල  මද මතෝයහ 
ත්මත් අ (i)  ට අනු වන් ශ 
 ර්ණහඹරට අනුකරද; 

 (ii)  මනොඑමේ නේ, එඹට මවේතු මර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

ல்ற அமச்சமக் மட்ட றணர: 
 

(அ) (i) ல்ற அமச்சறணரல் தசற்தடுத்ப்தடுறன்ந 

"அண்மறலுள்ப தரடசரமன சறநந் 

தரடசரமன" தத்றட்டத்றன் லழ் தரடசரமன 

மபத் மர்ந்தடுப்தற்குப் தன்தடுத்ப்தட்ட 

அபவுமரல்ள் ரமதன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி தத்றட்டத்றன் லழ் ரனப்தறட்டி 

மர்ற்தநரகுறறன், ங் இயன மரமப 

ற்தம் தஸ்தரம மரமப ல்றக் மரட்டங் 

பறததந்து மர்ந்தடுக்ப்தட்டுள்ப தரட 

சரமனள் ரமதன்தமத்ம்; 

 (iii) ம்தமபக் ல்ற னத்றணரலும் ல்ற அமச் 

சறணரலும் அபவுமரல்பறன் தறரம் மர்ந் 

தடுக்ப்தட்ட தரடசரமனள் ல்ற அமச் 

சரறன் மனதௌட்டின் தோனம் ரற்நப்தட்டுள்ப 

தன்தம ற்தக்தரள்ரர ன்தமத்ம், 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) (i) ல்ற அமச்சரறன் மனதௌட்டின் தோனம் 

தைறரப் ததரறடப்தட்டுள்ப இண்டு 

தரடசரமனளும் அ(i) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

அபவுமரல்பறன் தறரர மர்ந்தடுக் 

ப்தட்டண ன்தமத்ம், 

 (ii) இன்மநல், அற்ரண ரங்ள் ரம 

தன்தமத்ம், 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர?  

(இ) இன்மநல், ன்? 
  

asked   the Minister of Education : 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the criteria adopted to select schools under 

the project titled “Nearest School - the Best 
School” implemented by the Ministry of 

Education; 

 (ii)   the schools selected from the Ganga Ihala 

Korale and Pasbage Korale Education 

Divisions in the Nawalapitiya Electorate, 

under this Project; and 

 (iii)   whether he admits the fact that the schools 

selected by the Gampola Education Zone 
and the Ministry of Education under the 

stipulated criteria have been changed on the 

intervention of the Minister of Education? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   whether the two new schools nominated on 

the involvement of the Minister of 

Education were selected under the criteria 

mentioned in the (a) (i) above; and 

 (ii)   if not, the reasons for that? 

(c)  If not, why? 

 
ගු අකි විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු  මඹෝජය  ථහනහඹතුභ , එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භභ 

වභළගත*යනහ.  
 
* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்ப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)   (i)   " ශඟභ ඳහර මවොභ ඳහර"  ළඩටවන ඹටමත් 
යහඳතති වතයක් රිඹහත්භන අතය, ඒහ  ඳවත ඳරිදි මේ. 

යහඳතති   A  -  ෆභ ප්රහමද්ය ඹ මල ේ මොේමහඹකින්භ  ඳහල   මද 
ඵළිණන් මතෝයහමන ංර්ධනඹ කිරිභ. 

යහඳතති  B  - උස මඳශ විඹ ධහය ඹටමත් ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 
මතෝයහත්  ඳහල . 

යහඳතති     C   -  ද්වීතීයි ඳහල  1000  ංර්ධනඹ කිරීභට අදහශ  ඳහල . 

යහඳතති    D    -    ප්රහථිය ඳහල  ංර්ධනඹ. 

  ඒ අනු  ඉවත යහඳතති වතය වහ ඳහල   මතෝයහ 
ළනීමේදී එක් එක් යහඳතතිඹට අදහශ ඳවත වන් 
 ර්ණහඹ අනුභනඹ යන රදි.  

යහඳතති  A   

   මතෝයහනු රඵන ඳහල   කන්නමේ  ශිය ඉල ලුභ අධි  
ජනප්රිඹ ඳහල  පිහිමභ 
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   ඳහල ර  භමෝලීඹ පිහිමභ 

   මබෞති ංර්ධන ටයුතු වහ ඳහල  භියඹ  ප්රභහණත් 
වීභ 

   ශිය රනඹ  වහ එහි  පුමයෝථනඹ 

  ප්රලසත    ශිය ංයහක් (2000-3000 සිසුන්) හිත අධයහඳ   
ලමඹන්  ංර්ධනඹ වීමේ විබතහක් හිත  ඳහල  වීභ 

  මනත් ප්රහමද්ය ඹ ංර්ධන මඹෝජනහ ක්රභර ඵරඳෆභ 

  භහජ කර්ථි ඳසුම භ 

  ඳරිවන යටහ 

යහඳතති  B   සිසුන් (301-3000) අතය ඉමනුභ රඵන  භෆත හලීන 
ංර්ධන යහඳතතිඹට අඹත් මනොව  1AB වහ  1C  ඳහල   

යහඳතති   C   ද්විතීයි ඳහල  ංර්ධනඹ කිරීමේ  ළඩටවනට  අඹත් 
තිබු ඳහල   

යහඳතති  D ඳහල   ර්ගීයණඹ   අනු  Type  03   හණ්ඩඹට  අඹත් 
ප්රහථිය ඳහල  

 (ii)    ඟ ඉවශ මෝයමශේ  අධයහඳන මොේමහමඹන්  
මතෝයහනු රළබ ඳහල   

යහඳතති  A  වහ.  

එේ.එස. අලුත්භමේ භවහ විදයහරඹ  

ඉක්යහ මුසලිේ භවහ විදයහරඹ 

යහඳතති  B වහ 

ිණරිඋල ර  භවහ විදඹහරඹ 

යහඳතති  C වහ 

මේනහධීය  ජහති ඳහර 

 උරඳමන්  භවහ විදයහරඹ 

මක්රේමවඩ් මනො. 01 මදභශ විදයහරඹ  

කුරුඳුත්ත  යහජකීඹ විදයහරඹ 

යහඳතති D  වහ 

කුලුර මර්ත ණිසම විදයහරඹ 

මතලිහුන්න ජනඳද ණිසම  විදයහරඹ  

ඹටඳහන ප්රහථිය විදයහරඹ 

ඳයර  සිංවර  විදයහරඹ 

මක්රේමවඩ් මනො. 2 මදභශ විදයහරඹ  

ළමුණුපුය ණිසම ඳහර 

මක්ළි ජනඳදඹ ප්රහථිය විදයහරඹ  

යත්නහලී  ප්රහථිය විදයහරඹ 

ඳසඵහමේ  අධයහඳන  මොේමහමඹන් මතෝයහනු රළබ  ඳල   

යහඳතති A වහ 

මස ේමවොල   මදභශ විදයහරඹ 

යහඳතතිඹ B වහ 

යඹුක්පිටිඹ භවහ විදයහරඹ 

ලහන්ත ඇන්ඩෲ ඵහලිහ විදයහරඹ 

නහරපිටිඹ භධය විදයහරඹ 

යහඳතති C වහ 

අනුරුද්ධ කුභහය ජහති ඳහර  

දිමර්න් භධය භවහ විදහරඹ  

ලහන්ත මේරි  විදඹහරඹ 

යහඳතතිඹ D  වහ 

ඉඹුල පිටිඹ  ණිසම විදයහරඹ  

දිමඹන්මරන ණිසම විදයහරඹ 

ළලිේමඳොශ ණිසම විදයහරඹ 

සිරි ඳළයකුේඵහ ණිසම විදයහරඹ 

නහරපිටිඹ ණිසම ඵහලිහ විදයහරඹ 

ඩබද්රි ජනඳද ණිසම විදයහරඹ 

ඵහයන්ඩහ මදභශ විදයහරඹ  

මඵෝහිල  මදභශ විදයහරඹ  

මභොන්ට රිසමටො මනො .1 මදභශ විදඹහරඹ  

මභොන්ට රිසමටෝ මනො. 2 මදභශ විදයහරඹ  

මඳන්මයෝස මදභශ විදයහරඹ  

විමේහනන්ද මදභශ විදයහරඹ  

විේටන් මදභශ විදයහරඹ  

අනුරුද්ධ කුභහය  ප්රහථිය ඳහර   

අල  ෂහ  ප්රහථිය ඳහර  

දිමර්න්  කදර්ල ප්රහථිය ඳහර  

 (iii.)     නළත 

             ඳහල  මත්රීමේදී  අධයහඳන   අභහතයයඹහමේ භළදිවත් 
වීභක් සිදු මනොව අතය  ේමඳොර රහඳ අධයහඳන 
හර්ඹහරඹ, භධයභ ඳශහත් අධයහඳන වීමේ නළත.  
මදඳහර්තමේන්තු වහ අධයහඳන අභහතයහංලඹ භිණන්  
 ර්ණඹ අනු මතෝයහත්  ඳහල ර  මනස වීභක් සිදු 

(ක)  (i)   අදහශ මනොමේ. 

      (ii)    අදහශ  මනොමේ.  

(ඇ)  අදහශ මනොමේ.  
 

රු   මඹෝජය ථහනහඹතුභ , ඒ හමේභ භහ මේ 
හයණඹත් කිඹන්න ළභළතියි. අද නයහඹ ඳත්රඹට අනු භමන්  
ප්රලසන වතයක් අහ තිබුණහ. අභහතයයඹකු වුත් සිඹලු ළඩ 
ටයුතු  ඳමට දභහ අද උමද් රුමේ සිට මේ සථහනමේ    
සිටිඹහ ඒහට පිළිතුරු මදන්න. වළඵළයි, ඒ ප්රලසන ඇස භන්ත්රීරු 
වතය මදනහභ අද බහට ඳළියණිමේ නළවළ. මේ ඳහර්ලිමේන්තු 
තුශ වන්න  තිමඵනහ කිේහ නේ  විඳක්මේ  ඔක්මොභ 
භන්ත්රීරු ටි මභතළන ඉන්නහ. මේ භන්ත්රීරු ප්රලසන අවරහ 
ඳහර්ලිමේන්තුට  එන්මන් නළවළ. අද උමද් 11.30ට Cabinet 
subcommittee  එක් තිමඵනහ. ඒ මභොටත් ඹන්මන් 
නළති අපි මභතළන ඉන්නහ, ප්රලසනරට පිළිතුරු මදන්න. අද 
නයහඹ ඳත්රමේ ප්රලසන 12ක් තිබුණහ. ඒ 12න්  ඇහුමේ ප්රලසන 4යි.  
ප්රලසන අවපු භන්ත්රීරු ඇවිත් නළවළ. ඉසය අපි විඳක්මේ සිටිඹදී 
ප්රලසන ඇහුහභ ඇභතිරු  ඳහර්ලිමේන්තුට කමේ නළවළ, උත්තය 
මදන්න.  අද ඇභතිරු ඉන්නහ, ප්රලසන අවන භන්ත්රීරු නළවළ. 
එභ  හ  රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , ප්රලසන අවන  ඒ 
භන්ත්රීරුන්ට  ඳහර්ලිමේන්තුට  එන්න කිඹන්න කිඹරහ අපි 
ඔඵතුභහට කිඹනහ.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මේ හයණඹ අපි ඳක් නහඹ රැසවීමේදී හච්ඡහ යන්න 

ඕනෆ.  
 

කිලි/රජමේ මුවහලිේ ඳළව: ඳශසුකේ 

றபற/அச தொஸ்தம் னன் தரடசரமன : சறள் 
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11. ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ (ගු එේ.එච්.එේ. වල්මළ්ද 

මශතළ මලනුල )  
   (ரண்தைறகு தைத்ற தற -  ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். 

சல்ரன் சரர்தர) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)  

අධයහඳන අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) උතුරු ඳශහමත්, මුරන්හවිල , නහච්චිකුඩහ, කිලිමනොච්චි, 
කිලි/යජමේ මුසලිේ ියශ්ර ඳහමරහි, 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 (i) ඵහරහංලමේ සිට අ.මඳො.. (හභහනය මඳශ) දක්හ 
500ට කන්න ශියඹන් ංයහක් ඉමනුභ 
රඵන ඵත්; 

 (ii) සුදුසු මොඩනළිණලි ඳවසුේ මනොභළති වීභ 
මවේතුමන් තහහලි ටයන් භඩු ඳන්ති 
ඳත්න ඵත්; 

 (iii) ඉංග්රීසි, භමෝර විදයහ, අයහම  බහහ ව ඉසරහේ 
ධර්භඹ ඹන විඹඹන් වහ ගුරුරුන්මේ හිඟඹක් 
ඳතින ඵත්; 

  එතුභහ දන්මනහිද? 

(ක) එභ ඳහරට ඳන්ති හභය මොඩනළිණල රක් ව ඉවත අ 
(iii) හි වන් විඹඹන් වහ අදහශ ගුරුරුන් මනොඳභහ 
රඵහදීභට පිඹය න්මන්ද ඹන්න එතුභහ මභභ බහට 
දන්න්මනහිද?  

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

ல்ற அமச்சமக் மட்ட றணர: 

( அ) ட ரரத்றல் தொங்ரறல், ரச்சறக்குடர, 

றபறதரச்சற, றபற/அச தொஸ்தம் னன் 

தரடசரமனறல், 

 (i) ஆம்த குப்தைக்ள் தரடக்ம் .ததர.. 

(சரர ம்) ம சுரர் 500 ரர்ள் 

ல்ற ற்றன்நரர்ள் ன்தமத்ம்; 

 (ii) குந் ட்டட சறள் இன்மறணரல் 

ற்ரத க் தரட்டிதல் குப்தைக்ள் 

டத்ப்தடுறன்நண ன்தமத்ம்; 

 (iii) ஆங்றனம், தைறறல், அதை தரற, இஸ்னரம் 

ஆற தரடங்ளுக்கு ஆசறரறர் தற்நரக்குமந 

றனவுறன்நதன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

( ஆ) மற்தடி தரடசரமனக்கு குப்தமநக் ட்டட 

தரன்மநத்ம் மமன அ (iii )  இல் குநறப்தறடப் 

தட்டுள்ப தரடங்ளுக்கு ற்தைமட ஆசறரறர்மபத்ம் 

ரறல்னரல் ங் டடிக்ம டுப்தரர 

ன்தம அர் இச்சமதறல் அநறறப்தரர?  

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the  Minister of Education: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)   in Kili/Government Muslim Mixed School 

of Mulankavil, Nachchikuda, Kilinochchi 

of Northern Province, nearly 500 students 

study  from  the  primary classes  to GCE 
(Ordinary Level) classes; 

 (ii)   the classes are conducted  in  a temporary 
tin hut since there are no proper hall 

facilities; and 

 (iii)   there is a dearth of teachers to teach the 

subjects like English,  Geography, Arabic 

language and Islam?  

(b)  Will he inform this House whether measures will 

be taken to provide a school building  and  the 

teachers without delay to teach  the subjects, 

mentioned in aforesaid (a) iii?  

(c)  If not, why? 

 

ගු අකි විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභ , භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* 

යනහ.  
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்ப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)   දළනට  ශියඹන් 399 මදමනක් ඉමනුභ රඵයි. 

       (ii)   ඔේ.  

      (iii)   ඔේ. මභභ විඹඹන් වහ ගුරුරුන්මේ හිඟඹක් ඳතී.  

(ක) මභභ ර්මේදී (2016දී) ඉන්දිඹහනු කධහය යහඳතති (Indian Assistant 
Project - 2016) භඟින් 110 x 25 ප්රභහණමේ, රුපිඹල  ියලිඹන 7.4 
විඹදියන් මොඩනළඟිල රක් ඉදි කිරීභට  ඹියතඹ.  

 ඉංග්රීසි වහ භමෝර විදයහ ඹන විඹඹන්රට ගුරුරුන් ඵහළනීභ 
ේඵන්ධමඹන් ේමු ඳරීක්ණ දළනටභත් ඳළළත්මන ඵළවින් 
උතුරු ඳශහත් අධයහඳන ඵරධහරින් භඟ එක් වළකි ඉක්භ න් එභ 
ගුරු හිඟඹ පියවීභට ටයුතු යිය.  

 අයහම  බහහ වහ ඉසරහේ ධර්භඹ ඹන විඹඹන්රට එභ දිසත්රික්මේ 
ගුරුරුන් මනොභළති ඵ දන්න අතය 01/2016  ක්රමල ඹ අනු එභ 
විඹඹන් වහ ඳශහතට අලය ගුරු ංයහ ශභනහයණ මේහ 
මදඳහර්තමේන්තුමන් අනුභත ව වහභ ඹහඵද දිසත්රික්ලින් 
අඹදුේඳත් ළහ ගුරුරුන් ඵහළනීමේ ක්රභමේදඹක් ස ය 
ඇත.  

(ඇ)  අදහශ මනොමේ.  

 

CSN නළලිකළල: විවහතර 

CSN அமனரறமச : றதம் 

CSN CHANNEL: DETAILS 
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12. ගු නිශළල් ගප්ඳ කින  මශතළ (ගු (වලදය) නලි්දද 

ජයිනවහව මශතළ මලනුල )  
    (ரண்தைறகு றயரல் னப்தத்ற - ரண்தைறகு (மத்ற 

னரறற) பறந் ேறஸ்ம சரர்தர) 

      (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr) 
Nalinda Jayathissa) 

ඳහර්ලිමේන්තු ප්රතිංසයණ වහ ජනභහධය අභහතයතුභහමන් 
ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) CSN නහලිහ ලිඹහඳදිංචි ශ දිනඹ මර්ද; 

 (ii) එභ නහලිහ ලිඹහඳදිංචි ශ ලිපිනඹ මර්ද; 

 (iii) එහි අධයක් භණ්ඩර හභහජිඹන්මේ නේ වහ 
ලිපින මර්ද; 

 (iv) ර් 2012-2015 දක්හ  රිේ තය විහලන 
අයිතිඹ රඵහළනීභ මනුමන් CSN නහලිහ 
මහ ඇති මුදර මොඳභණද; 

 (v) ර් 2005-2011 දක්හ රිේ තය 
විහලනමඹන් ්රී රංහ රඳහහිනී ංසථහ රළබ 
කදහඹභ හර්ික මන් මන් ලමඹන් මර්ද; 

 (vi) 2011 අමෝසතු/ළප්තළේඵර් ඕසමේලිඹහ 
ං හයමේ රිේ තය විහලන අයිතිඹ වහ    
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[රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ  
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්රී රංහ රඳහහිනී ංසථහ ඉල ලුේ මනොශ 
මවේතු මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද? 

(ක) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

தரரளுன்ந தசலமப்தை ற்தம் தகுசண ஊட 

அச்சமக் மட்ட றணர: 

(அ) (i) CSN அமனரறமச  தறவு தசய்ப்தட்ட றற 

ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி அமனரறமச தறவு தசய்ப்தட்டுள்ப 

தொரற ரதன்தமத்ம்; 

 (iii) அன் தறப்தரபர் சமத அங்த்ர்பறன் 

ததர்ள் ற்தம் தொரறள் ரம 

தன்தமத்ம்; 

 (iv) 2012 - 2015 ஆண்டு ம றரறக்தற் மதரட்டி 

பறன் ஐற/எத தப்தை உரறமமப் 

ததற்தக்தரள்ற்ர CSN அமனரறமச 

தசலுத்றத்ள்ப தத்தரம வ்ப 

தன்தமத்ம்; 

 (v) 2005 - 2011 ஆண்டு ம றநறக்தற் மதரட்டி 

பறன் ஐற/எததப்தறன் தோனர இனங்ம 

தௐதரயறணறக் கூட்டுத்ரதணம் ஈட்டிக் 

தரண்டுள்ப தடரந் தரணம் ணறத் 

ணறர ரதன்தமத்ம்; 

 (vi) 2011 ஆஸ்ட்/தசப்தம்தர், அவுஸ்றமத 

றரறக்தற் குளறன் இனங்மக்ரண சுற்தப் 

தத்றன்மதரது றரறக்தற் மதரட்டிபறன் 

ஐற/எத தப்தை உரறமக்ர இனங்ம 

தௐதரயறணறக் கூட்டுத்ரதணம் றண்ப்தறக்ர 

றதந்மக்ரண ரம் ரதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்மநல், ன்? 

  

asked the Minister of Parliamentary Reforms and 

Mass Media: 

(a)  Will he inform this House-  

 (i)   the date on which CSN Television Channel 

was registered;  

 (ii)   the registered address of the channel; 

 (iii)   the names and addresses of the members of 
its board of directors; 

 (iv)   the amount of money paid by CSN channel 
to secure the telecasting rights of cricket 

matches from the year 2012 - 2015;  

 (v)   the income received by the Sri Lanka 

Rupavahini Corporation from telecasting 

cricket matches separately from the year 

2005 to 2011; and  

 (vi)   the reason for the Sri Lanka Rupavahini 

Corporation not applying for the telecasting 
rights of cricket matches of the Australian 

tour in August/September 2011?  

(b) If not, why?  

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , ඉසය භන්ත්රීරු සිටිඹහ 

ප්රලසන අවන්න; ඇභතිරු හිටිමේ නළවළ උත්තය මදන්න. දළන් 

භන්ත්රීරු නළවළ ප්රලසන අවන්න. ඒ ළන ඔඵතුභහ මොඹහ ඵරන්න 
රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ .  

භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* යනහ.  
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்ப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)   2011.03.03 මේ. (CSN කඹතනඹ වහ භහධය ඵරඳත්රඹ 
රඵහ දුන් දිනඹ මේ.) 

      (ii)   මනො. 260/12, මටොරින්ටන් භහත, මොශම 05. 

     (iii)   ලිඹහ ඳදිංචි යන අසථහමේ අධයක් භණ්ඩරඹ ඳවත ඳරිදි 
මේ. 

 1. චිත්ර විහන් දිහනහඹ භවතහ, 7/2, විදයහර ඳහය, 
ඳයණ ඳන්ර ඳහය, ල කිස. 

 2. අලහන් යම නහත් ප්රනහන්දු භවතහ, 29/3, මුද්ර භහත, 
ඳහනදුය. 

 3. ලහදිඹහ රුණහජී මභමනවිඹ, 31/3, මවෝර්ටන් 
මඳමද, මොශම 07. 

 4. මයොවහන් ළලිවිට භවතහ, 33, මයෝවර ඳහය, 
රවිරත්ත, මවෝභහභ. 

      (iv)   රිේ විහලන අයිතිඹ රඵහළනීභ මනුමන් CSN 
නහලිහ මත මන රද මුදල  ේඵන්ධ විසතය 
අභහතයහංලඹ තු මනොභළත.  

      (v)   2005 - 2011 රිේ තය විහලනමඹන් ්රී රංහ 
රඳහහිනී ංසථහ රද කදහඹේ  

 

 (vi)  ර් 2011 අමෝසතු/ළප්තළේඵර් ඕසමේලිඹහ ං හයමේ 
රිේ තයඹ වහ රඳහහිනී ංසථහ ඉල ලුේ මොට 
විහලන අයිතිඹ රඵහමන ඇත.  

(ක)  අදහශ මනොමේ.  

 
මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමම්ද ඇස ප්රහනය 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උතුු ඳෂළත වශළ වංලර්ධන ලයළඳෘින 

ட ரரத்றற்ரண அதறறதத்றத் றட்டங்ள் 

DEVELOPMENT PROJECTS FOR NORTHERN PROVINCE  
 
ගු ඩපවහ මද්ලළන්දදළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தப தறறச் சதரரர் அர்மப, றமனறற் 

ட்டமப 23/2இன்லழ் மள்றதளப்தைற்கு அதறத் 

மக்ர ணது ன்நறமத் தரறறத்துக்தரள்றமநன். 

னரற்த ரலறர ன்தமட மள்றள் தொன்மக்ப் 

தட்டிதந்ரலும் இன்த மத்மக் தத்றற்தரண்டு 
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ර්ඹ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

කදහඹභ 
(රු.ිය.) 

84,578,563 80,373,465 447,143,903 201,959,9
48 

401,494,2
91 

211,455,5
10 

755,29
6,131 



ඳහර්ලිමේන්තු 

குநறப்தறட்ட றடங்மப ரத்றம் மட் றதம்தைறன்மநன். 

அமமத்றல் இன் தொளப்தகுறத்ம் யன்சரட்டில் இடம்ததந 

அதறம மண்டுறன்மநன்.   

டக்றல் 85 வீரண க்ள் றரப்தைநங்பறல் 

றசரத்றலும் டற்தநரறதலும் ஈடுதட்டுள்பணர்.  ரன்கு 

மமர ரட்டங்பறலும் சுரர் 39,500 குடும்தங்ள் 

டற்தநரறதல் ஈடுதட்டுதறன்நண.  இந்றமனறல் டக்கு 

ரரத்றற்ரண தறத் றட்டதரன்மந இந் அசு 

தரண்டுவுள்பர அநற தொடிறநது. இந்ப் 

தறத்றட்டரணது தொன்மணநற உட்ட்டமப்தை, தைற 

தரறல்தட்தங்ள், மமர பங்பறன் தொரமத் 

துத்றமண தொன்மணற்தல், றதணங்பறன் ஆற்நமன 

மம்தடுத்ல் ஆற ரன்கு றடங்மப உள்படக்கு 

ரவும் இது CFHC, NAQDA, லன்தறடித் றமக்பம் ஆற 

அமப்தைக்ள் ஊடரச் தசற்தடுத்ப்தடுதன்தம் இன் 

அதொனரக்ல் அறரம் சறமநச்சரமனள் தசலமப்தை, 

லள்குடிமற்நம், தைணர்ரழ்வு ற்தம் இந்துச றர 

அமச்சறன்லழ் இதக்குதன்தம் அதொல்தடுத்ல் தொமப்தை 

பர லன்தறடித் துமநதொக் கூட்டுத்ரதணம், மசற 

லரறல்பத் றமக்பம், டக்கு ரர சமத மதரன்நண 

அமத்தணவும் தப்தடுறன்நது.   

டக்கு, றக்கு ரரங்ளுக்ரண மமரச் 

தசற்நறட்டதரன்த டந்ரன அசரங்த்றன்மதரது 

தரண்டுப்தட்டு, றக்கு ரரத்றல் அது மடதொமநப் 

தடுத்ப்தட்டது. டக்றல் அது மடதொமநப்தடுத்ப் 

தடறல்மன. அந்த் றட்டத்றல் து டற்தநரறல் சரர்ந் 

க்ள் ற்தம் அது சரர்ந் றரங்ளுக்கு ம்ரலும் 

இணங்ரப்தட்ட றமனறல் தன்றக்ரண தன றடங்ள்  

உள்படக்ப்தட்டிதந்ண. அந் மறல் அந் றடங்ள் 

இப் தைற தசற்நறட்டத்றல் அடங்குறன்நணர? ன்தம 

அநறந்துதரள்ப றதம்தைறன்மநன்.   

டக்கு ரரத்றல் மமரங்மபச் சரர்ந் 225 

றர மசமரபர் தறரறவுபறல் சறநந் றர அடிப்தமட 

றனரண ததபற சறபரண வீறள், சணசதோ றமனங்ள், 

தொன்தள்பறள், குடிலர் றறமரம், ஏய்வு அமநள் ன்தண 

அமக்ப்தடுர?  

அமமதரல் 225 றர மசமரபரர் தறரறவுபறலும் 

இமபஞர்ளுக்குப் ததரதத்ரண ரழ்ரர ற்தம் 

தசற்நறட்ட மம்தரட்டு அதறறதத்றப் தறற்சறள் ங்ப் 

தடுர? அப்தடிரறன் த்மண இமபஞர்ளுக்கு 

அவ்ரநரண தறற்சறமப ங்தொடித்ம்? ன்த மட் 

றதம்தைறன்மநன்.  

மற்தடி 225 றர மசமரபர் தறரறவுபறல் க்பது 

ரழ்க்மத்த்ம உர்த் மற்தரள்பப்தடக்கூடி 

றட்டங்ள் மதணக்  கூநதொடித்ர?  

பறர் மனமரங்கும் குடும்தங்ளுக்கு றமசட 

ரழ்ரர சறள் ற்தடுத்ப்தடுர? அவ்ரத 

ற்தடுத்ப்தடுதணறல், அற்நறன் ன்மள் தற்நறத்ம் 

த்மண குடும்தங்ளுக்கு இவ்சறள் ங்ப்தடும் ன்தது 

தற்நறத்ம் கூந தொடித்ர?   

குபறதௐட்டல் தரறற்சரமனள், ன றற்தமண 

ண்டதங்ள் ன்தண அமக்ப்தடுர? அப்தடி அமக்ப் 

தடுதணறல் த்மண தரறற்சரமனள் ற்தம் ண்டதங்ள் 

அமக்ப்தடும் ன்தமக் கூந தொடித்ர?  

தடகுமப றதத்றமக்க்கூடி ததரது இடங்ள் 

ற்தம் தடகுமபக் றரங்ளுக்கு அண்றத் மறல் 

தரண்டுக்கூடி சறள் மற்தரள்பப்தடுர? 

அவ்ரத மற்தரள்பப்தடுரறன் அம த்மண 

இடங்பறல் மற்தரள்பப்தடும் ன்தமக் கூந 

தொடித்ர?  

உர்லர்த் டுப்தை அமள் அமக்ப்தடுர? 

அப்தடி அமக்ப்தடுரறன், த்மண அமக்ப்தடும் 

ன்தமக் கூந தொடித்ர?  

தரரறபறனரண றனங்கு உற்தத்ற றமனதரன்த 

இமடுறலும் தரரறபறனரண டனட்மடப் 

தததக்த் றட்டதரன்த ன்ணரரறலும் அமக்ப் 

தடுற்ரண தறத் றட்டங்ள் டந்ரன அசுபரல் 

தரண்டுப்தட்டண. அவ்ரநரண றட்டங்ள் இப்தைற 

தறத்றட்டத்றல் உள்படக்ப்தட்டுள்பணர ன்தது 

தற்நறத்ம் கூந தொடித்ர?  

உல்னரசப் தறமப ஈர்க்க்கூடி மறல் த்ம 

றட்டங்ள் உள்படக்ப்தட்டுள்பண ன்தது தற்நறக் கூந 

தொடித்ர?  

தொல்மனத்லவு ரட்டத்றல் ந்றக்டல் தகுறம 

தைமப்தைச் தசய்ன்தோனம் சுரர் 2,500 குடும்தங்ள் 

ரழ்ரர ரலறர ன்ம அமடத்ம். இமணக் தத்றற் 

தரண்டு இத்றட்டம் மடதொமநப்தடுத்ப்தடுர ன்தது 

தற்நறக் கூந தொடித்ர?  

30 தடரனப் மதரரறல் டக்கு ரரத்றதமட 

மமரப் தறமசங்ள் தொளமரப் தரறக்ப்தட்டண. 

டற்தநரறனரபர் குடும்தங்ள் ங்ள் ரழ்ரரங்மப 

இந்து ட்டுல்னரல், டற்தநரறல் சரர்ந் றரங்ள் 

அற்நறன் அமடரபங்மபத்ம் இந்றதக்றி்ன்நண. அந் 

மறல், டக்கு ரரம் றமடரக் தத்றற் 

தரள்பப்தட்டு அதறறதத்ற தசய்ப்தட மண்டும் ன்ந 

மரரறக்மம இந் அமறமன றடுத்து, ணது 

மள்றளுக்ரண தறல்மபச் சறமநச்சரமனள் 

தசலமப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிமற்நம் ற்தம் 

இந்து  அலுல்ள் அமச்சர் தப டி.ம் 

சுரறரன் அர்ள் ங்குரர் ணவும் 

றர்தரர்க்றன்மநன்.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The Hon. D.M. Swaminathan will now respond.  

 
ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළද්ද මශතළ (බ්දධනළගළර 

ප්රිනවංවහකරණ  පුනු කථළඳන  නෆලත ඳදිංික කිීමම ශළ 
හි්දදු  ණගමික ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன் - சறமநச்சரமனள் 

தசலமப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிமற்நம் ற்தம் 

இந்து அலுல்ள் அமச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
உங்ளுமட மள்றளுக்கு ன்நற. தொக்றர இந்க் 

மள்ற ன்தமட ரரறரனத்துக்கு ந்து மற்த       

1643 1644 

[රු ඩේරස මද්හනන්දහ භවතහ  
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தற.த. 3.00 றக்ரகும். அணரல் ல்னரக் மள்றளுக்கும் 

ன்ணரல் தறனபறக் தொடிரல் இதக்றன்நது. ணறதம், 

லன்தறடி றடங்ள் தற்நற ரன் சறன தத்துக்மபக் கூந 

றதம்தைறன்மநன். ட ரரத்றன் றமனத்றதக்க்கூடி 

லன்தறடிக் தத்றட்டரணது, 65 றல்தன் US Dollars 

தததறமக் தரண்டது. அத்றட்டம், ட ரரத் 

றலுள்ப ரழ்ப்தரம், ன்ணரர், தொல்மனத்லவு, றபறதரச்சற 

ஆற ரட்டங்பறன் லன்தறடித்துமந அதறறதத்றம 

மரக்ரக்தரண்டிதக்றன்நது. தொக்றர ரழ்ப் 

தரத்றமன குதர், ததத்றத்துமந, ரல் மதரன்ந 

இடங்பறலும் ன்ணரரறமன மதசரமனறலும்  தொல்மனத்லறல் 

சரமன ன்ந இடத்றலும் லன்தறடி சறமபச் தசய்ற்கு 

ரங்ள் தொன்ந்றதக்றன்மநரம். லன்தறடித் துமநத்டன் 

தரடர்தைமட உட்ட்டமப்தை சறமபப் தைணர்றர்ரம் 

தசய்ல், றமனத்றதக்க்கூடி லரறல் பர்ப்தை, மமரம் 

ற்தம் லன் பங்பறி்ன் தொரமத்துத்ம மம்தடுத்ல், 

லண சதோத்றன் ரழ்ரரத்மத்ம் அதடன் இமந் 

றதணங்பறன் இல்றநமணத்ம் உதறப்தடுத்ல் ஆற 

தசற்தரடுமபத்ம் இத்றட்டம் உள்படக்றத்ள்பது. 

இத்றட்டம் தரடர்தறல் ஆசற அதறறதத்ற ங்றறணரல் 

ரரறப்தை மமனள் இடம்ததற்த தறி்ன்நண. இது 

தரடர்தரண மனற றதங்மபக் தத்றட்ட 

டிமப்தறன் தறன் சர்ப்தறப்மதன் ன்தமக் கூநறமக் 

றதம்தைறன்மநன். மண றணரக்ளுக்கு எத றமக்குள் 

உங்ளுக்கு ரன் ததரற தமன். ன்நற.  

 

ගු ඩපවහ මද්ලළන්දදළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அர்ளுமட வீட்டுத் றட்டம் தரடர்தரண றடத்றலும் 

லங்ள் கூடி ணம் டுக் மண்டும்.  

 

ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළද්ද මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
வீட்டுத் றட்டம் தரடர்தரண றடத்றலும் ரன் ணம் 

டுத்றதக்றமநன். அதுதற்நற இன்தம் ரன் ேணரறதற 

அர்பறடம் மதசறறதக்றமநன். இந் வீடுள் றழ் 

க்ளுக்கு, குநறப்தரப் தரறக்ப்தட்ட டக்கு, றக்கு க்ள் 

ல்மனரதக்கும் றமடக் இதக்றநது ன்ந மறல் இது எத 

தொக்றரண றடதண இந்ச் சமதறமன குநறப்தறட 

றதம்தைறன்மநன்.  

 

මඳෞද්ගලික ම්දත්රී්දමප ඳන ක මකටුේඳ ක 
ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்ள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

බී.ලයි. තුඩළමේ වමළජ ව කකළරක ඳදනම 
(වංවහථළගත කිීමමේ) ඳන ක මකටුේඳත 

தே.ம.துடரம சதோ னமணரம்தைம ன்நம் 

(கூட்டிமத்ல்) சட்டதோனம் 
B.Y. THUDAWE SOCIAL WELFARE FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  
 

ගු ශ්රියළනි විමජ්වික්රම මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றமேறக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

රු   මඹෝජය ථහනහඹතුභ , භහ ඳවත වන් 

මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ. 

"බී.යි. තුඩහමේ භහජ ත්හය ඳදනභ ංසථහත කිරීභ වහ ව ඳනත් 

මටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ." 

 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ேல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 

විසි්ද වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වේමත විය. 
ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන දි්ද  එය 

මුද්රණය කිීමම  නිමයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ කිීමම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය ම ක ඳන ක 

මකටුේඳත වමළජ වවිබ ගෆ්දවීේ ශළ සුභවළධන අමළතයතුමළ මලත 
ඳලරන දී. 

 

றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றமனக்ட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  சதோ லுவூட்டல் 

ற்தம் னன்தைரற அமச்சதக்கு அநறக்ம தசய்ப்தடுற்ரச் 

சரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

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

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

Minister of  Social Empowerment and Welfare for report. 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, මඹෝජනහ පිළිඵ දළනුේ දීභ ව දිනට  ඹියත 
ටයුතු.  
 
 

ඳරිපූරක මුද : 2015 ලර්ය තුෂ අවිනිහිකත 
අලවහථළ අරමුදලි්ද බළග ක අ කිනකළරේ 

මුද ිළයවීම  
குமநறப்தைம் தரம: 2015இல் றர்தரர 

தசனறண றறத்றததந்து ங்ப்தட்ட 

தொற்தங்மபத் லர்த்ல் 
SUPPLEMENTARY SUM : SETTLEMENT OF THE  

ADVANCE MADE FROM THE CONTINGENCIES 
FUND IN THE YEAR 2015  

 

[ප.බහ. 11.48  
 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ (මුදල් රළජය  
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண - றற இரேரங் 

அமச்சர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , මුදල  අභහතයතුභහ 

මනුමන්  ඳවත වන් මඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

 

"ය ර්ඹ 240 - ළඩටවන 2, -    2016 ජනහරි භ 01 ළ  දිමනන් 

කයේබ න වහ 2016 මදළේඵර් භ 31 ළ  දිමනන් අන් න මුදල  ර්ඹ 

වහ ්රී රංහ ප්රජහතහන්ත්රි  භහජහදී ජනයජමේ ඒහඵද්ධ අයමුදමරන් 

මවෝ ්රී රංහ ප්රජහතහන්ත්රි භහජහදී ජනයජමේ යජඹ විසින් රඵහන්නහ රද 

ණඹ මුදරකින් භහරු යන රද මවෝ මුදලින් රුපිඹල  ියලිඹන ඳනස ඳවක් 

මනොඉක්භන අතිමර් මුදරක් මවිඹ යුතු ඹ. 

1645 1646 



ඳහර්ලිමේන්තු 

 

මභහි උඳමල නමේ දක්හ ඇති මේහන් මනුමන් 

(අ) 2015 මුදල  ර්ඹ වහ වදිසි අසථහ අයමුදලින් රඵහත් 
අත්තිහයේ අං 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 වහ 11 පිඹවීභ. 

 

උඳමල නඹ 
 

 ය ර්ඹ                240    -  ජහති අඹළඹ  
    මදඳහර්තමේන්තු 

 ළඩ ටවන 2     - ංර්ධන ළඩටවන 

 යහඳතතිඹ  3     - ිණණුේයණ වහඹන් 
 මුළු විඹදභ    
 =   රු.  55,000,000 

(රුපිඹල  ියලිඹන ඳනස ඳවක් ඳභණි.) 

(අභහතය භණ්ඩරමේ අනුභතිඹ දන්හ තිම් .) " 

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , අවි ලසචිත අසථහ 

අයමුදලින් රඵහ ත් අත්තිහයේ පිඹවීභ වහයි මේ ඳරිපය 
ඇසතමේන්තු ඉදිරිඳත් යන්මන්. 

ජහති භළතියණ මදක් 2015 ර්මේ ඳළළතුණහ. එඹ මුදල  

අභහතයහංලඹට හර්ඹ ඵහුර ර්ඹක් වහ හමේභ අඹ 
ළඹයණඹ, ිණණුේයණඹ ේඵන්ධමඹන්ද අභිමඹෝහත්භ 

ර්ඹක් වුණහ. අභහතයහංලර ංයුතිඹ වහ ංයහ එභ 
ර්ඹක් තුශ අසථහ කිහිඳඹදීභ මනස වීභ තුශ එභ 
අභහතයහංල වහ ව හර්ික අඹ ළඹ ප්රතිඳහදන අසථහනුකර 

ළශපීභ වහ 2015 ර්ඹට අදහශ විර්ජන ඳනත මදතහක් 
ංමලෝධනඹ කිරීභට මේ රු බහට සිදු වුණහ. මභහිදී භසත 
විඹදේ ප්රභහණමේ කිසිදු ළඩි වීභක් සිදු මනොයන රද ඵ භභ මේ 
රු බහට අධහයණඹ යනහ. අද ඉදිරිඳත් යන ඳරිපය 

ඇසතමේන්තු තුශ භසත විඹදභට ඇතුශත් යපු ප්රභහණඹ 
ඉක්භහ කිසිභ මුදරක් ළඹ කිරීභට ටයුතු යන්මන් නළවළ.  

2015 අමප්රේල  භහමේ  අභහතයහංල 11ක් ඇති ශහ. ඉවත කී 

ංමලෝධනරට අභතය, 2015 ර්මේ ඇති යන රද 
අභහතයහංල 11ට ඳවසුේ ළරසීභ වහ අවි ලසචිත අසථහ 

අයමුදමරන් ප්රතිඳහදන උඳමඹෝිණ යළනීභට සිදු වුණහ. ඒ 
හමේභ, 2015 ර්මේ ජනහරි භහමේ 08න දින ඳළළත්ව 
ජනහධිඳතියණමඹන් ඳසු එට ඳළළති යජමේ අභහතයහංල 

ණන 30ක් වුද, 2015 අමප්රේල  භ 06න දිනළති අං 1909/20 
වහ 2016.04.10 දිනළති අං 1909/54 දයන අති විමලේ ළේ 
ඳත්රඹ භඟින් අභහතයහංල 11ක් ඇති ශහ. එභ අභහතයහංල 11 වහ 
අඹ ළඹ ප්රතිඳහදන මන් මරහ මනොතිබ ඵළවින්, කණ්ඩුක්රභ 

යසථහමේ 151 (2) යසථහමේ විධිවිධහනරට අනුකර 
අවි ලසචිත අසථහ අයමුදලින් අත්තිහයභක් රඵහමන එක් 
අභහතයහංලඹට රුපිඹල  ියලිඹන 5 ඵළිණන් (පුනයහර්තන ව 

මරධන විඹදේ වහ) ප්රතිඳහදන රඵහ දුන්නහ.   

කණ්ඩුක්රභ යසථහමේ විධිවිධහන ඳරිදි අවි ලසචිත අසථහ 

අයමුදලින් මුදල  විඹදේ කිරීභ වහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහමේ 
එඟතහ රඵහ ළනීමභන් ඳසු 2015 අං 01 සිට 11 දක්හ ව 
"මොයන්ේ" ඵරඳත්රඹක් භඟින් ඵරඹ රඵහ දුන්නහ. 

අවි ලසචිත අසථහ අයමුදලින් අත්තිහයභක් ලමඹන් එමේ 

රඵහත් මුදර අදහශ අභහතයහංලඹ විසින් ඉතහ ඩිනියන් 
ඳහර්ලිමේන්තු මත ඳරිපය ඇසතමේන්තුක් ඉදිරිඳත් ය 

පිඹවිඹ යුතු මනහ. මභඹ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යරහ 
අනුභළතිඹක් රඵහත යුතුයි කිඹරහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ මීට 
ලින් වන් වුණහ. එභ අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ වහ  මීට ලින් 

මේ ඳහර්ලිමේන්තුට මභඹ ඉදිරිඳත් ය තිබුණත්, ඳහර්ලිමේන්තු 

විසුරුහ වළරීභ  හ එඹ ශ මනොවළකි වුණහ.  එමේ 

ඳහර්ලිමේන්තු විසුරුහ වළරීමභන් ඳසු පිහිටුන රද න 
අභහතයහංලද අමවෝසි වුණහ. 2015.08.17ළ  දින ඳළළති භව 
භළතියණමඹන් ඳසු අභහතයහංල මඵදී ඹෆමේ න ංයුතිඹ තුශ එභ 
අභහතයහංල 11 මත රඵහදුන් අත්තිහයේ මුදර පිඹවීභ ය 

අභහතයහංලඹක් විසින් ශ යුතුද ඹන්න  ලසචිතභ වඳුනහ 
ළනීභට අසීරු ව ඵළවින් මභභ අත්තිහයේ මුදර පිඹවීභට 
මභමතක් ටයුතු ය නළවළ. 

මභභ තත්ත්ඹ තුශ අමවෝසි වී ිණඹ අභහතයහංලද ඇතුශත් න 
ඳරිදි අවි ලසචිත අසථහ අයමුදලින් අත්තිහයේ රඵහත් 

අභහතයහංල මනුමන් මුදල  අභහතයහංලඹ ඹටමත් ඇති ළඹ ය ර් 
240 - ජහති අඹ ළඹ මදඳහර්තමේන්තු ඹටමත් ප්රතිඳහදන 
රහමන අවි ලසචිත අසථහ අයමුදලින් රඵහත් මුළු 

අත්තිහයේ මුදර ව රුපිඹල  ියලිඹන 55 පිඹවීභ වහ මභභ 
ඳරිපය ඇසතමේන්තු ස ය ඳහර්ලිමේන්තුමේ අනුභළතිඹ 
රඵහ ළනීභට අද දින ටයුතු යනු රඵනහ. 

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , විමලේමඹන්භ භහ මුලින් 
වන් ශ කහයඹට මේ මීට ලින් ඳහර්ලිමේන්තුට 
ඉදිරිඳත් වුත් ඳසු ිණඹ හර ඳරිච්මේදමේ ය කිහිඳඹක්භ 

ජනහධිඳති භළතියණඹත්, ඒ හමේභ භව භළතියණඹත් ඹන 
භළතියණ මද  හ මේ හර්ථ වුමණ් නළවළ. මීට ලින් 
මභඹ නීතයනුකර ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් ශත්, ඒ 

අසථහමේ යමේ ඇති වුණු තත්ත්ඹ තුශ ඳහර්ලිමේන්තු විසුරුහ 
වළය තිබුණු  හ මභඹ ේභත යළනීභට මනොවළකි තත්ත්ඹක් 
ඇති වුණහ. ඒ  හ අද දින මභඹ ඉදිරිඳත් යන්මන් එඹට 
අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ වහයි. 

2015 ජනහරි භ 8ළ දහ ඳළළති ජනහධිඳති භළතියණමඹන් 
ඳසු 2015.01.08ළ  දින  කුත් ශ අං 1897/15 දයන 
යජමේ අති විමලේ ළේ ඳත්රඹ ඳරිදි අභහතයහංල 31ක් පිහිමටේහ. 

ඉන් ඳසු 2015.04.06 දිනළති අං 1909/20 වහ 2015.04.10 
දිනළති අං 1909/54 දයන යජමේ අති විමලේ ළේ ඳත්රඹන් 
භඟින් න අභහතයහංල 11ක් පිහිටවහ. 

එභ අභහතයහංල මභමේයි.  

 (i)  කඳදහ ශභනහයණ අභහතයහංලඹ 

 (ii)   ේරු අභහතයහංලඹ 

 (iii)    පුණතහ ංර්ධන වහ තත්තීඹ පුහුණු 
අභහතයහංලඹ 

 (iv)  උස අධයහඳන වහ ඳර්මේණ අභහතයහංලඹ 

 (v)   ග්රහමීඹ කර්ථි ටයුතු අභහතයහංලඹ 

 (vi)   විමලේ යහඳතති අභහතයහංලඹ 

 (vii)   ඳශහත් බහ ව ප්රහමද්ය ඹ ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

 (viii)   ඳහර්ලිමේන්තු ටයුතු අභහතයහංලඹ 

 (ix)   ගුන් මේහ අභහතයහංලඹ 

 (x)   හරිභහර් අභහතයහංලඹ 

 (xi)   ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන අභහතයහංලඹ  

02. 2015 ජනහධිඳතියණමඹන් ඳසු අභහතයහංල ංයහ 31 
දක්හ අඩුවීභ භත 2015 මුදල  ර්ඹ වහ අඹ ළඹ 
ප්රතිඳහදන මන් යන රද 2014 මනොළේඵර් භ 24ළ  
දින ඳහර්ලිමේන්තුමේ ේභත ව 2014 අං 41 දයන 
විර්ජන ඳනත නළත ංමලෝධනඹ යන රදී. ඒ අනු, 
2015 අං 1 දයන විර්ජන (ං  මලෝධන) ඳනත භඟින් 
එට ඳළති අභහතයහංල 31 වහ අඹ ළඹ ප්රතිඳහදන 
රන රදී. 

1647 1648 

[රු රක්සභන් ඹහඳහ අම් ර්ධන භවතහ  



2016 භළයි 05 

03.  මේ අතය 2015.04.06 වහ 2015.04.10 දිනළති පිළිමළින් 

අං 1909/20 වහ 1909/54 දයන යජමේ අතිවිමලේ ළේ 
ඳත්ර භඟින් පිහිට ව න අභහතයහංල 11 වහ ප්රතිඳහදන 

රඵහළනීභට වළකිනු පිණි කණ්ඩුක්රභ යසථහමේ 151.

(2) අනුයසථහමේ විධිවිධහන අනු අවි ලසචිත අසථහ 
අයමුදලින් ප්රතිඳහදන රඵහදීභට රිඹහ යන රදී. මේ වහ 

රු මුදල  අභහතයයඹහ විසින් අතිරු ජනහධිඳතියඹහමේ 
එඟතහ රඵහළනීමභන් ඳසු එක් එක් න අභහතයහංල 

වහ රුපිඹල  ියලිඹන ඳව ඵළිණන් (පුනයහර්තන වහ 
මරධන විඹදේ දළරීභට වළකින ඳරිදි) රුපිඹල  ියලිඹන 

55ක් අවි ලසචිත අසථහ අයමුදලින් රඵහදීභට 2015 අං 

01 සිට 11 දක්හ ව මොයන්ේ ඵරඳත්ර භඟින් ඵරඹ ඳයන 
රදී. අවි ලසචිත අසථහ අයමුදලින් අත්තිහයභක් ලමඹන් 

එමේ රඵහත් මුදල  අදහශ අභහතයහංල විසින් ඉතහ 
ඩිනියන් ඳහර්ලිමේන්තු මත ඳරිපය 

ඇසතමේන්තුක් ඉදිරිඳත් ය පිඹවිඹ යුතුඹ. 

04. එමවත්, අදහශ අභහතයහංල විසින් ඳරිපය ඇසතමේන්තු 

ස ය ඳහර්ලිමේන්තු මත ඉදිරිඳත් යන රද නමුත් 
අනුභළතිඹ රඵහළනීභට ප්රථභ ඳහර්ලිමේන්තු විසුරුහ 

වරින රදී. එමේ ඳහර්ලිමේන්තු විසුරුහ වළරීභ මවේතුමන්, 
ඳසු පිහිටුව න අභහතයහංලද අමවෝසි විඹ.  2015.08.17 

දින ඳළති භව භළතියණමඹන් ඳසු අභහතයහංල ංයහ 
50ක් මර සථහපිත යන රද අතය, ඊට අනුකර න ඳරිදි 

2015 අං 1 දයන විර්ජන (ංමලෝධන) ඳනත ඹළිත් 

ං මලෝධනඹ ය න අභහතයහංල 50 වහ ප්රතිඳහදන 
ළරසීභට වළකින ඳරිදි 2015 අං 15 දයන විර්ජන 

(ං මලෝධන) ඳනත ඳහර්ලිමේන්තු විසින් ේභත 
යන්නහ රදී. නමුත්, අභහතයහංල මඵදී ඹහමේ න 

ංයුතිඹ තුශ 01 මේදමේ වන් අභහතයහංල මත රඵහදුන් 

අත්තිහයේ මුදර පිඹවීභ ය අභහතයහංලඹක් විසින් ශ 
යුතුද ඹන්න  ලසචිතභ වඳුනහ ළනීභට අසීරු ව ඵළවින් 

මභභ අත්තිහයේ මුදර පිඹවීභට මභමතක් ටයුතු ය 
නළත. 

05. ඉවත තත්ත්ඹන් භත අමවෝසි වී ිණඹ අභහතයහංලද ඇතුශත් 
න ඳරිදි අවි ලසචිත අසථහ අයමුදලින් අත්තිහයේ 
රඵහත් අභහතයහංල මනුමන් මුදල  අභහතයහංලඹ 

ඹටමත් ඇති ළඹ ය ර් 240 ජහති අඹළඹ 

මදඳහර්තමේන්තු ඹටමත් ප්රතිඳහදන රහමන 
අවි ලසචිත අසථහ අයමුදලින් රඵහත් මුළු අත්තිහයේ 

මුදර ව රුපිඹල  ියලිඹන 55 පිඹවීභ වහ මභභ ඳරිපය 
ඇසතමේන්තු ස ය ඳහර්ලිමේන්තුමේ අනුභළතිඹ 

රඵහ ළනීභට ටයුතු යනු ඇත.  ඒ අනු අද දින මභභ 

ඳරිපය ඇසතමේන්තු මභභ බහට ඉදිරිඳත් යනහ.  

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , ඒ එක්භ ළේ ඵදු 
ංමලෝධනඹ පිළිඵත් විවිධ අදවස ප්රහල න ඵ භහ වන් 

යන්න ඕනෆ. එඵළවින්, ළේ ඵදු සිඹඹට 11 සිට සිඹඹට 15 දක්හ 
ළඩි වීභ තුශ භවය මේරහට අවි ලසචිතබහඹක් තිමඵනහ, ළේ 

ඵදු ඳනතට අඹත් න්මන් මභොනහද, අඹත් මනොන්මන් 

මභොනහද කිඹහ. ළේ ඵදු ඳනතට අඹත් මනොන, විමලේ මමශ 
බහණ්ඩ ඵද්දට අඹත් න බහණ්ඩ තිමඵනහ.  

භභ විමලේමඹන් ඒ ළන වන් යන්න ඕනෆ. මේ විමලේ 
මමශ බහණ්ඩ ඵද්දට ඹටත් මන බහණ්ඩ නළත යක් ළේ 
ඵදුරට අඹත් මන්මන් නළවළ කිඹහ ළේ කිරීමේ අලයතහක් 

නළවළ. මේ යමේ ලින් ළේ ශ බහණ්ඩ යහශිඹක් තිමඵනහ, 

විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵද්දට අඹත් මන. එභ බහණ්ඩර 
මල නඹ  භභ නළත යක් ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යනහ. 

මභඹ මීට ලින් ළේ ඳත්රඹකින් ඉදිරිඳත් ය තිමඵන්මන්. 

නමුත් ඒ ේඵන්ධමඹන් අවි ලසචිතබහඹක් ඳතිනහ. මභභ ළේ 
ඵද්දට අඹත් මනොන ඳහරිමබෝිණ බහණ්ඩ මභොනහද කිඹන එ 

ළන ජනතහ අතය භතඹක් ඳතිනහ. ඒ  හ මේ ඳහරිමබෝිණ 

බහණ්ඩ මභොනහද කිඹන එ ේඵන්ධ විසතයඹක් මේ රු 
බහට බහත මශොත් මවොයි කිඹහ භහ ල ඳනහ යනහ. ඒ 

 හ ලින් විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනත ඹටමත් කනඹනඹ 
යන රද කවහය ද්රය මභභ ළේ ඵද්දට අදහශ මන්මන් නළවළ. 

වහල භළසන්, අර්තහඳල , යතු ලනු, මඵොේඵයි ලනු, සුදු ලනු, 
ටහනහ (ේපර්ණ ලමඹන් ව ව පිඹලි ශ), ඩර (ේපර්ණ 

ලමඹන් ව ව පිඹලි ශ), මුං ඇට, ඳරිප්පු (ේපර්ණ ලමඹන් 

ව ව පිඹලි ශ), ියරිස කුඩු, ටින් භහළු, සී , උඳු, වුපි, 
කුයක්න්, උේඵරඩ, යර, මදොඩේ, ියදි, ඇඳල , 

මොත්තභල ලි, සදුරු, භහදුරු, ව, උළු වහල , කුයක්න් පිටි, උඳු 
පිටි, යටජු, අම, එශළු මතල , ඳහේ ඔයිල , භහළු, භළයල  භහළු, 

මඹෝේ, ඵටර්, භහජරින් (මේද ප්රභහණඹ සිඹඹට 80), ලුණු, යටඉඳි 
කිඹන මේ කිසිභ බහණ්ඩඹක් ළේ ඵද්දට ඹටත් මන්මන් නළවළ. 

මේහ විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනත ඹටමත් ළේ යරහ 

තිමඵනහ, ළේ ඵද්දට වසු මන්මන් නළවළ කිඹහ. ඒ  හ මේ 
කිඹන ඳහරිමබෝිණ බහණ්ඩ ළේ ඵද්දට වසු මන්මන් නළති ඵ 

භභ මේ රු බහට ඉතහභ ඳළවළදිලි වන් යනහ.  

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , ඒ හමේභ ඵදු අනුඳහතඹ 

මනසවීභ ළනත් වන් යන්න ඕනෆ. ර්තභහනමේ ඳතින 
ඵදු අනුඳහතඹ සිඹඹට 11 සිට සිඹඹට 15 දක්හ ඉවශ ිණඹහභ, 

මතො ව සිල රය මමශහභ ඵද්ද තදුයටත් රිඹහත්භ න 
අතයභ  දවස ළඳයුභ සිදුන අතය ළේ ඵදු ඳනමත් ඳශමු උඳ 

මල නමේ මදළ  මොටමේ වන් බහණ්ඩ ළඳයීභ භත ව ඵද්ද 

ඉත් යනහ.  

ඒ හමේභ ර්තභහන ඵද්දට ඹටත් වීමේ සීභහ රුපිඹල  

ියලිඹන 100ක් ව මතො ව සිල රය මමශහභ භත ව රුපිඹල  
ියලිඹන 3.75ක් ව අමනකුත් මද් භත න අතය, හර්තුට 

රුපිඹල  ියලිඹන 3ක් මවෝ ර්ඹට -භහ 12ටභ- රුපිඹල  
ියලිඹන 12ක් දක්හ ඳවත මවශනහ.  

ඊශඟට, ඵදු  දව ඉත් කිරීභ ළන ඵරමු. විදුලි ංමද්ල 
මේහ, විදුලි ංමද්ල  ක්මේත්රඹ වහ මඹොදහ ළමනන 

ඹන්මත්රෝඳයණ වහ අධි තහක්ණි උඳයණ, තම ේම , මද්ය ඹ 
වි දුලි ංමද්ල මේහ ළඳයුේරුන් වහ විදුලි ංමද්ල  ඹහභන 

මොියභ භඟින්  කුත් යන රද ඵරඳත්ර, මෞය මේහ ළඳයීභ 
වහ ඳළළති ඵදු  දව ඉත් මනහ. 2016.05.02න දිමනන් 

ඳසු අනුභත න  හ වහ න විමලේ යහඳතති වළය අමනක් 

විමලේ යහඳතති වහ ව බහණ්ඩ වහ මේහ ළඳයීභ ේඵන්ධ 
ජහතිඹ මොඩ නළඟීමේ ඵදු අනුඳහතඹ මනස වීභ සිදු න අතය, 

ර්තභහනමේ ඳතින ඵදු අනුඳහතඹ මනස මන්මන් නළවළ.  

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , ඒ හමේභ ර්තභහන ඵද්දට 

ඹටත් වීමේ සීභහ න රුපිඹල  ියලිඹන 3.75ක් වහ මද්ය ඹ 
 සඳහදනඹ යනු රඵන තිකහර්ිය  සඳහදන වළය ඇතළේ 

ර්භහන්ත වහ ව රුපිඹල  ියලිඹන 25 සීභහ හර්තුට 
රුපිඹල  ියලිඹන 3 දක්හ ඳවත මවශනහ. ඵදු  දව ඉත් කිරීභ 

2016 භළයි භ 02නදහ සිට ඵර ඳළළත්මන ඳරිදි රිඹහත්භ 

න්මන් විදුලි ංමද්ල මේහ ළඳයීභ, ලිහිසි ද්රය ව 
2016.05.02න දිමනන් ඳසු අනුභත යන රද විමලේ යහඳතති 

 හරට ඳභණයි.  

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , භහ ඳළවළදිලි කිරීභක් 

යන්න ඕනෆ. ජහතයන්තය මරය අයමුදමල   රධහරි භේටමභන් 

1649 1650 



ඳහර්ලිමේන්තු 

එඟතහක් ඇති මරහ තිමඵනහ. ඒ  රධහරි භේටමේ 

එඟතහ අනු ජු  භහඹ න විට තභයි ජහතයන්තය මරය 

අයමුදමල  ේපර්ණ මුදර රංහට රළමඵන්මන්. ඇමභරිහනු 
මඩොරර් ම ලිඹන 1.5 ඒ මුදර රළමඵන මොට ත ඇමභරිහනු 

මඩොරර් ියලිඹන 650 මුදරක් මනභ රළමඵනහ. ඒ මුදර 
මනභ රළමඵන මොට ඇමභරිහනු මඩොරර් ම ලිඹන 2.2 

මුදරක් අඳට එතු මනහ. ඒ මුදර රළබුණහට ඳසු තත් භහ 
කිහිඳඹකින් ජඳහනමේ ජයිහ කඹතනමඹන් කධහයඹක් 

රළමඵනහ. ජහතයන්තය මරය අයමුදමරන් මුදල  රඵහ මදන්මන් 

අමප් ංචිතඹ ලක්තිභත් කිරීභට ඳභණයි. මේ මුදල ලින් 
ංර්ධනඹට මුදල  මඹොමු යන්න අඳට වළකිඹහක් නළවළ. 

ංර්ධනඹට මුදල  රඵහ ළනීභට මරෝ ඵළංකු කධහය, කසිඹහනු 
ඵළංකු කධහය, මොරිඹහනු කධහය හමේභ ජඳන් කධහය තිමඵනහ. 

ජහතයන්තය මරය අයමුදමල  මුදල  රළබුණු වි ඒ පිටුඳසමන් 
එන ණඹ ව කධහය මුදල ර ලක්තිමඹන් අඳට මේ ළඩ ටයුතු 

ය මන ඹන්න පුළුන් කිඹරහ අපි හිතනහ. මේ න විට 

 රධහරි භේටමේ එඟතහක් ඇති වුණහට ඳසු මොටස මමශ 
මඳොශ ියර දර්ලඹ ළඩි මරහ තිමඵනහ. මේ ිණවිසුභ අත්න් 

යන්න ලින් මොටස මමශ මඳොමශේ ියර දර්ලමේ ළඩි 
මරහ තිමඵනහ.   

විමලේමඹන්භ ජහතයන්තය මරය අයමුදර -IMF එ- මේ 
ිණවිසුභ අත්න් යන්න ලින් අමප්රේල  භහමේ 28නදහ ඉරහ 
භළයි භහමේ 2නදහ න විට භසත ියර දර්ලඹ  6,443 සිට  
6,516 දක්හ ළඩි මරහ තිමඵනහ. ඒ හමේභ මොටස මමශ 
මඳොමශේ තිමඵන ප්රධහන භහේ 20 ියර දර්ලඹ ළඩි මරහ 
තිමඵනහ,  3,398 සිට  3,496 මනල . ඒ කිඹන්මන්  රධහරි 
භේටමභන් ිණවිසුභ අත්න් ශහ විතයයි. යහජය භේටමභන් -
බහණ්ඩහහයඹ- ිණවිසුභ අත්න් ශහට ඳසු මේ තත්ත්ඹ 
තදුයටත් මනස මනහ. ඒ  හ පිටුඳසමන් එන මේ ණඹ ව 
කධහය මුදල  තුළින් මොටස මමශ මඳොශ ලක්තිභත් මනහ.  

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , ඒ හමේභ මේ හරඹ 
ඇතුශත විමලේමඹන්භ මභන්න මේ හර්ඹඹන් වහ මුදල  ළඹ 
කිරීභට අපි තීන්දුක් අය මන තිමඵනහ. රු  මඹෝජය 
ථහනහඹතුභ , මභන්න මේ භහර් ංර්ධන යහඳතති 
රිඹහත්භ කිරීභ වහයි ඒ මුදල  ළඹ යන්මන්. ඒ ඳළත්මතන් 
අයමුදල  රළමඵන මොට අපි දළනට කයේබ යපු ංර්ධන 
යහඳතති වහ බහණ්ඩහහයමඹන් මන් යන මොට ඩිනියන් 
මන් කිරීභට අපි අදවස ය මන තිමඵනහ. ඒ අනු 
වේඵන්මතොට දක්හ දිමන අධිමේගී භහර්මේ කිමරෝමීටය 96, 
භහතය සිට මඵලිඅත්ත දක්හ මොටමේ සිවිල  ළඩ සිඹඹට 20ක් 
ව මඵලිඅත්මත් සිට ළටිඹ දක්හ මොටමේ සිවිල  ළඩ සිඹඹට 
5ක්  භ කිරීභට අදවස ය තිමඵනහ.  

ළටිඹ සිට අන්දයළ සිවිල  ළඩ සිඹඹට 30ක් දළනට ඉය 
යන්න තිමඵනහ. අන්දයළ සිට වේඵන්මතොට දක්හ සිවිල  
ළඩ සිඹඹට 25ක් ඉය යන්න තිමඵනහ. පිටත ටයවුේ 
අධිමේගී භහර්මේ අදිඹය 3, සිඹඹට 17කින් ළඩ අන් කිරීභට 
 ඹියතයි. ඊමේ ළම නේ භණ්ඩරමේදී කිරිඇල ර ඇභතිතුභහ ඒ 
ළන ඉතහභත් ඳළවළදිලි ඉදිරිඳත් ශහ. බහණ්ඩහහයමඹන්  කුත් 
යන අමනකුත් මුදල  ඩිනියන්  කුත් කිරීභට -අභහතයහංලමේ 
හිඟ මුදල   කුත් කිරීභට- අලය ටයුතු යනහ. එමවභ ටයුතු 
යන මොට මේ හර්ඹඹන් ටි ඩිනියන් රිඹහත්භ කිරීභට 
පුළුන්.  

 
ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ඇභතිතුභ , ඔඵතුභහමන් ප්රලසනඹක් අවන්න තිමඵනහ. 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

කිඹන්න, රු භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ඇභතිතුභ , අධිමේගී භහර්ඹ පිළිඵ ඔඵතුභහ ථහ 

මරුහ. ඳසු ිණඹ දසර න්දි ේඵන්ධමඹන් ඵයකුඹු, 
ළටිඹ ප්රමද්ලමේ ිය සසු උද්මකෝණඹ ශහ. ඔඵතුභන්රහට 
ඉඩේරට න්දි රඵහ දීමේ ඳළවළදිලි ප්රතිඳත්තිඹක් තිමඵනහද? 

මභොක්ද ක්රභමේදඹ කිඹරහ රු බහ දළනුත් යන්න 
පුළුන්ද කිඹහයි ඔඵතුභහමන් අවන්මන්?  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රක්සභන් කිරිඇල ර භළතිතුභහ. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භට කිඹන්න තිමඵන්මන් න්දි අපි රඵහ මදනහ කිඹන එයි. 

කිසි ප්රලසනඹක් නළවළ. 
 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ඇභතිතුභ , න්දි රඵහ දීභ පිළිඵ ජනතහ දළනුත් 

මරහ තිමඵන්මන්. නමුත් රිඹහත්භ මරහ තිමඵන්මන් මනත් 
ක්රභමේදඹක්.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මේ රක්සභන් ඹහඳහ යහජය ඇභතිතුභහමේ මරහ. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඒ අඹත් එක් හච්ඡහ කිහිඳඹක් ඳත්රහ තිමඵනහ. 
අපි ඒ අඹට ලියුේ දීරහ තිමඵනහ. අපි කිඹරහ තිමඵනහ, ඉඩභට 

ඇතුළු මන්න ඉඩ අරින්න; අපි න්දි මදනහ කිඹරහ. කිසිභ 
තළන න්දි මනොමහ ඉරහ නළවළ. ඔඵතුභන්රහමේ හරමේත් 
න්දි දුන්නහ.  

 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

දළනට ඳතින ටිනහභද මන්මන්? 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ක්රභඹක් තිමඵනහ මන්. RDA එමක් ක්රභඹක් තිමඵනහ.  
 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ඇභතිතුභ , ලින් සුදුසු ටිනහභට අනු තභයි 
න්දිඹ මේමේ. ඒ ක්රභමේදඹභද රිඹහත්භ මන්මන් කිඹන 

එ දළන න්න ඕනෆ. 

1651 1652 

[රු රක්සභන් ඹහඳහ අම් ර්ධන භවතහ  
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ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කිසිභ මනක් නළවළ. වළඵළයි, උසි න්න්න එඳහ.  
 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரேதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

එමවභ මනොවුමණොත් ිය සසු ඳහයට ඵහීවි. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභන්රහ උසි න්න්න එඳහ. 
 

ගු නිශළල් ගප්ඳ කින  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் னப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රක්සභන් කිරිඇල ර ඇභතිතුභහමන් භට ප්රලසනඹක් අවන්න 

තිමඵනහ. 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රක්සභන් කිරිඇල ර භළතිතුභහමන් ප්රලසන අවන්මන් 
රක්සභන් ඹහඳහ භළතිතුභහමේ මරහමන්. රු රක්සභන් ඹහඳහ 

භළතිතුභ , ඔඵතුභහ ථහ යමන ඹන්න.  
 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අන්තිභට මනභ ප්රලසන අවන්න පුළුන්. ළටිමේ සිට 
අන්දයළ දක්හ සිවිල  ළඩ සිඹඹට 30ක්, අන්දයළ සිට 

වේඵන්මතොට දක්හ සිවිල  ළඩ සිඹඹට 25ක්, පිටත ටයවුේ 
භහර්ඹ අදිඹය 3, සිඹඹට 17කින් ළඩ අන් යන්න තිමඵනහ.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතුභ , ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹකුයි 

තිමඵන්මන්. 
 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ ත විනහඩි ඳව හරඹක් න්නහ. ඒ ඵ භභ 
බහනහඹතුභහට කිේහ.   

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විනහඩි ඳව හරඹක් රඵහ මදන්න. 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay, I will give you five more minutes. 
 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භධයභ අධිමේගී භහර්මේ කිමරෝ මීටර් 179, ඩත ඉරහ 
මීරිභ දක්හ කිමරෝ මීටර් 37.9හි සිවිල  ළඩ සිඹඹට 17කින් 

අන් යන්න තිමඵනහ. මීරිභ - කුරුණෆර වහ අමේපුස 

ප්රමේල භහර්ඹ කිමරෝ මීටර් 49.02යි. මොන්ත්රහත්තු පිරිනළමීභ 
සිදු යමන ඹනහ. ඊශඟට මඳොතුවළය - රමදය සිවිල  ළඩ 
සිඹඹට 20ක් ව කුරුණෆර - දඹුල ර කිමරෝ මීටර් 60හි සිවිල  

ළඩ සිඹඹට 10ක් අන් කිරීභට  ඹියතයි. 

ඊශඟට, යත්නපුය අධිමේගී භහර්ඹ. විමලේමඹන් යත්නපුය 
අධිමේගී භහර්ඹ කිමරෝ මීටර් 74ක් තිමඵනහ. එහි ලයතහ 
අධයඹනඹ අන් යන්න තිමඵනහ. EIA අන් කිරීභ වහ 

මොන්ත්රහත්තු පිරිනළමීමේ අසථහට ඳළියණිරහ තිමඵනහ. ඒ 
 හ බහණ්ඩහහයමේ ප්රභහදඹක් නළතු ඇභතිතුභහ ඉල රන අලය 
ප්රභහණඹට මදන්න අඳට ඉදිරිමේදී පුළුන්භක් රළමඵනහ.  

ඊශඟට, 2016 ඉරහ 2019 දක්හ ළරසුේ යරහ තිමඵන 
භහර් ංර්ධන යහඳතතිර 2016 ඉරක්ඹ. යහඹ ප්රමේල 
භහර්ඹ මොන්ත්රහත්තු පිරිනළමීභ යන්න, ඵත්තයමුල ර සිට 

අතුරුිණරිඹ දක්හ න ණුභත ඉදිමන භහර්මේ ලයතහ 

අධයඹනඹ අන් කිරීභ, හලු මුමදොය සිට මභොයටු දක්හ 
දිමන මුද්රීඹ භහත ළල රත්ත සිට මදහිර දක්හ  භ කිරීභ, 

ඔරුමොඩත්ත - අමතමල  භහර්ඹ ප්රතිංසයණ මොන්ත්රහත්තු 
පිරිනළමීභ, ම් සරයින් භහර්ඹ අදිඹය  3 රිඹහත්භ කිරීභ සිඹඹට 

50කින් සිවිල  ළඩ  භ කිරීභ, සුදුහුේමඳොශ සිට තළන්මනකුඹුය 
දක්හ උභං භහර්ඹ ඉදිකිරීභ, භවනුය නයමේ මලි ළරසුේ 

 භ කිරීභ, මඳොමශොන්නරු ට යවුේ භහර්ඹ ංර්ධන 

යහඳතතිඹ සිඹඹට 100කින්  භ කිරීභ, ඵදුල ර ම න්රඩි 
භහර්ඹ ළඩි දියුණු කිරීභ සිවිල  ළඩ සිඹඹට 15කින් අන් කිරීභ, 

ප්රමුතහ භහර් යහඳතතිඹ 3 අදිඹය 1 ව 2 දකුණු ඳශහත වහ 
භධයභ ඳශහත වහ ඵයමු ඳශහමත් භහර් ංර්ධනඹ අදිඹය 1 

සිවිල  ළඩ සිඹඹට 75 ව අදිඹය 2 සිවිල  ළඩ සිඹඹට 35කින් 

අන් කිරීභ 2016 ර්මේ ඉරක්ඹ වී තිමඵනහ. 

2016 සිට 2019 දක්හ ළරසුේ ය ඇති භහර් ංර්ධන 
යහඳතතිලින් 2016 ඉරක් අතය දක්ිකණ අධිමේගී භහර්ඹට 

ේඵන්ධිත භහර් ංර්ධනඹ සිඹඹට සිඹඹකින්  භ කිරීභ, 
මොශම අට ප්රධහන භහර්ඹ පුළුල  කිරීභ සිවිල  ළඩ සිඹඹට 

100කින්  භ කිරීභ යන්න තිමඵනහ. ඒ හමේභ ඒහඵද්ධ 
භහර් යහඳතති අදිඹය 1 ඹටමත් ඵයමු සිඹඹට 30ක්, දකුණු 

ඳශහත සිඹඹට 55ක්, භධයභ ඳශහත සිඹඹට 35ක්, උතුරු භළද 

ඳශහත සිඹඹට 15ක්, ඹම ඳශහත වහ ළුතය දිසත්රික්ඹ සිඹඹට 
25ක්  භ යන්න තිමඵනහ. ඒහඵද්ධ භහර් යහඳතතිඹ අදිඹය 2 

ළරසුේ යරහ තිමඵනහ. උතුරු ඳශහත, නළ මඟනහිය ඳශහත, ඌ 
ඳශහත, මොශම ව ේඳව දිසත්රික්ඹ එඹට අඹත් මනහ. 

භවනුය නයමේ පිවිසුේ භහර් ංර්ධනඹ සිඹඹට 50කින් 

අන් කිරීභට -භවළලි ඟ වයවහ න ඳහරභක් තළනීභද ඇතුළු
- සැසුම් කරා තිබෙනලා. 

2016 සිට 2019 දක්හ ළරසුේ ය ඇති ඳහරේ ංර්ධන 
යහඳතතින් පිළිඵ 2016 ඉරක්ඹ අනු න ළරණි ඳහරභ 
ඉදිකිරීභ සිඹඹට 10කින්  භ කිරීභ, යහජිණරිඹ, මඳොල වමර ව 

 මන්මුල ර ගුන් ඳහරේ ඉදිකිරීභ සිවිල  ළඩ සිඹඹට 80කින් 

අන් කිරීභ, මොච්චිමඩ් ඳහරභ ඉදිකිරීභ සිවිල  ළඩ සිඹඹට 
20කින්  භ කිරීභට ළරසුේ ය තිමඵනහ.  

ඹඩ ඳහරේ යහඳතතිඹ ඹටමත් ඳහරේ  භ කිරීභ. බ්රිතහනය 
ඹඩ ඳහරේ යහඳතතිඹ ඹටමත් ඳහරේ 20ක් ඉදි කිරීභ, ප්රංල  ඹඩ 

ඳහරේ යහඳතතිඹ ඹටමත් ඳහරේ 46ක් ඉදි කිරීභ, ජඳන් ඹඩ 
ඳහරේ යහඳතතිඹ ඹටමත් ඳහරේ 37ක් ඉදි කිරීභ, ග්රහමීඹ ඳහරේ 
යහඳතතිඹ ඹටමත් ඳහරේ 20ක් ඉදි කිරීභ. 

2016 ය තුශ ළරසුේ ය ඇති ංර්ධන ළඩටවන් අතය 
සිඹලුභ භළතියණ  මොේමහ වහ රුපිඹල  ියලිඹන 50 - 60 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මුදරකින් දළනට ඳත්නහ භහර් ංර්ධනඹ  සිඹඹට 100ක් ළඩ 
අන් කිරීභ. සිඹලුභ භළතියණ මොේමහ වහ රුපිඹල  
ියලිඹන 06ක් ළඹ ය ග්රහමීඹ භහර් ංර්ධනඹ  සිඹඹට 100ක් 

ළඩ අන් කිරීභ. සිඹඹට සිඹඹකින් ළඩ අන් කිරීභට  2016 
ර්මේභ මුදල  මදනහ.  

මද්ය ඹ ඵළංකු යහඳතතිඹ ඹටමත් ංර්ධනඹ යනු රඵන 

භහර් 24 ටයුතු අන් කිරීභ- 

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ඇභතිතුභ , ම් සරයින් ඳහය කිරුරඳන භංන්ධිමඹන් 
දළනට ළඩ නතහ තිමඵනහ. ඔඵතුභහත් දන්නහ, ියලින්ද 

මභොයමොඩ භළතිතුභන්රහ අපි එභ භහර්ඹ දිගු යරහ මොහුරට 
ේඵන්ධ යන්න ළරළසභ තිබුණු ඵ. ඇයි ඒ- 

 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

2016 ඒමන් සිඹඹට 50ක් අන් යන්න කිඹරහ 
තිමඵනහ. සිඹඹට 50 සිවිල  ළඩ  භ යන්න.  

 

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ කිඹන්මන් කිරුරඳන සිට- 

 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

තුන්න අදිඹය. 
 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කිරුරඳන සිට ම් සරයින් ඳහය. 
 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ම් සරයින් භහර්මේ තුන්න අදිඹය තිමඵන්මන් කිරුරඳන 

සිට මොහුර දක්හ.  

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ මමයනහද? 
 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔේ. එහි තුන්න අදිඹය සිවිල  ළඩ යන්න තිමඵනහ.  

රු  මඹෝජය ථහනහඹතුභ , භභ වන් මශේ කධහයත්, 
රළමඵන මුදලුත් එක් 2015 ර්මේදී අඩඳණ වුණු ළඩ 

සිඹල රභ  භ කිරීභ වහ  බහණ්ඩහහයමඹන් මුදල  ඹළවීභ ප්රභහද 
මනහද කිඹන එ ළන භවහභහර් අභහතයහංලඹට ළටලුක් 
තිබුණ ඵයි. නමුත් මේ ර්ඹ තුශ එළ  ප්රභහදඹක් නළති 

බහණ්ඩහහයඹ විසින් භවහභහර් අභහතයහංලඹට අලය සිඹලුභ 

මුදල  ටි,  zero-based budgeting ඹටමත්  මේ අවුරුද්දට මදන 

මුදල  ටි මේ අවුරුද්මද්භ රඵහ දී අන් කිරීභට තීන්දු ය 
තිමඵනහ. ඒ  හ මේ ළඩ එක්ත් ප්රභහද යන්මන් නළති  
යන්න පුළුන්. ඳසු ිණඹ අවුරුද්මද් භතඹක් තිබුණහ, "ඒ ළඩ 
ප්රභහදයි. ළඩ මශේ නළවළයි." කිඹරහ.  භභ හිතන විධිඹට මුදල  

ප්රතිඳහදන රඵහ දීභ තුශ මේ අවුරුද්මද් අඳට මේහ අන් 
යන්න පුළුන්භ රළමඵනහ. ඒ  හ මේ- [ඵහධහ කිරීභක්  
භභ list එභ කිේහ.  

 

ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

එදහ ඔඵතුභන්රහ අඹ ළඹ මල නඹ ඉදිරිඳත් යන මොට සුදු 
ලනු කිමරෝ රුපිඹල  200යි. අද රුපිඹල  450යි. ලුනු කිමරෝ 
තිබුමණ් රුපිඹල  20යි. අද රුපිඹල  100යි. මේ ියර ළඩි වීභ වුමණ් 

මොමවොභද? මේහට ඵදු අඹ යනහ කිඹරහ ඳසමේ අඳට 
ඉදිරිඳත් යනහද එමවභ නළත්නේ මේ ියර ළඩි වීභ වුමණ් 
මොමවොභද?  

 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵතුභහ කිේ එ ළන භභ ඵරන්නේ. මභොද,-  
 

ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඔඵතුභහ ඒ ළන දන්මන් නළවළ. 
 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මමශ මඳොමශේ ියර විටින් විට මනස මනහ. ඔඵතුභහ 
දන්නහ මමශ මඳොමශේ එශලු ියර තිබුණ වළටි. [ඵහධහ 

කිරීභක්  නළවළ. ඔඵතුභහ දන්නහ අවුරුද්ද හරඹට මමශ 
මඳොමශේ එශලු ියර ළඩි මරහ තිබුණ ඵ. ඳසු ිණඹ හරමේ 
හුඟක් අඩු වුණහ. මමශ මඳොශ මභමවඹන ඹේ ඹේ වසතඹන් 

තිමඵනහ. ඒ වසතඹන් ිය මේට ළේ එ ඵරඳහරහ නළවළයි 
කිඹන එ විතයයි භට කිඹන්න පුළුන්. මමශ මඳොමශේ ඳතින 
අබයන්තය ප්රලසන පිළිඵ භට කිඹන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතුභ , ඔඵතුභහට මන් ශ හරඹ අහනයි.  
මීශඟට,  රු  ්රීමන්න්  භන්ත්රීතුභහ.  [ඵහධහ කිරීභක්  

 

ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒහ අපි කිඹරහ තිමඵනහ. ඔඵතුභහත් කිඹරහ තිමඵනහ. 

භභත් කිඹරහ තිමඵනහ. ඕහ අඳට කිඹන්න පුළුන්. ියර ළඩි 
මනහ, අඩු මනහ. සුදු ලනු විතයක් මනොමයි,  [ඵහධහ කිරීේ  

 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Next, the Hon. Gnanamuthu Srineshan, please. You 

have 16 minutes. 

1655 1656 

[රු රක්සභන් ඹහඳහ අම් ර්ධන භවතහ  
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ගු ඥළනමු කතු ශ්රීම්දව්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீமசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தப தறறச் சதரரர் அர்மப, இன்மநறணம் 

றற இரேரங் அமச்சர் அர்பரல் சர்ப்தறக்ப்தட்ட  

குமநறப்தைப் தறமம சம்தந்ரண இந் றரத்றல் 

னந்துதரள்றல் றழ்ச்சறமடறன்மநன். வுதசனவுத் 

றட்டத்றல் க்ளுக்குச் தசய்மண்டி மசமள், தறள் 

தற்நறதல்னரம் கூநப்தட்டிதக்றன்ந மமபறல், இந்க்  

குமநறப்தைத் தரம தற்நற றடத்துக்ரண றரம் 

இன்த மடதததறன்நது. வுதசனவுத் றட்டத்றதெடர 

து க்ளுக்குப் தல்மததட்ட தறமப ங்மண்டி 

மமறதக்றன்நது. அந்த் றட்டறடதன் தறன்ணர் தல்மத 

தட்ட றடங்மபக் குமநறப்தை தோனம் தசய்து சம்தந் 

ரம இன்மந றரம் அமந்றதக்றன்நது.  இந்க் 

குமநறப்தை றடத்றல் உண்மறல் அத்றரசறரணதும் 

ஆடம்தரணதுரண தன றடங்ள் ரப்தடுறன்நண.  

அத்றரசறரண  றடங்மபப் ததரதத்ட்டில் உவு, 

உமட, உமநத்ள் ன்தற்தடன்  ல்ற, சுரரம் தற்நற 

றடங்ளும் அறமன ரப்தடு றன்நண. இந் றடங் 

பறல்  ங்ளுமட க்ள் தரறக்ப்தட்டர்ள்  ன்ந 

மறலும் தமக் மரட்டின்லழ் ரழ்றன்நர்ள் ன்ந 

மறலும் அர்ள் தல்மததட்ட றர்தரர்ப்தைமபக் 

தரண்டிதக்றநரர்ள். தணன்நரல், 30 தட ரன த்த்ம் 

தொடிமடந்ன் தறன்ணர் அர்ள் த்றறல் தல்மததட்ட 

றர்தரர்ப்தைள் இதக்றன்நண. அமண இந்க் குமநறப்தைம்  

தறமமறதெடர அர்ளுக்கு ங்மண்டி 

மமறதக்றன்நது.   

டக்கு, றக்கு, மனம் ற்தம் தன்தகுறபறலும் 

தமக்மரட்டின்லழ் ரடிக்தரண்டிதக்றன்ந க்ள் 

தரடர்தரச் சறன றடங்மப அசறன் ணத்துக்குக் 

தரண்டு றதம்தைறன்மநன். த்த்த்றன் தறன்ணர்  

தல்மததட்ட அஸ்மளுக்கு த்றறல்  அங்குள்ப க்ள் 

ரழ்ந்து தரண்டிதக்றநரர்ள். இவ்ரநரண 

அஸ்மளுக்குள் ரழ்ந்துதரண்டிதக்றன்ந க்ளுக்கு 

ன்தணன்ண உறமப ங் மண்டும்? ப்தடி ங் 

மண்டும்? ந் றறறதெடர ங் மண்டும்? ந்க் 

குமநறப்தைத் தரமறதெடர ங்மண்டும்? ன்றன்ந 

றடங்ள் இங்கு ம்தொன்ணரல் கூநப்தட மண்டும். 

குநறப்தர டக்கு, றக்கு தறமசங்மப 

டுத்துக்தரண்டரல் அங்கு த்த்ம் தொடிமடந்து 7 ஆண்டுள் 

தர்த்றரறன்ந றமனறலும்  ரழ்ரரங்பற்ந 

றமனறல்ரன் க்ள் இதக்றன்நரர்ள். அர்ளுக்ரண 

ரழ்ரரங்மப ங் மண்டி ரர்லப் ததரதப்தை - 

ரர்லக் டம இன்மந ல்னரட்சற அசுக்கு இதக்றன்நது.  

ரழ்ரரம் ன்த தசரல்றன்ந மதரது அர்ளுக்குப் 

தல்மததட்ட மமள், மசமள் ன்தண தொன்ணரல் 

தன்தடுறன்நண. அந் மறல் அர்ளுக்கு வீடுமபக் 

ட்டிங்குல், ரழ்ரரத்மக் ட்டிதளப்தக்கூடி 

றத்றல் தரறல்மப ங்குல் ன்றன்ந றடங்ள் 

தொக்றரக் ரப்தடுறன்நண.  

தரறல் ங்குறன்ந றடத்மப் தரர்க்றன்நமதரது 

அது றதப்றமடக்கூடி றத்றல் இல்மன. ல்னரட்சற 

அசு ன்த தசரல்றன்நமதரது தரதட்சம்-தக்ச்சரர்தை 

இதக்க் கூடரதன்த ரங்ள் றர்தரர்க்றன்மநரம். ஆணரல், 

அண்மறல் சுரரத் தரறனரபர்ளுக்ரண  மர்தொப் 

தரலட்மசள், றணங்ள் மடததற்ந மமபறலும் ல்ற 

அமச்மசரடு கூடி சறற்தறர்ளுக்ரண  மர்தொப் 

தரலட்மசள், றணங்ள்  மடததற்ந  மமபறலும் 

தரதட்சம் ரட்டப்தட்டுள்பது. டக்கு, றக்குப் தறமசங் 

பறல் ரழ்ரரங்மப  இந்து றற்றன்ந,  த்த்த்றன் 

டுக்மபத் ரங்றறற்றன்ந க்ள் த்றறல் அர்ளுக்குப் 

தல்மததட்ட றர்தரர்ப்தைள் இதக்றன்நண. சறற்தறர் 

தறர இதந்ரதனன்ண, அற்கு மற்தட்ட தறபர 

இதந்ரதனன்ண இந்ப் தறபறல் ட்டரர அர்ளும் 

மசர்க்ப்தட - இமக்ப்தட மண்டும். ணம,  ஆளும் 

ட்சற, றர்க்ட்சற ன்றன்ந மதங்ள் தரர்க்ரல், இர் 

ளுக்கும் தரறல்மப ங்மண்டி எத ரர்லப் 

ததரதப்தை அசுக்கு இதக்றன்நது.  

தணன்நரல், இர்ள் டந் ரனங்பறல் தரறல் 

மபத்ம்  தல்மததட்ட தரறல்ரய்ப்தைக்மபத்ம் இந் 

ர்ள். த்த்த்றன் த்றறல் டிணரண ரழ்க்மம 

ரழ்ந்துந்ர்ள். அந் மறல் அர்ளுக்குரற 

தரறல்ரய்ப்தைமப ங்குறன்ந றடத்றல் ங்ளுக்குத் 

றதப்றறல்மன. அதுட்டுல்னரல், வு தசனவுத்றட்ட 

றரத்றன்மதரது தல்மததட்ட றடங்ள் கூநப்தட்டண.  

டக்கு, றக்றல் தரறற்சரமனள் அமத்ல், தரறல் 

ரய்ப்தைக்மபக் தரடுத்ல், மதரரறணரல் துண்டிக்ப்தட்ட 

தரமமபப் தறரண தரமமபரடு இமத்ல், தரனங் 

மப அமத்ல் ன்தநல்னரம் தல்மததட்ட றடங்ள் 

மதசப்தட்டண.  இவ்ரத மதசப்தட்ட றடங்ள் வ்பவு 

துரறர - மர றமநமற்நப்தடப் மதரறன்நண ன்ந 

றர்தரர்ப்தறல் ங்ளுமட க்ள் இதக்றன்நரர்ள். 

ணம, தல்மததட்ட அதறறதத்ற சம்தந்ரண றடங்ள் 

மடததற்தக்தரண்டிதக்றன்ந இவ்மமபறல், து 

தகுறபறல் ன்தணன்ண அதறறதத்றள் மடதததறன்நண? 

இந் அதறறதத்றள் ங்ளுக்குப் மதரதுரணமர 

இதக்றன்நணர? ன்தண தரடர்தர அநறற்கு அர்ள் 

அங்னரய்த்தடி இதக்றன்நரர்ள். ணம, உங்ளுமட 

றற எதுக்லடுள் அல்னது தன்தொப்தடுத்ப்தட்ட வு 

தசனவுத்றட்டத்றதெடர ங்ப்தடுறன்ந - அந்ப் 

தரலடுள் தோனரக் றமடக்றன்ந - றறங்மபப் தரறப்தை 

அடிப்தமடறல் தொன்தரறமப்தடுத்ற சன தறமசங்ளுக்கும் 

ங் மண்டும் ன்தமம ரன் இந்ச் சமதக்குக் கூந 

றமபறன்மநன். எதுக்லடுள் எதுக்லடுபர இல்னரல், 

அம க்ளுக்குச் தசன்நமடக்கூடி றத்றல் றட்டங்ள் 

அதொல்தடுத்ப்தட மண்டும்.  

1977- 80க்குப் தறற்தட்ட ரனத்றல் - த்த் சூல் மரன்நற 

தறன்ணர் க்ள் அதறறதத்ற தற்நறச் சறந்றக் தொடிர 

ர்பர, சறந்றக்கும் மமற்நர்பர இதந்ரர்ள். 

ஆணரல், இன்மந றமனறல் அர்ள் ங்ளுமட 

இணப்தறச்சறமணக்ரண ணறரண லர்வு ன்ண ன்தம 

றர்தரர்த்துக்தரண்டிதக்றன்ந மமபறல், ப்தடிப்தட்ட 

அதறறதத்றள், ப்தடிப்தட்ட தரறல்ரய்ப்தைள் ங் 

ளுக்கு இந் ல்னரட்சற அசரங்த்றணரல் ங்ப்தடு 

றன்நண; ங்ப்தடப்மதரறன்நண ன்த சறந்றக்றன்ந 

ர்பர இதக்றன்நரர்ள். ணம, றற குமநறப்தைப் 

தறமமபர இதந்ரதனன்ண, றற ங்ல் தரடர்தரண 

றடங்பர இதந்ரதனன்ண, க்பறன் 

அத்றரசறரண, அசறரண றர்தரர்ப்தைள், துரறர 

றமநமற்நமண்டி றடங்ள் ன்தற்நறல் கூடுனரண 

ணம் தசலுத்மண்டி மமறதக்றன்நது. உண்மறல் 

ங்ளுக்கு  ங்ப்தடுறன்ந அறரம் தரடர்தரண றடம் 

இங்கு ணத்றல் டுத்துக்தரள்பப்தட மண்டித்ள்பது.  

குநறப்தர, உன ரடுமப டுத்துப் தரர்க்றன்நமதரது, 

அற்நறல் எற்மநரட்சற, சஷ்டி ஆட்சற ன்றன்ந இண்டு 

றரண தொமநமள் மடதொமநறல் இதக்றன்நண. இந் 

எற்மநரட்சற தொமநமரணது, து தறச்சறமணளுக்ரண 

லர்வுமபத் றல்மன. அந் அடிப்தமடறல் எத சஷ்டிக் 
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ட்டமப்தறமண ற்தடுத்துதெடர, அறரங்மபச் 

சரறரண தொமநறல் தறர்வுதசய்து  ங்ளுக்குரற தரறல் 

றணங்மப ரங்மப தசய்துதரள்ற்கும் ங்ளுமட 

க்பறன்  மமமப ரங்மப றமநமற்நறக்தரள்ற் 

கும் ரய்ப்தை ற்தடும். அவ்ரத ங்ளுக்கு அறரங்ள் 

றமடக்றன்நமதரது ரங்ள் த்ற அமச அறர 

றர்தரர்த்து ரதறன்ந ன்மமத் றர்த்துக்தரள்பக் 

கூடிர இதக்கும். த்ற அசறன் தோனரக் றமடக்றன்ந 

றறறல் ரர அசுள் ங்றறதக்றன்ந எத மதறமன 

ரப்தடுறன்நது. இந் அறரப் தறர்வு றமடத்ரல், 

அந்க் மதறமன இல்னரல் றமடக்றன்ந அறரத்மக் 

தரண்டு து தறமசத்ம அதறறதத்ற தோனரவும் 

தல்மததட்ட ணறப்தைள் தோனரவும் க்பறன் 

க்ங்மப, றர்தரர்ப்தைக்மபத் லர்த்துக்தரள்பக் 

கூடிர இதக்கும். இன்மந றமனறல் ரங்ள் க்பறன் 

றர்தரர்ப்தைளுக்ரப் தல்மததட்ட அமச்சுளுக்குச் 

தசல்னமண்டி மம இதக்றன்நது. இவ்ரத ரங்ள் 

தசன்த  ங்ளுமட தறச்சறமணமபப் தறஸ்ரதறக்றன்ந 

மதரது,  சறன அமச்சுபறல் சரறரண தறல்ள், ததரதப்தை 

ர்வுள்ப தறல்ள் றமடத்ரலும் சறன அமச்சுபறல்  

ங்ளுக்கு ரற்நதொம் றமடக்றன்நது. ங்ளுக்குக் 

றமடத் தன்தடி, ல்ற அமச்சறதெடர சறற்தறர் 

றணங்ள் ங்ப்தட்ட றடத்றல் டக்கு, றக்குப் 

தறமசங்பறல் மதரதுரண அபவு ணம் தசலுத்ப் 

தடறல்மன ன்ந றடத்றமண ரன் இந் இடத்றல் 

சுட்டிக்ரட்ட றதம்தைறன்மநன். தணன்நரல், இது ல்னரட்சற 

அசு ன்தணரல் ங்ளுக்குப் தன றர்தரர்ப்தைள் 

இதக்றன்நண.  

அவ்ரநறல்னரல் சரரரக் டந்ரன 

அசுமபப்மதரல் இந் அசும் இதந்ரல் ங்பறடம் 

அப்தடிரண றர்தரர்ப்தைக்ள் இதந்றதக்ரது; றர்தரர்க் 

வும் ரட்மடரம். இன்மந றமனறல்  ல்னரட்சற ன்ந 

த்துத்றமண மத்துக்தரண்டு தசற்தரடுமப அந் 

றமனக்குத் ள்பரல் இதந்ரல், அசறன்லது ம்தறக்ம 

இக்மண்டி ததன்தமத்ம் இந் இடத்றல் 

சுட்டிக்ரட்ட றதம்தைறன்மநன். ணம, ததரதப்தைள்ப 

அமச்சுக்ள் இந் றடத்றல் ணம் தசலுத்ற க்பறன் 

றர்தரர்ப்தைக்மபப் தர்த்ற தசய் மண்டும். குநறப்தர, 

வு தசனவுத்றட்ட றற எதுக்லடுள் தோனரக் றமடக்றன்ந 

றறறமண ங்குறன்ந றடத்றல் தரதட்சம் இல்னரல் 

டுறமனரண தரர்மம லங்ள் தரண்டிதக் மண்டு 

தன்தமத்ம் இந் இடத்றல் ரன் சுட்டிக்ரட்ட றதம்தை 

றன்மநன். தணன்நரல், டந் ரனங்பறல் து க்ள் தன 

றடங்பறல் ரற்நப்தட்டிதக்றநரர்ள்; தரறல்ரய்ப் 

தைக்மப ங்குறன்நமதரது றர்க்ட்சறள் தைநக்றக்ப் 

தட்டிதக்றன்நண. றர்க்ட்சறறணதக்கு ரக்பறத் க்ள் 

தைநக்றக்ப்தட்டிதக்றநரர்ள். அந் றமனம தரடதர 

இதந்ரல் டந் ரன அசுளுக்கும் ற்மதரம 

அசுக்குறமடறல் றத்றரசம் இல்னரது மதரய்றடும்.  

இன்மந றமனறல் ஊட சுந்றம் தற்நற ரங்ள் 

மதசறக்தரண்டிதக்றன்மநரம். டந் 3ஆம் றற ஊட 

சுந்றம் தற்நற றடம் தறஸ்ரதறக்ப்தட்டிதந்து. 

அமமமப, டந் ரனத்றல் ங்பது தறமசங்பறததந்து 

சறன தத்றரறமரபர்ள் டத்ப்தட்டரர்ள்; தரல்னப் 

தட்டரர்ள். அந்ச் சம்தங்ள்  தரடர்தரண றசரமள் 

இதும டத்ப்தடறல்மன. இமணத்ம் ரன் இந் 

இடத்றல் சுட்டிக்ரட்ட றதம்தைறன்மநன். தத்றரறமரபர் 

பரண சறரம், மடசன் மதரன்நர்ள் தரல்னப்தட்டு தன 

ஆண்டுள் டந்துறட்டண. அது தரடர்தரண றசரமள் 

இதும இடம்ததநறல்மன; குற்நரபறள் ண்டநறப் 

தடறல்மன. இன்த ஊட சுந்றம், தத்து தபறறடும் 

சுந்றம் ன்தண ஏபவுக்குத் றதப்ற தர 

அமந்றதந்ரலும், ட்டக்பப்தை ரட்டத்றல் டந் எத 

சம்தத்ம ரன் இங்கு சுட்டிக்ரட்ட றதம்தைறன்மநன். 

றனரந்ன் ன்ந ஏர் ஊடறனரபர் ன்தமட தத்து 

தபறதௌட்டுச் சுந்றத்மப் தன்தடுத்ற ரட்ட அசரங் 

அறதரறன் சறன தசற்தரடுள் தற்நற றர்சறத்றதந்ரர். அந் 

ரட்ட அசரங் அறதர் உடணடிரக் ரல்துமநக்கு 

தொமநப்தரடு தசய்து அம அந் இடத்றல் றசரரறக்ச் 

தசய்றதக்றநரர்.  இது ங்ளுக்கு அச்சுதத்னர 

அமந்றதக்றன்நது. தத்துக்மபக் தத்துக்பரல் 

றர்தரள்றன்ந ன்ம இதக்மண்டுமதரற டந் 

ரனங்மபப்மதரன்த தத்துக்மபக் தறபரல் 

றர்தரள்ளும் துர்ப்தரக்ற றமனம ரப்தடக்கூடரது. 

தல்மத துமநபறல் தைழ்தத் தன தத்றரறமரபர்ள் 

இன்த து ரட்டில் இல்மன. என்நறல் அர்ள் 

இநந்றதக்றநரர்ள் அல்னது றக்ச் தசய்ப்தட்டிதக் 

றநரர்ள் அல்னது ரட்மடறட்டுத்  துத்ப்தட்டிதக் 

றநரர்ள். அப்தடிப்தட்ட தைழ்தத் தத்றரறமரபர்ள் 

றதம்தவும் இங்கு தம்மதரதுரன் ல்னரட்சற ன்ந 

ேணரத்ம ங்பரல் தனப்தடுத்க்கூடிர இதக்கும். 

ணம, தத்துக்ள் தத்துக்பரல் றர்தரள்பப்தட 

மண்டும். தத்துக்மபக் தறபரல் - ஆத்ங்பரல் 

றர்தரள்றன்ந தொட்டுத்ணரண னரசரம் து 

ரட்டிததந்து எறக்ப்தட மண்டுதன்தம இந் இடத்றல் 

ரன் சுட்டிக்ரட்ட றதம்தைறன்மநன். அச அறரரறமபத்ம் 

அமச்சர்மபத்ம் ன், ேணரறதற, தறர் ஆறமரமக் 

கூட றர்சறக்க்கூடி அபவுக்கு இந் ல்னரட்சற ரனத்றல் 

தத்றரறமச் சுந்றம் ஏபவுக்கு பர்ந்றதப்தமப் தரர்த்து 

ரங்ள் றழ்ச்சறமடறன்மநரம். அமமமபறல், சறனர் 

ளதுறன்ந தரறறல் றதந்ர றமனமத்ம் ரப்தடு 

றன்நது. இந் றமனமள் ரற்நப்தட மண்டுதன்த 

மட்டுக்தரள்றன்மநன்.  

தபரண, உரற சமததன்த கூநப்தடுறன்ந 

இந்ச் சமதறல் இண்டு றணங்ளுக்கு தொன்தை மடததற்ந 

றழ்வுள் மனபறக்றன்நண. தரடசரமன ரர்ள் 

தரர்மரபர் 'னரற' றல் இதந்துதரண்டு அந் றழ்வு 

மபப் தரர்த்துக்தரண்டிதந்ரர்ள். அசறல் சரர்ந், 

ேணரம் சரர்ந் அநறறமணத்ம் அததத்றமணத்ம் 

தனப்தடுத்றக்தரள்ப மண்டுதன்தற்ரத்ரன் அர்ள் 

இங்கு தறன்நரர்ள். அன்மந அந்க் ரட்சறள் 

அர்ளுக்கு றர்மநரண சறந்மணமப ற்தடுத்ற 

றதக்கும். ரர்ள் த்றறல் ம்மப் தற்நற நரண 

தத்துக்ள்  உதரகுற்கு இப்தடிரண றழ்வுள் 

றமரலுதன்தமச் சுட்டிக்ரட்டுமரடு, இணறமல் 

இப்தடிரண றழ்வுள் ற்தடர றத்றல் உதப்தறணர்ள் 

றவும் ண்றரவும் ணரவும் டந்து 

தரள்ற்குரற சட்டறட்டங்மபக் தரண்டு 

மண்டுதன்தம் தப தறறச் சதரரர் அர்பறடம் 

மட்டுக்தரள்றன்மநன்.  

தரத்த்றல், து ரடு ததரதபரர ரலறரவும் சரற, 

சதோ ரலறரவும் சரற, ஆன்ல ரலறரவும் சரற, னரசர 

ரலறரவும் சரற  அதறறதத்றமடறன்நமதரது உண்மறல் 

அன் தததம அல் ரட்டர்ள் த்றறல் மதசப்தடு 

ற்கு ரய்ப்தை இதக்றன்நது. ணம, இமண இந்க் 

தபரண சமதறல் இதக்றன்ந எவ்தரத ட்சறறன் 

மனதம் உர்ந்து தசற்தட்டரல், இணறமனரது இந்ச் 

சமதறன் தபத்மப் தரதுரத்துக்தரள்பக்கூடிர 

1659 1660 

[රු ඥහනමුත්තු ්රීමන්න් භවතහ  



2016 භළයි 05 

இதக்கும். இங்கு டந் சம்தங்மபச் சறனர்  றவும் 

மனமரய்ந் தொத்மரடு  அரணறத்துக்தரண்டு 

இதந்மத்ம் இன்தம் சறனர் அமணப் தரர்த்துச் சறரறத்துக் 

தரண்டிதந்மத்ம் தரர்க்கும்மதரது, ங்பரல் எவ்தரத 

மத்ம்  றத்றரசரண றத்றல் மடமதரடக்கூடி எத 

றமனம ற்தட்டது. அந் றழ்வு துறதஷ்டசர 

மடததற்நது ன்ந மறல் அமண ரங்ள் நந்துறட்டு,  

இணறதம் ரனத்றனரது ங்ளுமட ேணர தரம் 

தரறத்துக்கு ஏர் இளக்ம ற்தடுத்க்கூடி இவ்ரநரண  

றழ்வுள் இடம்ததநர றத்றல்,  தப சமதம 

றடத்துறன்ந மனர்ள் தரர்த்துக்தரள்ப மண்டும். 

அமமதரன்த எவ்தரத ட்சறறன் மனர்ளும் 

அர்ளுக்குச் சரறரண றதொமநமபத்ம் ததரதப்தைறக் 

மனமத்துத்மத்ம் ரட்டி, தநறப்தடுத்மண்டும் 

ன்தமத்ம் ரன் இந் மத்றல் குநறப்தறட றதம்தை 

றன்மநன். 

மலும், து வு தசனவுத்றட்டம் றமநமற்நப்தட்டு 

சறன ரங்ள் டந்றதக்றன்நண. இந் றமனறல் எவ்தரத 

தறமசத்றலும் ன்ண தசற்தரடுள் மடததநப்மதரறன்நண 

ன்ந றர்தரர்ப்தை இதக்றன்நது. குமநறப்தைப் தறமம 

தற்நறத்ம் றறறமண லபலட்டம் ததற்தக்தரள்து தற்நறத்ம் 

ரங்ள் இன்த சமதறல் றரறத்துக்தரண்டிதக்றன்மநரம். 

இந் மமபறல், றச்சர ங்ளுமட தரறக்ப்தட்ட 

தறமசங்ளுக்குச் சரறரண தொமநறல் றற எதுக்லடுள் 

றமடக்மண்டும்; அங்கு தரறற்சரமனமப ற்தடுத்றத் 

தரறல் ரய்ப்தைக்ள் ங்ப்தடமண்டும் ன்த மட்டுக் 

தரள்றன்மநன். ட்டக்பப்தை ரட்டத்றன் மற்குக் 

மப்தகுறறல், அக்ரனத்றல் மபரண்ம 

தசய்றன்நர்மப அறரக் ரப்தட்டரர்ள்.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

You have to wind up now, Hon. Member.  
 

ගු ඥළනමු කතු ශ්රීම්දව්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீமசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Okay.  
 

அர்ளுக்கு அரறற தட்டுல் தோனர இண்டு மதரங் 

ளுக்குத் மமரண ரழ்ரரத்துக்குரற ததரதண் 

றத்ம ஈட்டிக்தரள்பக்கூடி ரய்ப்தறதந்து. ஆணரல், 

ற்ரனத்மப் ததரதத்ட்டில், அந் ரய்ப்தைள் இல்னரல் 

மதரய்றட்டண. ணம, ரன் குநறப்தறட்ட இந் றடங்பறல் 

ணம் தசலுத்ற, து க்ள் தரறல்ரய்ப்தைக்மபப் 

ததற்தக்தரள்ற்கு ரய்ப்தபறக் மண்டும் ன்தகூநற, 

அர்றன்மநன். ன்நற! 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m.  
 

රැවහවීම ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අ කහිටුලන දි්ද  අ.භළ. 
1.30  නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ (ගු මවල්ලේ 
අවඩක්කනළද්ද මශතළ) මප වභළඳින කලමය්ද නෆලත ඳල කලන 
දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த.1.30 றம இமடறதத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்றற்த. குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள் 

[ரண்தைறகு தசல்ம் அமடக்னரன்] மனம றத்ரர்ள்.   

Sitting accordingly suspended till   1.30 p.m. and then resumed, 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Gamini Jayawickrama Perera, please. 

 
[අ.බහ. 1.30  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ (ිනරවර වංලර්ධන 
ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர - வலுவாதார 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறள் அமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , මේ යමේ දළළන්ත 

ංර්ධනඹට මුර පුයන මුදරට අදහශයි අද මේ රු 

බහමන් අනුභළතිඹ ඉල රන්මන්. මුදල  යහජය ඇභතිතුභහ ඒ 

පිළිඵ විසතය ප්රහල  ශහ. භහ ඳළවළදිලි කිඹනහ,  ළම නේ 

භණ්ඩරඹ අනුභත යන මුදල ලින් යන දළළන්ත ංර්ධනඹ 

රංහභ ළශ න්නහ ංර්ධනඹක් මනහඹ කිඹන එ. එ 

ඳළත්තකින් භහර් ංර්ධනඹ නහ. මේ තුළින් විලහර ලමඹන් 
රැකිඹහ ම හි වීභට ඳටන් න්නහ. ග්රහමීඹ ඳශහත්, නයඵද ඳශහත් 

ඇතුළු මුළු රංහමේභ භහර් ඳද්ධතිඹ දියුණු කිරීමේ ඒ ංර්ධන 

ළඩ පිළිමශ තුළින් හරඹ ඉතිරි යනහ හමේභ, කර්ථිමේ 

විලහර මනකුත් ඇති මනහ.  

මේ තත්ත්ඹ තුශ  රිඹහ යද්දී වුණත්,  මවීභට තිමඵන ණඹ 

පිළිඵ අපි ඳළවළදිලි මත්රුේ න්න එඳහඹළ. අපි මවීභට 

තිමඵන ණඹ දිවහ ඵළලුහභ, ඳසු ිණඹ යජඹ හරමේ ත්ත ණඹත් 
එක් අඳට මන්න මරහ තිමඵනහ -interest එයි, capital 

එයි ඔක්මෝභ-  මුළු කදහඹියන් සිඹඹට 97ක් විතය.   

මුදල  යහජය ඇභතිතුභහ ප්රහල ශ ඳරිදි  අමප් යටට විලහර 

ලමඹන් කධහය රහ මන එනහ. ඉදිරි භහ තුන තුශ 

ජනහධිඳතිතුභහ ඹනහ ජඳහනඹට. අමප් අභළතිතුභහත් ිණහිල රහ 

කහ. අපි රැකිඹහ දරක්මේ ඉරක්ඹ ේපර්ණ යියන් මේ 
යමේ විලහර ංර්ධනඹක් ඇති යනහ. ඒ භඟින් මේ කර්ථිඹ 

දියුණු මනහ. ඒ තුළින් රැකිඹහ ඇති මනහ. ේර ජනතහ 

අතය ල ලි ංයණඹ මන්න ඳටන් න්නහ. මඳෞද්ලි 

අංලඹක් අලුතින් ම හි මනහ. මේත් මඳෞද්ලි අංලඹක් ම හි 

මනහ.     

රු   මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , වළභ අභහතයහංලඹභ 

ඉදිරි දළක්භ තුශ වදපු ළරසුේ, ප්රතිඳත්ති ප්රහලන, දර්ලනඹ වහ 
ළඹ ළම නේ භණ්ඩර රැසවීභ ඳටන් න්න ඉසමල රහ  විනහඩි 

10ක්, 15ක්  තුශ  ප්රහල යන්න ඕනෆ. ිණඹ තිමේ ඉදිරිඳත් මශේ 

මුදල  අභහතයහංලමේ ඒහ. භමේ අභහතයහංලමේ ඒහත් මීට ති 

තුනට ඉසමල රහ ඉදිරිඳත් ශහ. අපි මේ මරහමේ ප්රහල 

යන්න ඕනෆ,  අමප් ඵදු කදහඹේර මභොන තයේ ඳවත ඵළසීභක් 

මරහ තිමඵනහද කිඹන එ.  

ඒ  මොමවොභද? අමප් ඵදු කදහඹේර ඳවත ළමභ ඵළලුහභ, 
2006 තිබුණු සිඹඹට 14 ඵදු කදහඹභ 2014 සිඹඹට 10.7ට 

ඵළවළරහ තිමඵනහ. ඒ අවුරුද්දක් ඇතුශත අපි සිඹඹට 12.9ට 

ළඩි  ය තිමඵනහ. මභොටද මේ ඵදු න්මන්? මේහ අපි  යමේ 

ංර්ධනඹට මඹොදනහ.  

අද ළේ ඵදු ළන ථහ ශහ. විඳක්මේ අඹ ෆ වරහ කිේහ, 
අපි මඳොඩි ිය වහට වනහ කිඹරහ. අද  මුදල  යහජය ඇභතිතුභහ 
ඳළවළදිලි මඳන්නුහ ළ ේ එ මඳොඩි ිය වහට කිසිභ කහයඹකින් 

ඵරඳහන්මන් නළවළ කිඹන එ. ඳරිප්පු ඇතුළු අමනක් ෆභ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

අතයලය ද්රයඹටභ ළේ එක් එතු මන්මන් නළවළ. මේ ළේ 
එ එන්මන් මභොනහටද? විලහර යහඳහය න හිණල ස, කීල ස 
ළ  කඹතනරට ළේ එක් එනහ. තිමඵන අඹටයි ඒ 

 එන්මන්.  රු අභළතිතුභහ ඳළවළදිලි කිේහ, හිණල ස, කීල ස 
සුඳර්, රි ඩ් පීරිස ළ  ඒහමේත්  ඳරිප්පු, තුනඳව ළ  අතයලය 
ද්රය කිසිට ළේ එක් දභන්න ඵළවළ කිඹරහ.  තවනේ යරහ 

තිමඵනහ. එමවනේ මේ ළේ එමන් මඳොඩි ිය වහට වනහ 
කිඹන්මන් මොමවොභද?  එමවභ ළහිල රක් නළවළ.  ඒ දින්මන් 
තිමඵන අඹමේ හක්කුට.   මේ යමේ කර්ථිඹ 2015 න තුරු 

වුද ඳහරනඹ මශේ?  

අමප් යමේ කර්ථිමඹන් සිඹඹට 40ක් ඳහරනඹ මශේ සිඹඹට 

8ක් ළ  ධනඳති ඳන්තිඹක්. මඳොඩි ිය සුන්ට කීඹද රළබුමණ්? මේ 

යමේ මොවි ඳන්තිඹ සිඹඹට 25ක්, තු ේරුමෝ සිඹඹට 30ක්. 
මේ අඹට සිඹඹට 10ත් මදඹක් රළබුමණ් නළවළ. ඳවසුේ 

අයමන, ඵදු වන අයමන දළළන්ත භහේ කීඳඹක් තභයි මේ 

යට සයහෆභ මශේ. අපි ඒ මනස යනහ. Panama Papers  

caseඑට ේඵන්ධ ල ලි, නළත්නේ සවිස ළ  පිට යට ඵළංකුර 

තිමඵන ල ලි ඔක්මෝභ මවොඹරහ, ඒ ල ලි අපි  මේ යටට 

මේන්න ඕනෆ. ඒ මේ යමටන් සයහ හපු ල ලි. අපි දළන් ඒ මද්ල  

තවනේ යරහ තිමඵනහ. මේ යමේ පිට යට ඵඩු වික්හ නේ, ඒ 
තුළින් රළමඵන ල ලි පිට යට ඵළංකුර දභන එ අපි තවනේ 

ශහ. ඒ ල ලි මේ යටට මේන්න ඕනෆ. ඒහ මේ යටට මනහහට 

ඳසමේ අඳට ඒ ේඵන්ධමඹන් ටයුතු යන්න පුළුන්.  

භභ  දසුනක් කිඹන්නේ. රු  මඹෝජය හය 

බහඳතිතුභ , Sustainable Development and Wildlife කිඹන 

භමේ අභහතයහංලඹට මේ යටට එන ං හයඹනුත් අදහශ නහ. 

තල භසුන්, මඩොල ෆින් ළ  මුහුදු ජීවීන් ේඵන්ධ marine අංලඹත් 
භමේ අභහතයහංලඹට අදහශයි. නජීවී අංලඹත් භමේ 

අභහතයහංලඹට අදහශයි. ත්මෝදයහන -zoological gardens- භමේ 

අභහතයහංලඹට අදහශයි. භල  තු -botanical gardens- භමේ 

අභහතයහංලඹට අදහශයි. 2014 ර්මේදී අමප් යටට ඳළියණි 

ං හයඹන් ංයහ රක් මදොශවයි. 2015 ර්ඹ අහනමේ 

මේ ංයහ රක් දවවතවභහයට ඉවශ ිණඹහ. මේ අවුරුද්මද් 
රක් විසිඅට විතය ං හයඹන් ංයහක් ඳළියමණයි කිඹරහ 

භභ හිතනහ. මේ එන ං හයඹන්මන් සිඹඹට 80ක්, 85ක් 

ඹන්මන් මොමවේටද? මුහුදුයමේ තල භසුන් ඵරන්න. නළත්නේ 

භමේ අභහතයහංලඹ ඹටමත් තිමඵන Horton Plains එට ඹනහ. 

ඒහට ිණඹහභ අපි ල ලි අඹ යනහ. අමප් යටට ඳළියමණන 

ං හයයින් ඹහරට ඹයි, botanical gardensරට ඹයි.  

හියණී මරොකුමේ භළතිතුභහ කිඹන්මන් ඳසු ිණඹ හරමේ භමේ 
අභහතයහංලඹ බහය සිටි මමනක්. 2008දී වේඵන්මතොට 

Ridiyagama Safari Park එට රුපිඹල  ියලිඹන 1,450ක් විඹදේ 

යරහ තිමඵනහ කිඹරහ ඔඵතුභහත් දන්නහ. මේ සථහනඹ විතත 

යන්න එන්න කිඹරහ  භල  භළතිතුභහට භභ කයහධනහ ශහ, 

එතුභහමේ ඳවුමල  අඹ මනුමන්. හියණී මරොකුමේ භන්ත්රීතුභ , 

2008 ඉරහ 2016 නමතක් රුපිඹල  ියලිඹන 1,450ක් විඹදේ 

යරහ මොන්ක්රීේ ණු ටික් වරහ, මොඩනළඟිලි ටික් වදරහ, 
දළල  ටික් විතයක් වරහ තිමඵනහ. මේ මද්ල  වහ estimates 

නළවළ, tenders නළවළ. මේ  මද්ල  ේඵන්ධමඹන් ඳරීක්ණඹක් 

යන්න කිඹරහ භභ ඊමේ Commission එක් ඳත් මරුහ. මේ 

සථහනඹ අවුරුදු 8ක් තිසමේ වරහ, යන්න මදඹකුත් නළවළ, 

මමයන මදඹක් දන්මන්ත් නළවළ. අභළතිතුභහ chopper එමන් 

ිණහිල රහ මේ සථහනඹ  රීක්ණඹ ශහ. මොන්ක්රීේ ඵංර් හමේ  
තිමඵනහ, මන මභොනත් නළවළ, එතළන ළරඹක් තිමඵනහ 

කිඹරහ ළම නේ රැසවීභදී එතුභහ කිේහ. මේ මද්ල රට භභ 

භහ එ වභහයයි දුන්මන්. එක්මෝ භහ එ වභහමයන් මේ 

ේඵන්ධමඹන් තීයණඹ යරහ ඉයඹක් යන්න කිඹරහ භභ 

කිේහ. ඒ ප්රමද්ලඹට තුන් දභන්න දිනඹක් දුන්නහ. අද කඩේඵයයි 

කිඹන්න. ඒ සථහනඹ අද ඔඵතුභන්රහට න්මතෝ න්න පුළුන් 

න විධිමේ ං හයඹන් ඹන කර්ණීඹ තළනක් මරහ 
තිමඵනහ. 

 

ගු ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற தனரக்கும) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

භට තත්ඳයඹක් මදන්න. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
තත්ඳයඹක් න්න.   භමේ හරඹ. 
 

ගු ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற தனரக்கும) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔඹ හමේ සථහනඹක් ඔඹ ප්රමද්ලමේ තිබුමණ් නළවළ. ඔඹ 
සථහනඹ  ර්භහණඹ මශේ ත්මෝදයහන මදඳහර්තමේන්තුමන්. 

ඒ ළඩ මශේ ඉංජිමන්රු ංසථහ. ඉංජිමන්රු ංසථහ ඒ වළභ 
ටයුත්තක්භ  මඳෞද්ලි අංලඹට දුන්මන් නළවළ.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
භන්ත්රීතුභ , භමේ හරඹ න්න එඳහ. Subcontracts දුන්නහ. 

ඉංජිමන්රු ංසථහමන් මේ මද්ල  ශහ, ඒ ඔක්මෝභ වරි. භභ 

ඊමේ මේ මද්ල  මවොඹන්න Commission එක් ඳත් මරුහ. ඒ 
Commission එමන් ේපර්ණ ඳරීක්ණඹක් යරහ භහඹකින් 
report එ රඵහ මදනහ. එතමොට ඇත්ත තත්ත්ඹ ඵරන්න 

පුළුන්. මේමක් ටයුතු State Engineering Corporation  - SEC
- එට දුන්නහට tender procedure එක් නළවළ. Subcontracts 
කිඹන පුද්රමඹෝ යපුහ ඔක්මෝභ අපි දන්නහ. ඒ මද්ල  භභ 

කිඹන්මන් නළවළ. ඒහ භට ළඩක් නළවළ. භභ කිඹන්මන් මේයි. 
අපි විඹදේ යන්මන් භවජන ල ලි. භභ ඒ ළන ථහ යන්මන් 
නළවළ. Commission එක් ඳත් ශ  හ ඒ සථහනඹ 

ේඵන්ධමඹන් සිදු ව මද්ල  මභොනහද කිඹරහ මවොඹහ න්න 
පුළුන්. අවුරුදු අටක් තිසමේ විතත යන්න ඵළරි, යන්න 
මදඹක් නළති තිබුණු තළනක් අපි භහ එ වභහමයන් කර්ණීඹ 

විධිඹට ළඩ යරහ විතත යරහ තිමඵනහ.  

රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , භභ ත හයණඹක් 
කිඹන්න ඕනෆ. මීට අවුරුදු 10ට ඉසමල රහ -2005 දී-  EDB 
statistics අනු අඳනඹනරුමෝ කිේමේ, යුමයෝඳඹට භල  

අඳනඹනඹ කිරීමභන් අමප් යට වඹම  තළනයි ඉන්මන් කිඹරහ. 
නමුත්, 2014 ර්ඹ අහනමේදී අපි 60ම  තළනට ඳවශට 
ඵළවළරහ තිමඵනහ. 

We were able to earn more before.  But according to 

EDB statistics in 2014 our export revenue from 

floriculture products had come down to US Dollars .04 

million, which was not even 1 per cent of our exports.  
But before that, we were able to earn US Dollars 14 

million.  So, what are our vision and achievements?   

Now I am trying to rectify that situation. I am going to 

develop botanical gardens and promote training with out-
grower systems.  This is what we can do. Thereby we can 

create employment opportunities and earn more foreign 
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exchange.  Our women should not go to Middle-Eastern 

countries as slaves and beggars because we can generate 
income in our country itself.  There is enough potential 

here.  That is my argument.  I am not criticizing anyone.   

I am talking on facts.  So, I have said all these based on 

facts.  This is the situation.    

Now we are increasing our revenue.  We are expecting 

to increase our tax revenue which was on a downward 

trend.   Our tax revenue was almost 14 per cent in 2006.  

In 2014 it had gone down to 10.7 per cent but we have 
been able to increase it to 12.9 per cent in this year.  So, 

let us talk. 

ඉතින් මේ හමේ තත්ත්ඹක් තිමඵන  හ  ණඹට ත් මුදල - 
borrowings- මන්මන් මොමවොභද කිඹරහ අපි ඵරන්නට ඕනෆ. 

අපි  ජඳහනමඹන්, චීනමඹන් ණඹ  මුදල  න්මන් විතත විධිඹටයි. 
අපි සිඹඹට අමේ, නමේ  මඳොලිඹට ණඹ න්මන් නළවළ. ිණවිසුභ 
විතතයි. අපි ඒ ළන මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ප්රහල යනහ. සිඹඹට 

අමේ, නමේ මඳොලිඹට මනොමයි අපි ණඹ න්මන්.   More than 
80 per cent of the borrowings go to servicing of existing 
debt.    

අමප් යමේ කදහඹමභන් සිඹඹට 80ක් පිට යටින් රඵහ ත් ණඹ 
මන්නයි විඹදේ යන්මන්. ඒ අමප් ඉදිරි ඳයේඳයහමේ දරුන්ට 
විඹදේ යන්න තිමඵන මුදල . ඉතින්, මභළ  තත්ත්ඹක් තභයි 

දළන් තිමඵන්මන්. අපි ඒ වදන්න ඕනෆ. අපි අඬරහ ළඩක් නළවළ. 
අපි විමේ න යන එ මනොමයි යන්න ඕනෆ. අපි මේ මුදරත්  
අයමන ංර්ධන ළරසුභක් තුළින් ඹේ ළඩපිළිමශක් ඇති 

යනහ.   

Now look at the Government outstanding debt. 
Contingent liabilities stand at Rs.1,042 billion by end of 

2015. The debt/GDP ratio has increased to 85.5 per cent 

of the GDP.  So, this is the situation that we have to face.  

These are contracts that have been signed for which we 
will have to pay.   

What is our vision in terms of this Budget-2016?  It is 

based on Government policy.  What is our policy?  What 

is our mission?  What is our mission to achieve our 
vision?   We are going forward, I am telling you.  We 

have a five-year plan.   Within these five years, we will be 

able to achieve our vision while peace and prosperity 

prevailing in the whole of Sri Lanka.  

I have visited Jaffna five times now. Ask your 

Colleagues - Members of Parliament. My Ministry will 

coordinate with the Northern Province and implement the 

development project plan.   We will see that you will get 
equal rights as the people in the South.   Then the people 

who go to North from the South will be wanting to spend 

not one night but three - four nights there.  We will also 

take steps to make use of marine resources in the 
Northern Province and provide zoological parks and 

botanical parks.  All those will be provided to you.  That 

is our policy.  We will do that, so that the people in your 

area will be able to earn more income.  The people in the 
area must also be benefited by coexistence, not only the 

Government Departments. Handicraft products 

manufactured in the area will be promoted and more 

employment opportunities could be generated through 
concepts like Jana Kala Kendraya - marketing villages.  

We have discussed all those.  So, we are solving the 

problems there.  We have declared and re-gazetted 

wildlife conservation areas.  So, the remaining land will 
be given to the due people.  That is our duty.  We will do 

that also.    

Our policy is based on knowledge-based economy, 

innovative economy, green economy and sustainable 
economy. I am the Minister for Sustainable Development 

and Wildlife.   What are we going to do under sustainable 

economy? We will create medium and long-term 

strategies. With these concepts we will generate 1 million 
employment opportunities through the private sector and 

public sector.  Low-income earners will be encouraged to 

engage in self-employment and also they will be 

encouraged to make use of their talents in self-
employment at the village level.  Thereby they will be 

able to reach the level of middle income earners.  We are 

not targeting the high-class society.  They know how to 

survive.  We have to think of the poor man.  That is why 
we are trying to increase the level of income of the rural 

people at the village level.  We will do it.  We have  a 

vision in the Budget - 2016. His Excellency the President, 

Maithripala Sirisena and the Prime Minister, Hon. Ranil 
Wickremesinghe work together towards that vision. No 

one can break this. I will tell you that we will continue 

for five years and we will show the results.  We have a 

policy with regard to ensuring land ownership; we will 
give lands to everyone. We are going to give one million 

title deeds.  

අපි ියලිඹනඹට මදනහ, සින්නක්ය ඔප්පු. We are 

going to give title deeds to Sinhalese, Tamils and 

Muslims, as they all are same.  

Then they can go for a loan and can use that money 
for their industries. Then, there are strategies on 

enhancing income levels and the development of rural 

economies. We are spending on those.  

I can still remember the former Minister of Transport 

said in Parliament - I have the Gazette Notification - that 

a sum of Rs. 1 million was given for concreting the roads. 

I have his statement.     

එතුභහ කිඹහ තිමඵනහ, "රුපිඹල  රක් 10න් රුපිඹල  රක් 
4ක් ඒ මොල මරෝ අමප් ල ලි නහ, මොියන් වනහ"යි 
කිඹරහ. We do not allow that. අපි එමවභ මොියන් වන්න 

මදන්මන් නළවළ. මේ ජනතහමන් න්නහ වළභ ලතඹක්භ 
විතත දීරහ තිමඵනහ. රුපිඹල  ියලිඹන 15ක් භන්ත්රීරුන්ට දීරහ 
තිමඵනහ. ඒ මුදලින් අපි භ දියුණු යනහ. කිහිඳමදනකු වේඵ 

යන ළරළසභක් මනොමයි අඳට තිමඵන්මන්.  

 ඳසු ිණඹ යජඹ හරමේ අධයහඳන අභහතයහංලමේ ළඹ ය ර්ඹ 
තුළින් education වහ සිඹඹට 6ක් මනොමයි, සිඹඹට 4යි විඹදේ 

මශේ. Today we are spending 41.1 per cent from the Budget 

for education, health et cetera which comes under human 
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capital development. Then, on facilitation of micro, small 

and medium enterprises, we are spending 15.7 per cent; and 

on regional development at provincial and local level, we are 

spending 17.2 per cent. Likewise, we are spending money to 

develop the rural economy.   

භට භතයි, දළන් විඳක්ඹ ඳළත්මත් සිටින අමප් කර්ථි 
විමලේඥමඹක් ඒ හරමේ කිඹපු ථහක්.  භහ එතුභහමේ නභ 
කිඹන්මන් නළවළ, භමන් අවන්න එඳහ. රුපිඹල  2,500කින් 
ඳවුරට ජීත් න්න පුළුන්ඹ කිේහ. ඳහන් පිටි කිමරෝ එකින් 

ඉඳි කප්ඳ 250ක් වදන්න පුළුන්ඹ කිේහ. [ඵහධහ කිරීභක්  භමන් 
අවන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්  නළවළ, භහ කිඹන්මන් නළවළ. ඒ ඉඳි 
කප්ඳ - [ඵහධහ කිරීේ  ක.... වරි, වරි. එමරො, මභමරො මඳමනන 

ඉඳි කප්ඳ.  එමරො මභමරො මඳමනන ඉඳි කප්ඳ  250ක් වදන්න 
පුළුන්ඹ කිේහ. එමවභ නේ nightgown හමේ ඇති. ඳහන් පිටි 
කිමරෝ එකින් ඉඳි කප්ඳ 250ක් වදන්න පුළුන්ඹ කිේහ.  ඒ 

හමේ මභොන බරු ථහද කිේමේ? ඉඳි කප්ඳ 250ක් ඳහන් පිටි 
කිමරෝ එකින් වදන්න පුළුන්ද? භහ Debate එමක්දී ඇහුහ, 
"ඔඵතුභහ මභමවභ කිේමේ නළද්ද?" කිඹරහ. එතුභහ අමුතු 
මරෝඹ මන් සිටිමේ. අමුතු මරෝඹ ඉරහ මන් මභමවභ 

ථහ මශේ. ඒයි භහ කිඹන්මන්. එමවභ නළතු අඳවහ යන්න 
මනොමයි.  

රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ ,  මභොක්ද මේ 
ංර්ධනඹ කිඹන්මන්? අද එක්ත් ජහතීන්මේ භවහ මුළුමේදී 

තීයණඹ ය තිමඵනහ, 2016 ඉරහ 2030 දක්හ තියය 
මරෝඹක් යන්න. එක්ත් ජහතීන්මේ හභහජි යටල  193ක් ඒ 
ඹටමත් අත්න් යරහ තිමඵනහ. රංහ මනුමන් අමප් 
ජනහධිඳතිතුභහ ිණහින් අත්න් ශහ. "තියය" කිඹන්මන් 

මභොක්ද? රඵන අවුරුද්මද් කසිඹහනු රහඳමේ බහඳති 
ලමඹන් භහ ඳත් ය තිමඵනහ. මභොද, කසිඹහනු රහඳමේ 
එභ Sustainable Development Ministry  එක් ඇති මශේ 

රංහමේයි. United Nations එමක් අයමුණ වී තිමඵන්මන් 
poverty alleviation. ඒ කිඹන්මන් මභොක්ද? භහ ිණඹහ, 
Switzerlandර තිබුණු CITES Conference එට. භහ 

ඵළංමොක්රටත් ිණඹහ. මේ කිඹද්දී භට එ හයණඹක් භතක් 
මනහ. කර්. මප්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහමේ හරමේදී භහමේ ියත්ර 
හියණී මරොකුමේ භන්ත්රීතුභහ භඟ අපි එට සිටිඹහ. මප්රේභදහ 

ජනහධිඳතිතුභහ ජනවිඹ මමනද්දී මරෝ ඵළංකු ඵළවළයි කිේහ; 
මඵොරු ළඩක්ඹ කිේහ. භට ඒ හයණඹ භතක් මරහ භමේ 
ථහමේදී භහ මඳන්හ දුන්නහ, "එදහ මප්රේභදහ හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහමේ ංල ඳඹ මනොමයිද, poverty alleviation 

කිඹරහ ඔඵ අද මරෝඹට මදන්න වදන්මන්" කිඹරහ.  

ඊශඟට, ිය කුට අලය මලි අලයතහ කිහිඳඹක් 
තිමඵනහ. ඒහ මභොනහද? එයින් එක් තභයි  හ.  හ ඉදි 
කිරීභ කයේබ මශේ වුද? ඔඵතුභන්රහ, අපි ඒ ටයුතු ශහ මන්. 

අද ජිත් මප්රේභදහ භළතිතුභහ ඒ ටයුතු ඉදිරිඹට ය මන ඹනහ. 
අපි  හ මදනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  ඒ තභයි.  ඔඵතුභහ දළදිභදී 
භට වද්දී, භහ දභරහ ඳළනරහ ිණමේ. ඳටිඹහ.  

 

ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඹහඳනමේ - 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔඹ ඹහඳනඹ ළන දිමන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිඹන්න 

ඇවිල රහ -  [ඵහධහ කිරීභක්  තහත්තහ යපු ඔක්මොභ - [ඵහධහ 

කිරීභක්  වළන්හඩ් හර්තහර වන් මරහ  තිමඵනහ. ඒ ළන 

ථහ යන්න ඕනෆ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්  එතුභහමේ තහත්තහමේ 

හරමේ 1958 දී ජහතිහදඹ ඇති ශ ඒහ ළන කිඹන්න එඳහ. භහ 

එතුභහට අඳවහ යන්මන් නළවළ. එතුභහමේ පිඹහ මෞය ශ 

යුතු මමනක්. ඒ  හ ට වමන ඉන්න. අඳවහ යන්න භහ 
ළභළති නළවළ. දිමන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහත් භමේ ඹහළුහ. 

සිද්ධහර්ථන් භන්ත්රීතුභහ ඒ ළන දන්නහ. අමප් 

ථහනහඹතුභන්රහත් ඹහඳනමේ  ිණහින් මදභශ ඉමන මන 

තිමඵනහ.  ඒහ නළති ශහ. අමප් මවෝදයඹන්ට මදභශ බහහ 

ඉළන්වමේ නළවළ. ඉංග්රීසි බහහ තිබුණහ, ඒ නළති ශහ. 

ඒමන් අපි දුක් විඳිනහ. භහ ඹහඳනමේ ඳස තහක් ිණඹහ. 

අවන්න, සිද්ධහර්ථන් භන්ත්රීතුභහමන්. Ask your Colleagues. භහ 
ිණහින් ඵළලුහ. යට ජහතිහදඹ, කේහදඹ, කුරහදඹ අදින්න 

එඳහ. රහංකිඹන් වළටිඹට ළඩ යන්න ඕනෆ. ඒ භත තඵහ 

න්න.  

ඔඵතුභන්රහ ඔඹ මන ඹන ළඩ පිළිමශටත් යහජහලිඹහට 

වුණු ළමඩ් මන්මන්. ලිඹරහ තිඹහ න්න. භභ හියණී ජඹවික්රභ 

මඳමර්යහ මනමයි එමවනේ. [ඵහධහ කිරීභක්  නළවළ, මභොත් 
නළවළ. කිඹපු එ ඇහුමණ් නළත්නේ, න් ම හිරි නේ හියභන 

තරඹක් මනළල රහ න් මද සුද්ද ය න්න.  

What is sustainable development? අපි මෞය මේඹ 

මනොියමල  මදනහ. රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , අපි 

sustainable development යන මොට poverty alleviation 

යනහ. අපි විලසවිදයහරඹ දක්හ  දවස අධයහඳනඹ මදනහ. 

ඳහළල  දරුන්ට මනොිය මල  දිහ කවහයඹ දුන්මන් UNP එමන්. 
 ර ඇඳුේ මයදි මනොියමල  දුන්මන් UNP එමන්. මඳොත් ටි 

මනොියමල  දුන්මන් UNP එමන්. මේ ඔක්මෝභ රඵහ දුන්මන් 

එක්ත් ජහති ඳක්මේ අපි.  දවස මෞය මේඹ රඵහ දුන්මන් 

අපි. [ඵහධහ කිරීභක්   

රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , ඊශඟට භභ කිඹන්න 

ඕනෆ අපි මේ යමේ ර්භිණී භේ මමනකුට රුපිඹල  20,000 

මඳෝණ භල රක් මදන්න  මඹෝ ශහ. විශ්රහභ ළටුඳ අපි ළඩි 
ය තිමඵනහ. අද යජමේ මේඹන්මේ ඳඩිඹ ළඩි මරහ 

තිමඵනහ. 2020 මද්දි ඒ ඳඩිඹ මදගුණඹක් නහ. භත තඵහ 

න්න. අපි මේ මන ඹන ළඩ පිළිමශ තුශ - [ඵහධහ කිරීේ  

තමුන්නහන්මේරහට, - [ඵහධහ කිරීේ   අේමභෝ! මනොමයි අප්මඳෝ! 

කිඹළමේවි. භභ කිඹන ඒහ භත තඵහ න්න. රු  මඹෝජය 

හය බහඳතිතුභ , භට ත විනහඩි කීඹක් තිමඵනහද? [ඵහධහ 
කිරීේ  මභතුභන්රහ බඹයි. භමේ ථහ නත්න්න වදනහ. 

How many more minutes do I have?  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have three more minutes. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
That is enough. They want me to sit. They are upset. 

රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , අපි 2014 ර්මේ රැස 

ශ කදහඹභ රුපිඹල  ියලිඹන 1,195,700යි. 2015 න මොට අපි 
කදහඹභ ළඩි යමන තිමඵනහ රුපිඹල  ියලිඹන 

1,454,860කින්. ඒ කිඹන්මන්, we have increased it by 21 per 

cent through proper management, proper economic 

policies and proper discipline in this society.  That is 
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what we have done, I am telling you.  - [Interruption.]  

You can see the loans that we have obtained.     

I table* all these documents because my time is 

limited. 

රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , අපි 2015 ය තුශදී 
යජමේ මේඹන්මේ ළටුඳ ව  විශ්රහිය දීභනහ ඉවශ දහරහ 

තිමඵනහ. ඒ මොඳභණ ප්රභහණඹකින්ද? 2014 මනොළේඵර් 
භහමේ සිට රඵහ දුන් භට රුපිඹල  3,000ක් ව අතුරු දීභනහ 
අපි තත් රුපිඹල  7,000කින් ළඩි ශහ. ඉන් රුපිඹල  6,000ක් 

2015 මඳඵයහරි භහමේ සිට ද ඉතිරිඹ 2015 ජු  භහමේ සිටද 
රඵහ දුන්නහ. මීට අභතය, යහජය අංලමේ විධහඹ මශ්රේණි වහද 
2015 ජලි භ සිට විමලේ දීභනහක්  රඵහ දුන්නහ. යහජය අංලඹ 

වහ අදිඹය 5කින් යුත් න ළටුප් ඳරිභහණ 2016 ජනහරි 01 දින 
සිට ඵරඳළත්න ඳරිදි රිඹහත්භ කිරීභ වහද අලය පිඹය 
ත්තහ. විශ්රහියඹන් වහ  2014 මනොළේඵර් භහමේ සිට රඵහ 
දුන් භට රුපිඹල  2,500 අතුරු දීභනහද 2015 අමප්රේල  භ 

සිට භට රුපිඹල  3,500 දක්හ අපි ළඩි යරහ තිමඵනහ. මීට 
අභතය, යහජය ඳරිඳහරන  ක්රමල  අං 06/2006 රිඹහත්භ 
කිරීභට මඳය විශ්රහභ ිණඹ විශ්රහියඹන්මේ විශ්රහභ ළටුප් විභතහ 

 ළයදි කිරීභ වහ පිඹය අයමන තිමඵනහ. 2020 මද්දි 
යහජය මේයින්මේ ඳඩිඹ අද රළමඵනහ හමේ මදගුණඹක් 
රළමඵනහ. අපි ඒත් යනහ. 

අමප් ඇභතිතුභහත් දන්නහ, ළකියහ කනමේ තිමඵනහ 
රුපිඹල  ියලිඹන 750ක් විඹදේ යරහ වදපු ඇත් අතුරු මනක්. 
මභොන අඳයහධඹක්ද? තුය නළවළ. විඹදභ රුපිඹල  ියලිඹන 750ක්. 

ඒ භවජන ල ලි. මේ අවන්න. ඒට යන්මන් මභොනහද කිඹරහ 
භභ දන්මන් නළවළ. භභ ඵවුර්ලින් තුය මනළල රහ දහන්නද? 
මේ හමේ යපු අඳයහධ ඵරන්න. මේහ ඔක්මෝභ දළන් 

මවොඹන්න මරහ. [ඵහධහ කිරීේ  ඒ තභයි. අමන්, Lotus Tower  
එට රුපිඹල  ම ලිඹන 14යි. Colombo - Katunayake 
Expressway එට රුපිඹල  ම ලිඹන 46යි.  Outer Circular 
Highway එට රුපිඹල  ම ලිඹන 143යි. Colombo Port City 

යහඳතතිඹට රුපිඹල  ම ලිඹන 174යි. Mattala Airport එට 
රුපිඹල  ම ලිඹන 27යි.  Hambantota artificial island එට 
රුපිඹල  ම ලිඹන 105යි.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 මඩොරර්ද? 
 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔක්මොභ රුපිඹල  ම ලිඹන. Hambantota Harbour (Phase I)  

එට රුපිඹල  ම ලිඹන 47යි; Hambantota Harbour (Phase II) 

එට රුපිඹල  ම ලිඹන 78යි; Norochcholai Coal Power Plant  
එට රුපිඹල  ම ලිඹන 151යි.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Please give me one more minute.   

අවුරුදු තිවක් ඳයණ ඹඩ ඵඩු චීනමඹන් මනළල රහ අඳට 

අටරහ තිමඵනහ. අපි ඒමක් ණඹත් මන්න ඕනෆ; ඒ ඹන්ත්රර 
repairsරටත් මන්න ඕනෆ. අපි repair යන ඒහටත් 
මනහ. ඒහ අවුරුදු තිවක් ඳයණ ඹඩ ඵඩු.  

 

ගු ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற தனரக்கும) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහමේ ථහමේදී ඒ ළන ඳළවළදිලි 

යන්න. [ඵහධහ කිරීේ  

රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , මේහ තභයි යට හපු 

ළඩ. මේහ කිඹද්දි තමුන්නහන්මේරහට අභහරුයි. භභ ඵරහමන 
ඉන්මන් පිටි කිමරෝග්රෆේ එකින් ඉඳිකප්ඳ 250ක් වදන අලුත් 
භළිකන් එක් ඹහඳනමඹන්ත් න්න පුළුන්ද කිඹරහයි. [ඵහධහ 
කිරීභක්  

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

Anura Dissanayake.  
 

ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
කුරුණෆර රළයිසතු මදන්න කිඹන්න. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 මඩොරර්ද? 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔක්මොභ රුපිඹල  ම ලිඹන. Hambantota Harbour (Phase I)  

එට රුපිඹල  ම ලිඹන 47යි; Hambantota Harbour (Phase II) 
එට රුපිඹල  ම ලිඹන 78යි; Norochcholai Coal Power Plant  
එට රුපිඹල  ම ලිඹන 151යි.  

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Please give me one more minute.   

1669 1670 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

අවුරුදු තිවක් ඳයණ ඹඩ ඵඩු චීනමඹන් මනළල රහ අඳට 
අටරහ තිමඵනහ. අපි ඒමක් ණඹත් මන්න ඕනෆ; ඒ ඹන්ත්රර 
repairsරටත් මන්න ඕනෆ. අපි repair යන ඒහටත් 

මනහ. ඒහ අවුරුදු තිවක් ඳයණ ඹඩ ඵඩු.  

 
ගු ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற தனரக்கும) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

 
නෆඟී සිටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහමේ ථහමේදී ඒ ළන ඳළවළදිලි 

යන්න. [ඵහධහ කිරීේ  

රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , මේහ තභයි යට හපු 

ළඩ. මේහ කිඹද්දි තමුන්නහන්මේරහට අභහරුයි. භභ ඵරහමන 
ඉන්මන් පිටි කිමරෝග්රෆේ එකින් ඉඳිකප්ඳ 250ක් වදන අලුත් 
භළිකන් එක් ඹහඳනමඹන්ත් න්න පුළුන්ද කිඹරහයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්  

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

Anura Dissanayake.  

 
ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
කුරුණෆර රළයිසතු මදන්න කිඹන්න. 

 
[අ.බහ. 1.56  

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රළයිසතු මොඩක් ඉල රන්න තිමඵනහ. අඳට මන 
රළයිසතුක් දළන් න්න තිමඵනහ.  

රු  මඹෝජය බහඳතිතුභ , මේ ඳරිපය ඇසතමේන්තු 
ඉදිරිඳත් යන අසථහමේ රුණු කීඳඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභට 
අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට මඵමවවින්භ භහ සතුතින්ත 

නහ.  

රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , විමලේමඹන්භ මේ 
කණ්ඩු ඵරඹට ඳත්මරහ මේ නමොට අවුරුදු එවභහයට 

කන්න හරඹක් තමරහ තිමඵනහ. ය ල  වික්රභසිංව 
භවත්භඹහ අග්රහභහතය ධුයඹට ඳත්මරහ, යවි රුණහනහඹ 
භවත්භඹහ මුදල  අභහතය ධුයඹට ඳත්මරහ, ඩභත්රීඳහර සිරිමේන 

භවත්භඹහ ජනහධිඳති ධුයඹට ඳත්මරහ අවුරුදු එවභහයට 
කන්න හරඹක් ත මියන් තිමඵනහ. අවුරුදු එවභහයක් 
කිඹරහ කිඹන්මන් ඕනෆභ කණ්ඩුට ඒ කණ්ඩුමේ භන් භඟ 
ඉතහ මවොඳින් එළිදයවු න, ය දිහට එඹ ඹනහදළයි කිඹරහ 

මත්රුේ ළනීභට ප්රභහණත් න හරඹක්. ඒ  හ මේ අවුරුදු 

එවභහය මවොටභ ප්රභහණත්. මේ කණ්ඩු ය කණ්ඩුක්ද, 

මභොන හමේ ළඩ යන්න සදහනේමරහ තිමඵන කණ්ඩුක්ද, 
මභොන විධිඹට අමප් යට ඉසයවට ම  ඹන්න සදහනේ 
කණ්ඩුක්ද කිඹන රුණු පිළිඵ දළන් ඉතහ මවොඳින් 
එළිදයේමරහ තිමඵනහ. අමප් ේර කිඹභනක් තිමඵනහ, 

"වළමදන ව මදමඳත්මතන් දළමන්" කිඹරහ. වළඵළයි, දළන් වළමදන 
ව මදමඳත්මතන් මනොමයි, මේ කණ්ඩු යරහ තිමඵන ළඩ 
ත්තහභ ඒ ළඩ සිඹල ර විසින්භ මඳන්නුේ යියන් තිමඵන්මන් 

මේ යට මනඹියන් තිමඵන්මන් ඉතහභත් නය දිහට ඵයි.  

විමලේමඹන්භ මේ කණ්ඩු මොඩ නළඟීමේදී ප්රධහන මර 
රුණු කීඳඹක් ඉදිරිඹට කහ. එක් තභයි, ප්රජහතන්ත්රහදඹ. 

අ , මවොයභ වහ නහසතිඹ. කර්ථිඹ, ජහති අභිණඹ ළ  
ප්රලසන තභයි මක්න්ද්ර වුමණ් මේ කණ්ඩු මොඩ නඟන්න. දළන් 
අවුරුදු එවභහයට කන්න හරඹක් තමරහ තිමඵනහ, රු 

 මඹෝජය හය බහඳතිතුභ . මේ ප්රලසන පිළිඵ මේ කණ්ඩු 
අනුභනඹ මොට තිමඵන, රැ මන තිමඵන තීන්දු තීයණ 
මර්ද? භභ ප්රජහතන්ත්රහදඹ ළන අවනහ. 

රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , ප්රජහතන්ත්රහදමේදී  

කර්ථි ප්රජහතන්ත්රහදඹ අතිලඹ ළදත්. කර්ථිමේ ඇති න 

 රනඹන්, කර්ථිමේ තීන්දු තීයණ ජනතහට එළිදයේ කිරීභ, 

ඳහර්ලිමේන්තු තුශ හච්ඡහ කිරීභ ශ යුතුයි. නමුත් මේ 

කණ්ඩු භෆත හරමේ විවිධ යහජයඹන් එක් එඟතහන් 

ණනහට ඇවිල රහ තිමඵනහ. තභත් මේ ඳහර්ලිමේන්තු 

මවෝ මේ යට මේ ළන දන්මන් නළවළ.  ඊමේ මුදල  අභහතයයඹහ 
භහධය හච්ඡහක් ළරහ කිේහ, "ජහතයන්තය මරය 

අයමුදරත් භඟ බහණ්ඩහහයමේ  රධහරින් ව ජහතයන්තය මරය 

අයමුදමල   රධහරින් ිණවිසුභක් අත්න් ශහ"ඹ කිඹරහ.  ඒ 

ිණවිසුභ ළන දන්මන් වුද කිඹරහ භභ අවනහ. මේ ළම නේ 

භණ්ඩරඹ ඒ ළන දන්නහද? ඒ ළන මේ ඳහර්ලිමේන්තු 

භන්ත්රීරුන් දන්නහද? තමුන්නහන්මේරහ ප්රජහතන්ත්රහදඹ ළන 

ථහ ශහ නේ ඒ ිණවිසුභ අත්න් කිරීභට මඳය මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුට එඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතු තිබුණහ. එමේ නළතිනේ 

අභ ලමඹන් ිණවිසුභ අත්න් ශහට ඳසුත් ජහතයන්තය මරය 

අයමුදරත් භඟ එහි  රධහරින් ව කණ්ඩුමේ  රධහරින් අතය 

ඇති වුණු එඟතහන් මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් ශ යුතුයි. 

නමුත් තමුන්නහන්මේරහ එඹ ඟරහ තිමඵනහ. ඒ තභයි 

ඳශමුළ  හයණඹ. මදළ  රුණ මභොක්ද? 

රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ , මීට මඳය මේ 

ඳහර්ලිමේන්තු මේ අග්රහභහතය ය ල  වික්රභසිංව භවත්භඹහ විඳක් 

නහඹයඹහ වළටිඹට  මභතළන හඩිමරහ Colombo Port City 

යහඳතතිඹ ඳටන් න්න අසථහමේදී  මල න ණනහක් ඉදිරිඳත් 

යියන් ඉතහ ඳළවළදිලි කිේහ, "ඵරඹට කහට ඳසමේ Colombo 

Port City යහඳතතිඹ නතය යනහ"ඹ කිඹරහ. එතුභහ විඳක් 

නහඹයඹහ වළටිඹට මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී තභයි ඒ හයණඹ 
කිේමේ. විඳක් නහඹයඹහ වළටිඹට ය ල  වික්රභසිංව භවත්භඹහ 

තභයි Port City යහඳතතිඹ පිළිඵ ඳශමුමොටභ 

ඳහර්ලිමේන්තුට රුණු ඉදිරිඳත් මශේ .  

ය ල  වික්රභ உ සිංව භවතහමේ සථහයඹ ඵට ඳත් වුමණ් 

ඳරියඹ ඳළත්මතන්, මරයභඹ ඳළත්මතන්, නීතිභඹ ඳළත සමතන් 

ළරැදි ණනහක්, අඩු ඳහඩුේ ණනහක් හිත යහඳතතිඹක් 
කිඹන එයි.  ඒ  හ ඔහු ඵරඹට ඳත් ව වහභ එඹ නතය 
යනහ කිඹරහ කිේහ. දළන් චීනඹට මොස නළත එඟතහට 

ඇවිල රහ තිමඵනහ. ඒ  හ අපි දළන න්න ළභළතියි, ඒ 
එඟතහ මභොක්ද කිඹරහ.  ඒ තභයි ප්රජහතන්ත්රහදඹ. කපු 
එඟතහ මභොක්ද? එදහ විඳක් නහඹයඹහ වළටිඹට ඉමන 

ඒ යහඳතතිඹ නතය යනහ කිඹරහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ වඬ 
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දීරහ, අද ඒ නළත යනහ ඹළයි කිඹහ වඬ මදන්නට ඒ මවේතු 

හධ මනස වුමණ් මොමවොභද? ඒ හයණඹ මේ 
ඳහර්ලිමේන්තු දළන ත යුතු තිමඵනහ. ඒ හමේභ මේ ළේ 
ඵද්ද පිළිඵත් අවනහ රු  මඹෝජය හය බහඳතිතුභ .  

අපි අවනහ, ඳහර්ලිමේන්තුක් මභොටද කිඹහ.  ඳසු ිණඹ 

මදළේඵර් භහමේ අඹ ළඹ මල නඹක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඉදිරිඳත් 
යරහ, ඒ අඹ ළඹ මල නඹට අනුරපී න ඳරිදි ඵදු ප්රභහණඹක් 
ඳළමනේහ. භවය ඵදු ඉත් ශහ; භවය ඵදු ංමලෝධනඹ ශහ; 

භවය ඵදු ළඩි ශහ. එළ  ඵදු ංමලෝධනඹක් ඉදිරිඳත් ශහ. 
මලි මර ත්මතොත්, අඹ ළඹ මල නඹක් වයවහ තභයි 
කණ්ඩුට අලය මුදල  ේඳහදනඹ ය ළනීභ මනුමන් ඵදු 

ංමලෝධනඹන් ඉදිරිඳත් යන්මන්. රු  මඹෝජය හ ය 
බහඳතිතුභ , අඹ ළඹ මල නමේ ප්රධහන හයණඹක් තභයි ඵදු 
ංමලෝධනඹන් ඉදිරිඳත් කිරීභ. ඒ ඵදු ංමලෝධනඹන් ඉදිරිඳත් 

කිරීභ වයවහ කණ්ඩු මේ ඳහර්ලිමේන්තුට කිඹනහ, "2016 
මර් කණ්ඩු අමප්ක්හ යන කදහඹභ මභඳභණයි. ඵදුලින් 
අපි මභච් ය කදහඹභ අමප්ක්හ යනහ. මේ මේ ඵදුලින් 
කදහඹභ මභච් ය අමප්ක්හ යනහ. විමද්ල ණඹ ප්රදහනලින් 

මභච් ය කදහඹභ අමප්ක්හ යනහ" කිඹරහ. ඳසු ිණඹ මදළේඵර් 
භහමේ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට කිේහ, තමුන්නහන්මේරහමේ අඹ - 
කදහඹභ උඳඹහ න්නහ කහයඹ.  ඒ හමේභ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

තුමනන් මදක් ඒ කදහඹභ උඳඹහ න්නහ කහයඹ අනුභත ශහ. 
වළඵළයි, භභ තමුන්නහන්මේරහමන් අවනහ, භළයි භහමේ 02 සිට 
වපු ඵදු අනුභත මශේ වුද? මේ ඳහර්ලිමේන්තු අනුභත ශහද?  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! මේ අසථහමේදී රු රකී ජඹර්ධන  

භන්ත්රීතුභහමේ නභ මරහනඹ වහ මඹෝජනහ යන්න. 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල් මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன ) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"රු රකී ජඹර්ධන භවතහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ 
මඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ග  ු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ මූළවනමය්ද 

ඉල ක වුමය්ද  ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்த அனம, ரண்தைறகு னக்ற ேர்ண    

அர்ள்  மனம றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 

JAYAWARDANA  took the Chair. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඳසු ිණඹ මදළේඵර් භහමේ 

මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ තමුන්නහන්මේරහභ ෆ ළහුහ අඹ ළඹ 
මල නඹ ේභත ය ළනීභ වහ භන්ත්රීරු 159ක්, තුමනන් 

මදට ළඩි පිරිමන් අඹ ළඹ මල නඹ ේභත ය ත්තහ 

කිඹරහ. වළඵළයි, ඒ ේභත යපු අඹ ළඹ මල නමේ ඵදු මනස 
යන්මන් මොමවොභද? මනස යන්මන් අඩු කිරීමේ දිලහට 
මනොමයි, ළඩි කිරීමේ දිලහටයි. සිඹඹට 11 නේ, ඒ ළේ ඵදු  
සිඹඹට 15 දක්හ  ළඩි යනහ ඳභණක් මනොමයි, ඵදු ඳයහඹත් 

පුළුල  යනහ. අභළතියඹහ ඇවිල රහ රු බහමේ ප්රහලඹක් 
යරහ, ඒ ප්රහලඹ වයවහ එඹ ය න්න පුළුන් නේ එහි ඇති 
ප්රජහතන්ත්රහදඹ මභොක්ද? මේ ඳහර්ලිමේන්තුට තිමඵන මරය 

ඵරඹ මභොක්ද? අභළතියඹහ මොශ ෆල රක් කිඹරහ 
කිඹනහ, "භළයි භහමේ ඳශමු ළ දහ සිට  ඵදු ංමලෝධන මේ මේ 
කහයඹට සිද්ධ මනහ. භළයි භහමේ 02 ම දහ සිට එඹ සිද්ධ 

මනහ." කිඹහ. අභළතියඹහට  එමවභ ඵරඹක් තිමඵන්මන් 
මොමවොභද?  තමුන්නහන්මේරහ ථහ යපු ප්රජහතන්ත්රහදඹද  
මේ?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , දළනට රිඹහත්භ න ඵදු 
ංමලෝධන නතය ශ යුතුයි.  නතය යරහ, ඳහර්ලිමේන්තු තුශ 
ඒ පිළිඵ විධිභත් ංහදඹක් ඇති ශ යුතු තිමඵනහ. අඹ ළඹ 

මල නඹකින් අනුභත මනොයන රද, අඹ ළඹ මල නඹට 

ඳටවළ , අඹ ළඹ මල නඹට ඳයසඳය විධිඹට භහ තුනක් ඹනවිට 
නළත ඵදු ංමලෝධන ඉදිරිඳත් යන්න සිද්ධ වුමණ් ඇයි? ඒ 

පිළිඵ ඳහර්ලිමේන්තුමේ හච්ඡහ ශ යුතු තිමඵනහ. එමේ 
හච්ඡහ කිරීභකින් මතොය අග්රහභහතයයඹහ යන ප්රහලඹක් 

වයවහ නළත මේ ඵදු සිඹල ර මනත් තත්ත්ඹට ඳත් ය 

තිමඵනහ. ඒ  හ තමුන්නහන්මේරහ ප්රජහතන්ත්රහදඹ ළන යන 
රද හච්ඡහ මුළුභ න්භ අහර්ථ මරහ තිමඵනහ. ඒ විතයක් 

මනොමයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ . මේ කණ්ඩු කිේහ, 
"ඳහර්ලිමේන්තුමේ සථහයබහඹ පිළිඵ. ඳහර්ලිමේන්තු ඵරඹ 

ලක්තිභත් යනහ" කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඵරඹ ලක්තිභත් යනහ 

කිඹරහ කිඹන්මන් භන්ත්රීරුන්මේ රිඹහහරිත්ඹ  ඳහර්ලිමේන්තු 
ඇතුමශේ තත් පුළුල  මන්න ඕනෆ. වළඵළයි, සිද්ධ මරහ 

තිමඵන්මන් මභොක්ද? උඳමද්ල හය බහ ළරකිඹ යුතු 
ප්රභහණඹකින් හච්ඡහට ඵඳුන්මරහ නළවළ. දළන් 

තමුන්නහන්මේරහ ඳරිපය ඇසතමේන්තු මේනහ. මීට මඳය 

ඳරිපය ඇසතමේන්තු උඳමද්ල හය බහට ඹනහ.  ඇයි 
මේහ දහරහ තිමඵන්මන්?  මේහයින් අමප්ක්හ යන්මන් 

මභොක්ද? මේ මුදර මභොක්ද  කිඹහ උඳමද්ල හය බහ 
තුශදී එඹ පුළුල  මර හච්ඡහට ඵඳුන් මනහ මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභ . අද ඒහ ථහ යන්න තළනක් නළවළ. 

තමුන්නහන්මේරහ භන්ත්රීරුන්ට ථහ යන්න තිබ උඳමද්ල 
හය බහ අහිිය යරහ තිමඵනහ නේ, අඹ ළඹ මල නඹ 

ඳමරහ ටයුතු යියන් තිමඵනහ නේ, ජහතයන්තය මරය 
අයමුදරත් භඟ ව එඟතහ ඟහ තිමඵනහ නේ, චීනඹට 

මොස යන රද එඟතහන් ඟහ තිමඵනහ නේ  
තමුන්නහන්මේරහමේ ප්රජහතන්ත්රහදඹ මභොක්ද?  

ඳසු ිණඹ ජනහරි භහමේ 08 ම දහ මේ යමේ ප්රජහතන්ත්රහදඹ 
ඇති යනහ ඹළයි කිඹහ තමුන්නහන්මේරහ මදන රද  එඟතහන් 

මුළුභ න්භ ප්ඳහදු ය තිමඵනහ, මුළුභ න්භ ඒහ අභත ය 

ටයුතු යන තත්ත්ඹක් ඇති යරහ තිමඵනහ. මදළ  රුණ 
මේයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අඳට භතයි මේ 

කණ්ඩු, ං හ දණ පිළිඵ විලහර මර කන්මදෝරනඹන්ට තුඩු 
දීපු භළතියණඹට ඳසු මොඩ නළගුණු කණ්ඩුක් ඵ.  නමුත් 

ං හ දණ පිළිඵ ඳරීක්ණ ටයුතු අද  මුළුභ න්භ මද්ලඳහරන 
වසතඹට ඹට මරහ තිමඵනහ. ඒ ළන භහ  ඉතහ  කීමභන් තභයි 

කිඹන්මන්.  

භවය සිදුවීේරට අදහශ භන්ත්රීරු අත් අඩංගුට ත යුතුද 
නළද්ද කිඹහ අපි වුරුත් තීන්දු යන්න ඕනෆ නළවළ.  වළඵළයි, අද 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මභොක්ද මරහ තිමඵන්මන්? භවය සිදුවීේරට අදහශ භන්ත්රීරු 

අත් අඩංගුට ත යුතුද, නළද්ද කිඹහ තීන්දු යන්මන් මද්ලඳහරන 

වසතඹ. එ මේරහට කිඹනහ, ''අමප්රේල  1ළ දහ න්නහ'' 
කිඹහ. ඊට ඳසමේ කිඹනහ, ''අවුරුදු ඳහු මනල  ඉන්නහ'' කිඹහ. 

ඊට ඳසමේ කිඹනහ, ''භළයි 1ළ දහ ඳහු මනල  ඉන්නහ'' කිඹහ. 
ඊට ඳසමේ කිඹනහ, ''මේදිහරට නිණන ල  ඵරහ ඉන්නහ'' 

කිඹහ. මභොක්ද මේ සිද්ධ මරහ තිමඵන්මන්? ං හ, දණ පිළිඵ 
ඇති වී තිමඵන ඳරීක්ණ සහධීන ඒ කඹතනරට රඵහ දී 

ටයුතු යනහ මනුට, මුළුභ න්භ ඒහට මද්ලඳහරන 

වසතඹන් භළදිවත් මියන් තිමඵනහ.  

ජින් ද හස ගුණර්ධන භන්ත්රීයඹහ එළිඹට කමේ 

මොමවොභද කිඹරහ භභ අවන්න ළභළතියි. හට වරි කිඹන්න 

පුළුන්, ''අධියණමඹන් ඇඳ දුන්නහ'' කිඹරහ. අධියණමඹන් 

ඇඳ දුන්නහ මනොමයි. අධියණමඹන් ඇඳ මදන්න සිදු වුණු 

හච්ඡහ අපි දන්නහ. ඇඳ දීභට මඳය හච්ඡහ  යරහ තභයි ඔහු 

එළිඹට ත්මත්. එළිඹට ත්තහ විතයක් මනොමයි, ඔහුට මඳොලිස 

කයක්හ මදන්න තීයණඹ ශහ. ඔහුට මඳොලිස කයක්හ මදන්න 

තීයණඹ මශේ මොමවොභද? මේ යමේ ං හ, දණරට වවුල  

වුණහ කිඹරහ, භවහ ප්පිත්මතක් ඵට ඳත් මරහ හිටිඹ ජින් ද 

හස ගුණර්ධන එළිඹට එනහ. එළිඹට එනහ විතයක් මනොමයි, 

මඳොලිස කයක්හ මදනහ. ං හ, දණ පිළිඵ රිඹහ භහර් 

මුළුභ න්භ තමුන්නහන්මේරහමේ මද්ලඳහරන වුභනහ 

මනුමන් වසුරුියන් තිමඵනහ.  

ඹේ මමනක් තමුන්නහන්මේරහට උදවු යනහ නේ, 

තමුන්නහන්මේරහමේ මේදිහට නිණනහ නේ, ඔහු අදිකතමඹක් 

ඵට ඳත් මනහ. තමුන්නහන්මේරහට උදවු යන්මන් නළත්නේ, 

තමුන්නහන්මේරහමේ මේදිහට නිණන්මන් නළත්නේ, ඔහුමේ file 

එ අමත් තිඹහමන ඉන්නහ, ''නළඳන්, නළඳන්'' කිඹරහ 

තයටු යන්න. ඒ  හ අද මභොක්ද සිද්ධ මරහ තිමඵන්මන්?  

ං හ, දණ, නහසතිඹ පිළිඵ එදහ තමුන්නහන්මේරහ 

භළතියණ මේදිහමේදී යන රද ප්රහලඹන් මුළුභ න්භ 

විහිළුක් ඵට ඳත් මරහ තිමඵනහ. තමුන්නහන්මේරහ 

ං  ඹන් කයක්හ යනහ. කයක්හ යනහ විතයක් 

මනොමයි, තමුන්නහන්මේරහ ං හමේ මඹමදනහ. 

තමුන්නහන්මේරහ ං හමේ, දණමේ මඹමදන එ ළන භහ අද 

එකින් එ කිඹන්නේ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ . 

ඉසයමරහභ ''නහසතිඹ'' ළන  කිඹන්නේ. මේ තිමඵන්මන් 

ඳරිපය ඇසතමේන්තු. ඔඹ ඳළත්මත් භවත්රු ටි -අමප් 

භන්ත්රීරු ටි- දළන් ඒට අත ඔන්නද ඵරහ මන ඉන්මන්?  

මේ ඳරිපය ඇසතමේන්තුමේ 67ළ  මුදල  ඉල ලීභ ළන භහ දළන 

න්නට ළභළතියි. මොච් ය මුදරක්ද ඉල රරහ තිමඵන්මන්? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , රුපිඹල  රක් 5,943ක් ඉල රරහ 

තිමඵනහ. මභොටද? මභොක් මනුමන්ද? භහ දන්නහ විධිඹට, 

අග්රහභහතයයඹහට හවන න්න. එමවභ මනොමයි නේ, එඹ 

 ළරැදි යන්න. භහ දන්නහ විධිඹට න්මන් හවන මදයි. හවන 

මදට කන්න ලමඹන් රුපිඹල  රක් 6,000යි. ඒ කිඹන්මන් 

එ හවනඹක් කීඹද? එ හවනඹක් රුපිඹල  රක් 3,000යි. 

රුපිඹල  රක් 3,000ට මභොනහද න්නහ හවන කිඹහ අපි දළන 

න්න ළභළතියි. රුපිඹල  රක් 6,000ක් අග්රහභහතයයඹහ 

මනුමන් හවන න්න මන් යනහ. මේ ඳහර්ලිමේන්තු 

මභඹ අනුභත යන්න ඕනෆද කිඹහ ල ඳනහ යරහ ඵරන්න. 

දළනට රුපිඹල  රක් 6,000ට, දන්නහ විධිඹට හවන මදයි 

ඉල රන්මන්.  

[ඵහධහ කිරීභක්  හවන මදට රුපිඹල  රක් 6,000ක්. එ 

හවනඹක් රුපිඹල  රක් 3,000යි. විඳක් නහඹයඹහ වළටිඹට 

ඉරහ, අග්රහභහතයයඹහ ඵට ඳත් මන මොට රුපිඹල  රක් 

3,000 හවන ඕනෆ මන්මන් මභොටද? මේ ඳහර්ලිමේන්තු 

ඒ දළන න්න ඕනෆ නළද්ද? තමුන්නහන්මේරහ ඒට අනුභළතිඹ 

මදන්න අත ඔනහද? ජනතහට ඵදු වරහ, විලහර විනහලඹට 

ඳත් යරහ, මොවිඹහමේ වී ටි විකුණහ න්න විධිඹක් නළවළ.  

මත් දළු හිියඹහ අසීරුතහට ඳත් මරහ; යඵර් කිරි ඳන්නහ 

අසීරුතහට ඳත් මරහ. තමුන්නහන්මේරහ අනුභත යනහද 

අග්රහභහතයයඹහ මනුමන් හවන න්න රුපිඹල  රක් 6,000ක් 

මේ ඳහර්ලිමේන්තුමන් මන් යන්න? මේ අනුභත යන්න 

ඕනෆද? ඒ විතයක් මනොමයි, තමුන්නහන්මේරහ නහසතිඹට 

විරුද්ධ ථහ යපු භවත්රු.  

ඊශඟට, භභ තත් එක් කිඹන්නේ, කයක් අභහතයහංලඹ 

ේඵන්ධ. ''කයක් අභහතයහංලඹ''  හ භක් නළවළ කිඹමු. 

කයක්හ මනුමන් මන්. ඊශඟට, විදුලි ංමද්ල වහ ඩිජිටල  

ඹටිතර ඳවසුේ රු අභහතයතුභහමේ  ර  හඹ 

ප්රතිංසයණඹ යන්න, රු ඇභතිතුභහමේ  ර  හඹ 

වදන්න, ඉල රන්මන් කීඹක්ද? එඹහමේ  ර  හඹ වදන්න 

රුපිඹල  වතළිසමදරක් වළටදවක් ඉල රනහ. විදුලි ංමද්ල වහ 

ඩිජිටල  ඹටිතර ඳවසුේ අභහතය රු වරින් ප්රනහන්දුමේ  ර 

 හඹ ප්රතිංසයණඹ යන්න. මීට අවුරුද්දට ලින් 

ඇභතිරු හිටපු මල  ඕහ. ඒ ඇභතිරුත් ඔඹ හමේ හඳේ 

භහරු ශහ. ඒ ඇභතිරුත් ඔඹ හමේ තිය මයදි භහරු ශහ. ඒ 

ඇභතිරුත් ඔඹ හමේ හුනු පිරිඹේ ශහ. ත ඇභතියමඹක් එන 

මොට හඳේ භහරු යන්න, ත ඇභතියමඹක් එන මොට හුනු 

පිරිඹේ යන්න, ත ඇභතියමඹක් එන මොට මඳොලිස යන්න, 

මභොක්ද මේ සිද්ධ මරහ තිමඵන්මන්? භවජනඹහමේ ධනඹ මන්. 

විදුලි ංමද්ල වහ ඩිජිටල  ඹටිතර ඳවසුේ රු  ඇභතියඹහ 

රුපිඹල  වතළිසමදරක් වළටදවක් ළඹ යනහ තභන්මේ  ර 

 හඹ අලුත්ළඩිඹහ යන්න. මේ යමේ ජනතහ මේහ අනුභත 

යන්න ඕනෆද? මේ ඳහර්ලිමේන්තු මේ අනුභත යන්න 

ඕනෆද?  

ඒ විතයක් මනොමයි, යහජය යහඹ ංර්ධන ඇභතියඹහ 

තභන්මේ අභහතයහංලමේ අලුත්ළඩිඹහ මනුමන්; 

ප්රතිංසයණ මනුමන් මුදල  ඉල රනහ. භත තඵහ න්න, 

අභහතයහංලඹක් වදන්න මනොමයි; අලුතින් මොඩනළඟිලි වදන්න 

මනොමයි, යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයයඹහ -බීර් වහෂීේ 

අභහතයයඹහ- තභන්මේ අභහතයහංලමේ ප්රතිංසයණඹ 

මනුමන් ඉල රනහ රුපිඹල  රක් 600ක්. තමුන්නහන්මේරහ 

අනුභත යනහද ඒ? තභන්මේ තිමඵන අභහතයහංලඹ 

ප්රතිංසයණඹ යන්න මේ ඳහර්ලිමේන්තු රුපිඹල  රක් 

600ක් මදන්න ඕනෆද? යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයහංලඹක් 

තිබුණහ, ඒ අභහතයහංලමේ මොඩනළඟිලි තිබුණහ, ඒහමේ ඵඩු 

තිබුණහ, උඳයණ තිබුණහ. වළඵළයි, දළන් අලුත් ඇභතියමඹක් 

එන මොට, අභහතයහංලඹ අලුත්ළඩිඹහ යන්න; අභහතයහංලඹ 

ප්රතිංසයණඹ යන්න රුපිඹල  රක් 600ක් මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමන් ඉල රනහ. මේහ දීරහයි තිමඵන්මන්. දීරහ 

අමඳන් ඉල රනහ අනුභළතිඹ. මේට මන් ඇවිල රහ තිමඵන්මන්. 

දළන් තමුන්නහන්මේරහ අනුභත යනහද මේ? මේද 

තමුන්නහන්මේරහ කිඹපු ථහ? 

යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයහංල හර්ඹහර ඳරිශ්රඹ 

ළසීභ මනුමන් රුපිඹල  රක් 600ක් මන් ය තිමඵනහ. 

ඒ  හ මේ ඳරිපය ඇසතමේන්තුමන් අද තමුන්නහන්මේරහ 

1675 1676 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ  



2016 භළයි 05 

මඳන්නුේ යියන් තිමඵන්මන් තමුන්නහන්මේරහමේ නහසතිහරී, 

භවජන මුදල  කිසිදු ළරකිල රට බහජන මනොයන විනහලහරී 

භමනෝබහඹයි. නහසතිඹ විතයක් මනොමයි, තමුන්නහන්මේරහ 

විලහර මවොයේරට අතවරහ තිමඵන කණ්ඩුක්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භභ එකින් එ කිඹන්නේ. 

මේහ භභ ඉතහ කීමභන් කිඹන්මන්. හර්ිණල ස භහභ 

ඵළංකුක් කයේබ ශහ. වළඵළයි, ඒ ඵළංකුට තත් ලහහ කයේබ 

යන්න අසථහ දුන්මන් නළවළ. මභොද, ඵළංකු ලහහ කයේබ 

යන්න නේ, භව ඵළංකුමන් අය මදන්න ඕනෆ.  භව ඵළංකුමේ 

අධිඳතියඹහමේ ඵෆනහ ිණහිල රහ හර්ිණල ස  මුදරහලිරහට මභොනහද 

කිඹන්මන්? භභ ඉතහ කීමභන් කිඹන්මන්. ඒ මොල රන්ට ිණහින් 

කිඹනහ, "අපි භව ඵළංකුමන් අය අයමන මදන්නේ ඵළංකු 

ලහහ කයේබ යන්න. වළඵළයි, භමේ අයක්කු ටි මේ හර්ිණල ස 

ෆුඩ් සිටිරට න්න ඕනෆ" කිඹරහ. මභොක්ද මේ කිඹන්මන්? ඒ 

කිඹන්මන් හර්ිණල ස ෆුඩ් සිටිරට මේ ඵෆනහමේ අයක්කු 

ත්මතොත් තභයි, ඵළංකුට ලහහ කයේබ යන්න licence  

මදන්මන් කිඹනහ. ඵෆනහ ිණහිල රහ මේහ ථහ යනහ. 

එතමොට මේ ං  මඹක් මනොමයිද?  

ඒ විතයක් මනොමයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ . ල ඳනහ 

යරහ ඵරන්න, තමුන්නහන්මේරහමේ මේ ඳශමුළ  ඵළඳුේය 

නුමදනු පිළිඵ ඳරීක්ණ තභත් අන් යරහ නළවළ. මේ 

ඳශමුළ  ඵළඳුේයඹ එමේ තිම ඹදී 2016.01.08ළ  දහ,  ය 

25 ඵළඳුේය මන්මද්සිමේදී රුපිඹල  ම ලිඹන 19.6 -රුපිඹල  

මෝටි 1960-  ඵළඳුේය  කුත් ශහ. මේ ඵළඳුේය ත්මත් 

කුප්රට මරය මමශ මඳොමශේ ඉන්න ළු භහභක්. අයමන 

ඳළඹ ණනක් ඇතුශත මභොක්ද මශේ? ඳළඹ ණනක් ඇතුශත 

ඒ EPF එට විකුණුහ. EPF එමක් අයමුදල  අඹථහ මර 

උඳමඹෝිණ ය ත්තහ, ඹේ කුප්රට භහභට. ඒ භහමේ නභ 

භමේ ශඟ තිමඵනහ. කුප්රට භහභට තමුන්නහන්මේරහ 

අඹථහ නුමදනු වදරහ දුන්නහ මේ ජනහරි භහමේ  කුත් යපු 

ඵළඳුේය නුමදනුමේදී. ඒ  හ තමුන්නහන්මේරහ දිිණන් දිටභ,-

[ඵහධහ කිරීභක්  
 

ගු මොශළ්ද ර කල කම ක මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ம) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

මොේඳළ ඹ මභොක්ද කිඹන්න.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඵෆනහමේ ඳර්ඳචුල  භහභ. මන මභොක්ද? අවන්න 
මෝ භව ඵළංකු අධිඳතියඹහමන් ඵෆනහමේ භහභ මභොක්ද 

කිඹරහ.  

 
ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඇමරෝසිඹස. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඇමරෝසිඹසමේ භහභ. මේ මන් සිද්ධ මරහ තිමඵන්මන්. 

ඒ  හ තමුන්නහන්මේරහ ඒ භන් භ   මේභයි භන් යියන් 

සිටින්මන්. ඒ විතයක් මනොමයි, තමුන්නහන්මේරහ මොක්මෝල  

වීදිමේ තිමඵන ඉඩභ විකුණන්න ිණඹහ. එතළන ඉඩමේ ඳර් ස 

276ක් තිමඵනහ. මොක්මෝල  වීදිමේ ඉඩභක් ඳසු ිණඹ හරමේ 

විකුණුහ. විකුණපු විධිඹ ළයදියි. ඒ හරමේ විකුණුමේ ඳර් ස 

එක් රුපිඹල  රක් වඹටයි. රුපිඹල  රක් වඹට දුන්නු එත් 

ළයදියි. ඒ ේඵන්ධමඹන් මරය අඳයහධ විභර්ලන මොේමහමේ 

මනභ ඳරීක්ණඹක් තිමඵනහ. භක් නළවළ. ඒමක් මමශ 

මඳොශ ටිනහභ ඳර් ස එක් රුපිඹල  ියලිඹන 12යි. රුපිඹල  

ියලිඹන 12 මමශ මඳොශ ටිනහභක් තිමඵන ඳර් ස එක් 

තමුන්නහන්මේරහ විකුණන්න ිණමේ කීඹටද? රුපිඹල  ියලිඹන 

4ටයි විකුණනන්න ිණමේ. භත තඵහ න්න. ඳර් ස එකින් 

රුපිඹල  ියලිඹන 8ක් ඳහඩුයි. ඒ ඉඩභ තමුන්නහන්මේරහ විකුණුහ 

නේ, කන්න ලමඹන් ත්මතොත් ඳර් ස 276 ඉඩමභන් 

රුපිඹල  ියලිඹන 2,208 ඳහඩුක් රළමඵනහ. ඒ කිඹන්මන් 

රුපිඹල  ම ලිඹන 2.2ක්. වුද මේ පිටුඳසමේ හිටිමේ? මේ 

පිටුඳසමේ හිටිමේ මන වුරුත් මනොමයි, ඳහසයලිංේ. භභ 

කිඹන්නේ. මේ මොල රන් තභයි මේ නුමදනු මශේ. මේ 

මොල රන් තභයි මේ ඉඩභ විකුණන්න ිණමේ. දළන් ඒ ඹේ 

ප්රභහණඹට නතය මරහ තිමඵනහ. මේ ඉඩභ අයිති බීර් වහෂීේ 

අභහතයතුභහමේ අභහතයහංලඹටයි. එතුභහ දන්මන්ත් නළවළ, මේ 

ඉඩභ විකුණන්න වදනහ කිඹරහ. මේ ඉඩභ නේ විකුණන්න 

වදනහ කිඹරහ එතුභහ දන්මන් නළවළ. අමනක් ඒහ නේ භභ 

දන්මන් නළවළ.  

ඒ විතයක් මනොමයි, නළත ඳදිංචි කිරීමේ අභහතයහංලඹට 

ත්ත මොඩනළඟිල ර ළනත් භභ කිඹන්නේ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභ , නළත ඳදිංචි කිරීමේ අභහතයහංලඹ තිබුමණ් ර් අඩි 

60,000 භිය ප්රභහණඹක් තිමඵන මොඩනළඟිල රයි. ඒ 

අභහතයහංලඹ තීයණඹක් ත්තහ, ඒ අභහතයහංලඹ ඹටමත් තිමඵන 

කඹතන සිඹල රභ එභ තළනට මේන්න ඕනෆ කිඹරහ. නළත 

ඳදිංචි කිරීමේ අභහතයහංලඹ තභන්මේ කඹතන සිඹල ර එභ 

තළනට මේන්න ඕනෆඹ කිඹරහ  ළල රත්මතන් building එක් 

ත්තහ. වළඵළයි, මේ building එමක් තිමඵන්මන් ර් අඩි 

34,000යි. තිබුණු building එමක් ප්රභහණඹ ර් අඩි 60,000යි. 

දළන් අලුත් building එක් න්නහ, ර් අඩි 34,000යි. වළඵළයි, 

තිබුණු building එමක් භහසි කුලිඹ රුපිඹල  රක් 38යි. අලුතින් 

න්න building එමක් භහසි කුලිඹ රුපිඹල  රක් 50යි- රුපිඹල  

ියලිඹන 5යි-. භහඹට රක් 50 කුලිඹටයි මේ 

මොඩනළඟිල ර න්මන්.  

 
ගු මොශළ්ද ර කල කම ක මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ம) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඹව ඳහරනඹ. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ  හභ තභයි මේ කිඹන්මන්. දළන් මේ මොඩනළඟිල රට 
අමනක් කඹතනත් මේන්න කිඹනහ. භභ එක් කිඹන්නේ. 
හභහනයමඹන් පුනරුත්ථහඳන අධිහරිඹ තිබුමණ් මනභ 

තළනයි. ර් අඩි 12,500ක් තිමඵන building එ 
පුනරුත්ථහඳන අධිහරිඹ තිබුමණ්.  

ර් අඩි 12,500 building එමක් තිබුණු ඒ කඹතනඹ දළන් 

මන ඹන්න ඕනෆ ර් අඩි 34,000ක් ව අභහතයහංල 
මොඩනළඟිල ර තුශට. ඒ අඹට මදනහ, කුඩහ ඉඩක්. ඒ  හ 
මභොක්ද සිද්ධ මරහ තිමඵන්මන්?  ඒ මොඩනළඟිල රට 

පුනරුත්ථහඳන අධිහරිඹ ඳළළති මුළු building එමක් බහණ්ඩ 
මන ඹන්න ඵළවළ.  

1677 1678 



ඳහර්ලිමේන්තු 

පුනරුත්ථහඳන අධිහරිමේ බහණ්ඩ දළන් මන්මද්සිමේ දභරහ. 
අලුතින්භ ත් මොේපියුටය, අලුතින්භ ත් මේ, අලුතින් ත් 
ඵඩ් මන්මද්සිමේ දභරහ, විකුණන්න. ඒ මභොක්  හද? ඒ, 

මොඩනළඟිල මල  ඉඩ නළති  හයි. ල ඳනහ ය ඵරන්න. 
මොඩනළඟිල මල  භහසි කුලිඹ රුපිඹල  රක් 50 දක්හ ළඩි 
මශේ මොමවොභද? මභඹ යජමේ තක්මේරුරුමේ ටිනහභ. 

මේ ේඵන්ධමඹන් මටන්ඩර් ළ මේමේ නළවළ. මල ේයඹහ 
ලිිතත ඉල ලුහ. ඒ අඹ කිේහ, රුපිඹල  රක් 42ට මදන්නේ 
කිඹරහ. රුපිඹල  රක් 42ට මදන්නේ කිේහට ඳසමේ 

මල ේයඹහ ලියුභක් ඹළේහ, රුපිඹල  රක් 42ට මනොමයි, 
රුපිඹල  රක් 50ට මදන්න කිඹරහ. හභහනයමඹන් අමනක් 
තළන්ර අඳ දළ තිමඵන තත්ත්ඹ මභොක්ද? රුපිඹල  රක් 

42ට මදන්නේ කිේහභ ඊට ඩහ අඩු යන්න තභයි මල ේ 
භළදිවත් මන්න ඕනෆ. වළඵළයි මභභඟින් මභොක්ද කිඹන්මන්? 
රුපිඹල  රක් 50ට මදන්න කිඹනහ. මභමවභයි ඒ මොඩනළඟිල ර 
මදන්න කිඹන්මන්. කන්න ලමඹන් ත්මතොත් රුපිඹල  ියලිඹන 

2ක් මල ේයඹහ ව අභහතයහංලඹ භහඹට මේ 
මොඩනළඟිල මරන් අඹථහ මර උඳඹහන්නහ. රුපිඹල  ියලිඹන 
2ක්, වළභ භහඹභ මේ මොඩනළඟිල මරන් අඹථහ මර 

උඳඹහන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඊශඟට භභ අවනහ උතුමර් 

 හ 65,000ක් වදන යහඳතතිඹ ළන.  හ 65,000ක්, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ ! සල ඳ ණනක් මනොමයි. එ 

 හඹට අනුභත මශේ රුපිඹල  ියලිඹනඹයි. ඒ කිඹන්මන් 
රුපිඹල  ියලිඹන 65,000යි. වළඵළයි, කිසිදු මටන්ඩර් ළවීභකින් 

මතොය අභහතයයඹහ මතෝයහත්තහ, භහභක්. ඒ භහභ කිේහ, 

එ මදයට රුපිඹල  රක් 21ක් ළඹ නහ කිඹරහ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ . එ මදයට රුපිඹල  රක් 

21ක්! භභ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී මීට ලින් ඇහුහ, රුපිඹල  

රක් 21ක් ඹන්මන් ඇයි කිඹරහ. ඒ මල රට Wi-Fi මදන්න 

ඕනෆ ලු.  

 
ගු මොශළ්ද ර කල කම ක මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ம) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

තිකර්භ අභහතයහලමේ මොඩනළඟිල රත් එමවභයි, රු 

භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ළනත් කිඹන්න තිමඵනහ. ඒ මල රට Wi-Fi මදන්න 

ඕනෆ ලු. උතුරු ප්රමද්ලඹ යුද්ධමඹන් විනහලඹට ඳත් මරහ. ඒහමේ 

ජනතහට මල  නළවළ. ඒ අඹට  හ වදහ මදන එ කණ්ඩුමේ 

කීභක්. කණ්ඩු මල  වදහ මදන්න ඕනෆ. වළඵළයි ඒ අඹමේ 

මලි අලයතහ මභොනහද? ඒ අඹමේ මලි අලයතහ Wi-Fi ද 

කිඹහ භභ අවනහ, ඔඵතුභන්රහමන්. දළන් මභහි වන් 

තිමඵනහ, Wi-Fiරට මභච් යයි කිඹරහ. ඒ අඹට ඕනෆ මේ වදහ 

මදන එයි. ඊට ඳසු ඒ අඹට කදහඹභක් එන ල  -එක්මෝ 

කුඹුයක් යරහ කදහඹභක් එන ල  මවෝ රැකිඹහක් රළමඵන ල  

මවෝ, කදහඹභක් උඳඹහන්නහ මතක්- ඹේ ජීනහධහයඹක් මදන්න 

ඕනෆ. ඒ තභයි ඒ ජනතහමේ වුභනහ. වළඵළයි මභොක්ද මරහ 

තිමඵන්මන්?  ඒ project එමක් රුපිඹල  ියලිඹනමේ  හඹ 

රුපිඹල  ියලිඹන 2.1 දක්හ ඉවශ ිණඹහ. මල  65,000ට රුපිඹල  

ියලිඹන 2 ණමන් ඵළලුත් රුපිඹල  ියලිඹන 1,30,000ක් මනහ. 

දළන් මභොක්ද මරහ තිමඵන්මන්? ඒ ප්රමද්ලමේ ඳරියඹ ළන 

දන්මන් නළති පිට යට භහභක් ඇවිල රහ, ඒ ඳරියඹට ඔමයොත්තු 

මදන්මන් නළති මල  වදනහ. ඒ මල  ඇතුමශේ ඉන්න 

පුළුන්ද?  
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඵළවළ, ඵළවළ. ඉන්න ඵළවළ.   
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඉන්න ඵළවළ, ඒ මල ර. ඒ භත තඵහන්න. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , හභහනයමඹන් අමප් ේර 

මල  වළදුමේ එක්මෝ මඩොල ලින්; එමවභ නළත්නේ 

භළටිලින්. ඒ තභයි අමප් ංසතතිඹ. දළන් මනළල රහ අඳට 

ෂයිඵර්ලින් අටනහ මල  ටික්, භළද පුළුන් පුයරහ. ඒ 

මල රද, ඒ ිය සුන්ට ඉන්න කිඹන්මන්? ල ඳනහ ය 

ඵරන්න. ඒහ මවොයි යුමයෝඳඹට. ළඩි හරඹක් සීතර තිමඵන 

යටල . මභමවේ ඹහඳනඹ හසටමක් මේමශනහ. නමුත් ඒ 

ඳශහත්ර ිණහිල රහ ෂයිඵර්ලින් මල  වදනහ. එමවභ වදරහ 

කිඹනහ, එ විඹදභ රුපිඹල  රක් 21යි කිඹරහ. TV එ 

තිමඵනහ ලු; ඇ තිමඵනහ ලු; පුටු මදනහ ලු; Wi-Fi මදනහ ලු; 

රුපිඹල  රක් 21යි ලු. වුද එමවභ මඹක් ඉල ලුමේ?   
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

අවුරුදු 5ක් විතයයි ඳහවිච්චි යන්න පුළුන්.   
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ, අවුරුදු 5යි guarantee එ. අවුරුදු 5න් ඳසු මඹ 

රන්නත් ඕනෆ ලු. මභොක්ද මේ කිඹන්මන්?  උතුමර් භව 

ඇභතියඹහ ිණහින් ප්රහලඹක් ය තිබුණහ භභ දළක්හ, "අඳට 

රක් 21 මඹක් එඳහ. අඳට රුපිඹල  රක් 10 මඹක් 

මදන්න" කිඹරහ. උතුමර් භව ඇභතියඹහ එමවභ කිඹහ තිබුණහ. 

දළන් අඳ අවන්මන්, මේ ල ලි මොමවේටද ඹන්මන් කිඹරහයි. 

රුපිඹල  ියලිඹන 1,30,000ක්! සල ඳ ණනක් මනොමයි. 

මභොයටු විලසවිදයහරඹ යපු ඳරීක්ණඹකින් ඳසු එහ 

තිමඵනහ, මේහ අමප් යමේ ඳරිවයණඹට නුසුදුසුයි කිඹරහ. එඹ 

තභයි මභොයටු විලසවිදයහරමේ ඳරීක්ණමේ  ර්මද්ලඹ. එඹ 

තභයි මභොයටු විලසවිදයහරමේ ඳරීක්ණ ණ්ඩහඹභ විසින් දී 

තිමඵන  ර්මද්ලඹ. වළඵළයි එමේ  ර්මද්ලඹක් රඵහ දී තිම ඹදීත් 

දළන් මප් යහමදණිඹ විලසවිදයහරමඹන් න්න ඹනහ අලුත් 

 ර්මද්ලඹක්, මේහ අමප් යමේ ඳරියඹට මවොයි කිඹරහ. 

තමුන්නහන්මේරහ කමේ මේ හමේ  නුමදනු නතය යනහ; 

ං හ නතය යනහ කිඹරහයි. වළඵළයි තමුන්නහන්මේරහමේ ඒ 

 හ 65,000 යහඳතතිඹ විලහර නුමදනුහය යහඳතතිඹක් ඵට 

ඳත් මරහ තිමඵනහ. ඹේ මතොයතුයක් තිමඵනහ, ජනහධිඳතිතුභහ 

මභඹ නතය යන්න තීයණඹක් ත්තහ කිඹරහ. භහ ඒ ළන දන්මන් 

නළවළ. එමවභ තීයණඹක් න්නහ නේ මවොයි. එමවභ තීයණඹක් 

න්මන් නළත්නේ, අපි ළම නේ භණ්ඩරමේ රු 

ඇභතිරුන්මන් ඉල රන්මන්, රුණහය මභඹ නතය යන්න 

කිඹරහයි. භභ යත් මෂොන්මේහ ඇභතිතුභහමන් විමලේමඹන් ඒ 

ඉල ලීභ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඊශඟට  මු, මර්ගු ඵදු 

ං හ. ඒ ළන භභ ඳහර්ලිමේන්තුට යණු ඉදිරිඳත් ශහ. එඹ 

1679 1680 

[රු අනුය දිහනහඹ  භවතහ  
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රුපිඹල  ියලිඹන 4,600 නුමදනුක්. ප්රහමඩෝ යථ මනළල රහ, 

ඒහ  ඹියත ියරට ඩහ අඩු ියරක් ඉදිරිඳත් යරහ, මර්ගුමන් 

 දවස කිරීභ වහ යවි රුණහනහඹ අභහතයයඹහමේ භළදිවත් 

වීභ ළන රුණු භභ ඉදිරිඳත් ශහ, මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී. භභ 

ඳහර්ලිමේන්තුට ඒ රුණු ඉදිරිඳත් ශහට ඳසු යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීයඹහ භට කිේහ, "පුළුන් නේ එළිමේ 

කිඹන්න." කිඹරහ. භභ ිණහින් එළිමේ කිේහ. එළිමේ කිේහ 

විතයක් මනොමයි. භභ එතුභහට කිේහ, "භභ හක්ික, මතොයතුරු 

හිත මේ නුමදනු ළන රුණු ඉදිරිඳත් යන්න සදහනේ. 

රුණහය රඳහහිනී විහදඹට එන්න" කිඹරහ. එදහයින් ඳසු 

ඒ ළන හච්ඡහක් නළවළ. භභ සුදහනේ, ඒ විහදඹට. භභ 

දන්නහ, එහි නුමදනු රුපිඹල  ියලිඹන 4,600ක් ඵ. මේහ, භව 

ජනඹහමේ ධනඹයි. දළන් මේ නුමදනු ළන මභොක්ද ළම නේ 

භණ්ඩරඹ යන්මන්; මභොක්ද අග්රහභහතයයඹහ යන්මන්; 

මභොක්ද ජනහධිඳතියඹහ යන්මන්? මර්ගුට රුපිඹල  ියලිඹන 

4,600ක් ඳහඩු මරහ තිමඵනහ, Toyota Land Cruiser Prado 

TRJ150W භහදිළිමේ හවන කනඹනඹ කිරීභ මවේතුමොටමන. 

එතළන ඳහඩු ඒයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඊශඟට කි යුතුයි, 

විමලේමඹන් භෆත හරමේ ළටලුක් තිමඵන, තිකර්භ 

අභහතයහංලමේ building එ ළන. භභ දළන් ඒ ළන කිඹනහ. භහ 
ශඟ තිමඵනහ ඊට අදහශ ළම නේ ඳත්රිහ.        

ඒ ළම නේ ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් යරහ තිමඵන්මන් රු 

අග්රහභහතයයඹහ; තිකර්භ ඇභතියඹහ මනොමයි. ළම නේ 

ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් ය තිමඵන්මන් අග්රහභහතයයඹහ. ඒ ළම නේ 

ඳත්රිහමේ  ලසචිත ලමඹන් තිමඵනහ ර් අඩිඹ භහසි 

කුලිඹ. යජමේ තක්මේරුරු කිඹන්මන් මේමක් භහසි කුලිඹ 

රුපිඹල  ියලිඹන 13යි කිඹරහ. යජමේ තක්මේරු රුපිඹල  ියලිඹන 

13යි. නමුත් තමුන්නහන්මේරහමේ තක්මේරු මදන්මන් කීඹටද? 

භහසි කුලිඹ රුපිඹල  ියලිඹන 21යි. භහසි කුලිඹ ියලිඹන 21යි, 

building එට. ඒ කිඹන්මන් රුපිඹල  රක් 210ක්. ඒ Cabinet 

Paper එ ඉදිරිඳත් යන්මන් අභළතිතුභහ. ඒ විතයක් මනොමයි, 

agreement එ වනහ අවුරුදු 5ට. භත තඵහ න්න 

agreement එ වනහ අවුරුදු 5ට. අවුරුදු 3කින් ඳසමේ කුලිඹ 

සිඹඹට 15කින් ළඩි යරහ මදන්නත් ඕනෆ. ඒ කිඹන්මන් දළන් 

භහසි කුලිඹ රුපිඹල  ියලිඹන 21යි නේ ත අවුරුදු 3ක් ිණඹහට 

ඳසමේ  ඒ රුපිඹල  ියලිඹන 27ටත් ටික් ළඩි මනහ. භත 

තඵහ න්න. ඒ  හ මභොක්ද මරහ තිමඵන්මන්? මේ විධිඹට 

building එක් කුලිඹට න්නහ. යජමේ තක්මේරුරුට අනු 

මේ building එමක් ර් අඩිඹ හභහනය භහසි කුලිඹ රුපිඹල  

150යි. තමුන්නහන්මේරහ ඒ ප්රභහණඹ ත රුපිඹල  17.50කින් ළඩි 

යනහ. එමවභ ශහභ මේ අඹථහ රිඹහ  හ ඇති න භහසි 

ඳහඩු රුපිඹල  රක් 15ක් මනහ. රුපිඹල  රක් 210ක් දීරහ 

කුලිඹට bu i l d i ng  එක් න්න ඕනෆද? භභ 

තමුන්නහන්මේරහමන් අවන්මන් එ හයණඹයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අවුරුදු ඳවක් කිඹන්මන් භහ 

60ක්. එ භහඹ කුලිඹ කන්න ලමඹන් ත්මතොත් රුපිඹල  

ම ලිඹන 2.1නේ, භහ 60ට රුපිඹල  ම ලිඹන 126ක් මනහ. 

රුපිඹල  ම ලිඹන 126කින් building කීඹක් වදන්නට පුළුන්ද? 

රුපිඹල  ම ලිඹන 126ක් දීරහ building එක් න්න ඕනෆද 

කුලිඹට?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අමප් භවඉලුප්ඳල රභ 

මොවිමඳොශ තිමඵනහ. එමවභ නළත්නේ වේඵන්මතොට ඵටඅත බීජ 

මොවිමඳොශ තිමඵනහ. මේ මොවිමඳොශරට ළටක් වන්නට 

ල ලි නළවළ. මේ මොවිමඳොශරට අලුත් බීජ ටික් මදන්මන් 

නළවළ. මේ මොවිමඳොශර ේරුන්මේ EPF එ හරඹකින් 

මරහ නළවළ. ඒ  හ ඒ මොවිමඳොශල  ඩහ ළමටියන් 

තිමඵනහ. තික ර්භහන්තමේ මලි වුභනහ තභයි අමප් මොවි 

ජනතහට අලය බීජ ටි ළඳයීභ. ඒ බීජ මොවිමඳොශල  ළහිරහ 

තිමඵනහ. බීජ ඳර්මේණහඹතනරට අලුත් උඳයණ නළවළ. බීජ 

ඳර්මේණහඹතන ඩහ ළටිරහ තිමඵනහ. අලුත් ඳර්මේණඹක් 

සිද්ධ මන්මන් නළවළ. තික ර්භහන්තමේ මේ සිඹලු අඩු ඳහඩු 

තිම ඹදී, තිකර්භ අභහතයහංලඹට භහසි රුපිඹල  ියලිඹන 21ක් 

දීරහ, -රක් 210ක් දීරහ- building එක් කුලිඹට න්නහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඒ විතයක් මනොමයි.  

අවුරුදු 2 අත්තිහයේ මදන්නත් ඕනෆ. අවුරුදු 2 

අත්තිහයේ ලින් මදන්නට ඕනෆ. ල ඳනහ යරහ ඵරන්න. 

රුපිඹල  ියලිඹන 21 ණමන් භහ 24ට කන්න ලමඹන් 

රුපිඹල  ියලිඹන 500ක් ඹනහ. රුපිඹල  ියලිඹන 500 

අත්තිහයභක් මදන්නත් ඕනෆ. ඒ රුපිඹල  ියලිඹන 500 මඳොමත් 

දළේභත් ඒ අඹට මඳොලිඹ කීඹක් එනහද? ල ඳනහ යරහ 

ඵරන්න. රුපිඹල  ියලිඹන 500ක් අත්තිහයේ ලමඹන් මදන්න 

ඕනෆ. මභමවභමන් මේ ඹන්මන්. ඒ  හ අපි 

තමුන්නහන්මේරහමන් අවන්මන් මේහ අනුභත යන්නට ඕනෆද 

කිඹරහයි. මේ building ළනීභ වහ ේඵන්ධමඹන් 

තමුන්නහන්මේරහමේ විලහර නු - මදනු යළිඹට ක ඵ තභයි 

මප්න්මන්. ඒ ළන මොඩහක් හර්තහ ඳශ මනහ, භළයි දිනඹට 

මනඟ ළන්නට ල ලි දුන්නහ අයහ මේහ කිඹහ. ඒහ භභ 

දන්මන් නළවළ. නමුත් භභ කිඹන්මන් එයි. තමුන්නහන්මේරහ 

ඳයණ පුරුදු මල රභට ඵළවළරහ තිමඵන ඵ තභයි මඳන්නුේ 

යන්මන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඊශඟට අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ ළනත් කිඹන්නට ඕනෆ. දළන් තමුන්නහන්මේරහ  

කිේහ රැකිඹහරට ඵහ න්නහ; ක්රභත් ඵහ න්නහ; 

තරුණඹන්ට අසථහ මදනහ; සුදුසුභට අසථහ මදනහ 

කිඹරහ. අද මභොක්ද මරහ තිමඵන්මන්? අධයහඳන 

අභහතයහංලමේ ප්රහථිය ශිල පීඹ මනොන ණමේ III ම  

මශ්රේණිමේ තනතුරු වහ නීති විමයෝධී මර මේයින් දවට 

අධි ංයහක් ඵහමන ඇති අතය, මභහිදී යජමේ මේඹට 

ඵහ ළනීභ ේඵන්ධ ඳටිඳහටි සිඹල රභ උල රංකනඹ යරහ 

තිමඵනහ. දළන් භවනුය ඳහල රට III ම  මශ්රේණිමේ 

ේරුමෝ මොමවන්ද ිණමේ? කුලිඹහපිටිමඹන්. රු රක්සභන් 

කිරිඇල ර ඇභතිතුභහ දන්මන් නළති ඇති. 

 
ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ඒහ දන්මන් නළවළ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දන්මන් නළවළ, දන්මන් නළවළ. ල ඳනහ යරහ ඵරන්න. 

එමවභ මනොමයිද සිද්ධ මරහ තිමඵන්මන්? කිසිදු ඵහ ළනීමේ 

ඳටිඳහටිඹක් නළවළ. තමුන්නහන්මේරහ තීයණඹක් ත්තහ 2016 

ජනහරි භහමේ 01ම  දහ සිට යහජය මේඹට ඵළ මන අඹට 
විශ්රහභ ළටුඳ නළවළ කිඹරහ. මේ අඹට ඳත්වීභ දුන්මන් 2015 

මදළේඵර් භහමේ 30ම  දහ ඉන්. ඒ මභොද? මේමොල රන්ට 

විශ්රහභ ළටුඳත් අයිති මන විධිඹට තභයි ඳත්වීේ දුන්මන්. ඒ 

විධිඹටයි තමුන්නහ න්මේරහ ේටිඹ ඵහමන තිමඵන්මන්. ඒ 

 හ මේ වයවහත් තමුන්නහන්මේරහ විලහර අඹථහ නු මදනුරට 

අතීර්ණ මරහ තිමඵන ඵ තභයි මභයින් මඳන්නුේ යියන් 
තිමඵන්මන්. 

1681 1682 



ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අඹථහ නු - මදනු විතයක් 

මනොමයි. තමුන්නහන්මේරහමේ මේ කර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ වයවහ 

දළන් ඇති වී තිමඵන VAT එ ළඩි කිරීභ පිළිඵ මුදල  යහජය 

අභහතයයඹහ ඳළවළදිලි කිරීභක් ශහ. එතුභහ කිේහ මේ 

ජනතහට ඵරඳහන්මන් නළවළ කිඹරහ. ජනතහට ඵරඳහන්මන් 

නළවළයි කිඹන විට භවය භන්ත්රීරුන් මඳොඩි ල් දඹකුත් දළේභහ 

භභ දළක්හ, මේහ ජනතහට අඩු මනහද කිඹරහ. වළඵළයි, VAT 

එ මතො ව සිල රය මමශහභට ඵරඳහනහ. වහල භළසහට 

VAT එ වන්මන් නළති එ ඇත්ත. වළඵළයි, වහල භළසහ 

විකුණන මනහට වනහ. භත තිඹහ න්න. කිරි පිටිරට 

VAT එ වන්මන් නළති එ ඇත්ත. වළඵළයි, කිරි පිටි විකුණන 

මුදරහලිට වනහ. මුදරහලිට ඒ ළහුහභ මදරින් අයන් 

ඇවිල රහ මදනහද? මුදරහලි ඒ දහනහ කිරි ඳළේ එට, මුදරහලි 

ඒ දහනහ මඹෝේ එට, මුදරහලි ඒ දහනහ අය  කිඹපු 

රළයිසතුට. ඒ කිඹන්මන් සදුරු, භව දුරුරට. ඒ  ඔක්මෝටභ 

VAT එ දහනහ. මභන්න අද ඒහඵද්ධ මමශ ංේ එමුතු 

විසින්  කුත් ය තිමඵන පුත් ඳත් දළන්වීභ. ඔවුන් කිඹන්මන් 

මභොක්ද? "2016 භළයි භහමේ 02ළ  දහ සිට දිනට මමශහභ 

රුපිඹල  33,333ක් නේ - ඒ කිඹන්මන් හර්තුට රුපිඹල  

100,000ක් කිඹරහමන් කිේමේ. හර්තු කදහඹභ රුපිඹල  රක් 

30යි - VAT ලමඹන් සිඹඹට 15ක් මවිඹ යුතු ඵ ඔඵ 

දන්නහද?" ඩමේ දින මමශහභ රුපිඹල  33,333ක් නේ, 

ඔහුට සිඹඹට 15 ළේ ඵද්දක් මන්න මනහ. රුපිඹල  

33,000 මමශහභක් නළති ඩඹක් තිමඵනහද? හභහනයමඹන් 

ඳහය අයිමන් ඵඩ ඉරිඟු විකුණන මමනකුට, මඳොඩි මත් ඩඹක් 

දභහමන තිමඵන මමනකුට, එමවභත් නළත්නේ මෝච්චිඹට 

නළඟරහ මටොෆි, සිරැේ විකුණන මමනකුට නේ ඕ මන්න 

පුළුන්. වළඵළයි, හභහනය ඩඹ අද එ දට රුපිඹල  

33,000 ඵඩු විකිමණන්මන් නළත්නේ ඒ ඩඹක් මනොමයි; 

ඒ මමශහභක් මනොමයි. මභොද, රුපිඹල  33,000ත් 

business එක් නළත්නේ -රහබඹ මනොමයි - එළ  යහඳහයඹක් 

ඳත්හමන ඹන්න ඵළවළ. ඒ  හ ෆභ යහඳහයඹක්භ මේට 

ඇතුශත් මනහ. ඒමක් විකුණන්මන් මටොෆිද, සිරැේද, සදුරුද, 

භව දුරුද, මොත්තභල ලිද, - දළන් තමුන්නහන්මේරහ රළයිසතුක් 

කිේහමන් - කිරි පිටිද, වළල භළසමෝද ඒ කිසි මේදඹකින් මතොය 

සිල රය මමශහමේ මේහන් මනුමන් අදහශ ඵද්ද දිනහ. 

එඹට අභතය ඒ යහඳහරිඹන් දළනට මන ජහතිඹ 

මොඩනළඟීමේ ඵද්ද තත් සිඹඹට 2ක් ළඩිමඹන් මන්නත් 

ඕනෆ. ඒ විතයක් මනොමයි, ත දුයටත් මමශහමේ ටිනහභ 

භත සිඹඹට 0.5 කර්ථි මේහ ඵද්දක් මන්නත් ඕනෆ. 

හභහනයමඹන් ඩල ලින් ඇසතමේන්තුක් න්නහ මේ ඵද්ද 

වන මොට ඩමේ තිබුණු ඵඩුර ටිනහභ මොච් යද කිඹරහ. 

ඒ ඵඩුර ටිනහභ රුපිඹල  රක්ඹක් නේ කණ්ඩු රුපිඹල  

15,000ක් න්නහ. ඒ ඵඩු මතොමේ ටිනහභ රුපිඹල  රක් 

10ක් නේ, තමුන්නහන්මේරහ රුපිඹල  150,000ක් න්නහ. දළන් 

ඩමේ තිමඵන බහණ්ඩ පිළිඵ ළරකිල රට රක් යරහ ඒ 

බහණ්ඩර ටිනහභට සිඹඹට 15 ඵද්දක් වනහ. මභොද, 

දළන් ඩඹ තුශ තිමඵන්මන් ළේ ඵද්ද අඹ යපු බහණ්ඩ මනොමයි. 

ඒ  හ දළන් තමුන්නහන්මේරහ ඒහට VAT එ වනහ. VAT 

එ වන මොට ඒ මොල මරෝ ශඟ තිමඵන බහණ්ඩරට වන්න 

ඵළවළ. ඒ  හ තමුන්නහන්මේරහ යන මද් තභයි ඒ ඩල  

ණමන් ිණහිල රහ මඩ් තිමඵන ඵඩුරට VAT එ ළහීභ. 

ඔක්මෝභ න්න ඹන්මන් නළවළ, ඒ මොල මරෝ න්න ක්රභඹක් 

තිමඵනහ. ඒ ක්රභඹට අයමන තභන් ශඟ තිමඵන මතො 

ටිනහභට සිඹඹට 15 ඵද්දක් වනහ. 

අද ඹේ මුදරහලි මමනක් ශඟ රුපිඹල  රක්ඹ ඵඩු 

තිමඵනහ නේ රුපිඹල  15,000 ඵද්දක් වනහ. රක්ඹ 

මනොමයි, අපි දන්නහ හභහනයමඹන් රුපිඹල  රක් සිඹඹ, 

මදසීඹ ඵඩු තිමඵනහ. රක් 100 බහණ්ඩ ප්රභහණඹක් 

තිමඵනහ නේ මේ ඵද්ද අනු ඔහු රුපිඹල  රක් 15ක් මදන්න 

ඕනෆ. එතමොට දළන් තිමඵන බහණ්ඩ මතොඹට VAT එ 

ලමඹන් සිඹඹට 15ක් මන්න ඕනෆ, ESC එ සිඹඹට 5ක් 

මන්න ඕනෆ, ඒ හමේභ පිරිළටුභට ඵද්ද මන්න ඕනෆ. ඔවුන් 

මේ ඵදු මන්මන් මොමවොභද? ඒහඵද්ධ මමශ ංේ 

එමුතු අවන්මන් මභච් යයි.  "මේ සිඹල ර වමුමේ ඔඵමේ 

යහඳහය ඳත්හමන ඹහ වළකිද?" එමවභ තභයි අද ඳත්තයර 

දළන්වීේ දහරහ යහඳහරිමඹෝ අවන්මන්. දළන් මභොනහද මභතළනට 

ඇවිල රහ කිඹන්මන්? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අද යහඳහරිමඹෝ අවනහ 

"මේ ඵදු ඔක්මෝභ මරහ අපි යහඳහයඹ ඳත්හමන ඹන්මන් 

මොමවොභද" කිඹරහ. ඳත්හමන ඹන්න තිමඵන්මන් එ 

විධිඹයි. ඒ මභොක්ද? යහඳහයඹ ඳත්හමන ඹන්මන් 

මභමවභයි. යහඳහරිඹන් ඒ ඵය දයන්මන් නළවළ, භත 

තිඹහන්න. යහඳහරිඹන් සලින් ඩහමන ඇවිල රහ ඒ ල ලි 

මන්මන් නළවළ. යහඳහරිඹහ ඒ ඵදු මන්මන් මොමවොභද? 

යහඳහරිඹහ ඒහ මන්මන් තභන්ට රළමඵන මමශහමභන්. 

එමවභ නේ මමශහමේදී මභොක්ද යන්න ඕනෆ? තභන්මේ 

රහබ ඳංගු ළඩි යන්න ඕනෆ. රහබ ඳංගු ළඩි යන්න 

මභොද යන්න ඕනෆ? හභහනය ජනතහ භත ඵය ඳටන්න 

ඕනෆ.  

තමුන්නහන්මේරහ ඵරඹට එන හරමේ කිේහ, අමප් යමේ 

ඍජු ඵදු ප්රභහණඹ අඩු මරහ තිමඵන්මන් කිඹරහ. ඒ කිඹන්මන් 

ළඩිභ කදහඹේ රඵන අඹට ඍජු වරහ එතු යන ඵදු 

ප්රභහණඹ අඩු මරහ තිමඵන්මන්, ක්ර ඵදු ප්රභහණඹ තභයි ළඩි 

මරහ තිමඵන්මන් කිඹරහ. ක්ර ඵදු කිඹරහ කිඹන්මන් හභහනය 

ජනතහට වන ඵදු. මේ විතතිඹක්. ඒ  හ අමප් යමේ ක්ර ඵදු 

ප්රභහණඹ අඩු යරහ ඍජු ඵදු ප්රභහණඹ ළඩි යන්න ඕනෆ කිඹන 

එ තභයි තමුන්නහන්මේරහ අඹ ළඹ මල නඹ ඉදිරිඳත් යන 

මරහමේත්, ඡන්ද හරමේත් කිේමේ. වළඵළයි, දළන් සිද්ධ යරහ 

තිමඵන්මන් මභොක්ද? දළන් නළත, නළත VAT කිඹන ක්ර 

ඵද්ද ළඩි යරහ තිමඵනහ. ඒහයින් විලහර අසීරුතහට -

දුසයතහට- ඳත් මන්මන් මේ යමේ හභහනය ජනතහයි. 

අග්රහභහතයයඹහමේ ප්රහලඹකින් මේ යමේ ඵදු ළඩි යන්න  

තමුන්නහන්මේරහට කිසිදු අයිතිඹක් නළවළ. ඒ භත තිඹහන්න. 

මුදල  අභහතයයඹහ මනොමයි ඒ ප්රහලඹ මශේ. හභහනයමඹන් 

මුදල  අභහතයයඹහට ළේ එක් වරහ භවය ඵදු ඳනන්න 

පුළුන්. අග්රහභහතයයඹහ ඳහර්ලිමේන්තුට ඇවිල රහ ථහක් 

යරහ කිඹනහ, VAT මභච් යයි, NBT මභච් යයි, ඵදු ප්රභහණඹ 

මභච් යයි, ඵදු අඹ යන බහණ්ඩ ර් මභච් යයි කිඹරහ. 

අභළතියඹහ මොමවොභද එමවභ කිඹන්මන්? 

ඳසු ිණඹ මදළේඵර් භහමේ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී තුමනන් 

මද අනුභළතිඹක් හිිය ව අඹ ළඹ මල නඹක් තිමඵනහ. ඒ අඹ 

ළඹ මල නමේ මනොතිමඵන ඵදු, අග්රහභහතයයඹහමේ ප්රහලඹක් 

වයවහ භළයි භහමේ  02ළ  දහ ඉරහ  ළඩි යනහ නේ, ඒමන් 

මඳන්නුේ යන්මන් මභොක්ද? ඒමන් මඳන්නුේ යන්මන් 

තමුන්නහන්මේරහට අඹ ළඹ මල නඹක් ස යමන, ඒ අඹ 

ළඹ මල නඹට අනුරපී න ඳරිදි යටක් ඳහරනඹ යන්න 

මනොවළකි ඵයි. අඩුභ තයියන් මදළේඵර් භහඹ මන මොට න 

ඵදු ඕනෆ න ඵ දන්මන් නළවළ. භහ මද තුනටත් අඹ ළඹ 

මල නඹක් වදහන්න ඵළරි වුණු කණ්ඩුක් ඵට මේ කණ්ඩු 

ඳත්මරහ තිමඵනහ. ඒ  හ මේ VAT එ කිසිමේත්භ හධහයණ 

ඵද්දක් මනොමයි. 
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[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ  
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ   අ ක් ඳළත්මතන් ඵළලුමොත්, 

මේ අඹ හවනරට ල ලි මන් ය න්නහ. මල  වදන්න 

ල ලි මන් ය න්නහ. කයක්හ මනුමන් ල ලි මන් ය 

න්නහ. හර්ඹහර වදන්න ල ලි මන් ය න්නහ.  මේ අඹ 

මේ ඔක්මොභ යන අතමර් හභහනය ජනතහට මභොක්ද 

කිඹන්මන්?  

ළවිලි ර්භහන්ත අභහතය නවින් දිහනහඹ භළතිතුභහ මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුමේදී මභොක්ද කිේමේ? අමප් යමේ හභහනයමඹන් 

තික ර්භහන්තඹට වනහධහය මදනහ. අමප් යමේ විතයක් 
මනොමයි, මරෝමේ වළභ යටභ එමවභයි. වනහධහයලින් 
මතොය මරෝමේ තික ර්භහන්තඹ ඳත්හමන ඹන්න ඵළවළ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඇමභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ තික 

ර්භහන්තඹ මනුමන් යට මඩොරර් ම ලිඹන 28 
වනහධහයඹක් මදනහ. 

ජඳහනඹ තික ර්භහන්තඹ මනුමන් යට මඩොරර් 

ම ලිඹන 43 වනහධහයඹක් මදනහ. අපි මඩොරර් ම ලිඹනඹක් 

තිඹහ රුපිඹල  ම ලිඹනඹත් වනහධහයඹක් මදන්මන් නළවළ. 

තමුන්නහන්මේරහ අන්න ඒ හයණඹ භත තඵහන්න. මේ වළභ 

යටභ තික ර්භහන්තඹ ඳත්හමන ඹන්මන් වනහධහය 

වයවහයි. ඒහ මොවිඹහට මදන පින් ඳඩි මනොමයි. ඒහ  සඳහදන 

වනහධහයයි.   මඳොමවොය වහ වනහධහයඹක් දුන්මනොත්, ඒ 

මඳොමවොය මඹදවීභ වයවහ අසළන්න ළඩි මනහ. අසනු 

ළඩිමන මොට  සඳහදන පිරිළඹ අඩු මනහ.  සඳහදන 

පිරිළඹ අඩු මන මොට ඳහරිමබෝිණඹහට අඩු ියරට ඒ බහණ්ඩ 

වේඵ මනහ. ඒ  හ ඒහ  සඳහදන වනහධහය. ඒහ මුළු යටටභ 

මදන වනහධහය. මොවිඹහට තභයි තජු මඳොමවොය ටි 

රළමඵන්මන්. වළඵළයි, රළමඵන අසළන්න මඵමදන්මන් යටටයි. ඒ 

 හ තභයි මේහට  සඳහදන වනහධහය කිඹන්මන්. මරෝමේ 

වළභ යටභ අද  සඳහදනඹ ඳත්හමන ඹියන් තිමඵන්මන් 

 සඳහදනඹ මනුමන් වනහධහය දීරහයි.  

අද මත් මමශ මඳොශ ඩහ ළටිරහ තිමඵනහ නේ, මත් 

මොවිඹහ අසීරුතහට ඳත් මරහ තිමඵනහ නේ මභොක්ද යන්න 

ඕනෆ? මරෝ මමශ මඳොමශේ මත් මමශහභ ඹථහත් න මතක් 

වනහධහයඹක් දීරහ මත් හ ඳත්හමන ඹන්න ඕනෆ. අපි අද 

මත් හ අත් වළරිමඹොත් සිද්ධ න්මන් මභොක්ද? ජනතහ ඒ 

හට මඳොමවොය ටි මඹොදන්මන් නළත්නේ, ඒ හ සුද්ද ඳවිත්ර 

යන්මන් නළත්නේ, ඒ හ ණහටු මන්න අරිනහ නේ  

මභොක්ද සිද්ධ න්මන්? හ ණහටු මන්න අරිනහ නේ 

සිද්ධ න මදඹ තභයි, එඹ නළත ඹථහ තත්ත්ඹට එන්න ත 

ළරකිඹ යුතු හරඹක් ඹන එ. ඒ  හ මභොක්ද යන්න ඕනෆ? 

විමලේමඹන්භ මත්, යඵර් ළ  ක්මේත්රර  එ එ හර 

ඳරිච්මේද එනහ, ියර ණන් මනස න. ඒහ මරෝ මමශ 

මඳොශත් එක් ළට ළහිරහ තිමඵන ඵ අපි පිළින්නහ. මරෝ 

මමශහමේ සිද්ධ න උච් හ න ඒ කර්ථිඹට ඵරඳහන ඵ 

ඇත්ත. වළඵළයි, ඒ හමේ මරහ මභොක්ද යන්න ඕනෆ?  ඒ 

කර්ථිඹ ලක්තිභත් ඳත්හමන ඹන්න කණ්ඩු  සඳහදන 

වනහධහයඹක් මදන්න ඕනෆ.  

අපි මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී ඒ ළන අවන මොට නවින් 

දිහනහඹ අභහතයයඹහ කිඹනහ, "වනහධහය රඵහදීභ කණ්ඩුමේ 

ප්රතිඳත්තිඹ මනොමයි" කිඹරහ. මත් හ යරහ, ඒ දල ර ඩරහ, 

ඒමන් මත්   සඳහදනඹ යරහ, රංහට විමදස කදහඹභ 

මමනන මොවිඹහට වනහධහයඹක් මදන්න භළළි මනහ. යඵර් 

හ යරහ, ඒ යඵර් හ කයක්හ යරහ, ඒ ඉතහ ඳරිසියන් 

ඳරහ, ඒ රළමඵන කිරි ටි කයක්හ යරහ, ඒ කිරි ටිමන් අඳට 

විමදස කදහඹභක් මන මදන මොවිඹහට වනහධහය මදන්මන් 

නළවළ. ඒ  මනුට මභොක්ද යන්මන්? ඒ මනුට  

අග්රහභහතයතුභහ තභන්මේ කයක් වුභනහ මනුමන් රුපිඹල  

රක් 6,000ට හවන මදක් න්නහ. ඒ මනුට බීර් 

වහිකේ අභහතයයඹහ තභන්මේ හර්ඹහරඹ අලුත්ළඩිඹහ යන්න 

රුපිඹල  රක් 600ක් විඹදේ යනහ. හභහනය මොවි ජනඹහට, 

මත් දළු හිියඹහට, යඵර් ර්භහන්තරුහට වනඹක් මදන්න භළළි 

න කණ්ඩු මෝටි, ප්රමෝටි ණන් නහසති යියන් සිටිනහ. 

මේ හධහයණ නළවළ. ඒ  හ අවුරුදු එවභහයක් ඹන මොට 

තමුන්නහන්මේරහමේ භමන් දිලහනතිඹ මඳන්නුේ යරහ ඉයයි. 

ඩහත් ළඩිමඹන් හඵහසි ඹහ යන, විනහලඹට ඳත් යන, සිඹලු 

මේතභ හයහමන ඹන දිහට තභයි තමුන්නහන්මේරහ 

අතීර්ණ මියන් සිටින්මන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ජහතයන්තය මරය අයමුදලින් 
මඩොරර් ම ලිඹන 2 ණඹ මුදරක් මදන්න එඟ වුණහඹ කිඹනහ. 
මොිකංටන් හච්ඡහරදී මඩොරර් මෝටි 220 ණඹ මුදරක් 
මදන්න එඟ වුණහඹ කිඹනහ. ජහතයන්තය මරය අයමුදමල  

 රධහරින් වහ කණ්ඩුමේ  රධහරින් අතය ිණවිසුභක් අත්න් 
ශහඹ කිඹනහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහට ත විනහඩි මද හරඹක් 

තිමඵනහ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ිණවිසුභ තභ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ. 

වළඵළයි මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අද ජහතයන්තය මරය 

අයමුදර මරෝඹ පුයහ මඳන්නුේ ය තිමඵන්මන්, මරෝඹටභ 

මදන්මන් එ මොන්මද්සිඹයි. දළන් ඒ මොල මරෝ ''විකිණිඹ 

යුතුයි'' මොන්මද්සිඹ දභන්මන් නළවළ. විකිණීභ මවෝ මනොවිකිණීභ 

කණ්ඩුමේ ළභළත්තයි. අද ජහතයන්තය මරය අයමුදර මරෝඹටභ 

කිඹන්මන් තභන්මේ අඹ ළඹ ඳයතයඹ අඩු යන්න කිඹන 

එයි. එච් යයි කිඹන්මන්. "අඹ ළඹ ඳයතයඹ අඩු යන්න, 

කදහඹභ ළඩි යන්න, විඹදභ අඩු යන්න." ඔච් යයි 

කිඹන්මන්. කදහඹභ ළඩි යන්න මභොක්ද යන්න ඕනෆ? 

තමුන්නහන්මේරහ ජහතයන්තය මරය අයමුදර ශඟට ඹන්න ලින්, 

භළයි භහමේ 02ළ  දහ මේ ඵදු ටි ඳනරහ ඔවුන්ට මඳන්න්න 

ඒ වතිඹ අතට ත්තහ. මේ වතිඹත් අයමන තභයි 

මොිකංටන් නුයට ිණමේ. "මභන්න, අපි කදහඹේ ළඩි යන්න 

ළරසුේ වදරහ තිමඵනහ, මභන්න ළේ ඵද්ද ළඩි යරහ 

තිමඵනහ, මභන්න අමප් වතිඹ" කිඹහ මඳන්නුහ. ජහතයන්තය 

මරය අයමුදර ශඟට ඹන්න අලය න වති ේපර්ණ ය 

ළනීභ මනුමන් තභයි තමුන්නහන්මේරහ මේ ඵද්ද ළඩි මශේ. 

මභොද,  ඔවුන් කිඹනහ, "කදහඹභ ළඩි යන්න" කිඹරහ. 

ඊශඟට ඔවුන් ඉල රන්මන්, අඹ ළඹ ඳයතයඹ අඩු යන්න 

නේ විඹදේ ප්ඳහදු යන්න කිඹහයි. විඹදේ ප්ඳහදු යන්න 

මභොක්ද යන්න තිමඵන්මන්? වනහධහය ප්ඳහදුයි. 

තමුන්නහන්මේරහට ණඹර මඳොලී හරි මන එ ප්ඳහදු 

යන්න ඵළවළ.  යහජය මේඹන්මේ ළ ටුප් මන එ අඩු 

යන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්මේරහමේ නහසතිහය විඹදේ අඩු 

යන්න ඵළවළ. ඒ මනුට තමුන්නහන්මේරහ අඩු යන්මන් 

ජනතහමේ වනහධහයයි. ඒ  හ තභයි පින් ඳඩිඹ ඳන්මන්. ඒ 

 හ තභයි මඳොමවොය වනහධහයඹ ප්ඳහදු යන්මන්. ඒ  හ 

තභයි මත් වහ තිබුණු වනහධහයඹ ප්ඳහදු යන්මන්. ඒ  හ 

තභයි යඵර් මොවිඹහ වහ තිබුණු වනහධහය ප්ඳහදු යන්මන්. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ජහතයන්තය මරය අයමුදර ශඟට ඹන්න ලින් තමුන්නහන්මේරහ 

ේපර්ණ ශ යුතු මොන්මද්සි කිහිඳඹක් තිබුණහ. එක් තභයි, 

කදහඹේ ළඩි කිරීභ වහ ව මඹෝජනහ. ඒ මඹෝජනහ අනු තභයි ඵදු 

ළඩි යන්මන්. තමුන්නහන්මේරහ ඒ වතිඹට යඵර් සීල  එ 

වත්තහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඊශඟට අලය තිබුමණ් 

මභොක්ද? ජහතයන්තය මරය අයමුදර ශඟට ඹන්න ලින් 

වනහධහය ප්ඳහදු යන්න ඕනෆ. වනහධහය ටි ප්ඳහදු යරහ 

ඒ වතිඹත් ත්තහ. ඒ වති මද අයමන තභයි, 

තමුන්නහන්මේරහ ජහතයන්තය මරය අයමුදර ශඟට ිණමේ. 

"මභන්න, අපි ඵදු ළඩි යන්න මඹෝජනහ මනළත් තිමඵනහ, 

වනහධහය ප්ඳහදු ය තිමඵනහ,   අඹ ළඹ ඳයතයඹ අඩු ය 

ළනීභ වහ ටයුතු සදහනේ ය තිමඵන්මන්, රුණහය අඳට 

කධහය මදන්න" කිඹන එ තභයි එතළනට ිණහින් 

තමුන්නහන්මේරහ ඉල ලුමේ.   

ඒ අනු තභයි මඩොරර් ම ලිඹන 2.2 ණඹ මුදරක් අනුභත 
මරහ තිමඵන්මන්. අපි දළන න්න ළභළතියි, මභතළ න් එවහට 

තිමඵන අමප් එඟතහ මභොනහද කිඹරහ. මේ ඳහර්ලිමේන්තු ඒහ 
දළන න්න ඕනෆ. භභ ඊමේ  අග්රහභහතයයඹහමන් මේ ළන 
ඇහුහ. ජහතයන්තය මරය අයමුදර වහ අඳ අතය ඇති ය ත් 

එඟතහ මභොනහද, මේ ණඹ දහ මනේ මදනහද, ණඹ 
ප්රභහණඹ මොඳභණද, එභ ණඹ මන්මන් මොමවොභද කිඹන 
මේ හයණහ. ඒහ  මේ ඳහර්ලිමේන්තු දළන න්න ඕනෆ නළද්ද?  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහට රඵහ දී තිමඵන හර මේරහ 
අහනයි. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මේ සිඹලු රුණු මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් ශ යුතු තිමඵනහ. ඒ පිළිඵ 
අධහයණඹ යියන් භට මේ හරඹ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහටත් 
සතුතින්ත මියන් භභ නතය මනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 2.35  
 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භට විනහඩි මදොශව හරඹක් 

මන් මරහ තිමඵනහ. ඊට අභතය රු මමවළිඹ යඹුක්ළල ර 

භන්ත්රීතුභහට මන් මරහ තිමඵන විනහඩි මදොශවත් භමේ හරඹට 

ඇතුශත් යන්න. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහ 

අතිනුත් විනහඩිඹක් දභරහ විනහඩි 25 විතය හරඹක් භට රඵහ 

මදන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මේ යමේ කර්ථිඹ පිළිඵ 

සිදු මමයන මේ විහදඹට රුණු කිහිඳඹක් එතු යන්න 

රළබීභ ඉතහ ළදත් කිඹරහ භහ හිතනහ. තික ර්භහන්තඹ 

මනුමන් සුඵහධනහදි ප්රතිඳත්තිඹ ඉරහ ළඩ යපු 

කණ්ඩුක් එශහ දභරහ, ඒ මනුට මරෝ ඵළංකුමේ, මරය 

අයමුදමල  නයහඹ ඳත්රඹ මඩිඹ පිටින් ිණලින කණ්ඩුක් වදන්න 

දහඹ වුණු භවත්රු අද ඒ ඳහඳ ර්භමඹන් ළරමන්න දඟරන 

දළඟලිල ර දළක්හභ භට එ අතකින් පුදුභහහය මේදනහක් ඇති 

වුණහ. එදහ කිේහ ඇභති භණ්ඩරඹ මරොකුයි කිඹරහ. අද 92 

ඇභති භණ්ඩරඹක් ඉන්නහ. ඒ ඇභති භණ්ඩරඹ ඵය නළති ඇති. 

භභ හිතන විධිඹට ඒ ළවළල ලු ඇභති භණ්ඩරඹක්. ඒ ඇභති 

භණ්ඩරඹ හුශං පුයපු ඇභති භණ්ඩරඹක්; හුශං බීරහ ජීත් මන 

ඇභති භණ්ඩරඹක්.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මොමවොභ වුණත් මේ 

කණ්ඩු අද කර්ථිමේ ඇති වී තිමඵන -තභන් විසින් ඇති යපු- 

අර්බුදඹ හ දභන්න මොතන ප්රධහනතභ තර්ඹ තභයි, ''අතීත 

ණඹ ඵය'' කිඹන ථහ. දළන් කිඹනහ, ''යහජඳක් දීරහ ිණඹ ණඹ 

ඵයට තභයි දළන් අඳට මේ ය වන්න මරහ තිමඵන්මන්, ඒ 

 හ  ළඳ යන්න''  කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , 2015 මනමොට රංහමේ 

ේපර්ණ යහජය ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹල  ම ලිඹන 1,102.3යි.   2014 

ර්ඹ අන් නවිට ේපර්ණ ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹල  ම ලිඹන 

7,390.9යි. ඒ කිඹන්මන් විජඹ කුභහයඹහ ඳළියණි හරමේ ඉරහ 

ණඹ ත්තහ නේ, අන්න එතළන ඉරහ 2014 ර්ඹ දක්හ මේ යට 

මුළුභ න්භ ත් ණඹර ප්රභහණඹ තභයි, රුපිඹල  ම ලිඹන 

7,390.9 කිඹන්මන්. වළඵළයි,  එ අවුරුද්දදී -2015 ර්මේදී- 

රුපිඹල  ම ලිඹන 1,102.3කින් ණඹ ප්රභහණඹ ඉවශ ඹනහ. 2015 

ර්ඹ අන් මනමොට රුපිඹල  ම ලිඹන 8,503.2ක් ඵට මේ 

මුළු යහජය ණඹ ප්රභහණඹ ළඩි මනහ. 2014 ර්මේ අ 

මනමොට -භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහමන් 

තමුන්නහන්මේරහ මේ යට බහය න්න මොට- මුළු ණඹ ඵය දශ 

මද්ය ඹ  සඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් මර 70.7යි. නමුත් 2015 ර්ඹ 

අ මනමොට මුළු ණඹ ඵය දශ මද්ය ඹ  සඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් 

මර සිඹඹට 76.0යි. සිඹඹට වඹකින් ඳභණ ඉවශ ිණහිල රහ. ඒ 

කිඹන්මන් තමුන්නහන්මේරහ අතීත ණඹ ළන ථහ ය ය, 

හභහනයමඹන් කිසිභ කණ්ඩුක් එ අවුරුද්දදී මනොත්ත 

ප්රභහණමේ භවහ දළළන්ත ණඹ න්දයහක් අයමන තිමඵනහ. ඒ 

මභොනහ යන්නද? ඳහයල  වදන්නද? යට වදන්නද? භංතීරු 

ඩන්නද? ඉසමෝර වදන්නද? ඉසපිරිතහර වදන්නද? ඒ මභොන 

ම ම ක්භක්ත් යන්මන් නළතු එ අවුරුද්දදී 

තමුන්නහන්මේරහ රුපිඹල  ම ලිඹන 1,102.3කින් මේ යමේ ණඹ 

ඵය ළඩි ශහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඒ විතයක් මනොමයි. 2015 

අවුරුද්මද් දශ මද්ය ඹ  සඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් මර අඹ ළඹ 

ඳයතයඹ සිඹඹට 4.4 තඵහ න්නහඹ කිේහ. නමුත් දළන් 

තමුන්නහන්මේරහට ඔප්පු මරහ ඉයයි, ඒ ඳයතයඹ සිඹඹට 7.2 

දක්හ ඉවශ ිණහින් තිමඵන ඵ. මේ මර් ඒ ඳයතයඹ සිඹඹට 

අටටත් ඩහ ඉවශ ඹන ඵට කර්ථි විදයහඥමඹෝ මේ 

මනමොට අනහළකි ඳශ ය තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඒ විතයක් මනොමයි, මේ 

කණ්ඩු කපු භන් මොටස මමශ මඳොශ ඩහ මන ළටුණහ. 

රුපිඹර ඵංමොමරොත් මන්න ඳටන් ත්තහ. 2015 ර්ඹ අ 

මනමොට රුපිඹර සිඹඹට නඹකින් ඩහ ළටුණහ; අප්රභහණ  

වුණහ. හභහනයමඹන් 2006 - 2009 කිඹන ය වතය තුශ  

රුපිඹර අප්රභහණ  වුමණ් සිඹඹට 13කින්. ඒ හරඹ තුශ 

හභහනයමඹන් යට රුපිඹර අප්රභහණඹ මරහ තිමඵන්මන් 

සිඹඹට 3.2 ප්රභහණඹකින්. නමුත් තමුන්නහන්මේරහ ඳත් වුණහට 

ඳසු මභොක්ද වුමණ්? 2010-2014 දක්හ අවුරුදු ඳමවේභ රුපිඹර 

අප්රභහණඹ වුමණ් සිඹඹට 14කින්. හභහනය අඹ අවුරුද්දට 

සිඹඹට 2.8යි. නමුත් ේටිඹ එතු මරහ මේ කර්ථි ඔසතහර්රහ 

1687 1688 
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ටි මනහහ මන්. යතු ඳහටයි, ව ඳහටයි, ළු ඳහටයි,  ල  ඳහටයි, 

අය ඳහටයි, මේ ඳහටයි කිඹරහ ේටිඹ එතු මරහ මේ මභොශ මඩි 

ටි මනහහ මන්. මභොශ මඩි ටි කහ විතයයි 2015 ත  

අවුරුද්ද ඇතුශත ඳභණක් රුපිඹර සිඹඹට 9කින් අප්රභහණඹ 

වුණහ. 2010-2014 අතය අවුරුද්දදී රුපිඹර අප්රභහණඹ මරහ 

තිමඵන්මන් සිඹඹට 2.8කින්. 2010-2014 කිඹන්මන් යුද්ධඹ 

අන් වුණහට ඳසු හරඹ. යුද්ධඹ තිබුණු හරමේ මොමවොභද? 

යුද්ධඹ තිබුණු හරමේ අවුරුද්දට රුපිඹර අප්රභහණඹ වීමේ 

හභහනය අඹ සිඹඹට 3.2යි. 2006-2009 දක්හ එ අවුරුද්දට 

ළමටන හභහනය අඹ සිඹඹට 3.2යි. යමේ යුද්ධඹකුත් තිමඵද්දීත් 

රුපිඹර අප්රභහණඹ වීභත් ශක්හ ත් නහඹඹහ "මවොයහ" ශහ. 

යුද්ධඹක් තිමඵද්දී මොවි ජනතහට මඳොමවොය වනහධහය දීරහ, 

තිකර්භහන්තඹට වනහධහය දීපු නහඹඹහ "මවොයහ" ශහ. නමුත් 

ඵරන්න, මවොයහ න්මන් නළති ලහන්ත දහන්ත තීන්ත කඩු ටි කපු 

භන් රුපිඹර අප්රභහණඹ වුණු විධිඹ; කර්ථිඹ ේඵස වුණු 

විධිඹ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , තමුන්නහන්මේ  මඹෝජනඹ 

යන්මන් උඩයට ප්රමද්ලඹ. ඒ  හ තමුන්නහන්මේත් දන්නහ, අද 

මත් කර්ථිඹ ේපර්ණමඹන් ේඵස මරහ ඉය ඵ. යඵර් 

කර්ථිඹ ේපර්ණමඹන් ඩහ ළටිරහ ඉයයි. සුළු මත් 

හරුහ නළත්තටභ නළති මරහ ඉයයි. මේ යමේ අඳනඹන 

කර්ථිඹ තිබුමණ් තිකහර්ිය මබෝ හ භත. ඒහ මඵොමවෝ 

දුයට ඉයටභ ඉය මරහ ඉයයි. මභොකුත් දන්මන් නළති මතොත්ත 

ඵඵහරහ හමේ මේ කණ්ඩුමේ නහ ඹමඹෝ ටි ඉන්නහ. 

ඳත්තමර්ත් මේහ ළන ළඩිඹ ඳශ මන්මන් නළති  හ 

ජනහධිඳතිතුභහ මේ ළන දන්මන්ත් නළවළ.  

භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ මේ යමේ විමද්ය ඹ 

අංලමේ භසත මලේඹ - balance of payments - වළටිඹට 2014දී 

ඇමභරිහනු මඩොරර් ියලිඹන 1,700 අති රික්තඹක් තිඹරහයි 

ිණමේ. 2014දී ඇමභරිහනු මඩොරර් ියලිඹන 1,700 අතිරික්තඹක් 

තිබුණහ. අද balance of payments  එට මභොක්ද මරහ 

තිමඵන්මන්? 2014දී විමද්ය ඹ අංලමේ භසත මලේඹ මර 

ඇමභරිහනු මඩොරර් ියලිඹන 1,700 අතිරික්තඹක් තිබුණු යටක් 

මේ. අද තමුන්නහන්මේරහමේ ඔඹ මභොශ මඩිලින් යරහ 

තිමඵන්මන් ඇමභරිහනු මඩොරර් ියලිඹන  2,500 හිඟඹක් දක්හ 

එඹ ඳවශ ඵළසවීභයි. අතිරික්තඹ හිඟඹක් වුණහ. ඔන්න මභොශ 

මඩිර ළඩ. මේ යමේ කර්ථිඹ  එ අවුරුද්දක් ඇතුශත 

මභමවභ ේඵස මශේ යුද්ධඹක් යන භන්ද? මභොද, යමේ 

භවහ කර්ථි මඳයළිඹක් යන භන්ද? ළඳ කිරීභක් යන්න 

කිඹන්මන් මභොන මමවල  භරක් යන යටටද? යුද්ධඹක් 

තිමඵන මරහ නේ ජනතහට කිඹන්න පුළුන් ළඳ යන්න 

කිඹරහ; හධහයණයි මන්; තර්ඹක් තිමඵනහ. මභොක්ද, දළන් 

තිමඵන යුද්ධඹ? ථහමේ අන්තිභට භභ මඳන්න්නේ, දළන් 

තිමඵන යුද්ධඹ මභොක්ද කිඹරහ.  

තමුන්නහන්මේරහ මනහහ, “ළේ ඵදු මඳෝරිඹල ” එ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , සුයහ ඵදු, මර්ගු ඵදු හමේ ඵදු 

ේඵන්ධමඹන් අදහශ ඳනත්ලින්භ වි ඹ බහය අභහතයයඹහට ඉඩ 

දීරහ තිමඵනහ, ළේ  මේදන භඟින් ලින් රට ඒ ඵදු ඉවශ 

නංන්න, මනස යන්න. වළඵළයි භහ තුන හරඹක් ඇතුශත 

ඒ ළේ  මේදනඹ ඳහර්ලිමේන්තුමේ අනුභත ය න්න ඕනෆ. ඒ 

අයඹ තිමඵනහ, සුයහ ඵදු, මර්ගු ඵදු හමේ ඵදුරට. වළඵළයි 

තමුන්නහන්මේරහ මේ ළඩි යපු ජහතිඹ මොඩ නළඟීමේ ඵද්ද, ළේ 

ඵද්ද, මද්ය ඹ කදහඹේ ඵද්ද හමේ ඵදු ඒ විධිඹට  ක්රමල ලින්, 

ළේ  මේදනලින් ළඩි යන්න ඵළවළ. ඒ ඳනත්රභ ඒ 

ංයහ, ප්රතිලතඹ, අනුඳහතඹ වන් යරහ තිමඵනහ. එමවභ 

නේ ඒ ඳනත ංමලෝධනඹ යන්න ඕනෆ. භළයි භහමේ 2නදහ 

ඉරහ සිඹඹට 15 ළේ ඵදු ළඩි වීභ දුයථන ම රට එතු ශහ, 

ජර ම රට එතු ශහ.  

තමුන්නහන්මේරහ වුරුත් දන්නහ, මේ ඳනත් ංමලෝධනඹ 

යරහ නළති ඵ. ඒ නීති විමයෝධියි. මේ යමේ තරුණඹන්ට 

මනොියමල  යිෂයි මදන්නේ කිඹරහ අන්දරහ තභයි ඡන්දඹ ත්මත්. 

යිෂයි මනොියමල  මදන්නේ කිඹරහ කපු අයිඹරහ ටි දළන් 

තරුණඹන්ට, තරුණිඹන්ට භරක් ඩහ න්නත් ඉඩක් නළති න 

විධිඹට ඒ අමනක් ඳළත්තට වළමයේහ. ඔන්න තරුණ 

තරුණිඹන්ට වික්රභසිංව භවත්භඹහ දීපු තෆේ. ඒ නීති විමයෝධියි. 

ළේ ඵද්ද මනස යන්න ඵළවළ, ඳනත ංමලෝධනඹ මනොය. 

තමුන්නහන්මේරහ එමවභ යන්මන් මොමවොභද? 2002 මර් 

ඉරහ ළේ ඵද්ද තිමඵනහ. එදහ ඉරහ වළභ කණ්ඩුක්භ ඳනත 

ංමලෝධනඹ යරහයි ළේ ඵදු මනසේ මශේ. ඳනමත්භ 

තිමඵනහ, ඵදු අනුඳහතඹ. අඹත් මනොන බහණ්ඩ තිමඵනහ. 

කනඹන මවෝ  සඳහදනරට තභයි මුලින්භ ළේ ඵද්ද ඇති මශේ. 

ඳසු ඒ සුපිරි මමශ යහඳහය දක්හ ර්ධනඹ වුණහ. වළඵළයි 

අමනක් සිඹලුභ අංලරට ළේ ඵද්ද අදහශ වුමණ් නළවළ. දළන් 

නීතිඹ මනස මනොය ඵද්ද රිඹහත්භ මන්මන් මොමවොභද? 

මේ ඵදු අඹ යන්න නීතයනුකර අයිතිඹක් නළවළ. දුයථන 

භහේරට නීතයනුකර අයිතිඹක් නළවළ.  

අපි ඹනහ, උහවිඹට. ඳනත ංමලෝධනඹ මනොය 

මොමවොභද  ක්ර මල ලින් ළේ  එ ඳහරිමබෝිණඹහමන් අඹ 

යන්මන්? ළේ  මේදන වරහ ඒ යන්න ඵළවළ. 

ඳහර්ලිමේන්තුට ඳනත ංමලෝධනඹ යන්න මමනන්න ඕනෆ. 

ඳහර්ලිමේන්තුමේදී ඒ අදහශ ංමලෝධනඹ යන්න ඕනෆ. ඵරඳහන 

බහණ්ඩ රළයිසතු මඳන්න්න ඕනෆ. ඒ විධිඹට ඇමයන්න මන 

විධිඹට ළේ ඵද්ද මනස යන්න ඵළවළ. දළන් ඵරන්න යන 

ළමඩ්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මේ මොල රන් ඳනත 

ංමලෝධනඹ මනොය මේ ඵදු අඹ යනහ. සිල රය, මතො 

මමශහභට මේ ඵරඳහනහ. ඕනෆභ යහඳහයඹක් භහඹ 

පිරිළටුභ  රක් 10ට ළඩි නේ සිඹඹට 15 ළේ ඵද්ද අඹ 

යනහ. තමුන්නහන්මේ දන්නහ, දට රුපිඹල  33,000ක් 

රඵන යහඳහයඹක් මරුමණොත් භහඹට රක් 10 ඳ න ඵ. 

ඳමුණුමේ ඇඳුේ විකුණන ඩ තිමඵනහ, හභහනයමඹන් 

භහඹට රක් 10 පිරිළටුභ ඳ නහ. පිරිළටුභ කිඹන්මන් 

රහබඹ මනොමයි මන්. Business එක් මනහ. එතමොට ඒ 

වළභ එකින්භ සිඹඹට 15 ළේ ඵද්දක් අඹ යන මොට ඒ 

ිය සසු හමන්ද ඒ අඹ යන්මන්? මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභ , භවය මොණ්ඩඹ ඳන සථහනඹක් රක් 10 

පිරිළටුභක් තිමඵන යහඳහයඹක් මන්න පුළුන්. රක් 10 

පිරිළටුභක් රඵන යහඳහය විධිඹට ත ත කඹතන තිමඵන්න 

පුළුන්.  ඒහ මේ භවහ සුපිරි යහඳහය මනොමයි. දළන් මභොද 

මන්මන්? 

අපි හිතමු, මවෝටරඹක් භහඹට  රක් 10ට ළඩි 

පිරිළටුභක් තිමඵන යහඳහයඹක් කිඹරහ. එතමොට වහල රට ළේ 

එ නළවළ, ඵත්රට  ළේ එ එනහ. "වහරට නළත. ඵතට ඇත. 

කිරි පිටිරට ළේ නළත. කිරි මත් එට ළේ ඇත."  සිඹඹට 15ක් 

ළේ වනහ. "මයදිරට ළේ නළත. වුභට ළේ ඇත. ඊශඟට 

පිටි, සී රට ළේ නළත. ඳහන් මඩිඹට ළේ ඇත." ඇයි? 

ම් රිමේ රක් 10ට ඩහ පිරිළටුභක් තිමඵනහ නේ ම් රි 

අයිතිහයඹහ ඒ සිඹඹට 15 න්න ඕනෆ ඳහරිමබෝිණඹහමන්. 

තමුන්නහන්මේරහ කිඹනහ, "පිටිරට නළත. සී රට නළත" 

කිඹරහ. වළඵළයි  සඳහදනඹ මභොක්ද? ඳහන් මඩිඹ, ඵ , 

කිඹුරහ ඵ . මේ ඔක්මෝටභ සිඹඹට 15 ළේ ඵය 

අ හර්ඹමඹන්භ ඵරඳහනහ. 

1689 1690 



ඳහර්ලිමේන්තු 

මඵමවත් විකුණන ෂහභසිඹක් කිඹරහ කිඹන්න මෝ. 
භහඹට රක් 10 ඳභණ පිරිළටුභක් මනහ නේ ඒ 
කඹතනඹ අයිතිහයඹහ මභොනහයින්ද මේ සිඹඹට 15 

මවොඹන්මන්? මඵමවත් න්න ිය වහමන් නළත්නේ මන 
හමන්ද? එතමොට මේ වළභ ඖධඹටභ අ හර්ඹමඹන්භ 
සිඹඹට 15 මොටක්  ඒ පුද්රඹහ විසින් එතු යනහ, ළේ 

සිඹඹට 15  කිඹරහ. මේ තභයි මන්මන්. දළනටත් ෂහභසිලින් 
සිඹඹට 15 ළේ අඹ යනහ.   මේ කණ්ඩුමේ අඹ දන්මන් නළති 
වුණහට ඒ සිදු මනහ. මේ ළේ එ මභමතක් ල  සීභහ හිත 

ක්මේත්රරටයි ඵරඳෆමේ. අද මේ කණ්ඩු හභහනය පීඩිත ඳන්තිඹ 
දක්හ ළේ එමක් ේපර්ණ ඵය ඳටරහ ඉයයි.  

ළඳ යන්න ලු. ළඳ යන්න, මභොක්ද යන්මන්? මභොන 

මංමඩිඹටද ළඳ යන්මන්? අඩු ණමන් යට යුද්ධඹක් යරහ 

දිනන්න ඹනහ නේ, යට වළමදනහ මඳමනනහ නේ භක් නළවළ. 

මභොනහද මඳමනන්මන්? ළඳ යන්මන් මභොනහටද? ළඳ 

යන්මන්, ඇභති භණ්ඩරමේ 100 නඩත්තු යන්නද? ළම නේ 

භණ්ඩරමේ ඉන්නහ, 47 ඇභති මඳෝරිඹල  එක්. යහජය 

ඇභතිරු ඉන්නහ, 20ක්.  මඹෝජය ඇභතිරු ඉන්නහ, 25ක්. 

ඔක්මෝභ 92යි. මේ ඵහියමඹෝ ටි නඩත්තු යන්නද ළඳ 

යන්න කිඹන්මන්? මල විදහමන් භවත්තඹහට හර් එක් න්න 

රක් 750ක් ඉල රනහ. BMW 7 Series.  අන්න ඒහ න්න ළඳ 

යවල රහ මෝ අපි. ඒහටද අපි ළඳ යන්න ඕනෆ? මේ සුපිරි 

ඇභති භණ්ඩරඹ -92 ඇභති භණ්ඩරඹ- මර් තිඹහ න්න ළඳ 

යවල රහ මෝ මේ යමේ හභහනය ජනඹහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මභතළන තභයි ඇත්ත ඳහහ 

දීභ තිමඵන්මන්. අපි ඉතහභ ඕනෆියන් මේහ ළන මවොඹහ 

ඵරන්න ඕනෆ.  තමුන්නහන්මේරහ ඵරඹට කමේ මරෝමේ නළති 

පුයහයේ ථහ කිඹරහයි. භභ කිඹන්නේ, මභොනහටද මේ ළඳ 

යන්මන් කිඹරහ. තමුන්නහන්මේරහ දන්නහ, අද මන මවොයේ, 

මොමශේ වරහ වන මවොයේ මභොනහද කිඹරහ. රඳහහි මේ 

දළන්වීේ දහනහ, "ළඳ යන්න, ළඳ යන්න" කිඹරහ. ළඳ 

යන්න උන්නහ. ඒහට ඹන ල ලි හමන්ද දන්මන් නළවළ. 

තමුන්නහන්මේරහ දන්නහ. භහ ශඟ තිමඵනහ, විණන විභසුභ. 

මේ තිමඵන්මන් විණහධිඳති මදඳහර්තමේන්තුමේ විණන 

විභසුභ - audit query එ- F-B/DCUS/2015/1. මේ 

මභොක්ද? "වනදහයී ඵරඳත්ර  භත මටොමඹොටහ රෆන්ඩ් ෲර්, 

ප්රහ මඩෝ, ඩීකර්මේ 150ඩ් ලිේ භහදිලිමේ හවන කනඹනඹ කිරීමේදී 

ඌන තක්මේරු කිරීභ භඟින් අඩුමන් තක්මේරු යරහ රුපිඹල  

ියලිඹන 2000ට කන්න අතිවිලහර මර්ගු ඵදු අක්රියතහක් සිදු 

කිරීභ". මේ තිමඵන්මන් ඒ විණන විභසුභ. රුපිඹල  ියලිඹන 

2000ට ඩහ යජඹට අඹ විඹ යුතු කදහඹභ අහිිය යරහ. මේ 

විණන විභසුමේ මේ ඉතහ ඵයඳතශ මර විමේ නඹ යරහ,  

මේ නු-මදනු ළන වහභ විභර්ලනඹ යන්න කිඹරහ මඳන්හ 

මදනහ.   නමුත් මර්ගු මේ නුමදනු ශහ. ඒ නු-මදනු 

විතයක් මනොමයි, තත් රුපිඹල  ියලිඹන 7200 මර්ගු ං හක් 

වුණහ. තමුන්නහන්මේ දන්නහ, යජමේ මේඹන් වහ 

වනදහයී තීරුඵදු භත හවන ඵරඳත්රඹක් දුන්නහ. ඒහ ත්ත 

හවන අයිතිහයමඹෝ ටි; මේල හය මඹෝ ටි මඩොරර් 3,000ට 

ඩහ ියර න ප්රහමඩෝ, මඵන්ස , බීඑේඩ් ලිේ, ඩිසරි  මේ  

සුමෝඳමබෝගී හවන කනඹනඹ ශහ. ඵරන මොට අය දී තිමඵන 

හවන ඵරඳත්රමේ ධහරිතහමේ ප්රභහණඹට ඩහ ළඩියි, ටිනහභ 

ළඩියි. මභොක්ද මශේ? ඒ හරමේ ප්රහමඩෝ එක් ජඳහනමේ 

විකුණන්මන් මඩොරර් 50,000ටයි. මේමොල මරෝ අඩු ණන් 

දභරහ ම ල  මනහහ. අන්තිභට මභොද මශේ? මර්ගු අධයක් 

ජනයහල , ඊට ඉවශ ඵරධහරින්මේ උඳමදස අනු ඒ සිඹලුභ හවන 

ඉතහභ අඩු මුදරට එළිඹට න්න ඉඩ දුන්නහ. මේ වුමණ් 

මොමවොභද? ඒ ඵරඳත්ර ඹටමත් කනඹනඹ යන්න ඵළරි හවන 

තභයි මනහමේ. රුපිඹල  දවතුන් රක්ඹ තීරු ඵද්දක් යජඹට 

මන්න තිමඵනහ.  

මේමොල මරෝ මරහ තිමඵන්මන් ඳණස රක්ඹයි. රුපිඹල  

මෝටි 8ට ළඩි ඳහඩුක් ඒමන් සිද්ධ මරහ තිමඵනහ. මේ 

නු-මදනුමන් විතයක් යජඹට අඹ විඹ යුතු කදහඹභ රුපිඹල  

මෝටි 8ට ඩහ අහිිය මරහ තිමඵනහ. දළන් මභමවභයි 

මන්මන්. හන ඳනහ, නීති මනස යනහ,  කුත් යනහ, 

හවනරට ඹන්න මදනහ.  නීති විමයෝධී මරයි ඵරඳත්රඹ දීරහ 

තිමඵන්මන්. ඒමක් තිමඵන සීභහට ළඩිමඹන් හවන මේනහ; 

හන ඳනහ; ඹන්න මදනහ. ඒ කදහඹභ යජඹට අහිිය මනහ. 

මභමවන් භවජනඹහට කිඹනහ "ළඳ යන්න, ළඳ යන්න, 

ළේ එ මන්න" කිඹරහ.  අමනක් ඳළත්මතන් මභොක්ද 

මන්මන්, මේ යටට එන කදඹභ ේපර්ණමඹන් ශක්හ 

තිමඵනහ.  

ඒ විතයක් මනොමයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , 

ලිඹවිල රක් භහ ශඟ තිමඵනහ.  කිරිඇල ර ඇභතිතුභහ මභතළන  

හිටිඹහ නේ භට මඵොමවොභ තුටුයි. එතුභහමේ  අභහතයහංලඹ 

ඹටමත් තිමඵන භහර් ංර්ධන අධිහරිමඹන් -RDA  එමන්- 

56 මදනකුට  රුපිඹල  60,000 දීභනහක්; ඳඩිඹක් මනහ. ඒ 

අඹ භහර් ංර්ධන අධිහරිමේ ළඩ යන අඹ මනොමයි. 

එතුභහමේ මද්ලඳහරන මෝරමඹෝ ටි. 56ක් ඉන්නහ. ඒ 

56මදනහට එක්මනකුට රුපිඹල  60,000 ණමන් මනහ. 

තත් භඟ නළඟුමභන් එක්මමනකුට රුපිඹල  2,50,000ක් 

මනහ. ඒ, ළඩ යන්මන් නළති. නේ 79ක් තිමඵනහ. ඒ 

ඔක්මොභ අඹ නුය ඳශහත්.  පුසළල රහ, නුයඑළිඹ ඳහය, ඳහය 

2; න නයඹ, රව; ියල රමුල ර, ඳන්විරතළන්න; හීරැසර, 

භවනුය; දුේරිඹමඳොශ ඳහය, ටුසමතොට; එශරත්ත, 

භවනුය; භඩර ඳහය, ටුසමතොට; අරුප්මඳොර, භවනුය; - 

භභ ඒ ිය සසුන්මේ නේ කිඹන්මන් නළවළ.- භහතමල  ඳහය, 

ටුසමතොට; වන්තහන මඳමද, භවනුය; මල ළල ර ඳහය, 

භවනුය; යවිභ, හිභ; නුය ඳහය, මප්යහමදණිඹ; 

ඳල මල භ, අේපිටිඹ; සුදුහුේමඳොර, භවනුය; ඔක්මොභ 

භවනුය. රුපිඹල  2,50,000 ණමන් 79 මදනකුට භඟ නළඟුමභන් 

විතයක් මනහ.  මේ එ උදහවයණඹක් විතයයි. මේහ 

භවජනඹහමේ ල ලි මනොමයිද? ිණඹ කණ්ඩුමේ මඳේටි, ඵඩ් 

මොඹ මොඹහ ඉන්නහ. මොඹන භවත්රු අඩු ණමන් තභන්මේ 

පිරිසිදු ඵ ති ඹහ මන ඕනෆ ඒහ මොඹන්න. ඒහ මොඹන්න 

ලින් තභන්මේ පිරිසිදුබහඹ කයක්හ ය න්න ඕනෆ. අද මුළු 

යහජය ධනඹ ඵදහ මන බුදින භන් ඳයණ කණ්ඩුට ''මවොයහ, 

මවොයහ, මවොයහ'' කිඹරහ තභන්මේ කිලිටි සත්ර පිරිසිදු ය න්න 

තමුන්නහන්මේරහට පුළුන්භ රළමඵන්මන් නළවළ. එතමොට 

මභමවභ උඳමද්ලමඹෝ දභරහ ඒ උඳමද්ලමඹෝ කිඹන ේටිඹට 

රුපිඹල  2,50,000 ණමන් 79 මදනකුට භහසි ඳඩි මරහ භඟ 

නළඟුභට භහඹට අහිිය න මුදර මොච් යද?  භහර් ංර්ධන 

අධිහරිමඹන් රුපිඹල  60,000 ණමන් තත් 56 මදනකුට 

මනහ. මේහයින් යටට අහිිය න ධනඹ මොච් යද?  

ඒ විතයක් මනොමයි, අද ්රීරන්න් ගුන් මේඹ 

මඳෞද්ලීයණඹ යන්නඹ කිඹරහ ඹන මල රභ. එතළනත් සිද්ධ 

න්මන් භවහ ජහහයභක්. ඒට ේඵන්ධ අමනක් ඳහර්ලසරුහ 

එක් අද ථහ මන්මන් මභොනහද? RDA එමක් ව භඟ 

නළඟුමේ ළටුප් මවීමභන් විතයක් භහඹට රුපිඹල  ියලිඹන 

200ට ඩහ යජමේ මුදල  අහිිය මනහ. ඔක්මොභ නුයට 

ඹන්මන්. රුපිඹල  ියලිඹන 200 නුයට ඹන්මන්. ඵදුල රට නළවළ. 

1691 1692 

[රු විභල  වීයංල භවතහ  
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ල ඳනහ ය ඵරන්න. එමවන් ඒ. භවජනඹහට කිඹනහ, ''ළඳ 

යඳල රහ'' කිඹරහ. "මේ ඔක්මොභ අපි අමප් මවං යිමඹෝ ටිට 

රන්නේ. අපි මේ න්නේ, උමරහ ළඳ යඳල රහ, ළේ 

සිඹඹට 15 හඳල රහ, අපිට මේ බුදින්න ඉඩ දීරහ හිටඳල රහ" 

මේ තභයි කිඹන්මන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , යුද්ධඹක් 

යන භන් මේ යමේ භවජනඹහ භත ඵය ඳළමටේමේ නළති 

නහඹමඹක් තභයි භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ. එතුභහමේ 

කණ්ඩු යුද්ධ යනහඹ කිඹරහ මභමවභ ඵය ඳටන්න ිණමේ 

නළවළ.  

ඳහරිමබෝිණ ද්රයරට ඵරඳහන විධිඹට හභහනය 

යහඳහරිඹහට ඵරඳහන විධිඹට  ''ළේ'' එ ඳළමනේමේ නළවළ. අද 

විදුලි ම රටත් එනහ ජහතිඹ මොඩ නළඟීමේ ඵද්ද. මොඩ නඟන 

ජහතිඹකුත් නළවළ. ඒත් ඵද්ද එනහ විදුලි ම රට. ජනතහට මේ 

ඔක්මෝභ ඵය දයන්න මරහ තිමඵනහ.  

ඵරන්න, විමද්ල ත්ේ ංචිතඹ හි මනහ. මරෝමේ අඩුභ 

මතල  ියර තිමඵන හරමේ, මතල  ඵළයරඹක් මඩොරර් 40ට ඹන 

හරමේ, මතල  මනුමන් යටින් එළිඹට ඹන මඩොරර් ප්රභහණඹ 

ඉතහ සීභහහිත මරහ තිමඵන හරමේ මේ යමේ විමද්ල ත්ේ 

ංචිතඹ හි මනහ.  ඒමන්භ මප්නහ ඇති මරහ තිමඵන 

තත්ත්ඹ.  භවහ මරොකු කර්ථි ශභනහයණ moderate ේටිඹ 

දන්නහ එභ හසතමර් මභොක්ද? දන්මන් විකිණිල රයි, 

ජහතයන්තය මරය අයමුදර ඉසයවහ දණ ළහිල රයි.  අමන්! භට 

දුමක් ඵළරුහ.  අභළතිතුභහ Colombo Port City එට ඵළණරහ 

ඵළණරහ, අයමවන්  ල පිටිඹට න තුරු මුහුද හදනඹ නහයි 

කිේහ, මභමවන් හික්ඩුට න තුරු මුහුද හදනඹ නහයි 

කිේහ. අභළතිතුභහ විතයක් නේ භදළයි. දළන් ටිට ලින් ථහ 

යපු අයිඹරහ ඔක්මෝභ Colombo Port City ඹ   උශහ ෆහ.  

දළන් මභොද මන්මන්? අභළතිතුභහ යතු ජළේටුකුත් වමන 

චීනඹට ිණඹහ.  චීනඹට ිණහිල රහ ඇවිත් කිඹනහ, "මේ දකුණු 

කසිඹහමේ හණිජ මක්න්ද්රසථහනඹ ඵට ඳත් යනහ" කිඹරහ.  

අන්න දළන් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහයි, චීනමේ 

ජනහධිඳතිතුභහයි එට නේ දහරහ තිඹහපු මුල  රත් රහ අයින් 

යරහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහට ත විනහඩි මද හරඹක් 
තිමඵනහ. 

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මවොයි. දළන් ඵරන්න, චීනඹට ිණඹහ. "යුකන් දවට - 

ඳසහන් දවට මනොමයි, යුකන් දවට - බුදු න්න චීන 

ජනහධිඳතිතුභ , භභ ඉන්මන් වමත් වත ළදිරහ.  භට කීඹක් වරි 

මදන්න. නළත්නේ භභ ඉරහ ඉයයි" කිඹරහ කිේහ.  මෝ, 

තමුන්නහන්මේරහට රනහයි කිඹහපු ඵටහිය යටල ? මභොක්ද 

දුන්නු මංමඩිඹ? අඩු හමන් වදිසිඹට රුපිඹල  සිඹඹක් න්න 

පුළුන් ද? මභොනහද දීපු ල ලි?  "භහින්ද මේ චීන මොර ඹක් 

යනහ, යනහ" කිඹහපු අඹට අන්තිභට  දිේම ධේභමේදනීඹ 

ර්භඹ ඳශ දුන්නහ. මභන්න මඵොමල  යතු ඵළ ඹභකුත් වමන 

මෝේ ඵෆඹත් දභහමන අභළතිතුභහභ ඹනහ, "චීන යණං 

ච්ඡහිය" කිඹහ මන. "යුකන් දවට බුදු න්න චීන 

ජනහධිඳතිතුභ , මේ පිං ළමේට කීඹක් වරි මදන්න" කිඹරහ 

කිඹහමන ිණඹහ. මේ තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ.  තමුන්නහන්මේරහ 

භහපු හීන අද මඵො මරහ. ඒ භහපු හීන මෝ?  අමන්! දළන්වීභක් 

දළේභහ හවන ියර අඩු මනහ කිඹරහ. තරුණ ඳයේඳයහ හිතුහ 

ඵයිසිරමේ ඹන භනුයඹහට හර් එක් න්න වේඵ මේවි 

කිඹරහ. හර් එක් දිවහ ඵරන්නත් ඵළවළ, අද තිමඵන ණන 

ඇහුහභ. ඇ මේ භයිල  මළින් මනහ, හවනඹ ණන් 

ඇහුහභ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , දළන් කමඹත් ඒ  හීනඹ 

ඹනහ 2020ට. භහ අවමන අභළතිතුභහ භළයි දින රැලිමේ 

කිේහ,  2020 න මොට දශ මද්ය ඹ  සඳහදිතඹ මභතළනට 

මමනනහ, කදහඹභ මභතළනට මමනනහ, තරුණ ඳයේඳයහට 

අය මොක්සළන් හමේ ර්භහන්තලහරහ ඇති යනහ, 

වේඵන්මතොට ර්භහන්තපුයඹක් දභනහ, අයමව දභනහ, මභමව 

දභනහ කිඹරහ. මොක්සළන් හීනඹ අං 1 ජ හ ඉයයි. 

දළන් 2,3,4 ර්භහන්තපුය හීන භනහ. මේ හීන භරහ තභයි 

තමුන්නහන්මේරහ භවජනඹහ මොනහට ඇන්දුමේ. අන්තිභට ඒ  

හීනරට අහුවුණු තරුණ ඳයේඳයහට අද හීමනන්ත් භරක් ඩහ 

න්න ඵළරි න තත්ත්ඹට තමුන්නහන්මේරහ ඇද ේටරහ 

තිමඵනහ.  මේ තභයි දීපු මන. මේ මන දීරහ   කර්ථිඹ 

ේපර්ණමඹන් ඵංමොමරොත් යරහ,  වතය හතින් ේටරහ,  ඒ 

සයහමන න භන්    "ළේ'' එ,  "ජහතිඹ රහ ළනීමේ ඵද්ද"  

කිඹරහ ඒමක් ඵය භවජනඹහ භත ඳටහ තමුන්නහන්මේරහ අද සුය 

ළඳ විඳිනහ. මේට ළඩි ල  දුන්න වේඵ මන්මන් නළවළ.   

මේ යටට කයක්හ දීපු යහජය නහඹඹහමේ යුද වමුදහ 

කයක්හ අද තමුන්නහන්මේරහ ඉත් ය තිමඵනහ. භවහනහඹ 

සහමීන් වන්මේ  කිඹනහ අ හර්ඹමඹන් ඒ තීයණඹ අරංගු 

යන්නඹ කිඹරහ. ඒ විධිමේ ඔශමභොේටශ, තතිරු තීයණ ළනීභ 

 හ අද යමේ ඩහ ළටුණු වළභ ක්මේත්රඹභ, වළභ අංලඹභ අඹ 

මේ කණ්ඩු ඳශහ වරින්න සදහනේ කිඹන එ අද ඔප්පු යරහ 

ඉයයි.  

කිරුරඳනට මයොද ඵළඳුණු භවහ ජන ංහමන් ඔප්පු යරහ 

මඳන්නුමේ භළයි ඳශමුළ දහ ඒ ඳණිවිඩඹයි. ඒ  හ අපි මේ 

කණ්ඩුට අනතුරු අඟියන් මේ ඵය භවජනතහ භත ඳටන එ 

නතය යන්න කිඹරහ ඉල රියන් භමේ  න සල ඳඹ අන් 

යනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහට මඵොමවොභ 

සතුතියි. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රු අජිත් භහන්නප්මඳරුභ භන්ත්රීතුභහ.  

ඊට මඳය වුරු මවෝ රු භන්ත්රීයඹකු රු මේලු කුභහර් 
භන්ත්රීතුභහමේ නභ මරහනඹ වහ මඹෝජනහ යන්න. 

 
ගු මහි්දද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේඳ ක 
වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - டற்தநரறல் ற்தம் ல 

பதோன அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , "රු මේලු කුභහර් භන්ත්රීතුභහ 

දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ මඹෝජනහ යනහ. 

  
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1693 1694 



ඳහර්ලිමේන්තු 

අනතුුල ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනමය්ද ඉල ක 
වුමය්ද  ගු මේලු කුමළර් මශතළ  මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்ற ேர்ண அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்த அனம, ரண்தைறகு மலு குரர் அர்ள் 

மனம றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair, 

and  THE HON. VELU KUMAR  took the Chair. 

 
[අ.බහ. 3.00  
 

ගු අජි ක මළ්දනප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அேறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , රු විභල  වීයංල භන්ත්රීතුභහ 

හිටපු ඇභතිතුභහ මඵොමවොභ ළයට ෆ ළහුහ. ඔමවොභ ෆ වරහ 

තභයි භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහටත් ඇඩ්රස නළති ිණමේ. ඒ  හ 

මේ යමේ ජනතහ රඵර මන්මන් නළවළ, ඔඹ ෆ ළහිල රට. 

දන්නහ ඕහමඹහි පරඹක් නළවළ කිඹරහ. යන්මන් මඵොරු 

කිඹරහ දන්නහ.  2015 ජනහරි 08 ළ දහ ඔයිට ළඩිඹ ෆ ළහුහ. 

එ ඳහයක් ෆ ළහුහ යත් මෂොන්මේහ භවත්භඹහට 

පුයළසිබහඹක් නළවළ, ඡන්දඹ මදන්න එඳහ කිඹරහ. තත් තහ 

මේ යටට එමයහි ජිනීහර භහන හිියේ ප්රලසනඹ තිම ඹදි ඵෆංකී 

මන් භවත්භඹහ එනමොට ඳහමර් බුදිඹහ ත්තහ.  

ඒ ප්රලසනඹ විඳුමණ් නළවළ. ඔඹ ෆ ළහිල රටත්, 

බුදිඹළ ල රටත් දහත් යමේ ප්රලසන විඳුමණ් නළවළ. අවුරුදු 

10 ඉතිවහඹට ිණහිල රහ ඵළලුහභ අඳට මත්මයනහ, මේ ෆ 

ළහිල ර තුශ යට මොතළනටද ිණමේ කිඹරහ. නමුත්, එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ ප්රමු යජඹ ඉතහභත්භ ක්රභහනුකර මේ යට භහ 

60ක් තුශ ංර්ධන භනට අයමන ිණහිල රහ යට මනස යටක් 

යන්න රෆසති නහ. විභල  වීයංල භන්ත්රීතුභහ වන් යපු 

විධිඹට ඳසු ිණඹ භළයි රැලිමේ  ප්රතිපරත් අපි දළක්හ. ඳසු ිණඹ භළයි 

රැලිමේදී මේ මොල රන්ට හිටපු ජනතහ දිවහ ඵරහ රඵර මරහ 

ඒ ජන රැලිඹට මනඟ කමේ නළති එට මභතළන ව භයහමන 

යණ්ඩු මරහ ඳහර්ලිමේන්තු ඉතිවහඹට ඳහ ළරරක් ඇති ශහ. 

[ඵහධහ කිරීේ  

 
ගු ප්රව්දන රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

වුද මශේ? 

 
ගු අජි ක මළ්දනප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அேறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ වුද මශේ කිඹරහ අපි දන්නහ. වුද මශේ කිඹරහ 

භහධයරට අපි ඒ වහ ේඵන්ධ  කුත් යරහ තිමඵනහ. ඕට 
අඳට උත්තය මදන්න මදඹක් නළවළ. ඒ වුද මශේ කිඹරහ යමේ 

ජනතහ දළනත්තහභ ඒ අඳට ප්රභහණත්. ඔඹ ෆ ළහිල ර, 

තප්පුරෆභ හින්දහ තභයි භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහටත් ඇඩ්රස 

නළති ිණමේ.  

ඒ හමේභ 2015 ජනහරි 8 ළ  දහ මේ යමේ ජනතහ තීයණඹ 

ශහ, මේ යටට අලය ඹව ඳහරනඹක් කිඹරහ. ෆ වරහ ියනී භයහ 
න්නහ ඒහධිඳති සරඳමඹන් ළඩ යන ඳහරනඹක් මනොමයි, 

ඹවඳත් ඳහරනඹක් මේ යටට අලයයි කිඹරහ ජනතහ හිතුහ. ඔඹ 

ෆ ළහිලි සිඹල රභ භධයමේ ඳසු ිණඹ යජඹ යත් මෂොන්මේහ 

භවත්භඹහ හියත යරහ ඒහ භර්දනඹ ශහ. අග්ර වි ලස ඹරු 

 මේමඹන් ඳව ශහ. නීතිඹ අතට ත්තහ. මේ සිඹලු මද් භධයමේ 

මේ යට ඹව ඳහරනඹට ඳත් යන්න කිඹරහ ජනතහ ඵරඹ 

එතු ශහ. ඒ හින්දහ අපි -න යජඹ- ක්රභක්රභමඹන් මේ ඹව 

ඳහරනඹ යහ භන් යියන් භහ වළට හරඹක් තුශ අපි අලුත් 

ඹවඳත් යටක්  ර්භහණඹ කිරීභට ඵළඳී ඉන්නහ.  

අපි ඵරඹ ත්මත් මේහ මනොදළන මනොමයි, මේ සිඹලු 

මද්ල  දළනමන. මේ යට භවහ විලහර ණඹ උගුරට අහු යරහ 

තිමඵනහඹ කිඹරහ අපි දන්නහ.  එදහ හිටපු ජනහධිඳති භඟ සිටි 

ඳසු ිණඹ ජනහධිඳතියණඹ ඳළළත්මන දිනඹ තීයණඹ යපු අග්ර 

පුමයෝහිත සුභනදහ භවත්තඹහ ඒ දිනඹ කිඹන්න ඉසමල රහ 

මභන්න මභදහයි භළතියණ ද කිඹරහ රු ය ල  වික්රභසිංව 

භළතිතුභහ -හිටපු විඳක් නහඹතුභහ/ර්තභහන අග්රහභහතයතුභහ- 

තීයණඹ ශහ, 2015 ර්මේදී භළතියණඹක් එනහ කිඹරහ.  

භළතියණඹක් එනහ කිඹරහ තීයණඹ මශේ මේ ෆ ළහිල ර 

තුශ මේ යට මන ඹන්න ඵළවළයි කිඹරහ එතුභහට මත්රුේ ිණඹ 

 හයි. මේ තප්පුරෆභ තුශ මේ යට මන ඹන්න ඵළවළ. මේ යමේ 

මඵොරුට භහ ත් ජහතිහදඹ තුශ මේ යට මනඹන්න ඵළවළයි 

කිඹන එ ය ල  වික්රභසිංව අග්රහභහතයතුභහ දයදර්ය  දළරහ 

ඔක්මෝටභ ලින් ප්රහල ශහ, "භළතියණඹක් එනහ. රෆසති 

න්න." කිඹරහ. 2017 ර්ඹ න මතක් භහින්ද යහජඳක් හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහට ජනහධිඳති ධුයමේ රැඳී ඉන්න තිබුණහ. නමුත්, 

තදුයටත් යට මන ඹන්න ඵළවළ කිඹරහ දළපු තළන තභයි රු 

ය ල  වික්රභසිංව භළතිතුභහ ඳශමුමන්භ ප්රහල මශේ, "රෆසති 

න්න. 2015 ර්මේදී භළතියණඹක් එනහ" කිඹරහ.  

එදහ එතුභහට හිනහ වුණහ. 2015 ර්මේ භළතියණඹක් 

එන්මන් මොමවොභද? භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ අවුරුදු 

මදට ලින් ජනහධිඳතියණඹ තිඹයිද? එමවභ හිතහ එතුභහට 

හිනහ වුණහ. නමුත්, 2015 ර්මේදී භළතියණඹක් එනහඹ කිඹන 

එ එතුභහ  ර්බඹ ප්රහල ශහ. ඒ තය වුණහ.  

වළඵළයි, අඳට එ මදඹක් කිඹන්න තිමඵනහ. මභතළන අපි 

මනොදන්නහ මදඹකුත් තිබුණහ. මභොද, ණඹ උගුරක් තිමඵනහඹ 

කිඹරහ අපි කිේහට; විලහර ණඹ උගුරට යට ඹට මරහ 

තිමඵනහඹ කිඹරහ කිේහට; මේ ඊටත් ඩහ ළඹුරුයි. ඵරඹට 

ඇවිල රහ ඵළලුහභ මඳනුණහ, මේ ණඹ උගුර අපි හිතුහටත් ඩහ 

විලහරයි කිඹහ. ඒ හින්දහ මේ ණඹ උගුමරන් ියමදන්න අඳට ත 

ත විවිධ රිඹහභහර් න්න වුණහ. නමුත්, එක් භත තිඹහ 

න්න. එදහ මේ යටට තිබුණු බඹහනභ උගුර විධිඹට වළඳින්වමේ 

ජිනීහ උගුරයි. ජිනීහ භහන හිියේ ප්රලසනඹ තුශ අඳට ේඵහධ 

ඳළමනේහ. එදහ අමප් ර්භහන්තලහරහ ඩහ ළටුණහ. GSP Plus 

නළති යරහ යුමයෝඳහ භත්ය මමශ මඳොශ අඳට අහිිය ශහ. 

අමප් යට මුහුමදන් ට වුණු යටක්. අඳට භත්ය ේඳත 

තිමඵනහ. ඒ අඳට මනොියරමේ රළමඵන විලහර ේඳතක්. 

යුමයෝඳහ මමශ මඳොශ අඳට නළති වුණහ. නමුත්, අපි ඒහ 

ඔක්මෝභ ජඹ ත්තහ.  

අද නමොට යුමයෝඳඹ මනුමන් භත්ය  සඳහදන 

විකිණීමේ වළකිඹහ අපි ඇති ය මන තිමඵනහ. මවට-අ ද්දහ 

නමොට ජීඑසපී වනඹ අපි රඵහ න්නහ. මේ යටට නළති වුණු 

මද්ල  එතමොට අඳට රඵහ න්න පුළුන් නහ. අපි ඒ ජිනීහ 

ප්රලසනමඹන් යට රහ ත්තහ හමේභ, මේ ණඹ උගුමරනුත් යට 
රහ අමප් ජනතහට මරෝඹට ණඹහයමඹෝ න්මන් නළති 

ජීත් න්න පුළුන් හතහ යණඹක් අපි වදනහ. විභල  වීයංල 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ හමේ කිසිභ යටට දණ වන්මන් නළති ළඩ 

යන්න පුළුන් අයිතිහසිභ මේ යමේ ජනතහට අපි රඵහ 

මදනහ. මේ අඳට අලුත් මදඹක් මනොමයි.  දවසින් ඳසමේ 

මේ යට දිවහ ඵළලුහභ මඳමනනහ, එදහ අමප් යමේ ජනතහට 

හටත් දණ වන්න වුමණ් නළවළ කිඹන එ.   
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එදහ  රංහට ඇවිත් ිණහින් සිංප්පරුමේදී ලී ක්හන් ය 

භළතිතුභහ කිේමේ, "රංහ හමේ යටක් වදරහ මදනහ. භට ඡන්දඹ 

මදන්න" කිඹරහයි. එතුභහ සිංප්පරුමේ ළසිඹන්මන් එමේ 

ඉල ලුහ. සිංප්පරුමේ ළසිමඹෝ එතුභහට ඡන්දඹ දුන්නහ, "අමන්! 

අඳට රංහ හමේ යටක් වදහ මදන්න" කිඹරහ. නමුත්, අද 

නමොට අමප් යමේ තත්ත්ඹ මභොක්ද? අමප් යමේ අද ඉඳමදන 

දරුහත්, ත භහඹකින් ඉඳමදන්න ඉන්න දරුහත් රුපිඹල  රක් 

ඳවට කන්න මුදරක් මරෝඹට ණඹයි. ඒ දරුන්ටත් 

මරෝඹට දණ වන්න සිද්ධ මරහ. නමුත්, අනහතමේදී අමප් 

යමේ එළ  තත්ත්ඹක් ඇති මනොවීමේ කීභ අපි බහය න්නහ. 

අපි මේ මද්ල  යන්න ඵළරිභට යමේ ඵරඹ ත්තහ මනොමයි. 

මේ ණඹ උගුමරනුත් අපි මේ යට  දවස යරහ මදනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්  

ජිනීහ ප්රලසනමඹන් -ජිනීහ උගුමරන්- මේ යට  දවස යරහ 

දුන්නහ හමේ මේ ණඹ උගුමරනුත් අපි මේ යට  දවස යරහ 

මදනහ. රු අග්රහභහතයතුභහමේත්, අමප් අභහතය භණ්ඩරමේත්, 

රු ඩභත්රීඳහර සිරිමේන භළතිතුභහමේත් කය ර්හදඹ භත  

හටත් දණ මනොහ සහධීන ජීත් න්න පුළුන් යටක් මේ 

යමේ ජනතහට මේ භහ 60 තුශ  ර්භහණඹ ය මදනහ. වළභටභ 

එ හමේ ළඩ යන්න, වළභටභ එ හමේ ජීත් න්න පුළුන් 

යටක් අපි  ර්භහණඹ යරහ මදනහ. මේ යමේ උත් ිය කු, 

දළනුභ තිමඵන ිය කු මන යටට ිණමඹොත් නළත මේ යටට 

එන්මන් නළවළ. ඔහු ඵරන්මන්, තභන්මේ ම රි ඒ යටට න්මන් 

මො  මවොභද, තභන්මේ දරුහ ඒ යටට න්මන් මොමවොභද, 

තභන්මේ නෆදෆඹන් ඒ යටට න්මන් මොමවොභද, තභන්මේ 

මදභවුපිඹන් ඒ යටට න්මන් මොමවොභද කිඹරහයි. පිට යට 

ිණහිල රහ මේ යටට කහ නේ කමේ තව මේවිහන් විතයයි. 

මනත් කිසිභ උමතක් කඳසු මේ යටට කමේ නළවළ. මේ යට 

නළතත් ඉන්දිඹන් හයමේ මුතු ඇටඹ ඵට ඳත් යරහ, මේ 

යමේ වළභමදනහභ එතු මරහ, වළභ මදනහටභ තභන්මේ 

අයිතිහසිේ තුටින් භුක්ති විඳිියන් ජීත් න්න පුළුන් යටක් 

ඉදිරි භහ 55 තුශ  ර්භහණඹ යරහ මදනහඹ කිඹන එ 

විමලේමඹන් අපි ප්රහල යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , "වළමදන ව මදමඳත්මතන් 
දළමන්" කිේහ හමේ මේ කණ්ඩු ඵරඹට ඳත් මරහ ර්ඹ 

හරඹ තුශ කණ්ඩුක්රභ යසථහ මනස ශහ; සහධීන 

මොියන් බහ  ර්භහණඹ යරහ, මද්ලඳහරනීයණමඹන් මේ 

යට මුදහ මන ංහිඳිඹහ තුශ ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් ළරළසභ 

 ර්භහණඹ යරහ දීරහ තිමඵනහ. ජහතිහදඹ අවුසහ මන යට 

මදට ඩරහ, තුනට ඩරහ, මද්ලඳහරන ඳක් මදට ඩරහ, 

තුනට ඩරහ, ්රී රහංකිඹන් තුනට, වතයට ඩරහ ඳහරනඹ යපු 

යට අපි එක් මේත් යරහ, සිඹලු මද්ලඳහරන ඳක් කයක්හ ය 

මන, සිඹලු ජහතින්ට එ හමේ රන යටක්  ර්භහණඹ යරහ 

තිමඵනහ. එමවභ නේ ඉදිරි හරඹ තුශ අඳට විලහර 

ඵරහමඳොමයොත්තු තඵන්න පුළුන් නහ. වුරුන් ෆ ළහුත් 

එමවභයි.  

එදහ මේ යමේ ඳහරඹන් ෆ ළහුමේ මොමවොභද? ඔඹ ෆ 

වන උදවිඹ එදහ ඒ පුද්ර කදහඹභ ඇමභරිහනු මඩොරර් 

3,625යි කිඹරහ ෆ ළහුහ. [ඵහධහ කිරීේ  මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභ , ඒ පුද්ර කදහඹභ ඇමභරිහනු මඩොරර් 3,625යි 

කිඹරහ ෆ ළහුහ. එතමොට වතයමදනකු ඉන්න ඳවුර කදහඹභ 

රුපිඹල  1,60,000ක් නහ. ඳේටඳල  අතය කිේහ. රුපිඹල  

1,60,000 භහසි කදහඹභක් තිබුමණ් හටද? ඔඹ ණ්ඩහඹභටයි, 

ඹහළුන් ටිටයි, නෆදෆයින් ටිටයි, යහජඳක් ඳවුරටයි තභයි 

රුපිඹල  1,60,000 කදහඹභක් තිමඵන්න ඇත්මත්. අමප් ේර 

ජීත් න ිය සුන්ට නේ රුපිඹල  1,60,000 භහසි කදහඹභක් 

තිබුමණ් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ  තිබුණහ, සුළු පිරිට. ඔඹ ෆ 

වන ණ්ඩහඹභට තිබුණහ. හිටපු ඇභතිරුන්ට තිබුණහ. ඒ අපි 

පිළින්නහ. නමුත් මේ යමේ ඵහුතය ජනතහට රුපිඹල  

1,60,000 භහසි කදහඹභක් තිබුමණ් නළවළ. එක්මෝ අතය 

හර්තහ මඳන්නුහ. එක්මෝ භසත කදහඹභ වදන මොට 

සුවිමලේ ධනඳතිඹන් අතමශොසක් හිටපු  හ ඒ මුදරත් අය 

දුප්ඳත් ිය සුන්ට මඵදිරහ ිණහින් රුපිඹල  1,60,000ක් කිඹරහ 

ප්රහල ශහ.  

ඒ විතයක් මනොමයි. ඒ පුද්ර කදහඹභ ඇමභරිහනු 

මඩොරර් 3,625යි, වතයමදනකු සිටින ඳවුර භහසි කදහඹභ 

රුපිඹල  1,60,000යි කිඹහ එමවන් ෆ වනහ. අ ක් ඳළත්මතන් 

ඇභතියඹහ ෆ වනහ, රුපිඹල  3,500කින් එ ඳවුරට ජීත් 

න්න පුළුන්ඹ කිඹරහ. භව විහය ථහක් ඒ හරමේ තිබුමණ්. 

ඒ වුණහට ්රී රංහ භව ඵළංකුමන් යපු මීක්ණරට අනු 

මේ යමේ ජනතහමන් සිඹඹට 43මේ ඒ පුද්ර කදහඹභ 

ඇමභරිහනු මඩොරර් 2ට අඩුයි කිඹරහ හර්තහ  කුත් ශහ. ඒ 

කිඹන්මන්, මේ යටින් බහඹට, වතයමදනකු සිටින ඳවුල ර 

භහසි කදහඹභ රුපිඹල  31,200ට අඩුයි කිඹරහ ප්රහල ශහ. 

එමවභ නේ එතුභන්රහ කිඹන රුපිඹල  1,60,000 කදහඹභක් 

තිබුමණ් හටද? [ඵහධහ කිරීභක්  භහඹට රුපිඹල  1,60,000යි. 

ඇමභරිහනු මඩොරර් 3,625ක් එන්මන් අවුරුද්දට. ණන් වදරහ 

ඵරන්න. භහ ණන් වදරහයි කිඹන්මන්. රුපිඹල  1,60,000 

කිඹන්මන් වතයමදනකු ඉන්න ඳවුර භහසි කදහඹභයි. අතය 

ප්රහල තභයි මශේ. අපි දන්නහ, ඒහ ඔඵතුභන්රහත් පිළින්මන් 

නළවළයි කිඹරහ. නමුත් මේහ තභයි එදහ යපු ප්රහල. මේ යමේ 

ජනතහ මොනහට ඇන්දුමේ එළ  ප්රහල කිඹරහයි. ඒ  හ තභයි 

ජනහරි 08න දහ විප්රඹක් ඇති වුමණ්. විභල  වීයංල 

භන්ත්රීතුභන්රහ මොච් ය ෆ ළහුත්, මද්ල හිඩතෂී කිඹරහ 

ඳපුට වත්තත්, "ඳශමුත් භමේ යට, මදනුත් භමේ යට" 

කිඹහ ෆ ළහුත්, ඒහ අමලි අතයඹ. ඳේටඳල  අතය ප්රහල 

යරහයි යට ඳහරනඹ යන්මන් කිඹරහ ජනතහ දළන මන තභයි 

මේ සිඹලු මදඹට එමයහි ජනහරි 08න දහ මේ විප්රඹ ඇති 

මශේ. අපි ඒ කීභ බහය මන තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , එදහ මභොනහද වුමණ්? [ඵහධහ 

කිරීේ  එදහ සුළු මොටට අධි කදහඹභක් තිබුණු ඵ අපි 

පිළින්නහ. [ඵහධහ කිරීේ  මේ යමේ ළසිමනෝ යහඳහරිමඹෝ 

සිටිඹහ. [ඵහධහ කිරීේ  ඊමේ  මඳමර්දහ මේේස ඳළර් රංහට කහ. 

මේ යමේ ළසිමනෝ යහඳහරිඹන් සුයතල  යපු උදවිඹ දළන් 

අවනහ, "ඔහු මභොටද කමේ." කිඹරහ.  

එඹහ වුද එක්යමන කමේ කිඹරහ අවනහ. මභොනහ 

යන්නද එඹහ මනහමේ කිඹරහ දළන් අවනහ. මදවිඹමන්! 

මේේස ඳළර්ට විතයක් මනොමයි, ඕනෆ මමනකුට මේ යටට 

එන්න අයිතිඹක් තිමඵනහ. එන එන ිය වහමන් අපි අවන්මන් 

නළවළ, මභොටද කමේ කිඹරහ. ඕනෆ මමනකුට මේ යටට 

ඇවිල රහ, හරහ බීරහ, විමනෝද මරහ, න්මතෝ මරහ,  දවමේ 

ඉරහ ඹන්න පුළුන්. අමප් එ කදහඹේ භහර්ඹක් තභයි මේ 

යටට විමද්ල වි භඹ මේන එ. මේේස ඳළර් කමේ මභොටද, 

මොමවේටද කමේ කිඹරහ අපි අවන්මන් නළවළ. ඒ හමේ අපි එ 

එක්මනහමන් ප්රලසන යන්මන් නළවළ. මේ යටට ං හයඹන් 

ලමඹන්  එන පිරි අද ළඩි මරහ තිමඵනහ. ඒ ණන් න්න 

එඳහ. ං හයඹන් මේ යටට එනහ. ං හය යහඳහයඹ ඉවශභ 

ඉණිමඳත්තට ම  ඹන්න පුළුන් විධිඹට  දවස යටක් අපි 

 ර්භහණඹ ය දීරහ තිමඵනහ.  

එදහ මේ යමේ  සදු තිබුණහ; ණිහ යහඳහයඹ තිබුණහ; 

එතමනෝල  ළ  නීති විමයෝධි යහඳහය තිබුණහ. ඒ විතයක් 

1697 1698 



ඳහර්ලිමේන්තු 

මනොමයි. අපි  කීමභන් කිඹනහ, මේ යමේ තිබුණු  දවස 

අධයහඳනඹ එදහ ඩහ ම  දළේභහ කිඹන එ. මේ යමේ තිබුණු 

 දවස අධයහඳනඹ නළති ශහ. මේ යමේ තිබුණු  දවස මෞය 

මේඹ නළති ශහ.  හ ප්රලසනඹ ළන කිඹියන් අද විභල  වීයංල 

භවත්තඹහ ෆ වනහ. එදහ එතුභහ  හ ඇභති. මොමවේද  හ 

වදහ දුන්මන්? හටද  හ වදහ දුන්මන්? මොයි මේද  හ 

යහඳතතිඹක් රිඹහත්භ  මශේ? ජිත් මප්රේභදහ භවත්තඹහ  හ 

ඇභති මරහ දළනට භහ කීඹද? අද මභන් භට ිණහින් උදහේ 

යහඳහය කීඹක් වදරහ තිමඵනහද? ඔඹ ට විතයයි, ළඩ නළවළ. 

විසිල  විතයයි, ඵල ටි නළවළ. මේ ජනතහ දළන මන තිමඵනහ. 

විසිල  ළහුහට මේ යමේ ජනතහ රඵර මන්මන් නළවළ. 

ජනතහට ඕනෆ ඵල ටි, ළඩ. ට මනොමයි, ළඩයි ඕමන් කිඹන 

එ අද ජනතහ  මත්රුේ අයමන තිමඵනහ. විභල  වීයංල 

භවත්තඹහ  හ ඇභති මරහ හිටපු අවුරුදු ණන තුශ වදපු 

මල  ණනයි, ජිත් මප්රේභදහ භවත්තඹහ  හ ඇභති මරහ 

වදපු මල  ණනයි ඵළලුමොත් අවට මඳොමශො හමේයි. 

අයඹහමේ ට විතයයි. එදහ  හර තීන්ත ෆහ; නෆදෆඹන්ට 

ඉඩේ මඵදුහ; නෆදෆඹන්ට මල  මඵදරහ දුන්නහ. ඒහ ශහ ියක් 

මේ යමේ අහිං, දුප්ඳත් ජනතහමේ  හ ප්රලසනඹ වින්න 

විඹදේ ශහද කිඹරහ අපි ප්රලසන යනහ.  

භභ විමලේමඹන්භ කිඹනහ, අමප් කීභ න්මන් 

අතමශොසක් යජ යන එ මනොමයි කිඹරහ. මේ යමේ භසත 

ජනතහ යජ ය වීමේ කීභ අඳ තු තිමඵනහ. අත මශොසක් 

වදන්න, තභන්මේ නෆදෆඹන් වදන්න, තමුන්මේ ජ ියතුයන් 

වදන්න මනොමයි,  මේ යමේ භසත ජනතහ යජ ය වීමේ ළඩ 

පිළිමශක් අපි හ තිමඵනහ. ඒ  හ තභයි අද  හ ණඹක් 

මදන මොට,  අඩු කදහඹේරහභී  හරට සිමභන්ති මොේට 

10ක් මදන මොට,  හ ඳයහරු යන්න උදවු යන මොට අපි 

මද්ලඳහරන ඳක්ඹ මභොක්ද කිඹරහ අවන්මන් නළත්මත්. 

මමනකුමේ ඳක්ඹ මභොක්ද කිඹරහ අපි අවන්මන් නළවළ. අද 

මල  වදරහ මදන්න අලය ිය සුන් අඳට මොඹහ න්න නළවළ. 

අපි  රෆසතියි, මල  වදරහ මදන්න. අද සිමභන්ති මදන්න අලය 

ිය සුන් භදි. මද්ලඳහරන ඳක්ඹ මභොක්ද කිඹරහ ඵර ඵරහ 

ඉන්මන් නළවළ. අපි වළමභෝටභ ඒ ටයුත්ත යමන ඹනහ. භභ 

විමලේමඹන් කිඹනහ,- [ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගු ප්රව්දන රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ට විතයක් මනොමයි,- 

 
ගු අජි ක මළ්දනප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அேறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අපි ළඩලින් මඳන්රහ තිමඵනහ. ටින් මනමයි, 

ළඩලින් මඳන්රහ තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  අපි ටින් 
මනොමයි,- [ඵහධහ කිරීභක්  ඒ  හ භභ විමලේමඹන් කිඹනහ, අපි 

න යජඹ පිහිටුරහ දින 100යි. දළන් ෆ වනහ. ඔඵතුභන්රහ ෆ 
වරහ ඊමේ මේ ඳහර්ලිමේන්තු ඉතිවහමේ ප්රධහනභ ළරර ඇති 
ශහ. අ ත් අඹමේ අදවස ඉසීමභන් අවමන ඉන්න පුරුදු 

මන්න. තමුන්නහන්මේරහට ථහ යන්න අසථහ කහභ ථහ 
යන්න. ඒට අපි ඉඩ මදන්නේ. භියමතල  ෆවුණු ළයඬිඹහ 
හමේ  ේ මඵරිවන් මදන්මන් නළතු ඉ න්න. භියමතල  
ෆවුණු ළයඬිඹහ හමේ ෆ වනහ. මඳොඩ්ඩක් ඉන්න පුරුදු 

මන්න. මභතළන ඳක්ඹක්, විඳක්ඹක් තිමඵන්මන් අදවස 

හුභහරු ය න්න මන්. තමුන්නහන්මේට ඕනෆ අදවස විතයක් 

මනොමයි කිඹන්න ඕනෆ. අමනක් අඹමේත් අදවසරට රු 
යන්න. ඒ ඉමන න්න. ඔඵතුභහ අය ඇභතියඹහත් 
එක්මන් ළඩ මශේ. හිතහ න්න පුළුන් මොමවොභද තත්ත්ඹ 
කිඹරහ.  

මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී අමනක් අඹමේ අදවස අවමන 

ඉන්මන්, අමනක් අඹමේ අදවස විභන්මන් මොමවොභද කිඹරහ 

ඉමන න්න. ඒහ ඉමන න්න. ෆ වන්න ිණහිල රහ, ගුටි  

වන්න ිණහිල රහ දළන් දඬුේ වින්දහ මන්. ඒහයින් ඉමන න්න. 

ඉමන මන මේ යමේ මවො ඳහරනඹක් ඇති යන්න උදවු 

මන්න. වළභ මනහමේභ අදවසරට රු යන්න ඉමන 

න්න. තමුන්නහමේමේ අදව විතයක් මනොමයි  ළයදි  අදව. 

මේ සිඹලුමදනහමේභ අදවස අලයඹයි. අමනක් අඹමේ 

අදවසරට රු යන්න ඉමන න්න.  

මේ කණ්ඩු පිහිටරහ දින 100 තුශ අපි මභොනහද මශේ 

කිඹරහ භහ විමලේමඹන්භ කි යුතුයි. මේ යමේ ඵහුතයඹක් 

ජනතහ ජීත් වුමණ් අඳවසුතහමන්. අපි ඒ අඹමේ ජීන භේටභ 

උස යන්න න්න ඕනෆ පිඹය මනොඳළකිළි ත්තහ. යට 

මොච් ය මරය අර්බුදරට රක් මරහ තිබුණත්, යට මොච් ය 

ණඹ උගුල ර හිය  මරහ තිබුණත්, යට මොච් ය භහන හිියේ 

ේඵන්ධ ප්රලසනර හිය මරහ තිබුණත් දින 100 කණ්ඩු බඹ 

නළතු ඵහුතයඹක් ව දුක් විඳින ජනතහ මනුමන් තීන්දු තීයණ 

ත්තහ. මේ යමේ ඵහුතයඹක් ව හභහනය ජනතහමේ ජන ජීවිතඹ 

ඩහ ළමභ නත්න්න, මේ යමේ ං හ වහ දණ නළති යන්න 

අලය නීති රීති ටි ඳසු ිණඹ දින 100 හරඹ තුශ අපි 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ේභත ය ත්තහ. යට මොච් ය මරය 

අර්බුදඹට රක් මරහ තිබුණත්, යට මොච් ය ණඹ උගුර හිය 

මරහ හිටිඹත්, යට ජිනීහ ප්රලසනලින් වහ ේඵහධලින් ඵළට 

හ හිටිඹත් අපි මේ යමේ යහජය මේඹන්මේ ඳඩිඹ ළඩි ශහ.   

රුපිඹල  10,000කින් අපි යහජය මේඹන්මේ ඳඩි ළඩි ශහ.  

ඒ අඹට ජීත් මන්න අලය ලක්තිඹ රඵහ මදන්න ඕනෆ  හ අපි 

ඵරඹට කපු භන් යජමේ මේඹන්මේ ඳඩිඹ ළඩි ශහ. ඒ 

යහජය මේයින් මද්ලඳහරන ලමඹන් හිතතුන් මනොමයි; 

නෆදෆයින් මනොමයි. අපි ඵරඹට කපු භන් ඒ ටයුත්ත ශහ. 

නමුත් අපි එතළ න් නළතුමණ් නළවළ. යමේ ඳතින ණඹ උගුර 

ළන හිතන්මන් නළති ඩීල , මඳ්ල , භියමතල  හමේභ gas 

cilinder එමක් ියරත් අපි ඵරඹට කපු භන් අඩු ශහ.  හභහනය 

ජනතහ ජීත් යන්න අලය ඳරියඹ අපි ස යරහ දුන්නහ. 

අපි එතළ න් නළතුමණ් නළවළ. ළභන් ටින් එමක් ියර අඩු ශහ, 

කිරි පිටි ඳළේ එමක් ියර අඩු ශහ, ඳහන් පිටි ියර අඩු ශහ. ඒ 

හමේ අතයලය කවහය ද්රය දවඹ ියර අඩු යරහ, මේ අහිං 

දුක් විඳින ජනතහට එදහ මේර න්න පුළුන් කර්ථිඹක් 

 ර්භහණඹ යරහ මදන්න අපි ටයුතු ශහ. අපි එතළ නුත් නතය 

වුමණ් නළවළ.  

ළඩිහි ටිඹන් අභහරුමන් ජීත් මනහ. [ඵහධහ කිරීේ  
ඔඵතුභන්රහ දළන් ෆ වනහ. නමුත් ඔඵතුභන්රහ එදහ 

ළඩිහිටිඹහමේ ඵළංකු මඳොලිඹට මභොද මශේ? ඒ ප්ඳහදු ශහ. 

ළඩිහිටිඹන් මේ යමේ හිඟන්නන් ඵට ඳත් ශහ. ඒ හමේභ මේ 

යමේ සිටින විශ්රහියඹන් හිඟන්නන් ඵට ඳත් ශහ. මේ 

විශ්රහියයින්මේ නළත්නේ ළඩිහිටිඹන්මේ  ඵළංකු ර තළන්ඳත් ය 

තිමඵන මුදරට රළමඵන මඳොලිඹ අපි ඵරඹට කපු භන් සිඹඹට 

15 දක්හ ළඩි ශහ. හරහ බීරහ, හටත් අත මනොඳහ ජීත් 

මන්න පුළුන් කර්ථිඹක් අපි ඔවුන්ට  ර්භහණඹ යරහ 

දුන්නහ. ඒ විතයක් මනොමයි, ළඩිහිටි දීභනහ ලමඹන් රුපිඹල  

1,000ක් තභයි මභඳභණ හරඹක් රඵහ මදියන් හිටිමේ. අපි 

1699 1700 

[රු අජිත් භහන්නප්මඳරුභ භවතහ  
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ඵරඹට කපු භන් ඒ දීභනහ රුපිඹල  2,000ක් ශහ. යට මභොන 

මරය අර්බුදඹ හිටිඹත් අපි ිය සුන් ජීත් යවීභ 

ේඵන්ධමඹන් හිතුහ. මේ යමේ සිටින අයණඹන්, දුප්ඳතුන්, 

අහිංඹන් ළන හිතන්මන් නළති, ළසිමනෝහයඹන්, 

සදුහයඹන්, එතමනෝල හයඹන් ළන හිතපු කණ්ඩුක් තභයි ඳසු 

ිණඹ හරමේ තිබුමණ්. නමුත් මේ කණ්ඩු මනස  න මොට අපි 

ළඩිහිටි දීභනහ මදගුණඹක් ශහ. ඒ විතයක් මනොමයි, 

කඵහධිතයින්ටත් දීභනහක් රඵහ මදන්න අපි ටයුතු ශහ. ජීත් 

මන්න මය දයන,  මඹක් වදහ ත්මත් නළති, මඹක් වදහ ළනීභ 

සිහිනඹක් මරහ තිබුණු මේ යමේ  අහිං, දුප්ඳත්, අයණ 

ිය සුන්ට අලය ලක්තිඹ රඵහ මදන්න අපි කර්ථිඹ  ර්භහණඹ 

යරහ දුන්නහ.  

අනුය කුභහය දිහනහඹ භවත්තඹහ  හමේභ අමප් ජනතහ 

විමුක්ති මඳයමුමණන් ළඩිරහ කපු විභල  වීයංල භන්ත්රීතුභහ ථහ 

යනමොට කිඹනහ, "රුපිඹල  රක් 10ට ඩහ ළඩි කදහඹභක් 

උඳඹන යහඳහයරට සිඹඹට 15 ළේ එක් වනහ"ඹ කිඹරහ. 

රුපිඹල  රක් 10ට ඩහ ළඩි භහසි කදහඹභක් රඵන යහඳහය මේ 

යමේ කීඹද තිමඵන්මන් කිඹරහ කදහඹේ ඵදු මදඳහර්තමේන්තුට 

ිණහිල රහ ඵරන්න. වන්දිමේ තිමඵන ඩඹට රුපිඹල  රක් 

10 කදහඹභක් තිබුණහට ඔවුන් රුපිඹල  රක් 10 කදහඹභක් 

තිමඵනහඹ කිඹරහ මඳන්නහද? අහිං, දුප්ඳත්, මඳොඩි 

යහඳහරිඹහ නඟහ සිටුවීමේ ළඩ පිළිමශක් තභයි අපි මශේ. 

අහිං, දුප්ඳත්, මඳොඩි යහඳහරිඹහ ලක්තිභත් යන්න අපි 

හිතුහ. ජීත් මන්න මය දයන, කර්ථිඹ ලක්තිභත් ය න්න 

මය දයන, කර්ථි ලමඹන් ඳවශට ළටිරහ සිටින ජනතහ 

ලක්තිභත් යවීමේ යහඳහයඹ නඟහ සිටුවීමේ හර්ඹ බහයඹ තභයි 

අද අපි සිදු යන්මන්. Food City එට සිඹඹට 15 ඵද්දක් 

ළහුහට, ඔවුන් රඵන රහබඹ  ඊට ඩහ ළඩි නළද්ද? Arpico Super 

Centre එට සිඹඹට 15 ඵද්දක් අපි වරහ තිමඵනහ. නමුත් 

Arpico Super Centre එට අපි සිඹඹට 15 ඵද්දක් ළහුහට, 

ඒහමේ තිමඵන කිරි පිටි විකුණන්න ඕනෆ ඒ කිරි පිටි ඳළේ එමක් 

වරහ තිමඵන මුදරට ඵ භභ කීමභන් යුතු කිඹනහ. Arpico 

Super Centre එ අයිති මනහට, Food City එ අයිතිහයඹහට, 

සුවිල  සුඳර් භහර්ේ එක් තිමඵන පුද්රඹහට කිරි පිටිරට 

එමවභ සිඹඹට 15 ඵද්දක් එක්හු යන්න ඵළවළ. කිරි පිටි 

ඳළේ එමක් ියරක්  වරහ තිමඵනහ. ඔවුන් රඵන රහබමඹන් 

තභයි ඒ සිඹඹට 15 රඵහ මදන්මන්.  

මේ හයණඹ තමුන්නහන්මේරහට මත්රුේ න්න ඵළරිද? 

ධනතුන් මනුමන් ථහ යනහද, නළත්නේ සුපිරි මමශ 

ළල  මනුමන්ද මේ භහජහදඹ කිඹහ න්නහ ඳක් ථහ 

යන්මන්? අන්තිභට අඳටත් "ධනහදී" කිඹරහ  මඵෝඩ් එක් 

වනහ. නමුත් අහිං, දුප්ඳත්, කුඩහ යහඳහරියින් මනුමන් 

අපි ලක්තිඹ රඵහ මදනහඹ කිඹන හයණඹ ඔඵතුභන්රහ භත 

තිඹහ න්න. මෝටි ණන් ල ලි වේඵ යන යහඳහය ජහර 

නයරට දළන් ඇවිල රහ තිමඵනහ. ඒ  හ මේ යමේ සිටින 

අහිං, දුප්ඳත් යහඳහරියින් සිඹලු මදනහ මේ නමොට 

කර්ථි ලමඹන් ඩහ ළමටියන් ඳතිනහ.  අන්න ඒ යහඳහය 

නඟහ සිටුවීමේ රිඹහදහභඹක් තභයි අපි කයේබ යරහ ති මඵන්මන් 

කිඹන හයණඹ භත තිඹහ න්න. අතළන මයදි හප්පුමන්  

භහඹට රුපිඹල  රක් 10 ඵඩු විකිමණනහ කිඹරහ ණන් 

වදරහ මඳන්නහ. නමුත් ඒ අඹ කදහඹේ ඵදු මදඳහර්තමේන්තුට 

ිණහිල රහ රුපිඹල  රක් 10 කදහඹභක් තිමඵනහඹ කිඹරහ 

මඳන්නහද? භහඹට රුපිඹල  රක් 10 කදහඹභක් 

තිමඵනහඹ කිඹරහ කදහඹේ ඵදු මදඳහර්තමේන්තුට ිණහිල රහ 

කිඹන යහඳහරියින් මේ යමේ ඉන්මන් කී මදනහද? ඔඵතුභන්රහ 

දුප්ඳත් යහඳහරිඹහ ළන හිතුමේ නළවළ. ඔඵතුභන්රහ මඹක් 

මදොයක් නළති ිය වහ ළන හිතුමේ නළවළ. විභල  වීයංල භවත්තඹහ 

ිණහිල රහ ඵෆන් කී මන් ඉසයවහ භව ඳහමර් pavement එමක් තභයි 

බුදිඹ ත්මත්. නමුත් අහිං ිය වහට ඇති න ප්රලසන මනුමන් 

විභල  වීයංල භවත්තඹහ ිණහිල රහ භව ඳහමර් බුදිඹ ත්මත් නළවළ. 

ඉසපිරිතහමල  ම් ත් නළවළ කිඹරහ විභල  වීයංල භවත්තඹහ 

ිණහිල රහ භව ඳහමර් බුදිඹ ත්තහද? අධයහඳනඹ ඩහමන ළටිරහ, 

ටි     යුන් ඳන්තිරට මදභේපිඹන් මභච් ය මුදරක් විඹදේ යනහ 

කිඹරහ විභල  වීයංල ිණහිල රහ භව ඳහමර් බුදිඹ ත්තහද? නළවළ. 

එතුභහ ිණහිල රහ භව ඳහමර් බුදිඹ ත්මත් ඵළන් කි මන්රහ ඉසයව  

භහධය න්දර්ලනරට විතයයි. එතුභන්රහ අහිං ිය සුන් 

මනුමන් ථහ මශේ නළවළ.  අද අපි මේ ය මේ අහිං සුළු 

යහඳහරියින් නඟහ සිටුවීභ වහ අලය රිඹහ භහර් 

න්නමොට මේ අඹ ෆ වනහ. ඒ තභයි කිඹන්මන් "වක්මක් 

බුදුරැස - මඵොක්මක් දඩ භස" කිඹරහ. ඔන්න ඕයි මඵොරු චිත්රඹ. 

අද යමේ ජනතහ දන්නහ, මභොක්ද මේ කිඹන්මන්; මභොක්ද 

මේ ථහ යන්මන් කිඹන එ. අපි විමලේමඹන්  කිඹනහ, අපි 

මේ කර්ථි ංර්ධනඹ මශේ, කර්ථි ලක්තිඹ රඵරහ දුන්මන් 

විලහර අභිමඹෝ භළද්මද් ඵ.  
 

ගු ප්රව්දන රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

What is your point of Order? 
 

ගු ප්රව්දන රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

රු අජිත් භහන්නප්මඳරුභ භළතිතුභහමන් භභ අවනහ 
ඔඵතුභහරහ -[ඵහධහ කිරීේ   

 

ගු අජි ක මළ්දනප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அேறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ප්රලසන අන විධිඹක් තිමඵනහ.  

 

ගු ප්රව්දන රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අයිමඹෝ! උත්තයඹක් මදන්න මෝ. අතය කිඹන්මන් නළතු 
උත්තයඹ මදන්න මෝ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ප්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහ, රීති ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් 
යන්න. 

 

ගු ප්රව්දන රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera 
වළන්හඩ්ත මන්න අතය කිඹන්න එඳහ. අපි අන 

ප්රලසනඹට උත්තය මදන්න.  
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගු අජි ක මළ්දනප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அேறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඳහර්ලිමේන්තු එනමොට නීතිඹ ඉමන මන එන්න. [ඵහධහ 

කිරීේ  අ ඵහරමඹක් විධිඹට වළසිමයන්මන් නළතු නීතිඹ ඉමන 

මන එන්න. ප්රලසන අන විධිඹක් තිමඵනහ.  ඳහර්ලිමේන්තු 

වයවහ ප්රලසනඹක් අවන්න.[ඵහධහ කිරීභක්  මේ රු බහ 

ළරණිමේ ප්රහමද්ය ඹ බහ ය න්න එඳහ. මේ රු බහ 

ළරණිමේ නය බහ ය න්න එඳහ. මේ ඳහර්ලිමේන්තු 

ය න්න. [ඵහධහ කිරීභක්   මේ රු බහ ළරණිමේ භර්වින් 

සිල හමේ යුද පිටිඹ ය න්න එඳහ. ඔඵතුභහ ළරණිමේ ඉන් 

කහට මේ උත්තරීතය ඳහර්ලිමේන්තු කිඹහ භත තිඹහ න්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , 2015 ර්ඹ තුශ භළතියණ 
මදක් ශහ. විලහර මුදල  ේබහයඹක් විඹදේ යරහ භළතියණ 

මදක් ශහ. අඳට අභිමඹෝ ඵහය  දුන්නහ. අද මේ මොල මරෝ 

රුපිඹල ලින් වදරහ  කිඹනහ, ණඹ ණන ළඩිමරහ කිඹරහ. 

ණඹ ණන ළඩිමරහ කිඹහ රුපිඹල ලින් වදරහ මඳන්නුහට භභ 

කීමභන් කිඹනහ, මඩොරර් එ ලක්තිභත් වුණ ඵ. 

මරෝමේභ currency rates, මරෝමේභ මුදල  අනුඳහත ඳවශට 

ළටුණහ. එතමොට අමප් ණඹ ණන ළඩියි කිඹහ මේ මොල මරෝ 

වදරහ මඳන්නුහ. වළඵළයි, ඒ විතයක් මනොමයි,  භභ විමලේමඹන් 

කිඹනහ, ඔඹ මොල මරෝ මොච් ය ෆ ළහුත් ඳසු ිණඹ හරමේ 

දුප්ඳත් ිය සුන්මේ ල ලිලින්, අහිං ිය සුන්මේ ල ලිලින් 

මේ යමේ මුදල  උඳඹන හණිජ කඹතන නඩත්තු කිරීභක් ශ ඵ. 

ඳසු ිණඹ අවුරුදු 5 තුශ රංහ ඵළංකු නඩත්තු යන්න අහිං 

ජනතහමේ ල ලි රුපිඹල  මෝටි 500ක් බහණ්ඩහහයමඹන් 

දුන්නහ.  

ඳසු ිණඹ අවුරුදු 5 හරඹ තුශ SriLankan Airlines 

කඹතනඹ ලක්තිභත් යන්න ගුන් ඹහනහක් දළපු නළති 

අහිං ිය සුන්මේ ඵත් එමන් ඵදු අඹ යරහ රුපිඹල  මෝටි 

2,688ක් දුන්නහ.  2014  භහින්ද යහජඳක් භවතහ අඹ ළඹ ථහ 

යනමොට  SriLankan Airlines කඹතනඹත්, Mihin Lanka  

කඹතනඹත් ලක්තිභත් යන්න භවජන මුදල  රුපිඹල  මෝටි 

2,190ක් දිඹ යුතුයි කිඹහ ප්රහල ශහ. රංහ  ජ මතල  නීතිත 

ංසථහ ඩහ  ළමටනමොට මතල  වන ිය වහ මනොමයි, 

ඵයිසිරඹක්ත් ඳහවිච්චි යන්මන් නළති අහිං ිය වහමේ 

ල ලි අයමන  රුපිඹල  මෝටි 11,564ක්  රංහ  ජ මතල  

නීතිත ංසථහ ලක්තිභත් යන්න දුන්නහ. ජහති ජරේඳහදන 

වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ලක්තිභත් යන්න, ඳයිප්ඳ තුය මඵොන 

අඹමේ ඳභණක් මනොමයි ඇමශන්, මදොමශන් තුය මඵොන 

ිය සුන්මේත් ඵත් ඳමතන් ල ලි අයමන රුපිඹල  මෝටි 

18,344ක්  ඳසු ිණඹ අවුරුදු ඳව තුශ දුන්නහ. රංහ විදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹ විදුලිඹ න්මන් ල ලිරට. විදුලිඹ ඳහවිච්චි යන්මන් 

නළති ිය සුන්මන් ල ලි අයමන, රුපිඹල  මෝටි 20,000ක්  

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ ලක්තිභත් යන්න කිඹරහ ඳසු ිණඹ 

හරමේ දුන්නහ. ඒ විතයක් මනොමයි, 2015දී ඔඹ මොල රන් ත් 

ණඹ  හ අඳට මන්න වුණු ණඹ මඳොලිඹ කීඹද?  රුපිඹල  

මෝටි 1,800ක්  ණඹ මඳොලිඹ ලමඹන් අඳට මන්න සිද්ධ 

වුණහ.  
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහට රඵහ දුන් හරඹ අහනයි.  

ගු අජි ක මළ්දනප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அேறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භට ත විනහඩි මදක් 

මදන්න ථහ අන් යන්න.  

ඒ විතයක් මනොමයි, ඔඹ මොල මරෝ මභොනහද මශේ? අපි 

වනහධහය දුන්මන් නළද්ද? භත තිඹහ න්න 2014දී භතද්ධි 

වනහධහය දුන්මන් රුපිඹල  මෝටි 1,504යි. නමුත් 2015දී 

රුපිඹල  මෝටි 4,000ක් භතද්ධි වනහධහය ලමඹන් දුන් ඵ 

භත තිඹහ න්න. අපි වනහධහය දුන්මන් නළත්මත් නළවළ. ඒයි 

භභ කිේමේ අමප් ඵල ටි විතයයි; විසිල   නළවළ කිඹහ. ඔඹ 

මොල රන්මේ  විසිල    විතයයි; ඵල ටි නළවළ. ඒයි අපි කිඹන්මන්. 

ඔඹ මොල මරෝ ෆ ළහුහට 2014 වනහධහය දුන්මන් කීඹද?  

රුපිඹල  මෝටි 1,504යි.  [ඵහධහ කිරීේ  නමුත්  2015 රුපිඹල  

මෝටි 4,000ක් අපි වනහධහය දුන්නහ. සිඹඹට 165ක් භතද්ධි 

වනහධහය ළඩි ශහ. මොවිඹහට මඳොමවොය වනහධහයඹ 

මන්න ඔඹ මොල මරෝ කීඹද දුන්මන්? රුපිඹල  මෝටි 3,180යි. 

ඒ අසමේ මොියස මුදලුත් තිබුණහ. නමුත් අපි රුපිඹල  ලතලින් 

රුපිඹල  මෝටි 4,957ක් මොවිඹහට මඳොමවොය වනහධහයඹ 

මන්න දුන්නහ.  සිඹඹට 55කින් ඒ ප්රභහණඹ ළඩි ශහ. එදහ 

යමේ ප්රහේධන විඹදභ තිබුමණ් රුපිඹල  මෝටි 45,958යි. අපි යමේ 

ප්රහේධන විඹදභ රුපිඹල  මෝටි 58,817ක් වළදුහ. අපි මනක් 

ශහ. වළඵළයි, අපි එක් පිළින්නහ. ඒ තභයි,  අමප් තිමඹන්මන් 

ළඩ විතයයි. අමප් විසිල  නළවළ; ද්මද් නළවළ; ළඩ තිමඵනහ. 

මභොද, අමප් අයමුණ භළතියණඹ මනොමයි. අමප් අයමුණ 

2020දී ඹවඳත් යටක් මේ යටට දහඹහද කිරීභයි. මඵොමවොභ සතුතියි. 
 

 

[தற.த. 3.27] 
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்மப, இன்த 

றற இரேரங் அமச்சர் சர்ப்தறத் வு தசனவுத் 

றட்டத்றன் குமநறப்தைப் தறமம  தரடர்தரண 

றரத்றல் ன்மணப் மதச அதறத்ற்கு ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தரள்றன்மநன்.   ணக்கு தொன்தை மதசற 

ஆளுங்ட்சற உதப்தறணர் அர்ள், நற க்ளுக்குச் 

சலதந்து ங்குது தரடர்தரக் கூதமறல், சன 

க்ளுக்கும் சர ங்ப்தடுரக் குநறப்தறட்டரர்.  

அம ரன் ன்மர தக்றன்மநன்; அது தத்துக்கு 

ணது றர்ப்மதத் தரறறக் றதம்தைறன்மநன்.   தணன் 

நரல், ன்ணரர் ரட்டத்றல் இடம்தததறன்ந றடம் 

தரடர்தர  ரன் ன்கு அநறந்ன்.  அங்கு ந்து தறமச 

தசனரபர்ள் இதக்றன்நரர்ள்.  இப்ததரளது க்ற 

மசறக்ட்சறறன் அமப்தரபமரடு மசர்த்து 6 மதர் 

அங்றதக்றன்நரர்ள்.  அங்கு இந்ச் சலதந்மப் தததற்கு 

றண்ப்தம் தரடுக்றன்நமதரது தறமச தசனரபர்பறடம் 

எத றண்ப்தம் தரடுக்மண்டும்.  அமமத்றல் க்ற 

மசறக் ட்சறறன் அமப்தரபரறடம் எத றண்ப்தம் 

தரடுக்மண்டும்.  அப்தடிக் தரடுத்ரல்ரன் லங்ள் 

ங்குறன்ந அந் 10 தக்ற் சலதந்து அந் நற க்மபச் 

தசன்நமடத்ம் ன்தமத் தரறறத்துக்தரள்றமநன்.  

மலும், வு தசனவுத்றட்ட உமறன்மதரது தைத்த்றல் 

அச்சறட்ட தன றட்டங்மப ரசறத்துக்ரட்டிணலர்ள்.  

றறமச்சர் ற லண்ட மர வு தசனவுத்றட்ட 

றடங்மப ரசறத்துக்ரட்டிணரர்.  ஆணரல், இன்த வு 

தசனவுத்றட்டம் றமநமற்நப்தட்டு ரன்கு ரங்ள் 
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தொடிமடந் றமனறலும் இன்தம் எத றட்டம் கூட 

ங்ளுமட தறமசங்பறல் மடதொமநக்கு றல்மன 

ன்தம ரன் இந்ச் சமதறல் தசரல்தக்தரள்ப 

றதம்தைறன்மநன்.  தணன்நரல், அந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் ன்ணரர், தொல்மனத்லவு ரட்டங்ளுக்குத் னர 

தத்ரறம் வீடுள் ட்டித்தரக் கூநப்தட்டது.  ஆணரல், 

இன்தமக்கும் ங்ளுமட ரட்டங்பறல் அரது 

டக்றலும் சரற, றக்றலும் சரற எத தணரபறக்குரற வீட்டுக் 

ரது ல் மத்ர ரன் அநறவுறல்மன; அவ்ரத 

டக்வுறல்மன.  ஆணரல், தத்றரறமபறல் இது தரடர்தர 

லண்ட ட்டுமள் ந்துதரண்டிதக்றன்நண.  அரது 

டக்கு, றக்றற்கு 65,000 வீடுள் தைணர்ரழ்வு அமச் 

சறணரல் ங்ப்தடவுள்பர அநறறன்மநன்.  ரன் இந் 

மத்றல் அந் 65,000 வீடுள் தரடர்தர ன்தமட 

தத்மச் தசரல்னமண்டும்.  ன்தமட தத்தன்நரல் 

அம ங்ளுமட க்பறன் தத்ரக் தரள்பனரம்.  

ங்ளுமட க்ள் ததரதத்துவீட்டுக்கு றண்ப்தம் 

தரடுக்றல்மன.   

லங்ள் அமத் வுதசய்து றபங்றக்தரள்ப மண்டும். 

தைணர்ரழ்வுக்குப் ததரதப்தரண அமச்சர் குநறப்தறடுறன்நரர் 

ததரதத்துவீட்டுக்கு க்ள் றண்ப்தறத்றதக்றன்நரர்ள் 

ன்த. ஆணரல், க்ள் வீடு மமதன்தரன் றண்ப் 

தறத்றதக்றன்நரர்மப ற, ததரதத்துவீட்டிற்கு றண்ப் 

தறக்றல்மன. ங்ளுமட க்ளுமட சூலுக்கு ற்ந, 

றந்ரப் தரறக்க்கூடி வீடுள்ரன் அர்ளுக்குத் 

மம. ஆணரல், இந் றடத்றல் தௌ அமச்சர் 

அர்ள் றண்டரரரண ஏர் அடகுதொமநமக் 

தரண்டிதக்றன்நரர். அரது டக்கு, றக்றலுள்ப 

அசறல் தறறறறள் ற்தம் டக்கு தொனமச்சர் உட்தட 

அமணதம் இந்ப் ததரதத்துவீட்டுக்கு றர்ப்தைத் 

தரறறத்தும், அமம அமச்சர்  மடதொமநப்தடுத்து 

ரச் தசரல்றநரர். ரன்மரன்நறத்ணர அல்னது 

அதமட ட்சறத் மனரறன் அநறவுமக்ம அர் 

அமச் தசரல்றன்நரர ன்த தரறறல்மன. ணக்கு இறல் 

எத சந்மம் இதக்றன்நது. இந்ப் ததரதத்துவீட்டின்தோனம் 

க்ள் தன் தததமறட, உங்ளுமட ட்சறக்கும் 

உங்ளுமட அமச்சுக்கும் உங்ளுமட மனமத்துத் 

றற்கும் இறல் அறர தரணம் தம் ன்தம ரன் 

இந் மத்றல் தசரல்தக்தரள்ப றதம்தைறன்மநன். ங்ளு  

மட க்ள் த்த்த்ரல் தரறக்ப்தட்டர்ள்; குடும்த 

உநவுமப இந்ர்ள்; தசரத்துக்மப இந்ர்ள். 

அர்ளுக்கு இந்ப் ததரதத்துவீட்மடக் தரடுத்து 

"உங்ளுக்கு வீடு ந்துறட்மடரம்" ன்த தசரல்த அர்மப 

ரற்நறறட்டு எவ்தரத வீட்டுக்ரண 21 இனட்சம் தௐதரய் 

தத்றல் லங்ள் வ்பம அததறக்ப் மதரறன்நலர்ள் 

ன்தம தபறப்தமடரச் தசரல்ன மண்டும். 

ங்மபமர ங்ளுமட க்மபமர ரற்நறறட்மடர 

தன்த லங்ள் றமணக்ரலர்ள்! இறல் உள்ளுக்கு வ்பவு 

தம் தரறரநப்தட்டது ன்தம லங்ள் இந்ச் சமதறல் 

தசரல்ன மண்டும் அல்னது இம லங்ள் தபறறலும் 

தசரல்னனரம்.  

ங்ளுமட தறமசத்றல் ங்ள் றழ் க்ளுக்கு அலற 

இமக்ப்தட்டமதரது க்ள் றபர்ச்சறரன் டந்து. 

அரது க்ள் மதரரட்டம்ரன் இனங்மறல் 

மடததற்நது. 2009ம் ஆண்டு ஆத்ப் மதரரட்டம் தௌணறத் 

தறன்தை மதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டர்மபப் தைணர்ரழ்றற்கு 

அதப்தறணரர்ள். ஆணரல், தைணர்ரழ்வு அபறக்ப்தட்ட 

மதரரபறள் லண்டும் இன்த மது தசய்ப்தடுறன்நரர்ள். 

இது ந் மறல் றரம்? குற்நம் தசய்ர் ன்த லங்ள் 

தறர் அந்க் குற்நத்றற்ரப் தைணர்ரழ்வு ததற்ந தறன்தை 

லண்டும் தைணர்ரழ்வுக்கு அதப்தப்தடுறநரர? ன்ண 

அடிப்தமடறல் அர்மபக் மது தசய்றன்நலர்ள்? 

ன்தம 65,000 வீட்டுத்றட்டத்துக்குப் ததரதப்தரண தௌ 

தைணர்ரழ்வு அமச்சர் அர்ள் ங்ளுக்குத் தபறவுதடுத் 

மண்டும். தைணர்ரழ்வு அபறக்ப்தட்டு றடுமன 

தசய்ப்தட்ட அந்ப் மதரரபறமப லண்டும் ன் லங்ள் 

மது தசய்றன்நலர்ள்? தைணர்ரழ்வு அபறக்ப்தட்ட 

மதரரபறள் மது தசய்ப்தடுமத் றழ்த் மசறக் 

கூட்டமப்தை ன்மரக் ண்டிக்றன்நது ன்தம இந்ச் 

சமதறமன ரன் தசரல்தக்தரள்ப றதம்தைறன்மநன்.  

மகு ேணரறதற அர்ள் ரட்ட அதறறதத்றக் குள 

இமத் மனர் பர அந்ந்ப் தறமசத்றன் ட்சறமபச் 

மசர்ந் தரரளு ன்ந உதப்தறணர்மப றறத்றதக்றன்நரர்.  

ஆணரல், ன்ணற ரட்டத்றல் தப சுரறரன் 

அர்ள் ஏர் இமத் மனர றறக்ப்தட்டு 

இதக்றன்நரர். அர் ங்றதந்து ந்ரதன்த 

தரறறல்மன. அர் ன்ணறப் தறமசத்மச் மசர்ந்ல்னர்; 

அர் ன்ணறத் மர்ல் தரகுறறல் மதரட்டிறடவுறல்மன. 

ங்ளுமட ன்ணறப் தறமசத்றற்குச் சம்தந்றல்னர 

எதம ப்தடி லங்ள் அங்கு தறமசசமத 

இமத்மனர றறப்தேர்ள்? உங்ள் ட்சறம 

பர்ப்தற்ர? அல்னது ங்மப அடக்குற்ர? லங்ள் 

இவ்ரத தசய்து  ேணரற்ந எத தசல்! 

அமச்சம அந்ஸ்துள்ப அமச்சர்  நறசரட் தறத்லன் 

அர்ள் ன்ணறப் தறமசத்றல் இமத் மனர 

இதக்றன்நரர். அர் ரமணச் சறன்ணத்றல் மதரட்டிறட்டர். 

அடுத்தொமந ந்ச் சறன்ணத்றல் மதரட்டிறடுரர் ன்த 

அதக்ம தரறரது. [இமடதௌடு]  றல் 

மதரட்டிறடப்மதரறன்நலர்ள்?  

 
ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
அந் மம் தசரல்றன்மநன்.  

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அமத்ரன் ரன் தசரல்றன்மநன். அதக்ம தரறரது. 

மதரணதொமந தற்நறமனச் சறன்ணத்றல் மதரட்டிறட்டீர்ள்! 

இப்ததரளது ரமணச் சறன்ணம்! அடுத் தொமந ப்தடி ன்த 

தரறரது. [இமடதௌடு]  உங்ளுக்குத் தரறரது.  

அங்கு அமச்சர் எதர் இதக்றநரர்; அந் இடத்மப் 

தறறறறத்துப்தடுத்துறன்ந சுந்றக் ட்சறப் தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்ள் இதக்றநரர்ள். றழ் மசறக் கூட்டமப்தைப் 

தரரளுன்ந உதப்தறணர்ளும் இதக்றநரர்ள். இப்தடி 

இதக்கும்மதரது, அமச்சர் சுரறரன் அர்ளுக்கும் 

ன்ணறத் மர்ல் ரட்டத்துக்கும் ன்ண சம்தந்ம் இதக் 

றன்நது? உங்ளுமட ட்சறம பர்ப்தற்ர டுத் 

டடிக்மரத்ரன் ரன் இமணக் ததுறன்மநன்.  

அடுத்து, இன்த ம ரம் 05ஆம் றறரகும். 2009ஆம் 

ஆண்டு ம ரம்ரன் ஏரறனட்சத்துக்கும் மற்தட்ட  ங்ளு 

மட க்மப த்த்த்றன்தோனம் அசரங்ம் தரன்த 

குறத்து. 2009ஆம் ஆண்டின் இன்மந ரபறல்கூட, 

தல்னரறக்க்ரண க்ள் இநந்றதப்தரர்ள். அவ்ரத 

இநந்ர்ளுக்குரற துக் றணம் ம ரம் 18ஆம் றற 

அதஷ்டிக்ப்தடுறநது. ந் ரட்டிலும் இப்தடி ஏர் 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

இணத்மக் தரடூரக் தரன்நறதக்ரட்டரர்ள். அப்தடிக் 

தரடூரக் தரன்ந ரட்பறல் என்தரன் ம ரம் 

05ஆம் றற. இன்த  தரரளுன்நத்றல் ணக்குப் மதச மம் 

றமடத்தும் ன்தமட குநறப்மதட்டில் ம ரம் ன்த 

ளதும்மதரது,  ங்ளுமட க்ள் வ்பமர தரடூ 

ரக் தரமனதசய்ப்தட்ட அந் றழ்வுள்ரன்  ணறல் 

மரன்நறண.  

இப்தடிதரத மனரண, தரடூரண, சர்மச 

றளறங்ளுக்கு அப்தரற்தட்ட தொமநறல் ங்ளுமட 

க்மபக் தரன்த குறத் அசு அற்குத் க் தறமனச் 

சரறரண மத்றல் தசரல்ன மண்டுதன்த ரன் மட்டுக் 

தரள்ப றதம்தைறன்மநன்.  

த்த்த்றல் ரரல் ஆக்ப்தட்மடரர் தரடர்தரண 

த றசரம தொடிந் தறன்ணர், லண்டும் றசரம 

மடதததறன்நது. தரறக்ப்தட்ட க்ள் ன்தமட 

உநவுள் ன்ந ரலறறல் ரன் உங்ளுக்கு எத றடத்மச் 

தசரல்தக்தரள்ப றதம்தைறன்மநன். ரரல் மதரண 

உநவுளுக்கு லங்ள் தசரல்றன்ந தறல்ள் ன்ண? 7 

தடங்ள் தொடிமடறன்ந றமனறலும் உங்ளுமட 

றசரமள் இன்ணதொம் தொடிறல்மன. அர்ளுக்கு ன்ண 

டந்து ன்ந உண்மம உங்பரல் ன், ண்டுதறடிக் 

தொடிரல் இதக்றன்நது? இண்டு றணங்ளுக்கு தொன்தை 

இந்ப் தரரளுன்நத்றல் டந் சண்மடக்கு இன்த ரமன 

லர்ப்தை ங்ப்தட்டுறட்டது. ஆணரல், 2009ஆம் ஆண்டு 

ரரல் ஆக்ப்தட்ட உறர்ளுக்கு இன்தம அசரங்ம் 

தறல் தசரல்னறல்மன. இந்றத் றமப்தடங்பறல் 

தசரல்துமதரன 'ரறர' ரறரறத்ரன் இந் றடதொம் 

இதக்றன்நது. இந் அசரங்ம் ரரல் ஆக்ப்தட்மடரர் 

சரர்தறல் தசரல்றன்ந ததரற ன்ண? அர்ள் ரரல் 

மதரண ங்ளுமட தறள்மபள், ன்ரர் இதக்றன் 

நரர்பர, இல்மனர? ன்த தரறரல் அங்னரய்க்றன்ந 

எத தரறரத றமன ரப்தடுறநது. அர்ளுமட 

ரழ்ரரத்ம, தறள்மபபறன் ல்றம, குடும்தத்மக் 

தரண்டுடத் தொடிர தரணற்ந ன்மரலும் அந்க் 

குடும்தங்ள் வ்பமர ஷ்டப்தடும ரங்ள் றணதொம் 

தரர்த்துக்தரண்டிதக்றன்மநரம்.  

வு தசனவுத்றட்ட றரத்றல் ரன் மத்மதரது 

கூநறறதந்மன் ரரல் ஆக்ப்தட்மடரதமட குடும்தங் 

ளுக்கும் அசறல் மறளுக்கும் அர்ள் றதம்தறதம் 

ம ரழ்ரரம் ங்ப்தட மண்டும் ன்த. ஆணரல், 

வு தசனவுத்றட்டத்றல் குநறப்தறடப்தடர மறல் இந் 

ம ரம் 2ஆம் றற VAT த் றடீதண அறரறத்றதக் 

றன்நலர்ள். ஆணரல், வு தசனவுத்றட்ட றரத்றன்மதரது 

மக்ப்தட்ட றடங்ள் அரது த்த்த்ரல் தரறக்ப் 

தட்ட க்ளுமட ரழ்ரரம் சம்தந்ப்தட்ட றடம், 

உங்பரல் ரரனரக்ப்தட்ட உநவுபறன் 

குடும்தங்ளுமட ரழ்ரரம் தற்நற றடம் ன்த 

ற்தக்கு ன்ண தறல் அபறத்றதக்றன்நலர்ள்? துவுறல்மன! 

அந் றடத்மக் மத்ரல் லங்ள் ல்னரதம் தபணம் 

சரறப்தேர்ள்! இப்தடிதரத சூழ்றமனறல் ங்பரல் ப்தடி 

உங்ளுடன் இமந்து மதரதொடித்ம்? ன்த ரன் 

மட்டுக்தரள்ப றதம்தைறன்மநன்.  

இன்த அறரமனறததந்து ன்ணரர் ரட்டத்றல் 

மதரக்குத்துச் சமதக்குச் தசரந்ரண தஸ்ள் துவும் 

ஏடறல்மன. இதுர உங்ளுமட ல்னரட்சற? உங்ளுமட 

ல்னரட்சற ங்ம? ங்ளுமட அமச்சர் தரர், 

இதப்தரர், மதரரர். அங்கு ன்ண டக்றன்நது ன்மந 

தரறரது. அமர ரன் அங்கு மதரகும் மமபறல் அர் 

றத்றம தசய்துதரண்டுரன் இதப்தரர். "இன்த ன்ணரரறல் 

தஸ்ள் ஏடறல்மன; ங்ளுமட றரத்துக்கு இன்தம் 

தஸ்ள் றல்மன" ன்த தரடசரமன ரர்ள் இன்த 

அறரமன ன்ணறடம் தரமனமதசறறல் தசரன்ணரர்ள். 

"அங்கு தறஷ்ரறப்தை இடம்தததறன்நது; லங்ள் ரது எத 

ரணத்றல் நற தரடசரமன தசல்லுங்ள்" ன்த ரன் 

தசரன்மணன். [இமடதௌடு] இன்த ன்ணரர் ரட்டத்றல் எத 

தஸ்மளம் ஏடறல்மன. அங்கு strike! இதுர உங்ளுமட 

ல்னரட்சற? "ங்ளுமட றரத்துக்கு இன்த தஸ் 

றல்மன;   தத்து றமனர லற்நர் தூம் ரங்ள் வ்ரத 

மதரது?" ன்த  வீறறல் றன்த தரடசரமன ரர்ள் 

ற்தம் ததற்மநரர்ள் ணக்குத் தரமனமதசறதோனம் 

அநறறத்ரர்ள்.  

அமச்சர்ள் அததறக்றன்ந சலுமமபமர அல்னது 

அர்ளுக்குரற றந் அசறமனமர ரங்ள் மட் 

றல்மன. த்த்த்ரல் தரறக்ப்தட்ட து க்ளுமட 

ரழ்ரரத்மத்ம் ங்மப ரங்மப ஆளுறன்ந றர் 

ளுமட தபரண  இதப்மதத்ம்ரன் மட்றன்மநரம். 

மத ரடுபறல் இல்னரதரன்மந ரங்ள் மட்றல்மன. 

தன ரடுபறல் அவ்ரநரண தொமநமள் இதக்றன்நண.  

றந் ரேதக்ஷ அசரங்த்மக் குமந கூநறக்தரண்டு, 

அர் தசய்மப் தறமதன்த தசரல்தக்தரண்டு 

உங்ளுமட அசரங்ம் சரறர டக்றன்நதன்த லங்ள் 

றமணக்க் கூடரது. 2009ஆம் ஆண்டு த்த்ம் தொடிமடந்து; 

றந் ரேதக்ஷ ண்ம தொத்றட்டரர்.  ஆணரல், இன்த 

லங்ள் அங்கு தறன்நலர்பர?  அல்னது உங்ளுக்கு 

ங்பது தறமசங்பறல் மடதததது தரறறன்நர? 

ன்தது ணக்குத் தரறறல்மன.  தணன்நரல், இன்த அங்கு 

தற்தக்க்ரண க்ர்பறல் இரட தொரம்ள் 

றந்ர அமற்குரற மமனத்றட்டங்ள் மடததத 

றன்நண. இது தற்நற 'தட்ேட்'டில் குநறப்தறடப்தட்டர 

ணக்குத் தரறறல்மன. தொல்மனத்லறல் 'மரத்தர தொரம்' 

றந் தொரர ரற்நப்தடுறன்நது.  ரன் 3 றணங்ளுக்கு 

தொன்தை அங்கு தசன்த தரர்மறட்மடன். அங்கு றந் 

இரட தொரம்ள் அமக்ப்தடுறன்நண. த்த்ம் 

தொடிமடந்துறட்டதன்த லங்ள்ரமண தசரன்ணலர்ள்.  

அப்தடிரணரல் இப்மதரது ன், இவ்பவு இரட 

தொரம்ள்? 400 க்தக்கு மற்தட்ட றனப்தப்தறல் இரட 

தொரம்மப அமப்தன் மரக்ம் ன்ண? ததரதஸ் 

றமனங்ளும் இதக்றன்ந அந் ரட்டத்றல் ஏரறத 

இரட தொரம்ள்ரன் இதக்னரம்.  

அமமத்றல் தற்தக்க்ரண க்ளுமட 

றசரம் தசய்றன்ந றனங்ள், க்ள் லன்தறடிக்குச் 

தசல்றன்ந தரமள் ற்தம் அர்ளுமட டற்மப் 

தறமசங்ள் ன்தற்மந உள்படக்ற  இரட தொரம்ள் 

அமக்ப்தட்டு இன்த அது அறத்ர் தரதுரப்தை னம் 

ன்த குநறப்தறடப்தடுறன்நது. சண்மட தொடிமடந்துறட்ட 

தறன்ணர் அறத்ர் தரதுரப்தை னத்ம மத்து லங்ள் 

ன்ண தசய்ப்மதரறன்நலர்ள்? அறத்ர் தரதுரப்தை 

னதன்த கூநற, அறல் தன்தகுற க்மபக் குடிமற்ந 

தொடித்தன்த லங்ள்  தற்ணவு ரமண்டரம். அற்கு 

ரங்ள் ந்மறலும் அதறக் ரட்மடரதன்த கூநற, 

றமடதததறன்மநன்.  ன்நற.   

1707 1708 

[රු ඉ.  හල ස  ර්භරනහදන් භවතහ  
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ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , විමලේමඹන්භ අද දමේ 

අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් ය තිමඵන  ඳරිපය ඇසතමේන්තු 
ේඵන්ධමඹන් රු බහමේ  හච්ඡහ යන මේ අසථහමේදී 

යජඹ  මඹෝජනඹ යියන් විඹබහය අභහතයයඹහ මවෝ මනත් 
 කියුතු අභහතයයඹකු මේ රු බහමේ හිටිඹහ නේ අපි 
න්මතෝ නහ. නමුත්, මේ බහ ළඵ තුශ එළ  මදඹක් 

මඳමනන්න නළවළ. භමේ ියත්ර රු එේ.එල .ඒ.එේ. හිසබුල රහ යහජය 
අභහතයතුභහ තභයි සිටින්මන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , යමේ මරයභඹ තත්ත්ඹ මද 

ඵරන විට අද  යමේ කර්ථිඹ ඩහ ළමමේ තත්ත්ඹක් අපි 
දකිනහ. එඹ සිදු න්මන් මමේද කිඹන එ ේඵන්ධමඹන් අපි 

මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ථහ යනහට ඩහ, රංහ මද්ලඳහරන 
ඉතිවහමේ අපි දළපු නළති මද්ල , අවපු නළති මද්ල  අද සිදු 
නහ. හභහනයමඹන් කණ්ඩුක්-යජඹක්- තභන්මේ අඹ ළඹ 
ඉදිරිඳත් යරහ ඒ අඹ ළඹ තුළින් මේ යමේ ජනතහ, මේ යමේ 

යහඳහරිඹහ ප්රතිරහබ රඵන මොට ඒ රඵන ප්රතිරහබ ළන මුද්රිත 
භහධය තුළින් දළන්වීේ ඳශ යරහ  මඵොමවොභ තුටින් ජනතහට ඒ 
ඳණිවුඩඹ රඵහ  මදනහ අපි දළරහ තිමඵනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභ , දළන් මභොක්ද සිදු මරහ තිමඵන්මන්?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , 2016.05.05 ළ  

බ්රවසඳතින්දහ "රංහදීඳ" පුත් ඳමත්  මභළ  දළන්වීභක් ඳශ 
මරහ තිමඵනහ,   

"VAT? (එතු ශ අඹ භත ඵද්ද)"  

මේ ඉදිරිඳත් ය තිමඵන්මන් වුද?  අං 04 ඒ, ංකයහජ 

භහත, භවනුය ඹන ලිපිනමේ වන් ඒහඵද්ධ මශ ංේ 
එමුතු.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , එභ දළන්වීභ ඹටමත් අවරහ 
තිමඵනහ, " 2016 භළයි භ 02 ම දහ සිට දිනට මශහභ 
රුපිඹල  33,333.33ක් නේ VAT ඵදු ලමඹන් සිඹඹට 15%ක් 
මවිඹ යුතු ඵ ඔඵ දන්නහද?" කිඹරහ.   තත් රුණු කිහිඳඹක්  
අහනමේ අවරහ  තිමඵනහ, "මභභ සිඹල ර වමුමේ ඔඵමේ 
යහඳහයඹ ඳත්හ මන ඹහ වළකි ද?" කිඹරහ. අද මේ යමේ 
යහඳහරිඹන් ඳත්මරහ තිමඵන තත්ත්ඹ මද ඵරන්න.  

එේ.එල .ඒ.එේ. හිසබුල රහ යහජය ඇභතිතුභහ මේ ළන දන්නහ. 
එතුභහ මඵොමවොභ ළඩ යපු ඇභතියමඹක්.  එතුභහමේ ප්රමද්ලමේ  
අද මුසලිේ ප්රජහමේ ප්රඵර යහඳහරිඹන් සිටිනහ. භහ  මඹෝජනඹ 
යන ම් රුර, ළුතය ප්රමද්ලරත්, එතුභහ  මඹෝජනඹ යන 
ප්රමද්ල රත් විලහර  යහඳහරිඹන් සිටිනහ. ඒ අඹ මද්ය ඹ 
යහඳහරිඹන් වළටිඹට තභන්මේ යහඳහයමේ  දිනට මමශහභ 
රුපිඹල  33,333.33ක් නේ  VAT ඵදු ලමඹන් සිඹඹට 15ක්  
මවිඹ යුතු  නහ. එතමොට ඔවුන්මේ යඳහය මේ  VAT ඵද්දට 
අයිති වුණහභ මේ යහඳහයරට ඹන ඹන ර මභොක්ද? මේ 
තභයි අද ඇත්ත තත්ත්ඹ.  යහඳහරිමඹෝ එමවේ පිටින්භ අද 
අයණ තත්ත්ඹට ඳත් මරහ තිමඵනහ. ඒයි භභ කිේමේ, 
රංහමේ ඳශමුම  තහට මමශ ංේ තභන්මේ යහඳහය 
යමන ඹන්න ඵළවළ කිඹරහ  එට එතු මරහ තිමඵනහ 
කිඹරහ. ඔවුන් තභන්මේ අතින් මුදල  විඹදේ යමන රංහමේ 
ප්රඵර භහධයඹක් න "රංහදීඳ" ඳත්තමර්  දළන්වීභක් ඳශ යරහ 
තිමඵනහ, මභභ අර්බුදහරී තත්ත්මඹන් ියදීභට 
යහඳහරිඹන්මේ අදවස මඹොමු යන්න කිඹරහ.   

මේ ඹව ඳහරන කණ්ඩු මන එන්න, භළතියණ මඳෝසටර් 
වන්න භවය මරහට මේ යහඳහරිඹන්මනුත්  උදේ 

රළබුණහ.  ඒ අඹ උදවු ශහ. ඇයි?  තිබුණු කණ්ඩුට ඩහ මවො 

අලුත් කණ්ඩුක්  වදහ න්න ඕනෆයි කිඹරහ.  ඳළළති කණ්ඩුමේ 
ළරැදි තිමඵනහ කිේහ;  මවොයේ තිමඵනහ කිේහ;  දණ, 
ං හ තිමඵනහ කිඹරහ කිේහ;   ඇභතිරු ළඳ විඳිියන්  අඹහමල  
ල ලි විඹදේ යනහ කිඹරහ කිේහ.   ඒ   හ එභ යහඳහරිඹන් 

හිතුහ, ඇභතිරු ළඳ විඳිනහ නේ ළඳ අඩු යන්න ඕනෆ, දණ 
ං හ තිමඵනහ නේ ඒහ නළති යන්න ඕනෆ කිඹරහ.  ඹව 
ඳහරනඹක් යටට මදන්න ඕනෆ, අය අඹහමල  ඹන ල ලි ටි භවහ 

බහණ්ඩහහයඹට ිණහිල රහ යමේ සිඹලුභ මදනහභ ලක්තිභත් මන්න 
ඕනෆ, යහඳහරිඹහමන් ඵදු වන එ  අඩු මන්න ඕනෆ කිඹරහ. 
ඒ  හ යහඳහරිඹහ ල ඳනහ ශහ, "අමන්! භක් නළවළ, අපි 

මොමවොභ වරි  ඹව ඳහරන කණ්ඩුක් මන එන්න ඕනෆ" යි 
කිඹරහ. මනහහ ඹව ඳහරන කණ්ඩුක්. ඹව ඳහරන කණ්ඩු 
 මේන්න ල ලි විඹදේ යපු යහඳහරිඹහටභ අද සිද්ධ මනහ, 

තභන්මේ යහඳහයඹ රැන්න ඹව ඳහරන කණ්ඩුට විරුද්ධ 
මමශ දළන්වීේ දභන්න. ඒ තයභට මේ කණ්ඩු ජනතහට අත් 
යරහ තිමඵන ඉයණභ තභයි අද අඳට මඳමනන්මන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අපි දන්නහ, හභහනයමඹන් 

කණ්ඩුක් ඵරඹට ඳත් වුණහභ ඒ කණ්ඩුමේ වළකිඹහ ව 

මනොවළකිඹහ තිමඵන්මන් ඒ යමේ කර්ථිඹත් එක් ඵ; යමේ 

ංර්ධනඹත් එක් ඵ. මේ කණ්ඩු ඵරඹට ඳත් මන්න 

ඉසමල රහ කිේහ, මේ හර හනු ඇතුශත අමප් යට 

සුයපුයඹක් ඵට ඳත් යන්න පුළුන් කිඹරහ. අමප් යට මේ 

තිමඵන ප්රලසනලින් ඉත් යරහ සුයපුයඹක් ඵට ඳත් යන්න 

පුළුන් කිඹරහ කිේහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මේ 

කණ්ඩුමේ ඹ දළනට අවුරුද්දයි භහ 4යි. කණ්ඩුක් වළටිඹට 

භවහ බහණ්ඩහහයඹ කදහඹේ රඵන්න ඕනෆ. එතමොට විඹදේ 

ඳළත්ත මනභ ඵරන්න ඕනෆ. කදහඹේ ළඩි කිරීමේ භහර් ළන 

මභොනහද ථහ මශේ? රු මජෝන් අභයතුං භමේ ියත්ර ං හය 

ඇභතිතුභහ රු බහට කපු එ මවොයි. මභතුභහමේ විඹට 

එන්න ඉසමල රහ භභ මේ මද් කිඹන්න ඕනෆ.  

අපි දළක්හ, ඹවඳහරන කණ්ඩුමන් කිේහ, ජඳහනමඹන් 

තභයි රංහට ළඩිපුයභ හවන කනඹනඹ යන්මන් කිඹරහ. එභ 

 හ ජඳහනමඹන් හවන කනඹනඹ යනහ මනුට  රංහමේ 

කුරුණෆර දිසත්රික්මේ Volkswagen company එක් දහනහ 

කිේහ. භට භතයි, මුළු යමේභ රැකිඹහ ප්රභහණඹ ඳළවළදිලි යරහ 

මඳන්නු වළටි. මභච් ය රැකිඹහ ප්රභහණඹක් වේඵ මනහ කිේහ. 

එතමොට අඳට Volkswagen හර් එ අඩුට න්න පුළුන් 

කිේහ. ජඳහනමඹන් මන්නහට ළඩිඹ අමප්භ යමේ තභයි 

 සඳහදනඹ මන්මන්. ඒ ළන තීයණඹට  ඇවිල රහ තිමඵන්මන් 

කිඹරහ කිේහ. රඳහහිනී විහදරදී ක හර්ඹ වර් ද සිල හ 

ඇභතියඹහ කිේහ, වරිඹටභ ත තිඹකින් මේ company එ 

ඳටන් න්නහ කිඹරහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භභ 

අවනහ, Volkswagen company එ මමේ මතත්, 

Volkswagen buffer එක්ත් රංහට මනළල රහ තිමඵනහද 

කිඹරහ. මේ කදහඹේ ළඩි කිරීමේ ළඩ පිළිමශද? නළවළ. අපි 

අවනහ, අවුරුද්දයි භහ වතයට company එක් මනොමයි, 

company එක් මේ යට තුශ සථහපිත යනහ නේ ඒ company 

එමක් අත්තිහයභ දභපු තළනක් කිඹන්න කිඹරහ. එමවභ 

අත්තිහයභක් දභපු එ දිසත්රික්ඹක් කිඹන්න. අඩු හමණ් භමේ 

ියත්ර මජෝන් අභයතුං ඇභතියඹහමේ ේඳව දිසත්රික්මේ 

තිමඵනහද? නළවළ.  
 

ගු මොශළ්ද ර කල කම ක මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ம) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

තිමඹන ඒහත් රනහ.   
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

භමේ ියත්ර මජෝන් අභයතුං ඇභතියඹහ තිමඹන එත් 
රනහ. වළඵළයි ඉතින් මවො මමනක්. මවො ඇභතියමඹක්. 
මළින් ළඩ යන භභ මඵොමවෝභ රු යන ඇභතියමඹක්. 

තමුන්නහන්මේ මභතළන ප්රලසනඹ ළන ඵරන්න මනහ, රු 
ඇභතිතුභ . මභොක්ද ප්රලසනඹ? තමුන්නහන්මේ ඵරන්න, මේ 
VAT එත් එක් ං හය යහඳහයඹ ඩහමන ළමටන වළටි.  

 

ගු මජෝ්ද අමරතුංග මශතළ (වංචළරක වංලර්ධන ශළ 
ක්රිවහිනයළනි ණගමික ක යුතු අමළතයතුමළ වශ ඉඩේ 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு மேரன் அதுங் - சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற 

ற்தம் றநறஸ் ச அலுல்ள் அமச்சதம் ரற 

அமச்சதம்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
වළභ භහමභ අමප් ප්රතිලතඹ ළඩි මරහයි තිමඵන්මන්. 
 

ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මඵොමවෝභ මවොයි. ඔඵතුභහ මභන්න මේත් අද කිඹන්න. 
භභ දළන් ඔඵතුභහට මේ ඳත්තයඹ ඳහර්ලිමේන්තු  රධහරිමඹක් 
අමත් එන්නේ. ඔඵතුභහ මේ කිඹන්න. එතමොට මේ VAT 
එට අයිති මන්මන් මොමවොභද කිඹරහ දළනන්න පුළුන්. 
දට රුපිඹල  33,000ක් කදහඹේ රඵනහ නේ, මේ VAT එට 
අයිති මනහ. එතමොට මද්ය ඹ ං හය යහඳහයමේ  ඹළමරන 
භනුසඹහට අත්න ඉයණභ ළන ඔඵතුභහ මොඹහ ඵරන්න. 
ඔඵතුභහ දන්නහ, ං හය යහඳහයඹ භහ 12භ අමප් යමේ 
රිඹහත්භ මන්මන් නළවළ කිඹරහ. අමප් යමේ උඳරිභ ලමඹන් 
භහ 4ක් තභයි ං හය යහඳහයමඹන් වේඵ යන්න පුළුන් 
මරහ තිමඵන්මන්.  

 

ගු මජෝ්ද අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு மேரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ ඒ හරමේ. දළන් ඒ මනස මරහ.  
 

ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඒ කිඹන්මන් දළන් මේන්මන් මනභ අලුතින් වදහපු සුද්මදොද? 
මනභ අච්චු දහපු සුද්මදොද?  

 

ගු මජෝ්ද අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு மேரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
භළදමඳයදිිණන් එන්මන්. 
 

ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඒ කිඹන්මන් ඔඵතුභහමේ ඳළත්තට විතයයි එන්මන්. මේ 
ඳළත්තට එන්මන් නළති ඇති.[ඵහධහ කිරීභක්  භට මරහ 
මනළල රහ මඳන්න්න මෝ භළදමඳයදිිණන් එන එ සුද්මදක්.  

 

ගු මජෝ්ද අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு மேரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
චීනමඹන් එනහ. භළදමඳයදිිණන් එනහ. ඉන්දිඹහමන් එනහ.  

ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රු ඇභතිතුභ , ංයහ මල න අනු මනොමයි, 
මඳොමශොමේ ඳඹ වරහ ථහ යන්න. රු හියණී මරොකුමේ 
භන්ත්රීතුභහ දළන්  මේ රු බහමේ ඉන්නහ. එතුභහත් ං හය 

ඇභතියඹකු මරහ හිටිඹහ. මේ ඉන්මන් ඒ යහඳහයමේ  ඹළමරන 
හිටපු ඇභතියමඹක්. එතුභහමන් අවන්න අද ං හය 
යහඳහයමේ තත්ත්ඹ. මේ ඉන්මන් ං හය යහඳහයඹත් එක් 

ේඵන්ධ මච්  භන්ත්රීයමඹක්. එතුභහමන් අවන්න තත්ත්ඹ. 
ඔළු විතයක්  න්න එඳහ. ගුන්මතොටුමඳොශට ිණහිල රහ එළිඹට 
එන ඔළු විතයක්  න්න එඳහ. භත තිඹහ න්න. [ඵහධහ කිරීභක්  
තමුන්නහන්මේ ං හය ඇභතියඹහ විධිඹට මොඹහ ඵරන්න, 

භළදමඳයදිිණන් මනොමයි, ඵංේරහමද්ලමඹන් ඉන්දිඹහමන් එන කී 
මදමනක් නළත කඳසු ඒ යටට ඹනහද, නළද්ද කිඹරහ මොඹහ 
ඵරන්න. ඔවුන් නළමනහිය ඳශහමත් කුඹුරුර මොඹේ ඳනහ. 

හිසබුල රහ ඇභතිතුභහ මොඹහ ඵරන්න.  

අද ං හයඹන් වීහරට ඇවිල රහ මේ ඳළත්මත් මොඹේ 
ඳනහ. ඒ තත්ත්ඹට අද යට ඳරිර්තනඹ මරහ තිමඵනහ. එ 

ඳළත්තකින් අමප් යමේ ිය සසුන්ට, ේරුන්ට ජීත් මන්න 
ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති මරහ තිමඵනහ. මභොද, 
ඵංේරහමද්ලමඹන්, ඉන්දිඹහමන් පුද්රඹන් ඇවිල රහ අමප් යමේ 

යහඳහය යන්න විතයක් මනොමයි, ේරු රැකිඹහත් යන 
තත්ත්ඹට ඳත් මරහ තිමඵන  හ. මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභ , අපි දන්නහ, මේ VAT එ මභොන මභොන කහයඹට 

ළඩි වුණහද කිඹරහ. අපි දන්නහ, අමප් යමේ ජීත් මන මදමෝටි 
විසිරක්ඹක් ඳභණ න ජනතහ අතය මෝටි තුනවභහය ඳභණ 
දුයථන ංයහක් තිමඵන ඵ. රු මජෝන් අභයතුං 
ඇභතිතුභ , එ පුද්රමඹක් ශඟ දුයථන මදක් නළත්නේ, 

තුනක් තිමඵනහ. 

දුයථනඹක් නළති පුද්රමඹක් අද මේ යමේ මවොඹහ න්න 
නළවළ. ඕනෆභ මමනකු ශඟභ දුයථනඹක් තිමඵනහ. මේ 

ඳහර්ලිමේන්තු බහ ළම්  ඵළලුමොත් භව මල ේමන් ඳටන් 
අයමන අමප්  රධහරින් ත්තත්, භන්ත්රීරු, ඇභතිරු ත්තත්, 
ඕනෆභ මමනකුමේ ලිමේ හක්කු මදට අත දළේභහභ 

දුයථන මදක්, තුනක් එළිඹට එන එ එනහභයි. එක් 
මනභ තිඹහන්නහ. මභොද, එ එ ඒහට ඕනෆ මන්. මජෝන් 
අභයතුං ඇභතිතුභහ දන්නහ මන්. මන්ද? ඒ මදය ඳහවිච්චි 

මනොයන එක් මන්. වළඵළයි, එමවභ මදමෝටි විසිරක්ඹක් 
ජනතහ ඳහවිච්චි යන මෝටි තුනවභහයක් දුයථනලින් 
මොමවොභද අද මේ කණ්ඩු මුදල  ටි අයන්මන්? මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභ , රුපිඹල  සිඹඹ reload එක් දළේභහභ ථහ 
යන්න පුළුන් මන්මන් රුපිඹල  53 විතයයි. රුපිඹල  සිඹඹ 
reload එමන් රුපිඹල  47ක් මේ කණ්ඩු එ ඳහයට ඇදරහ 
න්නහ. මේ කණ්ඩුට දළන් කිඹන්මන් “pickpocket 

මද්ලඳහරනඹ” කිඹරහ. මේ pickpocket කණ්ඩුක් ඵට ඳත් 
මරහ තිමඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , යහඳහරිඹන් 
උමද්ට නළිණටින්මන් ඵමඹන්. ඇයි? රෑට  දිඹ මන උමද්ට 

නළඟිටින මොට ඵඹයි, තභන්මේ යහඳහයඹට වරහ තිමඵන ඵදුත් 
එක් යහඳහයඹ විකුණන්න සිද්ධ මයි කිඹරහ. තභන්මේ 
මේඹහ නඩත්තු යන්න ඵළවළ. තභන්මේ කඹතනඹ නඩත්තු 

යන්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් මරහ තිමඵනහ. ඒ  හ අද 
දුයථන ඵද්මදන් අතිවිලහර රහබඹක් රඵන්න මේ කණ්ඩු ළඩ 
පිළිමශක් රිඹහත්භ යමන ඹනහ. මභොක්ද මේ 

යන්මන්? මේටද මේ කණ්ඩු ඳත් වුමණ්? කණ්ඩු 
ිය සසුන්ට දීපු ඵරහමඳොමයොත්තු මේද?  ඒ  හ අපි අද 
කිඹනහ, මේ කණ්ඩු ජනතහ අන්ත අයණ තත්ත්ඹට ඳත් 
යරහ තිමඵනහ කිඹරහ.  රංහට හවන කනඹනඹ යන 

ංභඹ තිමඵනහ. ඒ ංභඹ ඊමේ මඳමර්දහ ප්රතත්ති 
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හච්ඡහක් ති් ඵහ. ඒ ප්රතත්ති හච්ඡහමේදී ඔවුන් කිඹනහ, 

''කණ්ඩු තීන්දුක් න්නේ, භහ 6ක් ඹනේ අපි කිසිභ 
හවනඹක් රංහට මන්න්මන් නළවළ'' කිඹරහ. රංහ 
ඉතිවහමේ මභමවභ තහ ඇහුහද? රංහට හවන කනඹනඹ 
යන ංභමේ බහඳතියඹහ ප්රහල යනහ, ''අමප් ංභමේ 

මභච් ය හභහජියින් ංයහක් ඉන්නහ, අපි රංහට හවන 
මන්න්මන් නළවළ'' කිඹරහ.  

වළඵළයි, 2015 ජනහරි 8ළ දහට ඉසමල රහ මොමවොභද 

කිේමේ? රඳහහිනී "ඇඩ්'' එ, ඹවඳහරන කණ්ඩුමේ මල රයි, 

මොල රයි ඵයිසිමල  එනහ. ඒ එනමොට ළසට මතමභනහ. 
මතමභනමොට ඵයිසිමරන් ඵහිනහ. ඵළවළරහ කිඹනහ, "මේ 

කණ්ඩු  හ අපිට මතමභන්න මරහ. අමන් අපිට ඵයිසිමල  
ඹන්න ඵළවළ. හර් එක් තිබුණහ නේ මවොයි." කිඹරහ, මල රයි, 

මොල රයි දුක් වුණහ. දුක් විරහ ''ඇඩ්'' එටත් ඇවිල රහ, අමන්! 
හර් එ ඹන්න ඹවඳහරන කණ්ඩුක් වදහත්තහ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභ , ඵයිසිමල  ිණඹ මල රටයි, මොල රටයි 

මභොක්ද සිද්ධ වුමණ්? අමන්! මඳ්ල  වන්න ල ලි නළති  හ 
විදුලිමඹන් දුන හවනඹක් න්න හිටිඹහ. භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහමේ කණ්ඩුමන් ඒ විදුලිමඹන් දුන හර් එට ඵදු 
ළහුමේ රුපිඹල  මදරක් වහයදවයි. විදුලිමඹන් දුන ඒ Nissan 

Leaf  හර් එට මභොක්ද සිද්ධ වුමණ්? රුපිඹල  2,795,000ක් 
ඵදු ළහුහ. ඒ දසර රක් 27ට රංහමේ විකුණපු ඒ හර් 

එ දළන් රක් 59ක් මනහ. දළන් මභොක්ද සිද්ධ වුමණ්?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මේ කණ්ඩු ඵරඹට 
එනමොට භව මරොකු මද්ල  කිඹරහ කමේ. නමුත් මේ කණ්ඩු 

ඵරඹට එන්න ඉසමල රහ මේ යට තිබුමණ් ළඩම භක් මරටයි. 
මදවුන්දය තුඩුමේ ඉන් මප්දුරුතුඩුට මනේ යමේ වළභ තළනභ 

ඳහයල  වළදුණහ; භ දියුණු වුණහ.  යමේ භර්භසථහන නළඟිේටහ. 

යමේ වළභ තළනභ ඉන්න ිය සසු අතට ල ලි ිණඹහ. ිය සසු භ 
ඇතුමශේ තභන්මේ යහඳහයඹ දියුණු ශහ.  

 
 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හරඹ අහනයි, රු භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

භට ත විනහඩිඹක් මදන්න, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ .  

ිය සසු ණඹ මන්න බඹ වුමණ් නළවළ. Pushbike එක් 

තිබුණු භනුසඹහ බඹ වුමණ් නළවළ, motorcycle එක් න්න. 

Motorcycle එක් තිබුණු භනුසඹහ බඹ නළති three wheeler 

එක් ත්තහ. Three wheeler එක් තිබුණු භනුසඹහ බඹ වුමණ් 

නළවළ, අත්්ළක්ටයඹක් ත්තහ. අත්්ළක්ටයඹක් තිබුණු භනුසඹහ 

බඹ වුමණ් නළවළ, ඩිමභෝ ඵේමටක් ත්තහ. ඩිමභෝ ඵේමටක් තිබුණු 

භනුසඹහ බඹ වුමණ් නළවළ, ෆන් එක් ත්තහ. ෆන් එක් 

තිබුණු භනුසඹහ බඹ වුමණ් නළවළ, ඵස එක් ත්තහ. වළඵළයි, මේ 

කණ්ඩු කහට ඳසමේ ඵස එක් ත්ත භනුසඹහ ඵස එ 

විකුණරහ කඳහු pushbike එක් ත්තහ. මවේතු මභොක්ද? දළන් 

යට ළඩම භක් මනොමයි. යට මුඩුම භක් ඵට ඳත් වුණහ. ළඩම භ 

මුඩුම භක් වුණහ. ිය සසුන්මේ කර්ථිඹ ලක්තිභත් නළවළ. මේ 

ඳහය වළමදන්මන් නළවළ. ඳහය වළමදන්මන් නළති මනමොට ළලි 

මොඩ දභන්මන් නළවළ. ළලි මොඩ දභන්මන් නළති මනමොට 

මේන් ඵහසුන්නළමවේට ළඩ නළවළ. මේ සිඹල රභ කර්ථිඹ විනහල 

මන තත්ත්ඹට අද මනළල රහ තිමඵනහ. වළඵළයි, මොච් ය 

කර්ථිඹ විනහල වුණත් ඇභති භණ්ඩරඹට මදයිඹන්මේභ පිහිටයි. 

ඇභති භණ්ඩරඹ 92යි. ළඩි හරඹක් නළවළ මන්. අපිත් හිටපු 

ඇභතිරු. භමේ අභහතයහංලඹ වුමණ් යහඹ භවහභහර් 

අභහතයහංලඹයි. භමේ අභහතයහංලමේ ඇභතියඹහට අලය  යන 

ජීප් යථඹ, බී.එේ.ඩ් ලිේ හර් යථඹ ඒ සිඹල ර තිබුණහ. වළඵළයි, 

වළභ අභහතයහංලඹභ ඇභතිරුන්ට එමවභ හවන තිබුණත්, ඳසු 

ිණඹ ද ළම නේ භණ්ඩරඹ තීන්දු යනහ, "ඒහ ඔමවේ 

තිම ච් මදන්. කීඹද ඔඹමොල රන්ට ඕනෆ. ක..! මදන්නේ 

ඔඹමොල රන්ට රුපිඹල  ියලිඹන 35ක්" කිඹරහ. ''රුපිඹල  රක් 

350ට ඔඵතුභහ ත හවනඹක් න්න. අය හවන තිම ච් මදන්'' 

කිඹරහ කිඹනහ.  

අමන්! ඒ අසමේ ෆීල ඩ් භහර්ල  යත් මෂොන්මේහ භවත්තඹහ 
කිඹනහ, ''අමන්, රුපිඹල  රක් 350 හවනමේ භට ඹන්න 
ඵළවළ. භට රුපිඹල  රක් 750 හවනඹක් මදන්න.'' කිඹරහ. 
ඵරන්න මෝ මදයිඹමන්! ළඳ කිරීේ යරහ තිමඵන වළටි. 
රංහමන්භ ඡන්ද 4,000ක් අයමන භන්ත්රීභ මනොියමල  වේඵ 
මන මොට, ඇභතිභ මනොියමල  වේඵ මන මොට, මනොියමල  
වේඵ වුණු ඇභතිභට, රුපිඹල  රක් 750 හවන ඉල රන්න 
තයේ කර්ථිඹ ළමටන යට ඇභති භණ්ඩරඹ මේ කහයඹට 
වළසිරීභ ළන අපි නහටු නහ. [ඵහධහ කිරීභක්  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භහ ථහ අන් යනහ. 

තභන්මේ සීතර හභයමේ, තභන්මේ මල ේරු, න්දි 
බේටඹන් කිඹන ටි අව මන ඉරහ ඒහයින් තුටු මනහට 
ළඩිඹ, මඳොමශොමේ ඳඹ වන්න; ඳහයට ඹන්න; ිය සසුත් එක් 
ථහ යන්න කිඹහ කණ්ඩුමේ ඉන්න සිඹලුභ ඇභතිරු ඇතුළු 
කණ්ඩුමේ සිඹලුභ මදනහට, නහඹඹන්ට අපි කිඹනහ. ථහ 
යන මොට ිය සසු කිඹයි, ළඵෆ තත්ත්ඹ මභොක්ද කිඹන 
එ. අවුරුද්දයි භහ වතයට මේ කණ්ඩුට ිය සසු යතු එළිඹ 
ඳත්තු යරහ තිමඵනහ කිඹහ අපි කිඹනහ.  

ඊශඟ අඹ ළඹ විහදඹ එනමොට, මේ කණ්ඩුට යතු එළිඹ 
ඳත්තු යන්නට මේ යමේ ඒහඵද්ධ විඳක්ඹ ප්රමු ජනතහ 
රළවළසතියි කිඹන ඳණිවුඩඹ රඵහ මදියන්, භට මේරහ රඵහ දීභ 
ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහට සතුතින්ත මනහ.  

 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Yes,  Hon.  Lakshman Kiriella. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භහ බහමේ නළති අසථහමේදී 

රු විභල  වීයංල භන්ත්රීතුභහ කිඹරහ තිමඵනහ, භභ මදරක් 
ඳනසදව ණමන් ඳත්වීේ 79ක් දුන්නහ කිඹරහ. එතුභහට ළයදි 
මතොයතුරුයි රඵහ දීරහ තිමඵන්මන්. එමවභ මදඹක් යරහ නළවළ. 
ඇත්තටභ මදරක් ඳනසදව ණමන් ඳත්වීේ 79ක් මදන්න 
පුළුන්ද? රු මයෝහිත අම් ගුණර්ධන භළතිතුභහත් හිටපු 
ඇභතියමඹක් මන්. [ඵහධහ කිරීභක්   

භභ එක් කිඹන්නේ. උඳමද්ල තනතුරු මදන එ ඳටන් 
ත්මත් භභ මනොමයි. භභ ඇභතිමේ ළඩ බහය ත්තහභ භහර් 
ංර්ධන අධිහරිමේභ අඹ භට ඇවිල රහ කිේහ, ''හිටපු 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ජනහධිඳතිතුභහ උඳමද්ල තනතුරු 300ක් දීරහ තිමඵනහ'' කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්  මඳොඩ්ඩක් ඉන්න මෝ. 300ක් දීරහ තිමඵනහ 
කිේහ. වරිද? භභ ඇභතිභ බහය ත්තහට ඳසමේ මදරක් 
ඳනසදවමේ තනතුරු 79ක් දීරහ නළවළ. එතුභහට දීරහ තිමඵන්මන් 
ළයදි මතොයතුරු.  

 
ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
කීඹක් දීරහ තිමඵනහද? [ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දීරහ තිමඵනහ- [ඵහධහ කිරීභක්  මභොද, එක්ත් ජහති 

ඳක්මේ අඹ අවුරුදු 20ක් විඳක්මේ මන් හිටිමේ. [ඵහධහ කිරීභක්  
ඒ ළඩක් නළවළ, දීරහ තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  මදරක් 
ඳනසදවමේ ඳත්වීේ 79ක් දීරහ නළවළ. ඒ අතයඹක්. [ඵහධහ 

කිරීභක්  ඳත්වීේ දීරහ තිමඵනහ.  

 
ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භට විනහඩිඹක් මදන්න. [ඵහධහ 
කිරීභක්   

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මේ විහදඹක් මනොමයි. අ ත් එ, භන්ත්රීරු කණ්ඩු 
ඳක්මේ ඇභතිරුන්මේ නේ වන් යරහ ථහ යනහ. ඒ 
ඒ විධිඹට මන්න ඵළවළ. යත් මෂොන්මේහ භවතහමේ නභ 

එතුභහට අඳවහ මන කහයඹට අද දිනමේ ථහ ශහ. ඒහ 
වළන්හඩ් එමන් ඉත් යන්න කිඹරහ භහ ඉල ලීභක් යනහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි, රු ඇභතිතුභහ. 

 
ගු ිළයල් නිළ්දත ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනී, ඔඵතුභහමේ රීති ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් යන්න. 

 
ගු ිළයල් නිළ්දත ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භහින්ද යහජඳක් හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහමේ නභ  තය  තය කිඹරහ,  මේ රු 

භන්ත්රීතුභන්රහට, ඇභතිතුභන්රහට එතුභහ විමේ නඹ යන්න 
මවොද? 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි අඳවහ යරහ නළවළ මන්. වුද අඳවහ යරහ 
තිමඵන්මන්? [ඵහධහ කිරීභක්  අපි අඳවහ යරහ නළවළ. 

 
ගු ිළයල් නිළ්දත ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ඔඹ දභරහ මමයේමේ? [ඵහධහ කිරීභක්  ඒ තභයි, 

''දිේමධේභ මේදනීඹ ර්භඹ'' කිඹන්මන්. 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි අඳවහ යරහ නළවළ. අපි හිටපු ජනහධිඳතිතුභහට දහත් 
අඳවහ යරහ නළවළ.එතුභහමේ කයක්හට STF එමක් 50ක් දීරහ 
තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භභ රු ඇභතිතුභහට 

සතුතින්ත මනහ, මේ රු බහට ඳළියණ විභල  වීයංල 

ඇභතිතුභහ ශ ප්රහලඹ ට පිළිතුරු දීභ ළන. ඇභතිතුභහ කිේහ, 

භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහමේ හරමේ උඳමද්ල 

තනතුරු 300ක් ඳභණ දීරහ තිමඵනහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්  

එතුභහත් දීරහ තිමඵනහ කිඹරහ දළන් මභතළනදී කිේහ. 

භට තිමඵන එභ ප්රලසනඹ මේයි. භහින්ද යහජඳක් හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහමේ -අමප් කණ්ඩු- හරමේ 300ක් දීරහ තිබුණහ 

නේ, ජනතහ ඒට අඳට දඬුභක් දුන්නහ; කණ්ඩු මනස 

මමයේහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ . වරි මන්. වළඵළයි, මේ 

කණ්ඩු ඵරඹට කමේ අපි යපු ළයදි යන්නභද? මේ 

ඹවඳහරන කණ්ඩුක්. භභ එතුභහමන් අවනහ, ''ඇයි, ඔඵතුභහ 

අපි ඒ යපු ළරැද්ද මශේ?'' කිඹරහ. 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විභල  වීයංල භන්ත්රීතුභහ කිේමේ, "මදරක් ඳනසදවමේ 

ඳත්වීේ 79ක් දීරහ තිමඵනහ." කිඹරහ. එමවභ දීරහ නළවළ. 

 
ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

දීපු ණන කිඹන්න?  

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එක්ත් දීරහ නළවළ. 

 
ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

එක්ත් දීරහ නළද්ද? 

1715 1716 

[රු රක්සභන් කිරිඇල ර භවතහ  
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ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මදරක් ඳනසදවමේ ඳත්වීේ මදන්න පුළුන්ද? 

 
ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

දීපු ණන කිඹන්න? කීඹද දුන්මන් කිඹරහ කිඹන්න? දීපු 
ණන කිඹන්න. කීඹක් වරි දුන්නහ මන්. [ඵහධහ කිරීභක්   

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මඵොමවොභ සතුතියි, රු භන්ත්රීතුභහ.   

ඊශඟට, රු විමේඳහර මවේටිකයච්චි භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ 
ථහ යන්න. [ඵහධහ කිරීේ  රු විමේඳහර මවේටිකයච්චි 

භන්ත්රීතුභහ  ථහ යන්න.  

 
[අ.බහ. 4.03  

 

ගු විමජ්ඳළ මශට්ටිණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமேதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභ , මුදල  අභහතයහංලඹ  වහ 
ේඵන්ධ ඳරිපය ඇසතමේන්තුක් මේ රු බහමේ විහදඹට 
ළමනන අසථහමේදී  ඒ  පිළිඵ  මේ බහ වමුමේ රුණු 
කිහිඳඹක්  එතු යන්න ට  අසථහ රඵහ දීභ ළන භභ  

ඔඵතුභහට සතුතින්ත මනහ.  

හිටපු  හ ඇභති රු විභල  වීයංල භළතිතුභහ  මීට මඳය 
ථහ ශහ. එතුභහ ථහ ය ඊට පිළිතුරු  අවන්මන් නළති  මේ 

රු බහමන් එළිඹට ඹනහ. දහ හයහත්භ විහදඹට වබහිණ 
මනහ නේ ඒ කිඹපු රුණුරට මුහුණ මදන්නට, ඒහට 
පිළිතුරු මදනමොට  තභන් ළරැදි මදඹක් කිඹහ තිමඵනහ නේ ඹළි 

ඒහ  ළයදි ය මවෝ පිළිතුරු මදන්නට  මේ බහමේ ඉන්නට 
ඕනෆ. නමුත් භභ නහටු මනහ, භවහ මලෝහරහඳඹක්  
මනවළය ඳහරහ, භවහ මෝයනහඩුක් මේ බහමේ මන වළය  

දක්හ එතුභහ එළිඹට ිණඹහ. රු  ජිත් මප්රේභදහ ඇභතිතුභහ මභහි 
සිටිඹහ නේ මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභ , - [ඵහධහ කිරීභක්   
මභතළන ථහ යරහ නළවළ මන්.  

 
ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රු වීයංල භන්ත්රීතුභහ ළන ඳභණක් න්න  එඳහ.  ඒ 

අහධහයණයි මන්. මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභ . මභතළන 
එක්මනක්ත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගු විමජ්ඳළ මශට්ටිණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமேதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඕනෆ මමනකුට දින්න භභ කිඹන්මන්. [ඵහධහ කිරීේ   ථහ 

යපු අඹ ඉන්නහ. ඒහට පිළිතුරු මදන්න. මභතළන 

බහනහඹතුභහ ඉන්නහ. බහනහඹතුභහ ඕනෆභ එට උත්තය 

මදයි. ඕනෆභ මමනකු  මනුමන් රු මජෝන් අභයතුං  මජයසම 

ඇභතියඹහ ඉන්නහ. අද ඔඵතුභන්රහ ඳළන ඳළන මදනහ. ඕනෆ 

නේ ෆීල ඩ් භහර්ල  රු යත් මෂොන්මේහ ඇභතිතුභහත් අපි 

මන්න්නේ. එභ  හ අපි ඉතහභත් ඳළවළදිලි කිඹනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්  ඇයි, කිඹන්න එඳහ කිඹන්මන්. අයිතිඹක් තිමඹනහ ථහ 

යන්න. [ඵහධහ කිරීභක්   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , එතුභහ ථහ යද්දී භත 
තඵහ න්නට  ඕනෆ." වළභ කිල මරෝටඹභ හුණු  තිමේඹ"  කිඹන 

එ. රු විභල  වීයංල භන්ත්රීතුභහ ථහ මශේ  වරිඹට 

එතුභන්රහමේ හර ඳරිච්මේදඹ තුශ මඵොමවොභ වි විදබහමඹන්, 

මටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ යියන්, කඹතන ංග්රවඹ වරිඹට 

රු යරහ ටයුතු යපු ඇභතියමඹක් වළටිඹටයි. රු ජිත් 

මප්රේභදහ  ඇභතිතුභහ මේ ඳහර්ලිමේන්තු කයේබමේදී  රු විභල  

වීයංල භන්ත්රීතුභහට ඉතහභත් මවොඳින් ඳළවළදිලි  ය දුන්නහ.  

රු (ඩදය) යමේස ඳතියණ භළතිතුභහ මභහි සිටිනහ. භමේ 

කනමේ  ්රී රංහ  දවස ඳක්මේ ංවිධහඹතුභහ,  ඒහඵද්ධ 

විඳක්මේ ංවිධහඹතුභහ. එතුභන්රහ ඳහරනමේ හිටපු හරඹ 

තුශ විමලේමඹන් මමල ස මවේන ප්රමද්ලඹට මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභ ,  මල   වදන්න ල ලි දුන්නහ. එතුභහ දන්නහ, 

මේ න විට අඩු ණමන්  ඉඩභට  ඔප්පුක් නළති,  අඩුභ 

ණමන් ඉඩභ භළනරහ ඉඩේ ේටිඹක්ත්  නළති අහිං 

ිය සුන්ට ණඹ දීරහ තිමඵන ඵ. ඒ ිය සසු අද එතුභහත්,  භහත් 

මොඹහමන එනහ. දළන් උහවිලින් නඩුදහන්න ඹනහලු 

මන්න කිඹහ.  ම ත්තිඹක් වදරහ - 

 
ගු (වලදය) රමේහ ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) மஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න  
ඕනෆ. 

 
ගු විමජ්ඳළ මශට්ටිණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமேதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

කිඹන්න රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහමේ  නභ  කිේමේ  ඒයි.  

 
ගු (වලදය) රමේහ ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) மஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

අමප් කණ්ඩු හරමේ දීපු ණඹ සිඹල රභ  ඵරඳත්ර හිත 
ඉඩේරටයි රඵහ දුන්මන්. මඵොමවොභ ඳළවළදිලි  කිඹන්න ඕනෆ. 

මවීභට අඳවසුතහ තිමඵන අඹට අපි ඉල ලීභක් ය තිමඵනහ. 
[ඵහධහ කිරීේ  

 
ගු විමජ්ඳළ මශට්ටිණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமேதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මේ රුණ   වළ න්හඩ් ත 

මන්නට  ඕනෆ.    

 
ගු (වලදය) රමේහ ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) மஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

මවීභට අඳවසුතහ තිමඵන අඹමේ ණඹ ඳහ  වරින්නඹ කිඹහ 
ඉල ලීභක් ය තිමඵනහ. කදහඹේ පිළිඵ ළටලුක්.  එමවභ 

නළති ඵරඳත්රරහභීන්  සිඹලු මදනහටයි  ණඹ රඵහ  දී තිමඵන්මන්.  
ඒ භට මඵොමවොභ ඳළවළදිලි  කිඹන්නට  අලයයි.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගු විමජ්ඳළ මශට්ටිණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமேதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අක්මීභන කනමේ මඵෝමප් මඳෝද්දර ප්රහ මද්ය ඹ මල ේ 

මෝේමහමේ නයහර ග්රහභමේ,  ල රමොඩන්ද ප්රමද්ලමේ- 

රු  මජෝන් අභයතුං ඇභතිතුභහ මභතළන ඉන්නහ. ඔඵතුභහ 

මවට ඳරීක්ණඹක් යන්න.  භභ කීමභන් කිඹනහ. - මේ එ 

ඉඩභටත් අඩු ණමන් භළණුභක් දීරහ නළවළ. ඵරඳත්රඹක් දීරහ 

නළවළ. රක් තුන, වතය ණඹ දීරහ තිමඵනහ. ඒ ිය සුන්ට අද 

ණඹ මහ න්නට ඵළවළ. මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභ , භභ 

කීමභන් කිඹනහ. පුළුන්නේ මන්රහ මඳන්න්න, මේ න 

විට ණඹ දීපු ල රමොඩන්ද ප්රමද්ලමේ අඹට ඵරඳත්ර තිබුණහද 

කිඹහ. 

ඇත්ත ථහ ඒයි. අපි ඉතහභ ඳළවළදිලි එඹ ප්රහල 

යනහ. නීති රීති උල රංකනඹ යරහ ඒ ිය සුන්ට රුපිඹල  රක් 

මදවභහය, තුනවභහය ඵළිණන් ණඹ දීරහ තිමඵනහ. ණඹ 

මහන්න ඵළවළ. උහවි ිණඹත් ණඹ මන්න ඒ ිය සසු 

රෆසතිත් නළවළ. මභොද, කිසිභ විධිමේ වි විදබහඹකින් 

මනොමයි ඒ ණඹ දී තිමඵන්මන්. ඒහ විභල  වීයංල භළතිතුභහට  

මනොමඹක් විභර්ලනරදී දහ මවෝ මන්න සිද්ධ මේවි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඒ විතයක් මනොමයි. භමේ 
ියත්ර මයෝහිත අම් ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. 

එතුභහ භමේ මඵොමවොභ මවො ියත්රමඹක්. එතුභහමේ, ප්රතිංවිධහන 

ටයුතු වහත් භභ එමවේ ිණඹහ. එතුභහට මඵමවවින් අභත 

මරහ තිමඵනහ. ඳසු ිණඹ හරමේ එතුභහ යහඹ, භවහ භහර්  වහ 

නහවි ඇභතියඹහ වළටිඹට ටයුතු ශහ. ඒ හර ඳරිච්මේදඹ තුශ 

සිදුවීේ පිළිඵ කිඹියන් මවෝදමවෝදහ භමඩ් දභන තත්ත්ඹට 

ඳත් යන්න භභ ළභළති නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , 

අද මේ ථහ යන අඹට භභ මේ හයණඹත් කිඹන්න ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අද ථහ යනහ මුදල  විඹදේ 
කිරීේ ළන. මභන්න තිමඵනහ, 2000 ඉරහ ජනහධිඳතිරුන්මේ 

ළඹ පිළිඵ විසතය තිමඵන “Expenditure for His Excellency 

the President"  කිඹන ය ර්ඹ ඹටමත් ඇති  graph එක්. භභ 

මභඹ බහත යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

ඒ අනු ජනහධිඳතියඹහමේ විඹදභ 2000දී රුපිඹල  ියලිඹන 
4,063යි; 2001දී රුපිඹල  ියලිඹන 2,793යි; 2002දී රුපිඹල  ියලිඹන 

316යි; 2003දී රුපිඹල  ියලිඹන 402යි. 2004 ර්මේ  විඹදේ 

ප්රභහණඹ කීඹද? භත තිඹහන්න, 2004දී රුපිඹල  ියලිඹන 

1,197යි. 2005දී  විඹදභ රුපිඹල  ියලිඹන 895යි. 2005 න ල  

ඵරමේ සිටිමේ  න්ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුං භළති ඹයි. 

මභන්න, 2006 තත්ත්ඹ. ජනහධිඳතියඹහමේ විඹදභ 2006දී  

රුපිඹල  ියලිඹන 4,278යි; 2007දී රුපිඹල  ියලිඹන 4,584.79යි; 

2008දී රුපිඹල  ියලිඹන 6,054යි; 2009දී රුපිඹල  ියලිඹන 

6,348.91යි; 2010දී රුපිඹල  ියලිඹන 7,869යි; 2011දී රුපිඹල  

ියලිඹන 5,063.08යි; 2012දී රුපිඹල  ියලිඹන 6,849යි; 2013දී 

රුපිඹල  ියලිඹන 8,224.98යි; 2014දී රුපිඹල  ියලිඹන 9,053යි. 

ළඩිභ මුදර එඹයි.  

2014 න විට යුද්ධඹ අන්. 2009න් ඳසමේ යුද්ධඹ අන් 
යරහ අවුරුදු ණනක් ිණහිල රහ. මභන්න, ඩභත්රීඳහර සිරිමේන 
භළතිතුභහ ජනහරි 8න දහ මේ යමේ ඳහරන ඵරඹ අයමන 

ජනහධිඳතියඹහ සිටිද්දී තිබ ණන. කීඹක්ද ඒ? රුපිඹල  ියලිඹන 
3,464.53යි. ඒ, 2015 ප්රභහණඹයි. 2016දී එභ විඹදභ රුපිඹල  
ියලිඹන 2,395යි. මඳමනනහ මන්ද, විඹදේ යපු වළටි? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භභ මේ මල නඹ බහත* 

යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , එමවභ යපු අඹ මනුමන් 
ථහ යියන් තභයි අද ඒහට සුදු හුණු හන්මන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඊමේ මඳමර්දහ දළඩි 
කන්මදෝරනඹට රක් වුණහ, හිටපු ජනහධිඳතිතුභහමේ කයක්හ 
වහ සිටි වමුදහ මඵළුන් ඉත් කිරීභ ේඵන්ධමඹන්. මභන්න 
භහ ශඟ තිමඵනහ, "මනට එක්මමු. ඩභත්රී ඳහරනඹක් 100 

දිනකින් අලුත් යටක්." කිඹන ප්රතිඳත්ති ප්රහලනඹ. භහ මභභ 

මල නඹ වභළගත* යනහ.  

මභහි වන් නහ, රුණු 100ක්. මේ රුණු 100 ඉදිරිඳත් 
යරහ ඒහ දින 100 කණ්ඩු ඹටමත් ඉටු යන්න ටයුතු 
යනහ කිඹරහ අපි කිේහ. අද කිඹන්මන් මභොක්ද? මේහමේ 
තිමඵන මඳොමයොන්දු ඉසට යන්මන් නළති ලු. එඹ ඳේට ඳල  

මඵොරුක් ලු;  ේ මොශ ෆල රක් ලු.  මභභ ප්රතිඳත්ති 
ප්රහලමේ 72න හයණඹ විධිඹට තිමඵන්මන් මභොක්ද? එහි 
මභමේ වන් මනහ: 

"72. භළති ඇභතිරුන් වහ ඔවුන්මේ ඳවුල ර උදවිඹමේ කයක්හ වහ 

ත්රිවිධ වමුදහ මඹොදහළනීභ වහභ නතය කිරීභ වහ  ඹියත ඳටිඳහමන්ට 
අනුකර මඳොලිස කයක්හක් ඔවුන්ට රඵහමදන අතය කයක් යථ 

පිරියහමන භවජනඹහට පීඩහ න කහයමඹන් භළතිඇභතිරුන් භන් 

කිරීභ නළළත්වීභට පිඹය ළනීභ."  

 
ගු (වලදය) රමේහ ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) மஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

අතය කිඹන්න එඳහ.  

 
ගු විමජ්ඳළ මශට්ටිණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமேதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

අතය කිඹනහ නේ, ඹන්මන් ඇයි? උත්තය මදන්න ඉන්න 

ඕනෆ.  

භහ ඒ උපුටහ දළක්වමේ, ඩභත්රීඳහර සිරිමේන භළතිතුභහ 
ජනහධිඳති අමප්ක්ඹහ වළටිඹට දින 100 පිළිඵ හයණහ එට 

එතු යරහ ඉදිරිඳත් යපු ප්රතිඳත්ති ප්රහලනඹයි. එහි 72න 
අංඹ ඹටමත් තිමඵන්මන් එමේයි. එමවභ නේ, 2015 
ජනහධිඳතියණඹට මඳය ඉදිරිඳත් යපු මේ ප්රතිඳත්ති ප්රහලඹ 
මේ යමේ 62,00,000ක් ජනතහ අනුභත ය තිමඵනහ. එතුභහට 

කයක්හ දුන්නහ, හිටපු ජනහධිඳතියඹහ වළටිඹට. එතුභහමේ 
භළදමුරන  ට ඹන්න මවලිමොප්ටය මදක් එක් අලය 
සිඹලු මද්ල  දුන්නහ. මේ න ල  -අවුරුදු එවභහයට ළඩි 

හරඹක්- ඒ වමුදහ කයක්හ දුන්නහ. මභන්න, 2015 
ජනහධිඳතියණමේදී දුන් මඳොමයොන්දු ඉසට ය තිමඵනහ, 
අවුරුදු එවභහයට ඳසු. ඒ මභොද? ඒ, අනුේඳහ  හයි. 

වුරුත් අවනහ, "ඇයි භළයි මදම දහ ඒ අයින් කිරීභ මශේ? 
ලින් අයින් යන්න තිබුණහ මන්ද?" කිඹරහ. ඇයි එමවභ 
මනොමශේ? යමේ හිටපු නහඹඹකු වළටිඹට දවස ණන් ජනතහ 

අතයට එන මොට ඵළරි මරහත් මභොනහ වරි සිද්ධිඹක් වුමණොත් 
කිඹහවි, "අන්න, හිටපු ජනහධිඳතිතුභහමේ කයක්හට සිටි යුද 
වමුදහ එතළ න් ඉත් කිරීභ  හ තභයි මේ මද් සිද්ධ වුමණ්" 

කිඹරහ.      

1719 1720 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඊට ඉසමල රහ වමුදහ අයින් ශහ නේ ඒත් කිඹයි, හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහට අද ඳහමර් ඵළවළරහ ඹන්න පුළුන්භක් ඇති 

යන්නට මනොමයි මේ යරහ තිමඵන්මන් කිඹරහ. අද 

මෝවිරට ඹනහ නේ, ඳන්රට ඹනහ නේ, ඳල ලිඹට ඹනහ 

නේ, භශ මදය, භඟුල  මදය ඹනහ නේ එතළනදී කයක්හක් 

තිබුණහ නේ දළන් මභොක්ද මේ කිඹන්මන් කිඹරහ මේ භභ 

අවනහ. එදහ මඳන්ටනඹට වපු හරමේ ඵරමේ සිටි, විමලේ 

දරුණු ත්රසතහදීන්ට භළදි වුණු මජෝර්ේ බුස හමේ නහඹඹන්ට 

කයක්හට අද මදන්මන් මඳොලිස  රධහරින් විතයයි. මභොද, 

යමේ සිවිල  නීතිඹක් තිමඵන්නට ඕනෆ  හ. සිවිල  නීතිඹ කයක්හ 

යන්නට මඳෞද්ලි කයක්හ වහ ඉන්න ඕනෆ මඳොලීසිඹයි. 

ඒ අඹට තභයි ඒ වහ අලය සිඹලු දළනුභ ව අමඵෝධඹ රඵහ 

දීරහ තිමඵන්මන්. රින් ය ඹේ ඹේ අසථහරදී කයක්හට 

වමුදහ මඹොදහ ත්තහ වුණත්, විමලේමඹන්භ මේ යමේ යුද්ධඹ 

අන් වුණු මරහ සිවිල  ඳහරනඹක් තුශ තිමඵන්නට ඕනෆ 

වමුදහ නළති මඳොලිස ඳහරනඹක්.මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , 

අපි වමුදහට ඒ රුත්ඹ මදනහ; අපි ඒ රුත්ඹ දුන්නහ.  

ෆීල ඩ් භහර්ල  යත් මෂොන්මේහ ළන ථහ ශ භවරු 

ඊමේ මඳර්දහ මේ බහමේදී නටපු නහඩභ ව ඒ තුළින් අමප්ක්හ 

ශ මද්ල  පිළිඵ අපි දන්නහ. ෆීල ඩ් භහර්ල  යත් 

 මෂොන්මේහ කිඹන්මන් මේ යමේ යුද්ධඹ මනුමන් තුන් 

තහක් ජීවිතඹ ඳයදුට තිඹරහ භළමයන්න ිණඹ ිය මවක්. 

එතුභහමේ ියඹ ළරවහභ මප්නහ, ඵඩ ඳශරහ භළහුේ දහරහ 

තිමඵන වළටි. ඒ ඵ ඔඵ සිඹලු මදනහභ දන්නහ. අද යණ විරුන් 

ළන භවහ මරොකුට ථහ යන අඹ එදහ ඒහඵද්ධ ඳක්ඹක් 

වළටිඹට, මඳයමුණක් වළටිඹට ජනහධිඳති අමප්ක්මඹක් වළටිඹට 

තය යරහ එයින් ඳයහජඹට ඳත් වුණු භන් ජේඳයඹ අන්දරහ 

රු යත් මෂොන්මේහ භළතිතුභහ කඩුට ඹළේහ, වරිඹට 

සුනඹකුට  රනහ හමේ. යුද්ධඹක් අන් යන්නට දුක් 

භවන්සි වුණු යණ විරුමක්. එදහ එතුභහමේ ඒ ජඹග්රවණඹ පිළිඵ 

හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ හද ඳත්රහ, භල  භහරහ දහරහ,  මක්ක් එ 

ඳරහ, "මේ ජඹග්රවණමේ ථහ නහඹඹහ ඔඵයි, මේමක් වීයඹහ 

ඔඵයි" කිඹරහ මක්ක් පු කහයඹ අපි රඳ යහමුර දළක්හ. 

එමවභ ශ ිය වහට රපු කහයඹත් අපි දළක්හ.  

ඒ එක්භ ජනයහල  අතුර ජඹර්ධනරහ හමේ මේ යමේ හිටපු 

මවො වමුදහ  රධහරින් හමේභ මභමවයුේ අධයක්යඹහ විධිඹට 

අන් ටනට ඳණ දීපු යණ විරුන් 26 මදමනකු මදය ඹළේහ; 

අ හර්ඹ විශ්රහභ ඹළේහ. දළන් රේජහ නළති වමුදහ ළන ථහ 

යනහ. භභ අවනහ, මයදි ඇමනද අද මේහ ළන ථහ 

යන්මන් කිඹරහ.  

අද ජනතහ ඳයභහධිඳතය තුළින් ජනතහ ඹේකිසි තීන්දුක් දීරහ 

තිමඵනහ. රු භහින්ද යහජඳක් භන්ත්රීතුභහට විතයක් මනොමයි 

මේ යමේ ප්රභ කයක්හ මනුමන් කිසිභ මමනකුට ත්රිවිධ 

වමුදහ මනොමඹදිඹ යුතුයි කිඹරහ තීයණඹ යරහ තිමඵනහ. ඒ 

භළතියණ මඳොමයොන්දු එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ප්රමු ජහති 

කණ්ඩු වදන මරහමේත් රඵහ දුන්නහ. ඊට ලින් රු 

ඩභත්රීඳහර සිරිමේන භළතිතුභහ ජනහධිඳති අමප්ක්ඹහ විධිඹට 

ටයුතු යන විටත් ඒ මඳොමයොන්දු රඵහ දීරහ තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අද මේ ථහ යන අඹ 
කිඹනහ, මේ යට විනහල මරහ තිමඵන්මන් මේ ඳසුිණඹ භහ 8 

හරඹ තුශයි කිඹරහ. මේ කණ්ඩුට භහ 8යි මන්. 2015 ජනහරි 
0 8ම  දහ ඳටන් ත්ත කණ්ඩු තුශ අඳට භන්ත්රීරුන් තිව 
වතළිවයි හිටිමේ. ඒ  ඹභ කණ්ඩුක් මනොමයි. නමුත් අපි 
ජනතහ මනුමන් දින 100 තුශ වන රඵහ දීරහ තිමඵනහ.  

අද ඉන්ධනලින් ජතහට හසිඹ දුන්නහද කිඹරහ යිහරු 

වන රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභන්රහමන්, රු විභල  

වීයංල භළතිතුභන්රහ මන් භභ අවනහ, එදහ අවුරුදු ණන සිට 

-ඉන්ධන බල බෙ බඳොබෙේ බෙල් ෙැරයක මි අඩු වුණු  

හරමේ- ජනතහට ඒ වන දුන්නහද කිඹරහ. වුරු මභොනහ 

කිේත් අද සකටයඹක්, මභෝටර්යිරඹක් අයමන, හවනඹක් 

අයමන petrol shed එට ිණඹහභ මතල  ලීටයඹක් වන මොට 
හසිඹ මර රුපිඹල  33ක් හක්කුමේ දහ න්නහ; ලීටර් මදක් 

වන මොට රුපිඹල  66ක් හක්කුමේ දහ න්න පුළුන්; ලීටර් 

3ක් වන මොට රුපිඹල  100ක් ඉතිරි මරහ මදයට එනහ. 

අමනක් ඹහන හවනරත් එමවභයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඒ හමේභ අද මඳෝණ 

ළඩටවන රිඹහත්භ යනහ. ෆභ ප්රහමද්ය ඹ මල ේ 

මොේමහඹකින්භ අඩුභ ණ න් දවට මනොළඩි ංයහට 

මඳෝණ ළඩටවන මනුමන් රඵහ මදන රුපිඹල  2,000 රඵහ 
මදනහ. මේහ දුන්මන් නළවළ, ඒ හරමේ. අද ඒ අඹ ඵදු 

ංමලෝධන ළන ථහ යනහ. ඵදු ංමලෝධන පිළිඵ ඳසුම භ 

ළන ඵරනමොට අඳට මඳමනනහ, ඉතිවහමේ වළභ දහභත් ඵදු 

ළහුහ කිඹන එ. අපි දන්නහ, ක්ර ඵදු විලහර ප්රභහණඹක් අඹ 

ශහ හමේභ ඍජු ඵදුත් අඹ ශහ කිඹන එ. මේ යමේ ඵදු 

යුවඹ ළන රහ ඵරන විට අපිට ඒහ දකින්නට රළමඵනහ. 

නමුත් මේ යමේ ඳසුිණඹ භහ 08 තුශද මේ සිඹල ර සිද්ධ වුමණ්?  

භභ මේ යමේ 2013 - 2016 හරමේ යහජය ණඹ මේහයණඹ 

ළන මඳොඩි විභසීභක් යන්නට ළභළතියි. මේහ එකින් එ 
කිඹන්නට භට මරහක් නළවළ. නමුත් යජමේ මුළු කදහඹභ 2011දී  

රුපිඹල  ම ලිඹන 967යි; 2015දී රුපිඹල  ම ලිඹන 1,468යි. භත 

තිඹහ න්න. ඒ එක්භ යහජය ණඹ මේහයණමේ එතු 

2011දී රුපිඹල  ම ලිඹන 896යි; 2014 න විට රුපිඹල  ම ලිඹන 

1,052යි. 2011දී ණඹ මඳොලිඹ රුපිඹල  ම ලිඹන 357යි. 

2012දී රුපිඹල  ම ලිඹන 408යි. ඒ හමේභ 2015 මන මොට 

රුපිඹල  ම ලිඹන 410යි. ණඹ කඳසු මවීේ ත්මතොත්, 

විමලේමඹන්භ 2011දී රුපිඹල  ම ලිඹන 539යි; 2012දී රුපිඹල  
ම ලිඹන 609යි; 2013දී රුපිඹල  ම ලිඹන 700යි. ඒ 2014 මන 

මොට රුපිඹල  ම ලිඹන 621යි. ඒ හමේභ 2015 මන මොට 

රුපිඹල  ම ලිඹන 800 දක්හ ළඩි මරහ තිමඵනහ. අපි 

ඇසතමේන්තු යරහ තිමඵනහ, 2016දී ඒ රුපිඹල  ම ලිඹන 647 

දක්හ අඩු යන්න. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඒ විතයක් මනොමයි. යහජය 

ණඹ මේහයණඹ යජමේ මුළු කදහඹමේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට 

ත්මතොත් 2011දී සිඹඹට 92.6යි; 2012දී සිඹඹට 96.7යි; 2013දී 
සිඹඹට 102.2යි; 2014දී සිඹඹට 83.8යි; 2015දී සිඹඹට 82.5යි. 

වළඵළයි, 2016දී සිඹලු මද්ල  තුළින් ඵදු අඹ යරහ, මේ 

ටයුත්තත් යරහ මේ ණඹ හිමයන්  දවස මන්න අලය ඳසු 

ම භ අපි ස යරහ තිමඵනහ. යජමේ මුළු කදහඹමේ ප්රතිලතඹක් 

වළටිඹට යහජය ණඹ මේහයණඹ 2016දී අපි සිඹඹට 59.4 දක්හ 

අඩු යරහ තිමඵනහ. 

ඳසු ිණඹ භහ අමේ ඔක්මෝභ විනහලයිලු, ේඵස මරහලු, 

මේ සිඹල ර හිඳිරහලු කිඹරහ භවය අඹ අද ථහ යනහ. එමවභ 

නේ භභ මේ ප්රලසනඹ අවනහ. 2016 භහර්තු 8ළ  දහ රු 

අභළතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ථහමේදී අපි දළක්හ, එදහ රංහ  ජ 

මතල  නීතිත ංසථහමේ ඳහඩු රුපිඹල  ම ලිඹන 365ක් ඵට ඳත් 

මරහ තිමඵනහ කිඹහ. මේ රුපිඹල  ම ලිඹන 365න් ළඩි වරිඹක් 

ඳසු ිණඹ අවුරුදු 20 තුශ මේ යට ඳහරනඹ ශ එක්ත් ජනතහ 

 දවස න්ධහනඹ ව මඳොදුජන එක්ත් මඳයමුණ ඹටමත්යි සිද්ධ 

මරහ තිමඵන්මන්. SriLankan Airlines එමක් ඳහඩු රුපිඹල  

ම ලිඹන 260යි. මේ රුපිඹල  ම ලිඹන 260 ඳහඩු වුමණ් ඳසු ිණඹ භහ 

අමේදීද කිඹහ අපි ප්රලසන යනහ. මේහට උත්තය මදන්න අද මේ 

බහමේ වුරුත් නළවළ. උමද්ට ඳළඹ 2ක් තුශ භහධයඹට 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

න්දර්ලන ඳත්න්න නහඩභක් නටනහ. නමුත් අද මේ බහමේ 

වුරුත් නළවළ මේහට පිළිතුරු මදන්න. අඩුභ ණමන් අපි ළයදි 

මදඹක් කිේමොත්, ඒහ වරිසන්න මමනක් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඒ විතයක් මනොමයි, 

SriLankan Airlines එ රුපිඹල  ම ලිඹන 260ක් ඳහඩු රඵන 

මොට යමේ ඳහරඹහ තභන්මේ නියන් තත් ගුන් මේහක් 

වළදුහ. ඳසු ිණඹ හරමේ තභන්මේ නභ ළහුමේ නළත්මත් 

කදහවනහහයඹට විතයයි. "භහින්ද යහජඳක්" කිඹන නභ 

කදහවනහහයඹටයි, ළසිකිළිඹටයි විතයයි මනොළහුමේ. අ ත් වළභ 

මමවල භරටභ ළහුහ. 

Mihin Lanka කිඹන ගුන් මේහමේ ණඹ ලමඹන් කීඹක් 

මන්න වුණහද කිඹහ ඔඵ සිඹලු මදනහභ දන්නහ. Mihin Lanka 

ගුන් මේමේ අරහබඹ රුපිඹල  ියලිඹන 1,483යි. 2015 අමප්රේල  

සිට 2016 ඔක්මතෝඵර් අතය හරඹ ත්තහභ එහි අරහබඹ රුපිඹල  

ියලිඹන 505යි. 2015 මන මොට රංහ  ජ මතල  නීතිත 

ංසථහමේ අරහබඹ රුපිඹල  ියලිඹන 9,992.18යි. භත 

තිඹහන්න, 2014 ර්මේ අහනමේ සිට 2015 ර්මේ 

අමෝසතු මන මොට රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරමේ අරහබඹ 

රුපිඹල  ියලිඹන 14,605යි. 2015 ඔක්මතෝඵර් මන මොට                       

්රී රංහ යහඹ අධිහරිමේ අරහබඹ රුපිඹල  ියලිඹන 5,190යි. 

එමවභ නේ, භභ මේ රු බහමන් ප්රලසන යනහ, මේ සිඹල ර 

සිද්ධ මරහ තිමඵන්මන් හමේ හර ඳරිච්මේදමේද කිඹරහ. අඵ 

ඇටඹක් තයේත් මභොශඹක් තිමඵන මමනකුට වුණත් ඒ 

මත්මයනහ. 

මභළ  තත්ත්ඹක් තුශ කණ්ඩුක් ම ඹන්න පුළුන්ද 

කිඹරහ අපි ඵරන්නට ඕනෆ. අමප් භන්ත්රීරු කිේහ හමේ භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහ මේ ලින්භ මත්රුේ ත්තහ. විධහඹ 

ජනහධිඳති ධුයමේ තත් අවුරුදු මදක්භ ඉන්න අසථහ තිම ඹදී 

එතුභහ ඒ  ේභ  ේ අත වළයරහ ඹයි කිඹරහ 

තමුන්නහන්මේරහ හිතනහද? එමවභ අත වරින්නද හිටිමේ? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මදතහක් මනොමයි, තුන් 

තහක් මනොමයි, ජීවිතහන්තඹ දක්හ ඒ ධුයඹ ඉදිරිඹට 

මනඹන්න, ලක්තිභත් මන්න දවඅටන කණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංමලෝධනඹත් ේභත යමන ිණඹ භනුසඹහ තභයි එතුභහ. 

නමුත්  මේ මන වුමණ් මභොද? 2015, 2016 මන මොට 

එතුභහ මේ යමේ ඳහරඹහ වළටිඹට හිටිමඹොත් ඹන්න මන්මන් 

ඳස මදොමයන් කිඹරහ එතුභහ දළනමන සිටිඹහ. 

ඳසු ිණඹ හරමේ ජහතයන්තය ේඵන්ධතහ ේපර්ණමඹන්භ 

විනහල වුණහ. GSP Plus වනඹ නළති වුණහ. විමලේමඹන්භ 

යුමයෝඳඹට භසුන් අමශවි කිරීභ ේපර්ණමඹන්භ තවනේ යරහ 

දළේභහ. මේ යමේ ඇඟලුේ ර්භහන්තලහරහ ේපර්ණමඹන් හ 

දභන තත්ත්ඹට ඳත් වුණහ. ඒ  හ මේ යමේ රක් ණනක් 

අහිං හන්තහන්ට, තව ඹන්ට ළඩ යරහ අතට කීඹක් මවෝ 

න්න ති බුණු අසථහ නළති වුණහ. භවය අඹ අද  සඳහදනඹ 

ළන ථහ යනහ. මභොනහද ඒ හරමේ යරහ තිමඵන 

 සඳහදන? භභ  අවන මභන්න මේ හයණඹට ඕනෆභ මමනකුට 

උත්තය මදන්න පුළුන්. ඳසු ිණඹ හර ඳරිච්මේදඹ -ඳසු ිණඹ අවුරුදු 

9- තුශ මේ යමේ එ රැකිඹහක් මවෝ මදන්න පුළුන් 

ර්භහන්තලහරහක් යජමඹන් වදරහ තිමඵනහද? මොමවේද 

තිමඵන්මන්? තිබුණු ර්භහන්තලහරහ අරහබ රඵන තත්ත්ඹට ඳත් 

යරහ, විනහල යරහ, ඒහ ජයහජීර්ණ තත්ත්ඹට ඳත් ශහ. ඒ 

 හ අඳට මේ තත්ත්මඹන් මොඩ එන්න පුළුන්භක් තිබුමණ් 

නළවළ. 

අද භත්තර ගුන් මතොටුඳශ ළන ථහ යනහ. අද එතළනට 

ඹන්න පුළුන්ද? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ටුනහඹ ජහතයන්තය ගුන් 

මතොටු මඳොමශේ තිමඵන ළසිකිළිඹට - toilet එට-  washroom 

එට ිණඹහභ, රංහට ං හයඹන් එන්මන් මොමවොභද කිඹහ  

අඳට හිමතනහ. ඒහමේ ඳවසුේ ඒ තයේභ අඩුයි. භත්තර ගුන් 

මතොටු මඳොශ වදන්න විඹදේ ශ ල ලි ඒ වහ  මඹමදේහ නේ 

ඒහ මවො ඳවසුේ හිත වදන්න තිබුණහ. ඒ ල ලිලින් ඒ 

ඳවසුේ ළඩිදියුණු යරහ, මරෝමේ ගුන් ඹහනහරට එන්න 

පුළුන් මවො ප්රහවන ඳද්ධතිඹක් ටුනහඹ ගුන් මතොටුඳමශේ 

 ර්භහණඹ යන්න තිබුණු අසථහ ේපර්ණමඹන්භ අහිිය 

ශහ.  ඒ  හ අඳට ප්රලසනඹක් තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මේ යමේ ං හය යහඳහයඹ 

දියුණු යන්න නේ විමලේමඹන්භ ඊට අලය ඳවසුේ ඳඹන්න 

ඕනෆ. මභතළනට ඇවිත් අය ඔළු මඩි ණනට කිඹන මොට, 

ළසිකිළිඹට ිණඹහට ඳසු ං හයඹහ කඳසු ගුන් ඹහනඹට 

නළඟරහ ඹන තත්ත්ඹට ඳත් වුණහ. ඒයි රංහමේ චිත්රඹ. ඊට 

ඩහ මවොයි, භහරදියින. අද විමද්ල යටට ිණහින් ඵරන්න. අද 

සිංප්පරු මේ ගුන් මතොටු මඳොශට ිණඹහභ, Beijing Airport එට 

ිණඹහභ, අඳ එතළ න් මුළු යටභ දකිනහ. අද රංහමේ ඒ තත්ත්ඹ 

තිමඵනහද? ඒ  හ තභ භහ අටක් විතයක් මේ යට ඳහරනඹ 

ශ ඩභත්රීඳහර සිරිමේන, ය ල  වික්රභසිංව ඳහරනඹට මදොස 

කිඹන එ හධහයණද කිඹහ ඔඵතුභන්රහ වතදඹ හක්ිකඹට එඟ 

ල ඳනහ ය ඵරන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අද ං හයඹන් ළන ථහ 

ශහ. අවුරුදු 10ක් ං හය යහඳහයමේ මඹදුණු මමනක් භභ. ඒ 

දසර මොේර බීච් මවෝටරමේ, මවොයයින් බීච් මවෝටරමේ 

තිබුණු තත්ත්ඹ මභොක්ද කිඹහ අ මප් රු භලික් භයවික්රභ 

ඇභතිතුභහ දන්නහ. 1982-1983 හරමේ "ම යමඵොක්", 

"මවොමටල ප්රෆන්", "ක  ෲප්" ළ  භහේලින් එන ජර්භන් 

ං හයයින් මොහ මෝරහ මඵෝතරඹක් බීරහ ිණඹ වළටි අඳට 

භතයි. Service charge එත් එක්භ මොහ මෝරහ 

මඵෝතරඹක් රුපිඹල  8.80යි - Rs. 8 plus 80 cents. වළඵළයි, 

රුපිඹල  100 දීරහ, "For you" කිඹහ tip එ දීරහ ඹන භහජඹක් 

එදහ තිබුණහ. ඒ එක්ත් ජහති ඳක් යුඹ හරමේදීයි.  

ඒ හරමේ  දවස මමශ රහඳ -කමඹෝජන රහඳ- ඇති 

යරහ, මේ යමේ  සඳහදනඹක් ශහ. දවස ණන් රැකිඹහ දුන්නහ. 

භභ ඒයි කිේමේ, පුළුන් නේ මවට දමේ මවෝ ඕනෆභ ජමතක් 

මේහට උත්තය මදන්න කිඹරහ. කණ්ඩු ඳක්මේ අඳ ඒ 

අභිමඹෝඹට මුහුණ මදනහ. ඒහඵද්ධ විඳක්මේ අඹට  පුළුන් 

නේ කිඹන්න. භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහමේ ඳහරන හරමේ 

හල මල  යහඹ අධිහරිඹ කන්නමේ salmon factory එක් 

වළදුහ. මේඹන් 50මදමනකුට විතයයි ඒ factory එමක් රැකිඹහ 

දුන්මන්. එඹ විතත යන්න ජනහධිඳතිතුභහ කපු උත්ඹට 

විතයක් රුපිඹල  රක් 20ක් විඹදේ ශහ. ඊට ඩහ මවොයි, ඒ 

ඳනසමදනහට රුපිඹල  50,000 ණමන් දීරහ, සඹං රැකිඹහක් 

යන්න ඉඩ වදරහ දුන්නහ නේ. අද ඒ factory එ වරහ.  

අහන ලමඹන් භභ මේ හයණඹ කිඹන්න ළභළතියි. අද 

ඉතහභ ඳළවළදිලි මර අමප් සථහයඹ ඇති මරහ ඉයයි. ඳසු ිණඹ 

භළයි 1ළ  දහ තිබුණු භළයි රැලිඹ ඔඵතුභන්රහ දකින්න ඇති මන්. 

ඒහඵද්ධ විඳක්ඹ හිතුමේ අමප් ේ ප්රමද්ලඹ න හල මල  

තිබුණු ්රී රංහ  දවස ඳක්මේ භළයි රැලිඹට කපු, - 
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ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් ථහ අන් යන්න, රු භන්ත්රීතුභ .  
 

ගු විමජ්ඳළ මශට්ටිණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமேதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

භභ ත විනහඩිඹයි න්මන්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ . 

භන්ත්රීරු අඩු  හ හරඹ තිමඵනහ. භට විනහඩිඹක් මදන්න.  

එදහ ඒහඵද්ධ විඳක්මේ අඹ හිතුමේ, භනර ක්රී  ඩහංණඹට 

කපු ්රී රංහ  දවස ඳක්මේ ේටිඹයි, ළේඵල  පිටිඹට කපු 

ේටිඹයි එතු ශහභ එඹහරහමේ ණන හමේ මයි කිඹහයි. 

නමුත් භහ ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, භළයි 1ළ  දහ එක්ත් 

ජහති ඳක්මේ භළයි රැලිඹ සිරිමේන ක්රීඩහංණමඹන් කයේබ 

යන මොට මරහ මඳය රු 11.00යි. භභ අක්මීභන කනමේ 

1,000ක් එක් ඹන මොට මරහ යහත්රී වතයි. ඒ මන මොටත් 

භභ පුංචිමඵොරැල මල . භට පිේට ඹට ඹන්න ඵළරි වුණහ. අපි ණන් 

හිරවු කිඹන්මන් නළවළ. ංයහ දන්නහ, මඳශඳහළිමේ දි, ඳශර 

දන්නහ අඹ මේ ණන එතු ය ඵරන්න. භභ හිතන විධිඹට මේ 

ක්රීඩහංණඹට 150,000ට ළඩි පිරික් එතු වුණහ. ඒ  හ අද 

කණ්ඩුට විරුද්ධ මනොමඹක් ම ෝදනහ යියන්, "කණ්ඩු 

ළ ටිරහ, යමේ ජනතහට පිරිහිරහ, මේ ිය සසු නළවළ, මේ 

ිය සසු ඉයයි" කිඹියන් එක්ත් ජහති ඳක්ඹට , මේ කණ්ඩුට 

මදොස කිඹන අඹට අඳ කිඹනහ, එදහ කමේ මේ ිය සසු තභයි 

කිඹරහ. අහිං, දුප්ඳත් ිය සුන් මේ තයේ විලහර ංයහක් 

මොශමට -අමප් භළයි රැලිඹට- කමේ අමප් කණ්ඩු පිළිඵ 

විලසහඹක් ඇතියි කිඹන හයණඹ භභ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ. ඒ  හ ඉදිරි අවුරුදු වතයයි, භහ ණන ඇතුශත මේ 

යමේ කර්ථිඹත් එක් අඳ රිඹහත්භ යන ළඩ පිළිමශ 

මභොක්ද කිඹහ අඳ ඉතහභ ඳළවළදිලි මඳන්නහ.  ජනහධිඳති රු 

ඩභත්රීඳහර සිරිමේන භළතිතුභහත්, අග්රහභහතය රු ය ල  වික්රභසිංව 

භළතිතුභහමේත් සුංමඹෝඹ තුළින් එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ප්රමු 

ජහති කණ්ඩුමේ ළඩ පිළිමශ හටත් අත මනොඳහ අපි ඉදිරිඳත් 

යනහඹ කිඹන හයණඹ භතක් යියන්, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභ , භට ථහ යන්න හරඹ රඵහදීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත මියන්, භමේ ථහ අන් යනහ.  

 
[தற.த. 4.28] 

 

ගු එවහ. වියළමල්්දදිර්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தப மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்மப, 

இன்மந குமநறப்தைப் தறமம தரடர்தரண 

றரத்றமன னந்துதரள்றல் ரன் 

றழ்ச்சறமடறன்மநன். உண்மறமன 2016ஆம் 

ஆண்டுக்ரண வு தசனவுத்றட்டத்துக்கு மனறரண 

எதுக்லடுள் தற்நற றடம் அரது, மசற வு 

தசனவுத்றட்டத் றமக்பத் மனப்தறன்லழ்  உறச் 

மசமள் ற்தம் அசத் மமப் ததரதப்தைக்பறன்தோனம் 

ங்ப்தட்டுள்ப மனற எதுக்லடுள் தற்நற குமநறப்தைப் 

தறமம என்த இந்ச் சமதறமன 

சர்ப்தறக்ப்தட்டிதக்றன்நது. ற்தணம எதுக்ப்தட்ட 

றறதரதுக்லடுள் ந்பவுக்கு மடதொமநப்தடுத்ப் 

தட்டிதக்றன்நண; ந்பவுக்கு க்மபச் தசன்நமடந் 

றதக்றன்நண; அறல் குநறப்தறடப்தட்ட றறதரதுக்லடுள் 

தோனம் த்மண அதறறதத்றத் றட்டங்ள் தர்த்ற 

தசய்ப்தட்டிதக்றன்நண? ன்தம தற்நறதல்னரம் ரம் 

சறந்றக் மண்டிறதக்றன்நது. அந் மறல் குநறப்தறட்ட 

எத தரடசரமனக்மர அல்னது எத மரறலுக்மர அல்னது 

மண அதறறதத்றசரர் ற்தம் வீற அதறறதத்ற 

டடிக்மளுக்மர ங்ளுமட தன்தொப்தடுத்ப்தட்ட 

றறறததந்து எதுக்ற எதுக்லடுள் இன்ணதொம் சரறரண 

தொமநறல் மடதொமநப்தடுத்ப் தடறல்மன.  

இது 'சலமர தட்ேட்' ன்த தசரல்னப்தடுறன்நது. அரது 

இது டிசம்தர் ரத்துக்றமடறல் தொளம தசய்ப்தட 

மண்டும் ன்த கூநப்தடுறன்நது. ஆணரல், அந் றறள் 

இன்தம் உரற இடத்துக்ம மதரய்ச் மசறல்மன. 

அற்றமடறல் இங்ம அசத் மம ன்ந ததரறமன 

இன்தணரத மனற றறதரதுக்லடு தொன்மக்ப் 

தட்டிதக்றன்நது. தொன்ணர் 15 வீம் 'ற்' றறக்ப்தடும் ன்த 

தசரல்னப்தட்டது. ஆணரல், இப்மதரது 20 வீம் ன்த 

தசரல்னப்தடுறன்நது. இந் மறல் எத தரடசரமனக் 

ட்டடத்துக்கு அல்னது குநறத் றமனக் ட்டுற்கு அல்னது 

குநறத் எத மத மமக்ர ரங்ள் ஏர் இனட்சம் 

தௐதரம எதுக்குறன்மநரம் ன்நரல் அறல் குநறப்தறட்ட எத 

தரம 'ற்' ரற ன்த றந்துமதரறன்நது. அற்ப்தரல் 

ட்டிட எப்தந்க்ரர்ளுக்கும் அறததந்து தம் ங்ப் 

தடுறன்நது. அப்தடிரணரல் றச்சரக் குநறத் ஏர் இனட்சம் 

தௐதரய் எதுக்ப்தட்ட மமனத்றட்டரணது எத 70 ஆறம் 

அல்னது 80 ஆறம் தௐதரய் தசதறல்ரன் மற்தரள்பப் 

தடுறன்நது. ஆணரல், ற்தணம உள்ப மடதொமநறன்தடி 

தன்தொப்தடுத்ப்தட்ட றற ஏர் இனட்சம் தௐதரமக் குநறத் 

தரடசரமன அதறறதத்றச் சங்த்துக்குக் தரடுத்ரல் அங்ம 

அர்ளுமட ணற பத்மத்ம் தன்தடுத்ற றச்சர 

என்நம இனட்சம் தௐதரய் தததறரண மமன 

மடதததறன்ந  ரய்ப்தறதந்து. ஆணரல், இன்த 

றறதரதுக்லடு ன்ந ததரறமன றறதரதுக்ப்தட்டரலும் 

அறததந்து குநறத் எத தரம தவ்மத றளுக் 

கூடரப் ததற்தக் தரள்பப்தடுறன்ந தசற்தரடுள்ரன் 

இடம்தததறன்நண. ஆம, எதுக்குறன்ந றறம 

தொளமரப் தன்தடுத் தொடிர றமனறல் தணரபறள் 

இதக்றன்நரர்ள்.  

இன்மந மனற எதுக்லடுள் தற்நற சறன 

றங்மபக் ணத்றல் தரண்டரல், அறல் தொனரது 

றடம் சுரரம், மதரரக்கு ற்தம் சும தத்து 

அமச்சு சம்தந்ப்தட்டரகும். அரது 2016ஆம் 

ஆண்டுக்ரண வு தசனவுத்றட்டத்துக்கு அமரத் 

தரற்நர மரய்மபக் குமநப்தற்கு சறமப  ங்குல், 

டரடும் மத்றசரமனம அதறறதத்ற தசய்ல் ற்தம் 

அதரதைம், குதரல், ரழ்ப்தரம் மத்ற 

சரமனமபத் தொர்த்துல் தொதற்தக்ரப் தன மரடி 

தௐதரய் எதுக்ப்தட்டிதக்றன்நது. ஆணரல்,  இன்த 

ட்டக்பப்தறலுள்ப  மதரணர மத்றசரமனறல் CT scan 

இந்றம் தளமடந்றதக்றன்நது. ங்ளுமட ரட்டப் 

தரரளுன்ந உதப்தறணதம் இரேரங் அமச்சதரண 

யறஸ்தைல்னரஹ் அர்ளும் இங்கு இதக்றன்நரர். 

ங்ளுமட ரட்டத்றமன எத தத்து தேடதொம் 

இங்றக்தரண்டிதக்றன்நது.   

அது அறரண தத்து ரர்மபக் 

தரண்டுள்பது. அந்ப் மதரணர மத்றசரமனறல் 

இதக்றன்ந CT scanner   தளமடந்துறட்டது. அண்மறல் 

எத ரற றதத்துக்குள்பரணததரளது  ட்டக்பப்தறல் 

scan  டுப்தற்கு சறறல்னரரல் அம்தரமநக்குக் 

தரண்டுதசன்ந மமபறமன இமடறல் தரறரதர 

உறரறந்ரர்.  மத்றசரமனமபத் தொர்த்துரச் 

தசரல்னப்தட்டரலும் ட்டக்பப்தை மத்றசரமன அறமன 
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உள்ரங்ப்தடறல்மன. அங்ம தளமடந்றதக்றன்ந CT 

scannerப் தளதுதரர்த்து அமணப் தம றமனக்குக் 

தரண்டுதற்கு 80 இனட்சம் தௐதரய்  மமப்தடுறன்நது. 

ஆணரல்,  றட்டத்ட்ட 200 மரடி தௐதரய் மனற 

றறதரதுக்லடு தசய்ப்தட்டுள்பதன்த ரன் 

றமணக்றன்மநன். மத்ற ரர்ள் தடிக்றன்ந,  5 

இனட்சத்துக்கு மற்தட்ட க்ள்  ரழ்றன்ந 

ரட்டத்றலுள்ப மதரணர மத்றசரமனறல் எத  scan 

டுக்கும் சறறல்மன!  

அமர ல்னர அசுளும்  ஆட்சறக்கு தற்கு தொல் 

தனற்மநச் தசய்துதரப் தச்சரண்டி ரட்டுரர்ள். 

ஆமணமப் தமண ஆக்குமரம் ன்தரர்ள், தமணம 

ஆமணரக்குமரம் ன்தரர்ள். மடசறறல் ரமண 

ரமணரவும் தமண தமணரவும்ரன் இதக்கும்; என்தம் 

டந்தரடில்மன. இந் ல்னரட்சற அசு ன்த 

தசரல்னப்தடுறன்ந இந் அசும் இப்தடித்ரன். க்ள் 

எவ்தரத அசுக்கும் ரக்பறத்து ரந் றமனறல்ரன் 

உள்பரர்ள். 

சறமநச்சரமனள் தசலமப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, 

லள்குடிமற்நத்றற்ர  றட்டத்ட்ட 20 மரடி தௐதரய் 

மனற எதுக்லடு தசய்ப்தட்டுள்பது. அறலும் குநறப்தரப் 

தரர்த்ரல் டக்கு, றக்கு ரரங்பறல் லள்குடிமற்ந 

டடிக்மமபத் துரறப்தடுத்துற்கு உத்மச றழ்ச்சறத் 

றட்டத்ம ஆம்தறப்தற்ரண மனற றறதரதுக்லடு. 

டக்கு, றக்கு தம்மதரது ரன் 

தறறறறத்துப்தடுத்துறன்ந ட்டக்பப்தை ரட்டத்றல் 

அந் லள்குடிமற்நம் -  resettlement டக்றன்நர ன்தது 

ணக்குத் தரறரது. இந் 20 மரடி தௐதரரணது   மத 

ரட்டங்பறல் உள்பர்மபக் தரண்டுந்து 

ட்டக்பப்தறல் குடிமற்தற்ரண றறதரதுக்லமடர 

ன்த ணக்கு ஏர் ப்தரடு இதக்றநது.  

இந்து அலுல்ளும் இந் அமச்சுக்குள் தணரல் 

எத றடத்ம இச்சந்ர்ப்தத்றல் இி்ந் உரற சமதறல் 

தறவுதசய்னரதன்த றமணக்றன்மநன். டந் தடம் 

ட்டக்பப்தை ரட்டத்றமன சறத்ரண்டிமப் தறநப்தறடரக் 

தரண்ட எத ததண்ற சறறரறரறற்குச் சுற்தனர தசன்ந 

மமபறமன ன்தமட மனதொடிக்குக் தரளவுறன்ந 

'றபறப்'மதக் தரண்டு சுரறமன லநறணரர் ன்தற்ர 

இண்டு தட சறமநத்ண்டமண றறக்ப்தட்டது. தறன்தை 

து மகு ேணரறதற அர்பரல் ததரதுன்ணறப்தறன் 

அடிப்தமடறல் அர் றடுமன தசய்ப்தட்டரர். ஆணரல் 

இன்த ததரனன்ணதமம டுத்துக் தரண்டரல், 

அங்றதக்றன்ந மசரர்ளுமட ட்டடங்ள், சற 

மரனங்ள் தணறறலும் மறலும் தறதலும் 

அறந்துதரண்டிதக்றன்நண. அங்கு தறன்ந தனரலும் 

மசரர்ள் ட்டி அந்க் ட்டடங்ள், றல்ள் 

ரளுக்குரள் உமடக்ப்தட்டுக்தரண்டிதக்றன்நண. அது 

இந் ரட்டின் எத தொக்றரண னரற்தப் ததட்டம். அம 

அடுத் மனதொமநக்குக் மபறக் மண்டி ரர்லப் 

ததரதப்தை இந் உரற சமதக்கும் இதக்றன்நது; 

அசரங்த்றற்கும் இதக்றன்நது. ஆணரல், அமப் 

தரதுரப்தற்ரண ந்ற டடிக்மளும் டுப்தறல்மன. 

சறறரறரறல் 'றபறப்'தரல் லநறணரர் ன்தற்ர 2 தட 

சறமநத்ண்டமணமக் தரடுத்ரர்ள். ஆணரல், இந் 

ரட்டின் மனர இதந் ததரனன்ணதமறலுள்ப சற 

மரனங்ள் தூர்ந்து மதரறன்நண; இற்ம 

அணர்த்ங்ளுக்குட்தட்டு அறந்துமதரறன்நண. அற்மநப் 

தரதுரப்தற்ரண டடிக்மமபர அற்ரண ந்தரத 

றறதரதுக்லடுமபர இல்மன. அற்தண ந்தரத 

றமசட மமனத் றட்டங்ளும் தொன்தரறப்தடறல்மன.  

இற்குக் ரம், ததரனன்ணதமம ஆண்ட மசர 

ன்ணர்ள் றர்ள் ன்தரல் அந்ப் தரதட்சமர  ன்த 

ணக்கு ண்த் மரன்தறன்நது.  

இனங்மறமனம ல்மனரதம் றந்து தரர்க்க்கூடி 

றப் ததரற ட்டடங்மபக் தரண்ட தகுற 

ததரனன்ணதமரகும். ஆணரல் இன்த அம ரளுக்குரள் 

அறந்து மதரய்க்தரண்டிதக்றன்நண. இது  றவும் 

மமணக்குரறரகும். அங்றதக்றன்ந எத 

தசங்ல்மனக்கூட ரம் தரதுரத்து அடுத் மனதொமநக்கு  

அபறக் மண்டும். அற்ரண ந் டடிக்மளும் 

டுப்தரத் தரறறல்மன. அற்நறன் அமடரபங்ளும் 

அறந்துமதரறன்நண.  

இதுரத்றல்ன, இன்த ல்ற அமச்சு ஷ்ட தறமச, 

அறஷ்ட தறமச ரர்ளுக்ரண ல்றம 

தொன்மணற்தற்ர மனறர 66 மரடி தௐதரய் 

தத்ம எதுக்றறதக்றன்நது. இறல் ன்ண 

மடிக்மதன்நரல், 2015.09.01ஆம் றற 8து 

தரரளுன்நம் ஆம்தறத்மதரது ரதம் இந்ப் 

தரரளுன்நத்றற்கு எத தைற உதப்தறணர ந்மன்.  

இந் அசு கூநற றடங்மபப் தரதங்ள்! 

"தரடசரமனமப  வீணப்தடுத்ப் மதரறன்மநரம்; லச்சல் 

டரங்மப அமக்ப் மதரறன்மநரம்; டிேறட்டல் 

சறமப ற்தடுத்ப் மதரறன்மநரம்" ன்தம் "அதரறக்ப் 

தரடசரமனபறன் த்துக்கு இனங்மறலுள்ப  

தரடசரமனமபத்ம் தரண்டுதமரம்; ேப்தரணறத் 

தரறல்தட்தத்மக் தரண்டுதமரம்" ன்தநல்னரம் 

தசரன்ணரர்ள். மட்தற்கு ன்நரத்ரன் இதந்து. இன்த 

டக்கு, றக்றலுள்ப  றரப்தைந தரடசரமனபறல் 

ரர்ள் இதந்து தடிப்தற்குக் றமள் இல்மன; 

மமசள் இல்மன. றனத்றமன இதந்துதரண்டு அர்ள் 

ற்றன்நரர்ள். றனத்றல் றரறப்தற்குப் தரய்கூட இல்மன. 

இந் அசரங்த்றன் டடிக்ம 'தேறக்' ரட்டுது 

மதரன்தரன் இதக்றன்நது. மலும், சறங்ப்ததக்கு 

இமர இனங்மம ரற்தமரதன்த ரநறரநறப் 

தறக்கு தறன்ந அசரங்ங்ள் தசரல்தக்தரண்டுரன் 

இதக்றன்நண. சறங்ரதைரறர இனங்மம ரற்தமரம் 

ன்தநல்னரம் தசரல்றன்நரர்ள். ஆணரல், றரறப் 

தரடசரமனபறல் தறள்மபள் இதப்தற்கு எளங்ரண 

றமள் இல்மன. றனத்றததந்து தடிக்றன்நரர்ள். 

.ததர.. (உர் ம்) தடிக்றன்ந, துக்குந் ததண் 

தறள்மபள்கூட றனத்றல் இதந்துதரண்டு தடிக்றன்ந அன 

றமனம அங்கு ரங்ள் தரர்க்னரம். இன்த அடிக்றன்ந 

தறதன் டும உங்ளுக்குத் தரறத்ம். ங்மபப் மதரன்ந 

து ந்ர்பரல்கூட தபறறல் றற் தொடிரது. க் 

தரட்டில்ளுக்குள் ஆடு, ரடுமபப்மதரல் அர்ள் 

இதக்றன்நரர்ள். சரர ல்ற சரர்ந் அடிப்தமடத் 

மமமபம தர்த்ற தசய் தொடிர றமனறல், ரங்ள் 

மர ணவுனறல் இதப்ததுமதரல் அதரறக்ரறன் ல்ற 

றமனம இங்கும் தரண்டுதமரம்; சறங்ப்தமப்மதரல் 

இனங்மம ரற்தமரம் ன்தநல்னரம் மமற்ந 

றடங்மபப் மதசறக்தரண்டிதக்றன்மநரம். மமரண 

அடிப்தமட சறமப ரங்ள் அர்ளுக்குச் 

தசய்துதரடுக் மண்டும். றரப்தைந க்மப நற 

றமனறததந்து லட்தடடுக் மண்டும்; அர்ளுமட 
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தறள்மபச் தசல்ங்மபக் ரப்தரற்ந மண்டும் ன்தரன் 

சறந்றக் மண்டும். டப்தற்குசச் சரத்றரண 

றடங்மபப் மதசறணரல் மட்தற்கு இணறமர 

இதக்கும். ஆணரல், இன்த அவ்ரநரணதரத 

தசற்தரட்மடக் ரறல்மன. ரனம்ரன் 

டந்துமதரறன்நது.  

இந் ல்னரட்சற அசு ற்தட்டுத் ற்ததரளது எத 

தடதொம் ரன்கு ரதொம் ஆறறட்டது. ல்னரட்சற அசறமன 

அங்ம் றக்றன்ந தப உதப்தறணதரதர்,  ரட்மடக் 

ட்டிதளப்தைற்ரண றட்டங்மபத் ரங்ள் 

மத்றதப்தரச் தசரன்ணரர். இணறமல்ரன் அந்த் 

றட்டங்மப அர்ள் தபறறடுரர்தபன்த ரன் 

றமணக்றன்மநன். தறமன உற்தத்றரகும் குந்ம  தறநந்து 

என்நம றல் டக்த் தரடங்கும். அதுமதரன்த 

இணறமல்ரன் இர்ளுமட றட்டங்ள் அநறதொரப் 

மதரறன்நது. அற்றமடறல் அடுத் மர்லும் ந்துறடும். 

அப்ததரளது இமறடப் தைற ல்னரட்சற அமசக் 

தரண்டு மரசறப்தரர்ள். ணம, ரனத்மக் டத்ரல்  

அதறறதத்றத் றட்டங்மப - னத்றட்டங்மப க்மப 

மரக்ற  றமரக் தரண்டுதசல்ன மண்டும். 

தரறக்ப்தட்ட க்மப அந்ப் தரறப்தறததந்து 

ரப்தரற்தற்கு ரம் ல்மனரதம் என்ததட்டுச் தசற்தட 

மண்டும். அற்கு இந் அசு எத்துமப்தைக் தரடுக் 

தொன் மண்டுதன்தம இந் இடத்றல் ரன் 

கூநறக்தரள்ப  றதம்தைறன்மநன்.  

தப தரமனத்தரடர்தைள் ற்தம் டிேறட்டல் 

உட்ட்டமப்தை சறள் அமச்சரறன் உத்றமரதர்  

இல்னத்மப் தைணமப்தற்கு 42,60,000 தௐதரத்ம்  தப  

தரல், தரல் மசமள் ற்தம் தொஸ்தம் ச அலுல்ள் 

அமச்சரறன் உத்றமரதர் இல்னத்மப் தைணமப்தற்கு 

88,50,000 தௐதரத்ம் தப தரறல் ற்தம் தரறற்சங் 

உநவுள் இரேரங் அமச்சரறன் உத்றமரதர் 

இல்னத்மப் தைணமப்தற்கு  25,00,000 தௐதரத்ம் 

மமதண மனற றற எதுக்லட்டுக்ர குமநறப்தைம் 

தரம சர்ப்தறக்ப்தட்டிதக்றன்நது. இந் தோன்த 

அமச்சர்பறணதும் உத்றமரதர் இல்னங்மபப் 

தைணமப்தற்கு என்நமக் மரடி தௐதரய்க்கும் மல் 

மமப்தடுறன்நது. வு தசனவுத்றட்டத்றற்குப் தறன்தை 

மனற றற எதுக்லடு ன்ததசரல்த எத ரமபக் 

குநறப்தறட்டு றரம் டத்ற இந்பவு தத்மச் 

தசனறப்தற்கு அங்லரம் ததற்தக்தரள்றன்மநரம்.   

டந் இண்டு ரங்ளுக்கு தொன்தை ட்டக்பப்தை 

ரட்டத்றமன எத ததண்ற மசறக் தடி அறக்குத் 

தரறவு தசய்ப்தட்டிதந்ரர்.  

இனங்மறததந்து தரறவுதசய்ப்தட்ட 12 ததண்பறல் 

எமதரத றழ்ப் ததண்ற  அர்ரன். ரன் அதமட 

வீட்டுக்குச் தசன்நமதரது, அந் வீட்டில் தரத்ர 15 

ங்ள் இதந்மப் தரர்க்க்கூடிர இதந்து. இன்த 

து ரரத்றல் அடிப்தமட சறபறன்நற தனர் 

ரழ்ந்துதரண்டிதக்றன்நரர்ள். அவ்ரநரண றமனமறல் 

இங்ம சறனர் தன மரடி தௐதரய் தசனறல் உத்றமரதர் 

இல்னங்மபப் தைணமத்து, இடரம்தேரண ரழ்க்ம 

டத் தொற்தடுறன்நரர்ள்.  

இது ரத்றல்ன, இன்த இங்ம சறன 

தரறற்சரமனமபத் தரடங்குற்ர தன 

தொன்தரறவுள் தொன்மக்ப்தட்டிதக்றன்நண. ஆணரல், 

து ரட்டத்றமன ஏட்டுத் தரறற்சரமன, ரறத் 

தரறற்சரமன உள்படங்னர த்மணமர 

தரறற்சரமனள் தூர்ந்துமதரய்க் றடக்றன்நண. அற்மந 

லபக்ட்டுற்ர ந் றற எதுக்லடுளும்  இறமன 

மற்தரள்பப்தடறல்மன. சரறரண தொமநறல் ப ஆய்ம 

மற்தரண்டு, ங்கு மம இதக்றன்நமர, அந்த் 

மமத்ள்ப இடத்ம அமடரபப்தடுத்ற, ன்தமட 

மசமம இந் ல்னரட்சற அசு மற்தரள்பமண்டும். 

அமறட்டுறட்டுக் குநறப்தறட்ட ஏர் இடத்துக்ம றற 

எதுக்குமத் றர்த்துக்தரள்ப மண்டும். டந் தோன்த 

சரப் ரனர டக்கு, றக்கு ரரங்ள் த்த்த்றணரல் 

றவும் மரசரப் தரறக்ப்தட்டண. அம மண 

ரரங்மபரடு எப்தறடுமறல், அதறறதத்றறல் றவும் 

தறன்ங்றறதக்றன்ந ரரங்பரகும். ஆம, ந்தரத 

றற எதுக்லட்மடத்ம் ந்தரத மமமத்ம் 

தொன்தரறத்ம்ததரளது தரறக்ப்தட்ட, மமப்தரடு 

அறரவுள்ப இடங்மப தொன்மப்தடுத்ற, 

உண்மரம ங்கு மம இதக்றன்நமர, அந் 

இடத்றல் மசமமபச் தசய்மண்டும். ஆணரல், இங்கு 

எதுக்ப்தட்டிதக்றன்ந 200 மரடி தௐதரய் தத்றமன 

ட்டக்பப்தை ரட்ட மத்றசரமனம 

மணறமனப்தடுத்துற்கு ன்த துவும 

குநறதறடப்தடறல்மன. இங்ம து ரட்டத்மப் 

தறறறறத்துப்தடுத்துறன்ந தரரளுன்ந உதப்தறணர்ள், 

அமச்சர்ள் இதக்றன்நரர்ள். து ரட்ட 

மத்றசரமனமக் ட்டிதளப்தமண்டி ததரதப்தை - 

மம அர்ளுக்கு இதக்றன்நது. அம மர - 

றமரச் தசய்மண்டும் ன்தமத்ரன் ரன் 

றதம்தைறன்மநன் ன்த கூநற, ரய்ப்தைக்கு ன்நற தரறறத்து, 

றமடதததறன்மநன்.  

 

[தற.த. 4.45] 

 
ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ (පුනු කථළඳන ශළ 
නෆලත ඳදිංික කිීමම රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - 

தைணர்ரழ்பறப்தை ற்தம் லள்குடிமற்ந இரேரங்  

அமச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம்.  

தப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்மப, ரன் 

இந் றரத்றமன னந்துதரள்மறட்டு றவும் 

றழ்ச்சறமடறன்மநன். அல்யம்துதல்னரஹ்! ரட்டிதமட 

ததரதபரரத்மக் ட்டிதளப்தற, க்பறன் லரண ரறச் 

சுமமக் குமநத்து, ரட்டு க்ள் றம்றர 

ரழ்ற்ரண சூழ்றமனமப உதரக்மண்டி 

ததரதப்தை, டமப்தரடு அசுக்கு இதக்றன்நது. டந் 

ஆட்சறக்ரனத்றமன க்பறன் லது சுத்ற அற ரற அல்னது 

ததரதட்பறன் றமன உர்வு மதரன்ந தல்மததட்ட 

அம்சங்மப றர்க்ட்சறறணர் சுட்டிக்ரட்டிணர். 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! මේ අසථහමේදී රු රකී ජඹර්ධන 

භන්ත්රීතුභහමේ නභ මරහනඹ වහ මඹෝජනහ යන මර භහ 
ඉල රහ සිටිනහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , "රු රකී ජඹර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ගු මේලු කුමළර් මශතළ මූළවනමය්ද ඉල ක වුමය්ද  

ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

 அன்தறநகு, ரண்தைறகு மலு குரர் அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்த அனம, ரண்தைறகு னக்ற ேர்ண 

அர்ள் மனம றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and  THE 

HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
தப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்மப, டந் 

ஆட்சறக் ரனத்றமன அவ்ரநரண குமநள் இதந் 

ரத்றணரல், க்ள் அந் ஆட்சறம ரற்நற, இந் 

ல்னரட்சற அமசக் தரண்டுந்ரர்ள். ஆணரல், லண்டும் 

அந் ஆட்சறறன் குமநமபச் தசரல்தக்தரண்டு ஆட்சறமத் 

தரடர்ந்து டத்றக்தரண்டிதப்தது எத ல்ன ரரறல்ன. 

க்பறன் லது சுத்ப்தட்டுள்ப ரறள் 

குமநக்ப்தடமண்டும். இன்த VAT ரற 

அறரறக்ப்தட்டிதக்றன்நது. அது உண்மறமனம - 

அசரங்ம் ல்னரப் ததரதட்பறன் லதும் இவ்ரறம 

றறக்ரறட்டரலும்,  இன்த றற்தமணரபர்ள் சன 

ததரதட்பறணதும் றமனமப அறரறத்றதப்தமக்  

ரக்கூடிர இதக்றன்நது. உரர bakery 

றல்கூட இவ்ரற அறரறப்தறன் ரர 20 தௐதரய்க்கு 

றற்ந "தறஸ்" ற்ததரளது, 25 தௐதரய்க்கு றற்ப்தடுறன்நது. 

இவ்ரத அமணத்துப் ததரதட்பறலும இவ்ரற அறரறப்தை 

ரக்ம் தசலுத்றத்ள்பது. அன் தோனரச் சரர 

க்பறன் லது ரறச்சும அறரறத்றதக்றன்நது.  

குநறப்தர, த்த்த்றணரல் தரறக்ப்தட்ட டக்கு, றக்கு 

ரரங்பறல் ரழ்றன்ந க்ள்  த்த் அறறததந்து 

இன்ணதொம் ததரதபரர ரலறறமன ங்மப 

பர்த்துக்தரள்ப தொடிரததக்றன்ந ரனட்டம் இது.  

றசரறள் டுமரண மறணரல் டந் 2 - 3 

தடங்பர றசரத்றன் தோனம் றமடக்கும் தரணத்ம 

தொளமர இந்றதக்றன்நரர்ள்.  ட்டக்பப்தை ரட்ட 

றசரறள் டந் டிசம்தர் ர மதரத்றமன ண மறன் 

ரர அர்ளுமட தறரறமண உரற மத்றல் 

அதமட தசய்தொடிரல் தரறக்ப்தட்டரர்ள். அவ்ரத 

அதமட தசய்மக்கூட உரற றமனக்கு றற்தொடிரல் 

றக் குமநந் றமனறமன அற்மந றற்நணரல் 

அர்பறன் தம மலும் உர்மடந்துள்பது. 

இவ்ரநரண சூழ்றமனபறமன இந் ரறள் மதரன்ந 

மனறச் சுமள் ங்ளுமட க்ளுக்குக் ஷ்டத்மத்ம் 

துன்தத்மத்ம் தரடுத்துக்தரண்டிதக்றன்நது.  ஆம, 

அசரங்ம் இது தரடர்தறமன ணம் தசலுத் 

மண்டுதன்த இச்சந்ர்ப்தத்றமன ரன் தசரல்தமக் 

றதம்தைறன்மநன்.   

இந்ப் தரரளுன்நம்  தைற அசறனமப்மத 

உதரக்குற்ர ஏர் அசறனமப்தைச் சமதர 

ரற்நப்தட்டிதப்தமரடு, இன்த ரமன அந்ச் சமதறன் 

அர்வும் இடம்ததற்நது.  இந் ரட்டுக்கு எத தைற 

அசறனமப்தைச் சட்டத்ம உதரக்மண்டும் ன்றன்ந 

மமம ரட்டுக்ள் தொன்மத்றதக்றன்நரர்ள்.  அம 

ரங்ளும் மற்றன்மநரம்.  அவ்ரத சட்டதரன்த 

உதரக்ப்தடுறன்நமதரது இந் ரட்டிமன ரழ்றன்ந சன 

சதோங்ளும் சன தறமேளும் சன இணங்ளும் 

ற்தக்தரள்பக்கூடி மறனரண எத சட்டதோனம் 

உதரக்ப்தடமண்டுதன்த ரன் தசரல்தமக் 

றதம்தைறன்மநன். இந்ச் சட்டதோனம் இணங்ளுக்றமடறல், 

ங்ளுக்றமடறல், சதோங்ளுக்றமடறல் ந்மறலும் 

லண்டும் மரல்மப ற்தடுத்க்கூடிர  

அமந்துறடக்கூடரது.  எத சதோம் 

அததறத்துக்தரண்டிதக்றன்ந ந்ச் சலுமமபத்ம் 

சறமபத்ம் இல்னரற் தசய்றன்ந எத தைற சட்டதோனத்ம 

இந் ரடு உதரக்குற்கு ரங்ள் எதமதரதும் அதறக் 

தொடிரது.   

தப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்மப, டந் 

ரனங்பறல் இந் ரட்டிமன றறரசரத் மர்ல் 

தொமநமறன்தோனம் தொஸ்தம் சதோம் 22 தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்மபக் தரண்டிதந்து.  இன்த 21 தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்ள் இதக்றன்நரர்ள்.  இந் றறரசரத் மர்ல் 

தொமநமறமன 22 தொஸ்தம் தரரளுன்ந உதப்தறணர்ள் 

தரறவுதசய்ப்தட்டு தறன்நரர்ள்.  ஆணரல், லண்டும் 

இந்த் மர்ல் தொமநம ரற்நமடறன்நமதரது தொஸ்தம் 

சதோத்றன் தறறறறத்தும் அந்ச் சதோத்றன் 

றறரசரத்றற்மற்த இந் ரட்டின் ல்னரப் 

தரங்பறலுறதந்து இந்ச் சமதக்கு தம 

உதறதசய்க்கூடி மறல் இந் அசறனமப்மத 

உதரக்மண்டும். அதெடரத்ரன் இந் ரட்டிமன 

இணங்ளுக்றமடறனரண எற்தமம ரங்ள் 

பர்த்தடுக் தொடித்ம்.  அமமதரன்த மன 

க்ளுமட தறறறறத்துதொம் உதறதசய்ப்தட மண்டும். 

இன்த மன க்ளுமட றறரசரத்றற்கு ற்த 

தரரளுன்நப் தறறறறத்தும் இந்ச் சமதறமன இல்மன.  

றக் குமநரணர்மப இதக்றன்நரர்ள்.  தப 

மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்மப,  இந்ப் தைற 

அசறனமப்தைச் சட்டத்ம உதரக்குற்ர ரம் இன்த 

ஆம்தறத்றதக்றன்ந இந்ச் சமத, சன சதோங்ளுமட 

தறறறறத்துத்மத்ம் உரறமமபத்ம் தரதுரக்றன்ந எத 

சமதர ரற்நப்தடமண்டும்.  சன இண க்பறணதும் - 

தொஸ்தம் சதோத்றன், மன க்பறன் - அசறல் 

தறறறறத்தும் தரதுரக்ப்தடும லங்ள் உதறதசய் 

மண்டும்.     

 

ගු එවහ. වියළමල්්දදිර්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

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

by the Hon. S. Viyalanderan.  
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ගු එවහ. වියළමල්්දදිර්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தப உதப்தறணர் அர்ள் மதசுறன்ந மத்றமன எத 

றடத்மச் தசரல்த, அம இங்கு தறவு தசய்னரதன்த 

றமணக்றன்மநன். றறரசரப் தறறறறத்தும்  

இதக்கும்மதரது றச்சர.. 

 
ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

Sir, that is not a point of Order. This is my time. Hon. 

Member can speak later.   

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

That is not a point of Order. Hon. Minister, you may 

continue with your speech.  

 
ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
தப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்மப, 

ரங்ள் ங்ளுமட தறறறறத்தும் தரதுரக்ப்தட 

மண்டும் ன்தறல் ற உதறர இதக்றன்மநரம்.  

குநறப்தர இந் ரடு தொளதும் தசநறந்து ரழ்றன்ந தொஸ்தம் 

சதோம் ங்ளுமட தறறறறமபத் தரறவு தசய்க்கூடி 

மறல், தொஸ்தம்ள் ங்தங்கு அறர 

ரழ்றன்நரர்மபர, அந்ந்ப் தறமசங்பறல் 

அர்ளுக்ரண தறறறறத்தும் தரதுரக்ப்தடமண்டும்.  

அமமதரன்தரன் றழ் க்ளுமட தறறறறத்துதொம் 

அர்ளுமட றறரசரத்றற்மற்த டக்கு, றக்றலும் 

டக்கு, றக்றற்கு தபறறலும் தரதுரக்ப்தடமண்டும்.   

இங்கு தப றரமந்றன், தப மரமஸ்ன் 

ர உட்தடத்  றழ் உதப்தறணர்ள் ல்மனரதம் 

இதக்றன்நலர்ள்.  தப தறறமச்சர் அலர் அத 

அர்ளும் இங்றதக்றன்நரர்.  றழ், தொஸ்தம் 

தறறறறபரண ரங்ள் ல்மனரதம்   அசறல் 

மததரடுளுக்ப்தரல், ட்சற மததரடுளுக்ப்தரல் 

எற்தமப்தட்டு எவ்தரத சதோத்றணதும் றறரசரத்றற் 

மற்த அர்ளுமட தறறறறத்தும் உதறப்தடுத்ப் 

தடும ரங்ள் உதற தசய்மண்டும்.   

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

Sir, give me two more minutes to wind up my speech 

because they have taken my time.  

தப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்மப, இந் 

ரட்டிமன தைத்பம், அக்குநம, ல்ரமண, மததமப, 

குதரல், ண்டி, ம்தமப, அதரதைம், றக்கு ரரம், 

டக்றமன ன்ணரர் மதரன்ந  தொஸ்தம்ள் அறரச் 

தசநறந்து ரளறன்ந தறமசங்மப மப்தடுத்ற, அந்ப் 

தறமசங்பறததந்து தொஸ்தம் தறறறறமபத் தரறவு 

தசய்க்கூடி மறமன அர்ளுக்ரண தரகுறள் 

உதரக்ப்தட மண்டும். அமமதரல் றழ்ச் 

சமரர்ளுமட தறறறறத்துத்மத்ம் மன றழ்ச் 

சமசரர்ளுமட தறறறறத்துத்மத்ம் தரதுரக்க்கூடி 

மறமன அங்கும் தரகுறள் உதரக்ப்தட்டு சன 

சதோங்ளும் ங்ளுமட தறறறறத்துத்ம தொளமரப் 

தததறன்ந மறல் எத தைற அசறனமப்மத இந்ச் 

சமத உதரக் மண்டுதன்த இச்சந்ர்ப்தத்றமன மட்டு, 

றமடதததறன்மநன். ன்நற.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සතුතියි.  

මීශඟට, රු  න්දිභ භමේ භන්ත්රීතුභහ. 

 

[අ.බහ. 4.55  

 
ගු ච්දදිම ගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற ம) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ .  

2015 ර්මේ අවි ලසචිත අසථහ අයමුදලින් අත්තිහයේ 

රඵහ ත් අභහතයහංල මනුමන් මුදල  අභහතයහංලඹ ඹටමත් ඇති 

ළඹ ය ර් 240 භඟින් ජහති අඹ ළඹ මදඳහර්තමේන්තු ඹටමත් 

ප්රතිඳහදන රහ මන මුළු අත්තිහයේ මුදර ව රුපිඹල  ියලිඹන 

55 පිඹවීභ වහ මභභ ඳරිපය ඇසතමේන්තු ස ය 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ මභහි අයමුණ 

වුණහ.  

2015.01.18 අං 1897/15 දයන අතිවිමලේ ළේ ඳත්රඹ ඳරිදි 

අභහතයහංල 31ක් පිහිමටේහට ඳසු 2015.04.06 ව 2015.04.10 

 කුත් ශ අං 1909/20 ව අං 1909/54 දයන අතිවිමලේ 

ළේ ඳත්ර භිණන් අභහතයහංල 11ක් පිහිටුන රදී. ඒ අභහතයහංල 

මනුමන් ප්රතිඳහදන ළරසීභට වළකි නු පිණි කණ්ඩුක්රභ 

යසථහමේ 151.(2) විධිවිධහන අනු අවි ලසචිත අසථහ 

අයමුදලින් ප්රතිඳහදන රඵහ දුන් අතය, මුදල  ඇභතියඹහ ව 

ජනහධිඳතිතුභහමේ එඟත්ඹ ඇති අභහතයහංල 11ක් වහ 

ියලිඹන ඳව ඵළිණන් ියලිඹන 55 රඵහ දීභ  හ ඒ ඵ ඳරිපය 

ඇසතමේන්තුක් භිණන් ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් ය පිඹවිඹ 

යුතු තිබුණහ. එමවත් ඳහර්ලිමේන්තු විසුරුහ වරින රද ඵළවින් 

අභහතයහංල අමවෝසි වුණහ. 2015.08.17න් ඳසු නළත න 

යජමඹන් අභහතයහංල 50ක් සථහඳනඹ ශ ඳසු මඳය අභහතයහංල 

11 මත රඵහ දුන් අත්තිහයේ මුදල  පිඹවීභට ටයුතු කිරීභ මභභ 

ඇසතමේන්තු භඟින් මඹෝජනහ මනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අද මනමොට රිඹහත්භ 

න අභහතයහංල ඹටමත් මේ යමේ ඳරිඳහරන ටයුතු හර්ථ සිදු 

මියන් ඳතිනහ. 2014 ර්ඹ න විට මුළු යහජය කදහඹභ 

ම ලිඹන 1,195.7යි. 2015 ර්ඹ න විට මුළු කදහඹභ ම ලිඹන 

1,454.8යි. 2016 ර්මේ මේ මනමොට මුළු යහජය කදහඹභ 

විධිඹට ම ලිඹන 1,822.9ක් ඇසතමේන්තුත මරහ තිමඵනහ. 

එභ ප්රභහණඹ දක්හ කදහඹභ ඉවශ නළංවීභට ඹව ඳහරන කණ්ඩුට 

වළකි වුණහ.  

1733 1734 



ඳහර්ලිමේන්තු 

560,499ක් ව විශ්රහියඹන්මේ ංයහ 2015 ර්මේදී තත් 
14,120කින් ළඩි වුණහ.  ඒ විශ්රහියඹන් වහත් අදහශ විශ්රහභ 
ළටුප් මවීභට මේ මනමොට යජඹ ටයුතු ය තිමඵනහ. ඒ 

හමේභ පුනයහර්තන විඹදේ මර මන් ශ ම ලිඹන 419.4ක් 
තුළින් කුටුේබ වහ අ කුත් අංලරට සිඹඹට 82.4ක්ද, යහජය 
කඹතන වහ සිඹඹට 11ක්ද, ංසථහ වහ සිඹඹට 6.7ක්ද 

ලමඹන් මභභ කදහඹභ මඹොදනු රඵනහ.  

අද යහජය කදහඹියන් ජනතහ මනුමන් මඹොදන ප්රතිඳහදන 

පිළිඵ විසතය ඇතුශත් ංයහමල නඹක් මේ අසථහමේදී 
ඉදිරිඳත් කිරීභට භට වළකිඹහ තිමඵනහ. පුනයහර්තන විඹදේ ව 

වනහධහය වහ මන් ශ මුදර 2014 ර්ඹ භඟ ංන්දනඹ 
යන මොට සිඹඹට 32කින් ර්ධනඹ ය තිමඵනහ. භතද්ධිඹ 

වහ මන් ශ මුදර සිඹඹට 165.8කින් ළඩි ය තිමඵනහ. 
පුනයහර්තනලින් කුටුේබ වහ අ කුත් අංලඹන් වහ මන් ශ 

මුදර සිඹඹට 37.3කින් ළඩි ය තිමඵනහ. විශ්රහියඹන්මේ ළටුප් 

වහ මන් ශ මුදර සිඹඹට 23.1කින් ළඩි ය තිමඵනහ. 
මඳොමවොය වනහධහය වහ මන් ශ මුදර සිඹඹට 55.8කින් 

ළඩි ය තිමඵනහ. අ කුත් වනහධහය වහ මන් ශ මුදර 
සිඹඹට 27.8කින් ළඩි ය තිමඵනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභ , කර්ථිඹ ේඵන්ධමඹන් මභොනහ කිේත් අමප් 

කණ්ඩු දහත් වනහධහය ප්ඳහදු මශේ නළවළ. විවිධ ම ෝදනහ 
එල ර වුණත් ඒ වනහධහය ළඩි ය තිමඵනහඹ කිඹන එ භභ 

මේ අසථහමේදී මේ ංයහමල න ඉදිරිඳත් කිරීභ තුළින් මඳන්හ 
මදන්න ළභළතියි.  

දළන් යහජය ණඹ ළන භවරු ථහ යනහ. 2014 ර්මේ 
ඳළළති යහජය ණඹ ප්රභහණඹ ම ලිඹන 7,390.9ක් ලමඹන් වන් 

වුණහ. මේහ ිණ  මඳොලිඹට අයමන තිබුමණ්. 

2015 ර්ඹ න විට ණඹ හරිරට මභන්භ මඳොලීරට 
ය වන්න සිදු වුමණ් ඹවඳහරන කණ්ඩුටයි. ඊට අභතය අපි 

වනහධහය දුන්නහ. යජඹක් වුණහභ වනහධහය මනොදී ඉන්න 
වළකිඹහක් නළවළ. වළඵළයි අපි ඳවුල හදඹට, හිත ියත්ර මේඹට ඉඩ 

දුන්මන් නළවළ; ඳහක්ිකත්ඹ ළනත් ඵළලුමේ නළවළ. මන්න 
ඵළරි තයේ ණඹ ත්තහභ ණඹ ඳළටේ වනහ කිඹන එ ඕනෆභ 

මමනක් දන්නහ. ඒ වුරුත් කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. කදහඹේ 

භේටභ ඵරරහ තභයි ණඹ න්න ඕනෆ. වළඵළයි, එමවභ මනොමයි 
ණඹ අය මන තිමඵන්මන්.  

දශ මද්ය ඹ  සඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් විධිඹට ත්තහභ අද ණඹ 
ඵය සිඹඹට 70 සිට සිඹඹට 76 දක්හ ළඩි මරහ තිමඵනහ 

කිඹනහ. දශ මද්ය ඹ  සඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් විධිඹට ත්තහභ 

භසත ණඹ ප්රභහණඹ 2015 යට මඳය  ළයදි ණනඹ යරහ 
තිබුණහද කිඹන එ ළන ප්රලසනඹක් තිමඵනහ. ඒ හරමේ මේ 

සිඹලුභ ණනඹ කිරීේ සිදු යරහ තිබුමණ් හදය විධිඹටයි. එදහ 
ඉතහ හදය විධිඹට ණනඹ යපු ප්රතිලත එක් තභයි අද 

ප්රතිලත ංන්දනඹ යන්මන්. වළඵළයි භභ ඳළවළදිලි කිඹන්න 
ඕනෆ, ඹවඳහරන කණ්ඩු හදය විධිඹට ණන් හිරවු ස 

යන්මන් නළති ඵ. එදහ හිටපු උදවිඹ ඒ හමේ මවොයට ණන් 

වදන්න දක්යි. මේ කණ්ඩුමන් එමවභ යන්මන් නළවළ. එමවභ 
ශහභ කර්ථිඹ ඉදිරිඹට මනොමයි, පිටුඳටයි ඹන්මන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඒ හමේභ ඳහඩු රඵන යහජය  

කඹතන වහ  කුත් යන රද ඵළඳුේය, ඒ හමේභ ණඹ, 

භසත ණඹ විධිඹට ණනඹ යරහ තිබුමණ් නළවළ. ඵළඳුේය, ඒ 

හමේභ ණඹ භසත ණඹට ඇතුශත් යන්මන් නළතු ණනඹ 

ය තභයි වංරහ වරහ තිබුමණ්. මේ විධිඹට තභයි එදහ කර්ථි 

ර්ධන මේඹ ඉදිරිඳත් මශේ. ඹවඳහරන කණ්ඩුමන් මේ යමේ 

ඳරිඳහරනඹ ඳටන් ත්තහට ඳසු  ළයදි දත්ත ඉදිරිඳත් යන 

මොට ඹේ කිසි ඳසුඵෆභක් මඳන්නුේ යනහ. වළඵළයි, ඒ ඳසුඵෆභ 

මඳන්නුේ යන්මන් එදහ හදය මතොයතුරු ඳඹපු  යි.  

 යමේ ඵදු කදහඹභ එදහ ජහහයේරුන්ට ඕනෆ විධිඹට ඹටිභඩි 

ව න්න ඉඩ රඵහ දීරහ තිබුණහ. අපි  ළයදි ඵදු අඹ ය න්න 

මොට ජනතහ භත ඵදු ඳටනහ කිඹරහ ෆ වනහ. භභ 

අවන්න ළභළතියි, ඳසු ිණඹ අවුරුද්මද් අති විලහර ඵදු ප්රභහණඹක් 

අඹ ය ත්ත සුපිරි හසි ඵද්ද අඹ ය ත්මත් හභහනය 

ජනතහමන්ද කිඹරහ.  

මුදල  අභහතයහංලමේ ිණණුේත මනොය, භවය යහජය 

කඹතනරට විමද්ය ඹ මරය කඹතන වහ භහේලින් මවොමයන් 

ණඹ අය මන තිබුණහ. එදහ කර්ථි කහතඹහමේ ථහ කිඹපු 

අඹ මේහ ළන දළන මන හිටිඹහ. ඒ ණඹ මන්න මරහ 

තිමඵන්මන්ත් ඹවඳහරන කණ්ඩුටයි. එදහ ණඹ වංරහ ත්ත අඹ 

දළන් කිඹනහ, "ණඹ ළඩි මරහ." කිඹරහ. අල රපු මදය එහමේ 

නභටත් එදහ ණඹ අය මන තිබුණහ.  

රුපිඹර අප්රභහණඹ මරහ කිඹරහ කිඹනහ. එදහ බහණ්ඩහහය 

ංචිතඹ ඉවශ නංන්න ිණ මඳොලිඹට ණඹ ත්තහ. ඒ හමේභ 

ණඹය  කුත් යරහ තිබුණහ. ඒ හමේභ මඩොරර් ියරදී මන 

තත්රිභ රුපිඹමල  අඹ ඉවශ නංන්න එදහ හිටපු ඳහරඹන් 

ටයුතු ශහ. අපි දහත් ඒ විධිඹට ටයුතු යන්මන් නළවළ. 

එමවභ යන්න ිණඹහභ මන්මන් කර්ථිඹ ණපිට වළමයන එ 

විතයයි. මේ කර්ථිඹ විලසමල ණඹ යන උදවිඹ අතය සිටින 

කර්ථිඹ ේඵන්ධමඹන් ඹේ කිසි දළනුභක් නළති උදවිඹට නේ 

ඳසු ිණඹ හරමේ යපු ඒහ භළජික් තභයි. වළඵළයි, අඳට නේ 

එමවභ නළවළ. මභොද, අපි මේහ විලසමල ණඹ යරහ ඵරරහ 

තිමඵන  යි. අද රුපිඹමල  තය තත්ත්ඹ තභයි  රඳණඹ 

මන්මන්.  

එදහ යුමයෝඳහ භත්ය තවනභ ඳළමනේහ. ඒ හමේභ GSP 

වනඹ අඳට නළති වුණහ. එදහ ර්භහන්ත ළහුණහ. ඒ ළමවද්දීත් 

GSP වනඹ, යුමයෝඳහ භත්ය තවනභ නළත රඵහ න්නහ 

මනුට  ණ්ඩි ථහ තභයි කිේමේ.  

දළන් කිඹනහ, යුමයෝඳහ භත්ය තවනභ ඉත් යපු  හ 

මමශ මඳොමශේ භහළු ියර ඉවශ ඹහවි කිඹරහ. GSP වනඹ 

රළබුණහට ඳසු කිඹහවි, මේ යමේ මමශ මඳොමශේ ඇඳුේ ියර 

ණනුත් ඉවශ ිණඹහඹ කිඹරහ. ඒ හමේ තර්ඹක් නළති තර් 

තභයි භවරු මොඩ නඟන්න උත්හව යන්මන්. වුරු 

මභොනහ කිේත් 2015 ය න විට අපි කනඹන විඹදභ සිඹඹට 

2.5කින් අඩු ය මන තිමඵනහ.  

ඒ එක්භ භභ ළභළතියි, 2016 වදිසි අලයතහ වහ කීේ 

යහඳතතිඹ භඟින් ඳඹන රද ඳරිපය ඇසතමේන්තුමේ තිමඵන 

මඹෝජනහ කිහිඳඹක් ළන රුණු ඉදිරිඳත් යන්න. මභොද, ඒ 

මඹෝජනහ ේඵන්ධමඹනුත් අද ථහඵව වුණහ.  

භභ මුලින්භ මේ හයණඹ ඉදිරිඳත් යන්න ළභළතියි. 2016 

ර්මේ අඹ ළඹ මඹෝජනහ අනු සිඹලුභ ඳහල ර නීඳහයක් 

ජර ඳවසුේ රඵහ දීභ, ජහති ඳද්ධතිඹ භඟින් මවෝ සර්ඹ 

ඵරලක්තිඹ භඟින් ඳහල රට විදුලිඹ රඵහ දීභ, ළවිලි ක්මේත්රමේ 

1735 1736 

[රු  න්දිභ භමේ භවතහ  
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ඳහල  25 ද්විතීයි භේටභට උස කිරීභ, ඳහල ර           

විදයහ අධයහඳනඹ දියුණු කිරීභ, ඳහල ර දන්ත මෞය ඳවසුේ 

ළඩි කිරීභ මනුමන් ප්රතිඳහදන ළරසීභ ඹන මේහ වහ 

රුපිඹල  ම ලිඹන 3.6ක් මන් යරහ තිමඵනහ.       

ඊශ ඟට, භභ මේ හයණඹ ඉදිරිඳත් යන්නට ළභළතියි. 2016 

අඹ ළඹ මඹෝජනහ අනු ප්රහථිය ඳහල  3,577 ඳවසුේ 

ළඩිදියුණු කිරීභ ව ගුරු පුහුණු ළඩටවන් මනුමන් ප්රතිඳහදන 

ළරසීභ වහ රුපිඹල  ම ලිඹන 3.6 මන් යරහ තිමඵනහ.   

2016 අඹ ළඹ මඹෝජනහ අනු ඹටිතර ඳවසුේ හිත තහක්ණ 

පීමඹ ංර්ධනඹ කිරීභ -මේ විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන මොියන් 

බහ වයවහ එන්මන්.- වහ රුපිඹල  ම ලිඹන තුනක් මන් යරහ 

තිමඵනහ. ඒ හමේභ අනුයහධපුය, කුරුණෆර, ඹහඳනඹ 

මයෝවල ර තත්ත්ඹ උස කිරීභ, ජංභ කමයෝයලහරහ 

ංර්ධනඹ කිරීභ ව මඵෝමනොන මයෝ  හයණඹ වහ 

ඳවසුේ ළරසීභ ව ළඩිදියුණු කිරීභ මනුමන් මෞය, 

මඳෝණ වහ මද්ය ඹ ඩදය අභහතයහංලඹ ඹටමත් රුපිඹල  ම ලිඹන 

මද ප්රතිඳහදන මන් යරහ තිමඵනහ.  

ඳහල  ව උස අධයහඳන හය ප්රමේල ඳත්ර ව රහබ 

මනොරඵන භහර්ඹන්හි ඵස යථ ධහනඹ කිරීභ වහ න 

වනහධහය මනුමන් ්රී රංභඹට ප්රතිඳහදන ළරසීභ රුපිඹල  

ියලිඹන 818යි; රුපිඹල  ියලිඹන 533යි; රුපිඹල  ියලිඹන 81යි. 

2016 අඹ ළඹ මඹෝජනහ අනු, හය විලසවිදයහරමේ න උඳහධි 

ඳහමභහරහ වඳුන්හ දීභ, රං.ජ.හ.අ. කඹතනඹට ඵහ ත් සිසුන් 

ප්රභහණඹ ළඩි කිරීභ, ඉංග්රීසි බහහ ඇතුළු ප්රධහන පුහුණුරුන් 

පුහුණු කිරීභ මනුමන් ප්රතිඳහදන ළරසීභ රුපිඹල  ියලිඹන 

850යි. නය කශ්රිත ංර්ධනඹ ව නහරි කන අඳද්රය 

ශභනහයණඹ යහඳතතිඹ මනුමන් ප්රතිඳහදන ළරසීභ 

රුපිඹල  ියලිඹන 625.32යි.  

අඹ ළඹ ප්රතිඳහදන මන් කිරීභ පිළිඵ මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභ , තදුයටත් කිඹන්න අලයයි. දක්ිකණ අධිමේගී 

භහර්මේ උතුරු මොක්භහද ළඩ අන් කිරීභ වහ දක්ිකණ 

ප්රහවන ංර්ධන යහඳතතිමේ හිඟ ම ල ඳත් පිඹවීභ මනුමන් 

රුපිඹල  ියලිඹන 550යි. ඒ හමේභ මොශම දිසත්රික්මේ භහර් 

ංර්ධන යහඳතතිඹ ඹටමත් ඉඩේ අත්ඳත් ය ළනීභ 

ේඵන්ධමඹන් අදහශ න්දි මවීභ මනුමන් ප්රතිඳහදන ළරසීභ 

රුපිඹල  ියලිඹන 300යි. දුසය ව අතිදුසය ඳහල  ශමුන් වහ 

ඳහවන් රඵහ දීභ ව ඳව ය සිසුන් වහ ශියත් රඵහ දීභ 

මනුමන් ප්රතිඳහදන ළරසීභ රුපිඹල  ියලිඹන 660යි.  

චීන ජනයජඹ භඟින් රිඹත්භ ශ යහජය කඹතන වහ 

මඳයවි මොඩනළඟිලි ඉදිකිරීභ මනුමන් මතන හරිඹ වහ 

ප්රතිඳහදන ළරසීභ රුපිඹල  ියලිඹන 552යි. මේ කහයඹට තභයි 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අමප් ඹව ඳහරනඹ යජඹ මුදල  

මන් යරහ තිමඵන්මන්. වළඵළයි, එදහ ඳළළති කණ්ඩු එමවභ 

මනොමයි ටයුතු මශේ. අඳට භතයි, ර් පිත්තර ඵජේ 

දභියන් යමේ භව ජනතහමේ ඵදු මුදල  තභන්මේ මඵොරු පුයහ මේරු 

භළවීභට ඳහවිච්චි ශ කහයඹ. මඵල රන්විර මේරැස ඟ කශ්රිත 

ඇවිදින භංතීරු වහ කවහය අංනඹ  භහ විතත කිරීභ වහ 

ඳළළත්ව උත්මේ විඹදභ රුපිඹල  රක් 276යි. මභහිදී ංගීත 

ප්රංඹක් ඳළළත්වහ. ව 5.30 ඉරහ 7.50 මන ල  තභයි 

ංගීත ප්රංඹ ඳළළත්වමේ. එභ ප්රංමේ එ විනහඩිඹට රුපිඹල  

රක්ඹට කන්න මුදරක් ළඹ වුණහ. 

ඒ ංගීත ප්රංඹ ඳත්න්න ර් අඩි 229 විතය 

මේදිහක් ඳහේචිචි ශහ. මේරැස ඟ යහඳතතිඹ වහ රුපිඹල  

ියලිඹන 14,200ක් ළඹ ශත් අද න විට ඒ භං තීරු ඳහවිච්චි 

යන්මන් 200 විතය පිරික්. ඒ හමේභ වේඵන්මතොට යහඹ 

විතත කිරීමේ උත්මේ ප්රංඹ වහ  රුපිඹල  රක් 306ක් 

විඹදේ ශ ඵ හර්තහ වුණත්, ංවිධහඹ භණ්ඩරඹ කිඹන්මන් 

විඹදේ මශේ රුපිඹල  රක් 68යි කිඹරහ. මේ විධිඹට ඒ හරමේ 

විතත කිරීමේ උත් මදට රුපිඹල  රක් 582ක් විඹදේ ය 

තිමඵනහ. මේහ හමේ ල ලිද, ජු ඇටද, මොස ඇටද කිඹරහ 

මේ අසථහමේ භභ අවන්න ළභළතියි. අය ලින් කිේ රුපිඹල  

රක් 276ක් විඹදේ යරහ ඳළළත්ව උත්ඹට විඹදේ ශ 

මුදලින් ඳහල  වහ හභය 6 ඵළිණන් ව තේටු තුමන් සිඹලුභ 

ඳවසුේ හිත මොඩනළඟිලි මදක්  ඳඹන්න ඉඩඩ තිබුණහ.  

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අඳට රඵහ දුන්මන් ණඹ 

න්දයහක් එක් යටක්.  ඳසු ිණඹ හරමේ මේ ණඹ ළඩිපුයභ 

රඵහ මන තිමඵන්මන් ප්රතිරඳඹ පිේබීභ වහයි. ඳහයල  වළදුහ 

හමේභ ගුන් මතොටු මඳොශල  වළදුහ හමේභ යහඹල  වළදුහ 

කිඹරහ ෆළහුහට 'එෂසසීඅයිඩී' එට ඹන අඹ දළක්හභ අඳට 

කිඹන්න පුළුන් ළඩිපුයභ වළදිරහ තිමඵන්මන් භළයි 1ළ  දහ 

කිරුරඳන භළයි රැලිඹට ිණඹ ේටිඹ කිඹරහ.  

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභ , point of Order එ මභොක්ද? 

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අය සීිණරිමේ ති් ඵ 

මඹොවුන්පුයඹට ිණඹ විඹදභත් කිේමොත් අඳට මඳොඩ්ඩක් ඳළවළදිලි 
ය න්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීභක්  ඔේ ඉතින්, ඔඵතුභහමේ විඹදේ 

ඇසතමේන්තුක් මන් කිඹන්මන්. ඒ විඹදේ ඇසතමේන්තුත් 
කිඹන්න.   

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

That is not a point of Order. 

 
ගු ච්දදිම ගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற ம) 

(The Hon. Chandima Gamage)  
භභ කිේමේ ඒහ ළන මනොමයි. [ඵහධහ කිරීභක්  ඔඵතුභහ 

point of Order  කිඹන්මන් මභොනහද කිඹරහ ඉමන න්න. 

ඉසමල රහ ඔඵතුභහ මවොඹහන්න  point of Order  කිඹන්මන් 

මභොක්ද කිඹරහ. ඒ හරමේ මඹෞනඹ තිබුමණ් එ ේටිඹට 

විතයයි මන්. ඔඵතුභහ අවන ඒහට උත්තය මදන්න භභ දළන් 

රළවළසති නළවළ. ඔඵතුභහමේ මරහමේදී උත්තය මදන්නේ. 

ඔඵතුභහ ට වමන ඉන්න.  [ඵහධහ කිරීභක්   
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ඳහර්ලිමේන්තු 

යට කර්ථි අර්බුදඹට රක් මරහ තිබුණ මභොමවොත තභයි 

අපි යට බහය ත්මත්. මටිමඹන්භ කිඹනහ නේ නළ ිණමරියනුයි 

තිබුමණ්. ිණමරන නළ ම් යහ ළනීමේ කීභ බහය ත්මත් අමප් 

රු අභළතිතුභහයි. ඒ මභොමවොමත් ඒ කීභ රඵහ දීභට සුදුසු 

පුද්රඹහත් අභළතිතුභහඹ කිඹරහ භභ මේ අසථහමේ කිඹන්න 

ළභළතියි. එතුභහට මේ විඹ ළන මවො දළනුභක් තිමඵන අතය, 

කර්ථි ශභනහයණඹ එතුභහට හුරු පුරුදු විඹඹක්. 2001 ජලි 

භහමේ එල මමඊ ංවිධහනඹ ටුනහඹ ගුන් මතොටු මඳොශට 

එල ර ශ ප්රවහයමඹන් ඒ ප්රහමඹෝිණ මඳන්නුහ. ඒ 

ප්රවහයමඹන් ඳසමේ කර්ථිඹ ඍණ ව අසථහමේ කර්ථිඹ මොඩ 

ත් කහයඹ  හ ජනතහ තුශ එතුභහ ළන මරොකු විලසහඹක් 

තිමඵනහ. වුරු මභොනහ කිේත් භළයි 1ළ  දහ යජඹට 

ේඵන්ධ වුණු  මඳශඳහළිලින් අපි ඒ ඔප්පු ය මඳන්නුහ. ඒ 

දළන් මේ යමේ වළභ මදනහභ මත්රුේ මනයි තිමඵන්මන්.  

ඳසු ිණඹ හරමේ භවරු  උඳඹහ ත් මුදල  ප්රභහණඹ අඳට 

මොඹහ න්න පුළුන්, ඳසු ිණඹ භළයි රැළිඹට කිරුරඳන ඳළත්මත් 

10 මදමනක් 15 මදමනක් විඹදේ ශ මුදර ඵළලුහභ. මේ 

අසථහමේ අපි ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, කිසිදු යහඳහයඹක් 

මනොය ම හි වුණු මෝටිඳතිඹන් 35ක් 40ක් විතය එදහ කිරුරඳන 

මේදිහට නළේ ඵ. මේමොල මරෝ වදන්මන් හිටපු නහඹඹහ 

නළත ඵරඹට මනළල රහ ඳයණ විධිඹටභ ටයුතු ය මන 

ඹන්නයි. අද න විට මේ යමේ ජනතහ ඹථහර්ථඹ මත්රුේ අය 

මන තිමඵනහ. අද මේ යමේ ජනතහට මභොනහ කිේත් 

ජනතහ පිළිමන තිමඵනහ, මේ යට මොඩන්න පුළුන් ඹව 

ඳහරන යජඹටයි කිඹන එ.  

දළන් මේ යමේ නීතිඹ රිඹහත්භ මන්න ඳටන් මන 

තිමඵනහ. මේ යමේ ඳරිඳහරනඹ  සිඹහහය සිදු මියන් 

තිමඵනහ. අද මද්ලඳහරන ඇඟිලි ළසීේ තුයන් මරහ තිමඵනහ. 

ඒ  හ මේ යට දියුණු යන්න පුළුන් ර්තභහන කණ්ඩුට 

විතයයි. වුරු වරි හිතනහ නේ මේ කණ්ඩු මඳයශන්න පුළුන් 

කිඹරහ ඒ සිහිනඹක් විතයයි. මේ කණ්ඩු මනස යන්න ත 

අවුරුදු විසක්ත් ඉන්න මනහඹ කිඹන එ ප්රහල යියන් 

භභ  වඬ මනහ. සතුතියි. 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

මීශඟට රු උදඹ ේභන්පිර භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.13  

 

ගු උදය ප්රභළ ක ගේම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඳරිපය ඇසතමේන්තු 
ඹටමත් ඳරිපය වන මේහ ව වදිසි අලයතහ කීේ 
යහඳතතිමේ අතිමර් ප්රතිඳහදන පිළිඵ විහදඹ ඳත්න මේ 

අසථහමේ  ජනහධිඳතියණ භමේ අවපු ථහ අඳට සිහිඳත් 
මනහ.  

ය ණනහක් තිසමේ ඉතහභ ංවිධහනහත්භ 'භහින්ද 

මවොයහ' කිඹන භතඹ භහජත කිරීභ ජනහධිඳතියණමේ 

ජඹග්රවණඹට ඉවල  වුණහ. වළඵළයි, දළන් තදුයටත් 'භහින්ද 

මවොයහ' යහඳතතිඹ ඉදිරිඹට මන ඹන්න ඵළවළ. ඵකින්වළේ 

භහළිහමන් මනහ යත්තයන් අලසඹන් ළන එදහ ජනහධිඳතියණ 

මේදිහමේ ථහ ශත්, ඒ ේඵන්ධමඹන් ව විභර්ලයින්ට 

යත්තයන් අලසඹන් තඵහ ඇමභරිහමේ ඵකින්වළේ භහළිහක්ත් 

තභ මොඹහ න්න පුළුන් මරහ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , විමද්ල ටයුතු ඇභතිතුභහ 

භහධය වමුක් තඵහ ප්රහල ශහ, භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 

විසින් මොයේ ය ඟහ තඵහ තිමඵන මඩොරර් ම ලිඹන 18 

ත්ේ මොඹහ ත් ඵ. ඒහ රංහට මනළවිත් ංර්ධනඹට 

මඹොදනහයි කිේහ. වළඵළයි, අපි ප්රලසන ශහ, භහින්ද යහජඳක් 

ඳහරනමේ ය 09 තුශ භසත ප්රහේධන විඹදභත් මඩොරර් 

ම ලිඹන 15ක් වී නළවළ කිඹන එ ේඵන්ධමඹන්.  එමවභනේ මේ 

යමේ ප්රධහන ංර්ධන යහඳතති න අධිමේගී භහර්, භහර් 

මොන්ක්රීේ කිරීේ, විදුලි ඵරහහය, යහඹ, ගුන් මතොටු මඳොශ කදී 

මේ සිඹල රභ මනොය,  සිඹඹට 100ක් ල ලි මවොයේ යරහ, 

ඉන්දිඹහනු කණ්ඩුමේ ල ලිත් මවොයේ යන්න ඕනෆ, මඩොරර් 

ම ලිඹන 18ක් තිමඹන්න. දළන් ඒ ළන ල් දඹක්ත් නළවළ. 

එමවභනේ මේ කණ්ඩු ඳත්හ මන ඹහභට අලුත් මත්භහක් 

අලයයි.  ඒ තභයි ණඹ උගුමල  මත්භහ.  භහින්ද යහජඳක් 

කණ්ඩු විසින් ඇති යපු ණඹ උගුර මේ කණ්ඩු ඳළටලී 

තිමඵන  හ, ජනතහ භත ඵදු ඵය ඳටන්න සිද්ධ මරහ 

තිමඵනහයි කිඹරහ මේ කණ්ඩු මේ දිනර ප්රහල යියන් 

ඉන්නහ.  

මේ මද්ලඳහරන ඳණිවිඩඹ ජනතහ අතයට මන ඹන්න 

භවජන මුදල  මෝටි ප්රමෝටි ණනක් නහසති යියන්, විදයුත් 

ව මුද්රිත භහධයර දළන්වීේ ඳශ යියන් තිමඵනහ.  භවජන 

මුදල  මද්ලඳහරන යහඳතතිඹක් මනුමන් මඹොදන්න අනුභත 

යපු  රධහරින්, ඊට උඳමදස දුන්නු මද්ලඳහරඹන් 

අනහතමේදී මරය අඳයහධ ේඵන්ධමඹන්  කිඹන්න නීතිඹ 

ඉදිරිඹට මන ඹන්න අඳට සිද්ධ නහ කිඹන අනතුරු ඇඟවීභ 

අපි යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මභොක්ද, මේ ණඹ උගුමල  

ථහ? රංහ ණඹ උගුර තභයි තිබුමණ්. 2003 එක්ත් 

ජහති ඳක් කණ්ඩු තිමඵන භමේ ්රී රංහමේ ණඹ ඵය දශ 

මද්ය ඹ  සඳහදනමඹන් සිඹඹට 105ක්.  භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 

මේ යට බහය න්න මොටත් ්රී රංහමේ ණඹ ඵය දශ මද්ය ඹ 

 සඳහදිතමඹන් සිඹඹට 103ක්. භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ මේ යට 

කඳසු බහය මදන විට -2014 ර්මේ අ න විට- මේ යමේ ණඹ 

ඵය ක්රභහනුකර ඳවශට මන මොස සිඹඹට 71 දක්හ අඩු ශහ. 

ඒ සිඹඹට 71 - [ඵහධහ කිරීභක්  සිඹඹට 74යි කිඹරයි භව ඵළංකු 

හර්තහමේ තිමඵන්මන්. තමුන්නහන්මේරහමේ අලුත් භව ඵළංකු 

අධිඳතිතුභහ ිණඹ තිමේ  කුත් ශ භව ඵළංකු හර්තහමේ ඒ 

ංමලෝධනඹ යරහ තිමඵනහ,  සිඹඹට 71යි කිඹරහ. ඒ විතයක් 

මනොමයි. ඒ සිඹඹට 71 ප්රභහණඹ 2015 ර්ඹ තුශ සිඹඹට 76 

දක්හ ර්ධනඹ වුණහයි කිඹන එ මේ 2015 භව ඵළංකු හර්තහමේ 

වන් මනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මේ මොමවොභද වුමණ්? 

මොමවොභද මේ ණඹ උගුමල  මේ යට හිය වුමණ්? ඳසු ිණඹ අවුරුද්ද 

ඇතුශත ජනතහට අමන්විධ මඳොමයොන්දු දීරහ, යහජය විඹදභ එ 

ඳළත්තකින් ළඩි ශහ. යහජය විඹදභ ළඩි යන්න යහජය කදහඹභ 

ළඩි යනහ මනුට කණ්ඩු ළඩි ළඩිමඹන් ණඹ ත්තහ. 

අමනක් ඳළත්මතන් මේ යටට එන කමඹෝජඹන් ඉත් වීභ  හ 

ප්රහේධන අර්බුදඹ හිය වුණහ.  
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අපි මේ හයණහ එකින් එ  මු. කමඹෝජඹන් මේ යටින් 

පිටභන් වීභට මවේතු මභොක්ද?  ඒ හරමේ නේ කිේමේ 

යහජඳක් කණ්ඩුමේ අඹ මොියස ඉල රන  හ කමඹෝජමඹෝ 

එන්මන් නළවළ, අමප් කණ්ඩුක් කමොත් කමඹෝජමඹෝ මේ යටට 

එන්න මඳෝලිමේ ඵරහමන ඉන්නහ කිඹරයි. කණ්ඩු කහ. 

මභොද වුමණ්? කණ්ඩු ඇවිල රහ භහ මදක් ඇතුශත චීනමේ 

ජනහධිඳතිතුභහ, -මරෝමේ නළඟී එන, මරෝ ඵරතහමේ 

නහඹඹහ- මේ යමේ මුල  ර තළබ යහඹ නය යහඳතතිඹ මේ 

කණ්ඩු චීනඹ භඟ තහ මනොය ඒඳහර්ලසවි නතය ශහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , සිංවර කිඹභනක් තිමඵනහ, 

"ඹඩ භල රට ගුල මරෝ වරහ නේ වී භල ර මනොඵරහභ විසි 

යන්න" කිඹරහ. චීන ජනහධිඳති ඇවිල රහ මුල  ර තළබ 

කමඹෝජනඹටත් මේ කණ්ඩු රන්මන් මභමවභ නේ අහිං 

අමප් කමඹෝජනරට කුභක් මේවිද කිඹරහ කමඹෝජයින් බඹ 

වුණහ. මේ යටට එන්න හිටපු කමඹෝජමඹෝ යටට මනොඑන්න 

තීයණඹ ශහ. යටට ඇවිත් හිටපු කමඹෝජමඹෝ තභන්මේ 

කමඹෝජන වකුශහ මන මදය ඹන්න ඳටන් ත්තහ.  මොමවොභද 

භහ එමවභ කිඹන්මන්? මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීතුභ , 2014 

ර්මේදී අමප් යමේ තජු කමඹෝජන මඩොරර් ියලිඹන 894යි.  

වළඵළයි, 2015දී ඒ ප්රභහණඹ මඩොරර් ියලිඹන 681ක් දක්හ 

ඳවත ළමටනහ. හර්ික ක්රභමඹන් ඉවශ ඹියන් තිබුණු තජු 

විමද්ල කමඹෝජන ඔන්න, 2015දී ඳවත ළමටන්න ඳටන් න්නහ. 

ක්ර කමඹෝජනර තත්ත්ඹ මභොක්ද? මොටස මශ මඳොමශේ 

කමඹෝජනර තත්ත්ඹ මභොක්ද?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , 2014 ර්මේ මොටස මශ 

මඳොමශේ ද්ද්ධ විමද්ය ඹ ියරදී ළනීේ රුපිඹල  ම ලිඹන 22ක් ඵට 

ඳත් වුණහ. ඒ කිඹන්මන් විමද්ශිඹන් මොටස විකුණනහට ඩහ 

රුපිඹල  ම ලිඹන 22ක් ටිනහ මොටස ියරදී මන තිමඵනහ. 

න්නහට ඩහ විකුණන ණන රුපිඹල  ම ලිඹන 22කින් ළඩියි. 

අ ක් ඳළත්තට 2015 ර්ඹ න විට න්නහට ඩහ විකුණන්න 

මඳරඹුණහ. 2014 ර්මේදී විකුණනහට ඩහ න්නහ. ඒ 

හරමේ යමේ කමඹෝජන ළන විලසහයි. 2015 ර්මේ 

න්නහට ඩහ විකුණනහ. 2015 ර්මේ ද්ද්ධ විමද්ය ඹ 

විකුණුේ රුපිඹල  ම ලිඹන 4.4ක් ඵට ඳත් වුණහ. කමඹෝජඹන් 

තභන්මේ කමඹෝජන වකුශහ ළනීභ  හ අමප් මවුේ මලේමේ 

ඵයඳතශ අර්බුදඹක් ඇති වුණහ. කණ්ඩු මේ විධිඹට ණඹ න්න 

මඳරඹුමණ් මොමවොභද? මේ ණඹරට මභොක්ද මශේ කිඹරහ 

ප්රලසනඹක් තිමඵනහ. 

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , යජමේ මේඹන්මේ ඡන්ද 

ටි තභන්ට න්න භහසි රුපිඹල  10,000කින් යජමේ 

මේඹන්මේ ළටුප් ළඩි යනහ කිේහ. මභතළන ඇති ව 

ඵයඳතශභ ප්රලසනඹ එඹයි. ඒ හමේභ රුපිඹල  35ට විකුණපු වී 

රට රුපිඹල  50ක් මදනහ කිේහ. මත් කිමරෝක් විකුණුමේ 

රුපිඹල  70ට. මත් කිමරෝට රුපිඹල  90ක් මදනහ කිේහ. යඵර් 

කිමරෝක් රුපිඹල  300ට විකිමණද්දි ඒ වහ රුපිඹල  350ක් 

මදනහ කිේහ. දළන් මේ විඹදේ ටි දයහ න්න කණ්ඩුට ඵළවළ. 

කර්ථිඹට මේ විඹදේ දයහ න්න ඵළවළ. ලින් කණ්ඩු -

යහජඳක් කණ්ඩු- කර්ථිඹට දයහ ත වළකි උඳරිභ කහයමඹන් 

ජනතහට වන රියනුයි හිටිමේ. මභොක්ද ප්රතිපරඹ? මේ 

තත්ත්ඹ දයහ න්න ඵළරි කර්ථිඹ ඩහමන ළටුණහ. දළන් 

තත්ත්ඹ මභොක්ද? රුපිඹල  35 මනුට රුපිඹල  50 න්න ිණඹ 

වී මොවිඹහට අද රුපිඹල  20ටත් වී ටි විකුණහ න්න ඵළවළ. 

රුපිඹල  70 මනුට රුපිඹල  90ට මත් විකුණන්න ිණඹ මත් 

මොවිඹහට අද මත් කිමරෝට න්න පුළුන් න්මන් රුපිඹල  

45යි. රුපිඹල  300 මනුට රුපිඹල  350ක් යඵර් කිමරෝට 

න්න ිණඹ යඵර් මොවිඹහට අද යඵර් කිමරෝ මදක් රුපිඹල  300ට 

මදන්න සිදු මරහ. 

 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහමේ හරඹ අහනයි. 

 
ගු උදය ප්රභළ ක ගේම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භට අන් යන්න මදන්න, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ .  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , අහන ලමඹන් මේ විඹදේ 

විලසමල ණඹ යරහ ඵළලුමොත් මඳමනනහ, මේමක් තිමඵන්මන් 

ඇභතිරුන්මේ හර්ඹහර නවීයණඹ යන්න, ඇභතිරුන්මේ 

 ර  හ නවීයණඹ යන්න, විමද්ල භන් ඹන්න හමේ 

මද්ල රට යන රද විඹදේ ඵ. යමේ ජනතහට ඳටි තද ය 

න්න කිඹරහ මේ කණ්ඩුමේ භළති ඇභතිරු තභන්මේ ඳවසුේ 

වහ ජනතහ පිට ඵදු ඵය ඳටහ එතු යන අයමුදල  මභළ  

හයණඹට මන් යනහ නේ, ඒට එඟ න්න අඳට ඵළවළ. 

අහදඹට ඩහ කදර්ලඹ උතුේ  හ ඇභතිරු ථහමන් 

මනොමයි, රිඹහමන් අල මප්ච්ඡ ජීවිතමේ විඹදේ ළපීමේ, ඳටි තද 

ය ළනීමේ කදර්ලඹ මේ යටට රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹන එ සිහිඳත් 

යියන් භභ  වඬ නහ. ඔඵට මතරුන් යණයි. 

 
[தற.த. 5.22] 

 
ගු ඉවහශළක් රහුමළ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இஸ்யரக் ஹ்ரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
தப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்மப, 

உங்ள் அமணதக்கும் இணற சனரம் - அஸ்மனரதொ 

அமனக்கும், ஆத்மதரன், க்ம்.  

 2015ஆம் ஆண்டு ேணரற ரம் 8ஆம் றற மடததற்ந 

ேணரறதறத் மர்லுக்குப் தறன்ணர் இந் ரட்டின் அதறறதத் 

றக்ரவும் க்பறன் னதக்ரவும் 11 அமச்சுக்ள் 

றதப்தட்டுள்பண. இந் அமச்சுக்ள் தோனம் ரட்டுக்குப் 

தல்மத தன்ள் ற்தடுத்ப்தட்டுள்பண. இந் ரட்டிமன 

றர்தரர அணர்த்ங்ள்  ற்தடும்மதரது அணர்த் 

தொரமத்து அமச்சறன்தோனம்  அசும் அசு சரர்தற்ந 

றதணங்ளும் க்ளுக்குத் மமரண சன உற 

மபத்ம் தசய்துதறன்நண. இன்தோனம் ரடு தன 

றபறலும் தணமடந்து தம ரட்டு க்ள் 

அமணதம் அநறக்கூடிர இதக்றன்நது. 

இந் ரட்டிமன 20 தடரனர தல்னரறக்க்ரண 

இமபஞர்ள் தரறல்ரய்ப்தற்ந றமனறல் தன தறச்சறமண 

ளுக்கு தொங்தரடுக்றன்நணர். து அடிப்தமடறல் 

தரர்க்றன்நமதரது கூடி துமடர்ளுக்குத் தரறல் 

றமடப்தறல் தறச்சறமணள்  இதக்றன்நண ன்தம ரங்ள் 

அமணதம் அநறமரம். மகு ேணரறதற அர்ளும் 

தப தறர் அர்ளும் இம்தொமந மடததற்ந 

1741 1742 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ேணரறதறத் மர்தலும் தரரளுன்நத் மர்தலும் தன 

ரக்குதறமப க்ளுக்கு அபறத்ரர்ள். அறல் தத்து 

இனட்சம் இமபஞர்ளுக்குத் தரறல் ரய்ப்தபறப்தம 

தொக்ற எத  ரக்குதறர க்ளுக்கு ங்றணரர்ள். 

அமண ங்ற தப தறர் அர்பறன்  

மரக்த்துக்குத்  தரறல் ற்தம் தரறற்சங் அமச்சு   

உததுமர இதக்குதன்த ரன் ம்தைறன்மநன்.  

மலும், றநன்ள் அதறறதத்ற ற்தம் தரறற்தறற்சற 

அமச்சு இமபஞர்பறன் மநந்றதக்கும் றநமமப  

தபறம தரண்டுதற்ரண தன தசற்தரடுமப 

மற்தரண்டிதப்தன்தோனம் இந் ரட்டின் அதறறதத்றக்கு 

உவும் அமச்சரச் தசற்தட்டு தறன்நது.  

இவ்பவு ரனதொம் இந் ரட்டிமன தன ஆட்சறரபர்ள் 

ஆட்சற தைரறந்ரர்ள். ஆணரல், எதரலும் சரமண தமடக்க் 

கூடி மறல் ல்றக்ரண எதுக்லட்மடச் தசய்தொடிரல் 

மதரய்றட்டது. மகு ேணரறதற அர்ளும் தப 

தறர் அர்ளும் தப றற அமச்சர் அர்ளும் 

தப ல்ற அமச்சர் அக்றன றரஜ் ரரறசம் 

அர்ளும் இமந்து தற்தக்கு ஆத வீம் ல்றக்ர 

எதுக்றமக்ர இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் லண்டும்   

அர்ளுக்கு ன்நற தரறறத்துக்தரள்ப றதம்தைறன்மநன். 

இவ்பவு ரனதொம் றஞ்ஞரணம், தரறல்தட்தத்துக்தண ஏர் 

அமச்சு தசற்தட்டு ந்து. ஆணரல், ற்ததரளது அதடன் 

ஆரய்ச்சறத்ம் மசர்க்ப்தட்டுள்பது.  

இன்தோனம் றர்ரனச் சந்றறணரறன் அநறவு ட்டம் 

உர்ந்பறல் இதக்குதன்தறல் ந்ற சந்மதொம் 

இல்மன. இது இனங்மறன் ல்ற ளச்சறறல் றப் ததரற 

தங்பறப்தரக் ரப்தடுறன்நது. 

தப ல்ற அமச்சர் அர்ள் சலதமட றறமரத் 

றல் எத தைற தொமநமக் மரண்டிதக்றநரர். தரடசரமனப் 

தறள்மபபறன் சலதமடக்ரப் தம் ங்ப்தட்டன்தோனம் 

அது றநன்றக் தொமநறல் தசற்தடுத்ப்தட்டிதக்றன்நது. 

தைற தொமநறன் தோனம் தன றல்தன் தௐதரய் மசறக்ப் 

தட்டிதக்றநது. அதெடர இந் ரட்டின் அதறறதத்றக்குப் 

தங்பறப்தைச் தசய்ப்தட்டிதக்றன்நது ன்தம இந்ச் 

சமதறல் சந்மரசரணதரத தசய்றரத் தரறறத்துக் 

தரள்ப றதம்தைறன்மநன். இந் ரட்டின் அதறறதத்றறல் 

றரறப் ததரதபரரம் தொன்ணறமன றக்றன்நது. 

இவ்மச்சறி்ன் தோனம் இந் ரட்டில் அடிட்டத்றல் ரளம் 

றர க்பறன் ரழ்க்மத்ம் மம்தடும் ன்தறல் ந் 

தொறல்மன. மலும், இந் அமச்சு ணது அதரதை 

ரட்டத்மச் மசர்ந் தப தே. யரறசன் அர்ளுக்கு 

ங்ப்தட்டுள்பது. அர் றரம் றரரச் தசன்த 

குமநமபக் மட்டநறறநரர். அந் மறல்,  அதரதை 

ரட்டத்றலுள்ப றரங்பறன் குமநதரடுமப அநறந்து 

அற்மந றர்த்றப்தற்கு அர் ன்மணத்ம் இமத்துப் 

தன தொற்சறமபச் தசய்து தமத்ம் இங்ம சந்மரசரத் 

தரறறத்துக்தரள்ப றதம்தைறன்மநன்.  

இந் ரட்டில் தல்மத மரண அதறறதத்ற 

டடிக்மள் ற்தடுத்ப்தட்டிதந்ரலும் இனங்மறலுள்ப 

அமணத்து றரங்ளும் தரரற தறன்ணமடம அமடந்றதப் 

தம ங்பரல் அநறக்கூடிர இதக்றன்நது. அம 

உர்ந் ரட்டின் ேணரறதற அர்ளும் தப தறர் 

அர்ளும் ரட்டிமன ப்தைநங்ள் அதறறதத்றமடந் 

றதப்தமப் மதரன்த றரப்தைநங்மபத்ம் அதறறதத்ற 

தசய்மண்டுதன்த எத லர்க்ரண தொடிம டுத்றதக் 

றநரர்ள். அந்மறல், எத றர மசர் தறரறவுக்கு 10 

இனட்சம் தௐதரய் வீம் எதுக்ப்தட்டிதக்றன்நது. றரங் 

பறல் ரப்தடுறன்ந குமநதரடுமப றர்த்ற தசய்ற்கு 

அந் தம் தசனறக்ப்தடுறன்நது. ணக்கும் தரறத்ம்! 

அன்த ஆட்சறறல் இதந் அசறல்ரறளுக்குத் 

மமப்தட்ட மமனத்றட்டங்மபத்ரன் தசய்ரர்ள். 

அப்மதரது ரன்  அசறல்ரறர இதக்றல்மன. ஆணரல், 

இப்மதரது ங்ளுமட ரட்டின் மகு ேணரறதற ற்தம் 

தப தறர் ஆறமரரறன் றரட்டலுக்றங், அந்ப் 

ததரதப்தை றரப்தைந க்ளுக்கு ங்ப்தட்டிதக்றன்நது. 

அன் ரரக் றரத்றலுள்ப க்ளுக்கு ன்ண 

அதறறதத்ற மமமர, அற்கு தொக்றத்தும் தரடுத்துச் 

தசய்துதரள்ளும் ரய்ப்தை ற்தட்டிதக்றநது. தொதல் தசய் 

மண்டி அத்ம  அதறறதத்றமப  ரறமசப்தடுத்றச் 

தசய்துதரள்ற்கு இன்த க்ள் ரரண றமனறல் 

இதப்தமத்ம் இந்ச் சமதறல் ரன் தரறறத்துக்தரள்ப 

றதம்தைறன்மநன்.  

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Sir, I rise to a point of Order. 

வு தசனவுத்றட்டத்றல் எத றர மசர் தறரறவுக்கு 15 

இனட்சம் தௐதர வீம் றற எதுக்குரத் தரறறக்ப் 

தட்டிதக்றன்நது. அது ன் தத்து இனட்சம் தௐதரர 

ரநறதன்த சறத றபக்பறத்ரல் ன்நர இதக்குதன்த 

தப உதப்தறணர் அர்பறடம் ரன் மட் றதம்தை 

றன்மநன்.   

 

ගු ඉවහශළක් රහුමළ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இஸ்யரக் ஹ்ரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
அற்குரற றபக்த்மச் சம்தந்ப்தட்ட அமச்சரறடம் 

மட்டரல் ன்நர இதக்குதன்த ரன் உங்பறடம் 

தரறறத்துக்தரள்ப றதம்தைறன்மநன்.  

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அது ன் தத்து இனட்சம் தௐதரர ரநறது?    

 

 ගු ඉවහශළක් රහුමළ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இஸ்யரக் ஹ்ரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
அற்குரற தறமன லங்ள் ததரதப்தரண அமச்சரறடம் 

மட்டுத் தரறந்துதரண்டரல் ன்நர இதக்கும்.  

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
வு தசனவுத்றட்டத்றல் 15 இனட்சம் தௐதரய் ன்தரன் 

இதக்றன்நது.  

1743 1744 

[රු ඉසවහක් යහුභහන් භවතහ  
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ගු ඉවහශළක් රහුමළ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இஸ்யரக் ஹ்ரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
அற்குரற தறமன லங்ள் அற்குப் ததரதப்தரண 

அமச்சரறடறதந்து மட்டுத் தரறந்துதரள்து ல்னதன்த 

ரன் இந்ச் சமதறல் தசரல்தக்தரள்ப றதம்தைறன்மநன்.  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහට මන් ශ හරඹ අහනයි.  
 
ගු ඉවහශළක් රහුමළ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இஸ்யரக் ஹ்ரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මරහනරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භට ත විනහඩිඹක් මදන්න. 

மடசறர ரன் என்மநச் தசரல்தக்தரள்ப றதம்தை 

றன்மநன். இன்த அசறனமப்தைச் சமத கூடிது. இந்ப் 

தரரளுன்நத்றமன தொஸ்தம்பறன் தறறறறத்தும் 21 ஆ 

இதக்றன்நது. அமத் தரடர்ந்தும் தரதுரக் மண்டும். 

அது ட்டுல்ன, மனரட்டு ற்தம் டக்கு, றக்கு 

க்பறன் றழ்ப் தறறறறத்துங்மபத்ம் தரடர்ந்தும் 

தரதுரக் மண்டும். ற்ததரளது இதக்றன்ந தறறறறள் 

க்பரல் அங்லரறக்ப்தட்டுள்பரர்ள். சணத்தரமக்கு 

ற்நரத  அர்பறன் தறறறறத்தும் இதக் மண்டும். 

ஆணரல், தைது தொமநறல் சறததரன்மறணரறன் தறறறறத்தும் 

உதறப்தடுத்ப்தடுதன்த ரன் றமணக்றல்மன. அணரல், 

இந்ச் சமதறல் தபரக் மட்டுக்தரள்து ன்ண 

தன்நரல் ற்ததரளது உள்ப தறறறறத்தும் தரடர்ந்தும் 

தரதுரக்ப்தட மண்டும் ன்ததுரன். அற்கு லங்ள் 

ற்தரடு தசய்  மண்டும். உரர, தரகுறரரற 

தொமநறல் தறமசசமதத் மர்ல் ந்ரல் ன்தமட 

அதரதை ரட்டத்றமன 2 - 3 தறறறறமபத் ற மத 

ரதம் தரறவுதசய்ப்தட தொடிரது.  இந் ரட்டிமன 

தரரளுன்நத் றலும் சரற, ரர சமதறலும் சரற, தறமச 

சமதறலும் சரற ற்ததரளது உள்ப சறததரன்மறணரறன் 

தறறறறத்தும் தரதுரக்ப்தடமண்டுதன்த மட்டு, 

ரய்ப்தபறத்ற்கு ன்நற கூநற, றமடதததறன்மநன். 

ஸ்மனரம்.   

 
[අ.බහ. 5.32  

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනඹ මවොඵන රු භන්ත්රීතුභ , ඳරිපය වහඹ මේහ 

වහ ප්රතිඳහදන මන් ය ළනීභ මනුමන් අද දින හච්ඡහට 

ළමනන භහතතහට පිවිසීභ වහ අසථහ රඵහ දීභ 

ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ.  

විමලේමඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, මේ දිනර ඳහර්ලිමේන්තු තුශ 
මවො මවො ජ හ සිද්ධ න ඵ. ඊමේ මඳමර්දහත් අපි ඒ 

දළක්හ. මේ ජ හ එන්මන් මොමවොභද? මේ යට තුශ හරඹක් 

ප්රලසනඹක් තිබුණහ,   ''කිරුශඳනටද, හල රටද'' කිඹරහ. ඊට මඳය ත 

ප්රලසනඹක් තිබුණහ. යමේ කර්ථි ඵය දළමනද්දී, යටට ඹේ ඹේ 

ළටලු වත තත්ත්  එද්දී හරඹක් ථහ යන්න පුළුන් 

භහතතහක් අමප් යජඹ විසින් ජනතහට රඵහ මදනහ. ඳසු ිණඹ 

02න දහ VAT එ  ළඩි මද්දී, 02න දහ නවිට  හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහමේ වමුදහ කයක් බටඹන් ඉත් ශහ. අද ථහ 

මන්මන් VAT එ ළඩි වීභ ළන මනොමයි. අද ථහ මන්මන් 

මභොක් ළනද? 03න දහ ඳහර්ලිමේන්තු තුශ සිදු වුණු මකෝහ 

ළනයි; ඳහර්ලිමේන්තු තුශ සිදු වුණු යණ්ඩු ළනයි. මේ හිල  

නයහමඹන්  දහද ියමදන්මන්? මේ ඳටි නයහමඹන්  දහද 

ියමදන්මන්?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , ඳසු ිණඹ කණ්ඩු ණඹ 

අයමන තිමඵනහ ලු, මෝටි ණන්ලින් ණඹ අයමන 

තිමඵනහ ලු, ියලිඹන ණන්ලින් ණඹ අයමන තිමඵනහ ලු,  

ම ලිඹන ණන්ලින් ණඹ අයමන තිමඵනහ ලු. ඒ ත්ත ණඹ 

මන්න ලු දළන් ණඹ න්මන්. මේ යජ ථහක්. ඳසු ිණඹ 

හනු තුශ රුපිඹල  ම ලිඹන 7,000ක් අපි ණඹ මරහ තිබුණහ 

නේ, තමුන්නහන්මේරහ කණ්ඩු අයමන මභොනහද මශේ? ඒ 

ණඹ රුපිඹල  ම ලිඹන 8,000ට ඩහ ළඩි ශහ. ඒ ළඩි ය 

ත්මත් ණඹ මන්නද? ණඹ මන්න ත ණඹ ත්තහ නේ, 

තමුන්නහන්මේරහ ත අවුරුදු තුනක්, අවුරුදු වතයක් සිටිමඹොත් 

ත මොඳභණ ණඹ ප්රභහණඹකින් යට ඹට මයිද? මභන්න මේ 

තභයි අද ල ඳනහ යන්න ඕනෆ.  

්රීරන්න් ගුන් මේඹ මඳෞද්ලි අංලඹට මදන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ මඹෝජනහක් දළන් මනළවිත් තිමඵනහ. දළන් ඒ වහ 

පිඹුරු ඳත් වදරහ ඉයයි. මඳෞද්ලීයණඹ යනහඹ කිඹන 

නයහඹ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 2002 සිට වළභ දහභ දකින 

සිහිනඹක්. තමුන්නහන්මේරහ ඵරඹට ඳත් වුණහභ අ හර්ඹමඹන්භ 

ඔළුමේ භළමන්මන් මඳෞද්ලීයණඹට ඹන්මන් මොමවොභද 

කිඹරහයි. අපි දළක්හ, ඩදහසි ර්භහන්තලහරහ, තුල හිරිඹ මප්ල 

ර්භහන්තලහරහ, ්රී රංහ පිඟන් ංසථහ ළ  කඹතන 

ණනහක් මඳෞද්ලීයණඹට මඹොමු මශේ කුභන යජමඹන්ද 

කිඹරහ.  අද ඳශමුමන්භ මුේටිඹ දභරහ ඵරන්මන් මොමවේටද? 

මේ මුේටිඹ දභරහ ඵරන්මන් ්රීරංන් ගුන් මේඹටයි. මභොද, 

ඒ භඟින් මඳන්න්න පුළුන්, යහජඳක් යුඹ තුශ ්රීරන්න් 

ගුන් මේඹ විලහර ලමඹන් ඩහ ළම තිමඵනහඹ කිඹරහ. ඇයි, 

මදවි වහමුදුරුමන්, යහජඳක් යුඹ තුශ ඩහ ළටුණහ නේ, 

තමුන්නහන්මේරහ කණ්ඩු බහය මන අවුරුදු එවභහයක් මඳොල  

ෆහද? ඒ අවුරුදු එවභහය තුශ මේ සිදු වුණු ඳහඩු හමේ මදතුන් 

ගුණඹක් ළඩි නහ ියක් - [ඵහධහ කිරීභක්  අපිද මශේ? මේ 

අවුරුදු එවභහය තුශ කණ්ඩු මශේ අපිද? ්රීරන්න් ගුන් 

මේඹ නඩත්තු මශේ අපිද? ්රීරන්න් ගුන් මේ මේ 

ඳරිඳහරනඹ බහය දීරහ තිබුමණ් අඳටද? අමප් බහඳතිරුද ඒ 

භහේර සිටිමේ? බහඳතිරු ලමඹන් සිටිමේ 

තමුන්නහන්මේරහමේ අඹ. අ ක් හයණඹ, තමුන්නහන්මේරහ 

ඵරඹට කමේ, "ඳයණ යපු ළරැදි යන්මන් නළවළ. අඳට ඒ 

ේඳත් ඕනෆ නළවළ. අපි එතු මරහ මවො යජඹක් මන ඹනහ. 

අපි එතු මරහ මවො කර්ථිඹක් මමනනහ. අඳට තභයි 

කර්ථි දළක්භ තිමඵන්මන්" ඹනහදී ලමඹන් කිඹහ මනයි. ඒත් 

දළන් මභොද මරහ තිමඵන්මන්? අද මද්දී ්රීරන්න් ගුන් 

මේඹ විකුණනන්න ටයුතු යරහ තිමඵනහ. ේඳව 

දිසත්රික්මේ පුද්රඹකු විධිඹට, ගුන් මතොටුමඳොශට අල රපු 

ළමේ ඳදිංචි පුද්රඹකු විධිඹට, භන්ත්රීයඹකු විධිඹට භට ඒ ළන 

දුයි; නහටුයි. අමප් ේර තරුණඹන් රැකිඹහ  

ඵරහමඳොමයොත්තු න තළන එතළන. ඒ හනු තුශ ඒහ සිද්ධ 

වුණහ. අද අඳට ඒ ළන කිඹන්න නහටුයි.  

අද මේ යජඹ ටයුතු යමන ඹන්මන් ජහතයන්තය මරය 

අයමුදමල  මොන්මද්සිරට අනුයි. මභොක්ද මොන්මද්සිඹ? 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

VAT  ළඩි කිරීභ තුළින් අපිට මඳමනන්මන් අන්න ඒයි. 

විමලේමඹන්භ අපි කිඹන්න ඕනෆ, ඉදිරිමේදී දුේරිඹ, තළඳළල , 

විදුලිඹ, ඵළංකු, යක්ණ ළ  කඹතන මඳෞද්ලීයණඹ යන්න 

තමුන්නහන්මේරහ අ හර්ඹමඹන්භ ටයුතු යන ඵ. ඒ හමේභ 

තභයි ජහතයන්තය මරය අයමුදර තමුන්නහන්මේරහට ඳළවළදිලිභ 

කිේහ, අඹ ළඹ හිඟඹ සිඹඹට 5 දක්හ ඳවත දභන්න කිඹරහ; අඹ 

ළඹ හිඟඹ සිඹඹට 5ට අඩු යන්න කිඹරහ.  

මේ නමොට සිඹඹට 7ටත් එවහ අඹ ළඹ ඳයතයඹ ළඩි මරහ 

තිමඵනහ. ජහති කදහඹමේ ප්රතිලතඹක් විධිඹට ත්තහභ සිඹඹට 

7ටත් ඩහ ළඩි මරහ තිමඵනහ. මේ තිත්ත මඵමවත් මඵොන්න 

කිේහට, ඳටි තද ය න්න කිඹරහ කිේහට අපිත් අවරහ තිමඵන 

කර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ අනු නේ කිඹරහ තිමඵන්මන්, ිය මවකුමන් 

ඵද්දක් න්නහ නේ වරිඹට ඵමමයක් මඳති තශන්මන් නළතු 

භරකින් ඳළණි මඵොනහ හමේ ිය සුන්ට දළමනන්මන් නළති 

විධිඹට න්න කිඹරහයි. අද මභොක්ද යරහ තිමඵන්මන්? මේ ඹව 

ඳහරන කණ්ඩු භර ියරිරහ, භර මඳොඩි යරහ, භර තශරහ ඳළණි 

මඵොන කහයඹට තභයි  අද  ජනතහ භතට ඵදු ඵය මනළවිත් දභහ 

තිමඵන්මන්. එළ  තත්ත්ඹක් අද තිමඵන්මන්.  

අභළතියඹහ විධිඹට ය ල  වික්රභසිංව භළතිතුභහ, අමප් 

කර්ථි ළරළසභ තිමඵන්මන් මේ විධිඹටයි කිඹරහ ඍජු ඵදු 

අනුඳහතඹ සිඹඹට 40කුත්, ක්ර ඵදු අනුඳහතඹ සිඹට 60කුත් විධිඹට 

තභයි ඳසු ිණඹ හනු තුශ අපිට මඳන්හ දුන්මන්. මරහනඹ 

මවොඵන රු භන්ත්රීතුභ , අද මද්දි සිඹඹට 16, සිඹඹට 84ට 

ළඩි මරහ තිමඵනහ. ක්ර ඵදු සිඹඹට 84ක් දක්හ ළඩි මරහ 

තිමඵනහ. මේ කර්ථිඹට මරොකුට ඵරඳහනහ. ඒ  හ තභයි 

අද අහිං ිය වහමේ ජංභ දුයථන ම මරන් ඒ අඹ ය 

න්මන්. ඒ  හ තභයි මඳෞද්ලි අංලමේ මයෝවරක් මතට 

ිණහින් X-ray එක් න්න භනුයඹහට, ඹේ කිසි ඩදය 

ඳරීක්ණඹක් ය න්න  භනුයඹහට ළඩි මුදරක් මන්න සිදු 

මරහ තිමඵන්මන්. මඳෞද්ලි අංලමේ මයෝවල ර bill රට 

VAT  එතු මරහ තිමඵන විධිඹ අද අපි දළ තිමඵනහ. 

මඵොමවොභ බඹහනයි. තමුන්නහන්මේරහ මේ ක්රභඹ මනහට අද 

ිය සුන් මේහයින් මඵොමවොභ මවේඵත් මරහ, මඵොමවොභ 

ියරිකිරහයි සිටින්මන්. වළඵළයි, තමුන්නහන්මේරහමේ අභහතයරුන් 

ත යන ඒ සුමෝඳමබෝගී, ළඳ ඳවසු  ජීවිතමේ නේ කිසිදු 

මනක් සිදු මරහ නළවළ.  

භවය ඇභතිරුන්ට අභහතයහංලමේ ඉ න්න පුටුක් නළවළ 

ලු. භවය අභහතයරු කිඹනහ, "භට තභ පුටුක්, මේඹක් 

නළවළ" කිඹරහ. වළඵළයි, භවය අභහතයරු රක් 400ක්, 500ක් 

ටිනහ හවනඹක් ඉල රන්මන්. යටට අලය යන්මන් මේද? 

මේ මනොමයි යටට අලය යන්මන්.  ඇත්ත ලමඹන්භ  

තමුන්නහන්මේරහ එතු මරහ මේ කණ්ඩු මන ඹනහ නේ, 

යමේ ිය සුන් මීට ඩහ මදඹක් ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.   එමවභ 

නේ SriLankan Airlines එ විකුණන්න ඕනෆ නළවළ.  

තමුන්නහන්මේරහට පුළුන්  SriLankan Airlines එට ඕනෆ 

උදවිඹ මඹොදහමන  ඒමක් විඹදේ ප්රභහණඹ අඩු ය න්න. 

මභොද, වුරු මවෝ ඹේකිසි යහඳහයඹක් රඵහ න්මන් ඒමන් 

රහබ න්නයි. රහබ රඵන්න යහඳහයඹක් න්නහ නේ, රහබ 

රඵන්න පුළුන් යහඳහයඹක් අපි මන මමනකුට විකුණන්මන් 

ඇයි? ඒ  හ මේ ළනත් හිතන්න මනහ.  

මුරසුන මවොඵන රු භන්ත්රීතුභ , අභළතියඹහ ඳළවළදිලි 

කිඹහ තිබුණහ, "2016 ජු  මද්දි මේ යමේ ිය සුන්ට මවො 

හරඹක් උදහ මනහ. මේ යමේ ිය සුන් මවො ජීවිතඹක් ත 

යනහ. අපි ඒ තත්ත්ඹ ජු , ජලි මද්දි රඵහ මදනහ" කිඹරහ.  

ඊමේ-මඳමර්දහ එන්න කිඹරහ, ළඳ යන්න කිඹරහ කිේහ මන්. 

දළන් මේ ළඳ යන ජනතහමේ භළයි රැලිඹ කිඹරහ මොශම - 

ළේඵල  පිටිඹට මනළල රහ භව මරොකුට ද්මද දහරහ ළඳ 

යන්න කිඹරහ කිේමේ මභොක්ද? උමරහමේ දුයථන ම මරනුත් 

න්නහ; ජර ම මරනුත් න්නහ; මෞය අංලමඹනුත් න්නහ; 

සිඹලු මද්ල ලින් න්නහ. 2020 න මතක් ළඳ යන්න 

කිඹරහ තභයි ජනතහට ථහ යරහ කිේමේ. දළන් අපි ළඳ 

යන්නද ඇවිල රහ ඉන්මන්? මේ යමේ ජනහත ඉන්මන් ළඳ 

යන්නද? ඇභතිරුන්ට සුද්ධන්තමඹෝ හමේ ජීත් මන්න, 

සුමෝඳමබෝගී ජීවිත ත යන්න අහිං ජනතහ ළඳ කිරීේ 

යන්න ඕනෆද?  ඒ තත්ත්ඹට ඳත් මන්න මදන්න එඳහ. ඒ 

තත්ත්ඹට ඹන එ අති බඹහනයි. 

අමප් රු භන්ත්රීයඹකුමේ ථහමේදී ඳළවළදිලිභ කිඹහමන 

ිණඹහ, අමප් යජඹ හරමේ එ එ උත්රට විලහර මර 

විඹදේ ශහ කිඹරහ. ප්රහමද්ය ඹ බහමේ බහඳතියඹහ විධිඹට 

සිටින මොට අපිත් උත් ණනහක් ශහ. වළඵළයි, එ 

උත්ඹටත් යජමඹන් විඹදේ මශේ නළවළ. අමප් භට රළබුණු 

මද් මනුමන්, බහට රළබුණු මද් මනුමන් අපි මඵොමවොභ 

සුළුමන් උත්  ඳත්හ ඒහ බහය ත්තහ.  

ඊමේ - මඳමර්දහ "මඹොවුන් පුයඹ" කිඹරහ ළඩටවනක් 

තිබුණහ. භභ ඳසු ඒ භට  ිණඹහ. රුපිඹල  රක් 1,500ක්, රුපිඹල  

රක් 2,000ක් විතය විඹදේ යරහ ඳහයක් ඉදි යරහ තිමඵනහ. 

අද නමොට ඒ ඳහය ෆලි ෆලිරට ළරමනහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහට රළබී ඇති හරඹ අහනයි. 

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , භට ත මොඳභණ මරහක් 

තිමඵනහද? 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභ , ඔඵතුභහට රළබී ඇති හරඹ අහනයි. 

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භට ත තත්ඳයඹ හරඹක් රඵහ මදන්න.  

මභන්න මේ ක්රභඹ තුළින් ියමදන්න තභයි ිය සසු මේ මන 
ඉල ලු මේ. ඒ මන ඔඵ තමුන්නහන්මේරහට මමනන්න 
ඵළරිමරහ තිමඵනහ. ඒ පිළිඵ අපි නහටු නහ. අද යට 

ඵමරන් ළිඳට ළටිරහයි ති මඵන්මන්. යට ඵමරන් ළිඳට ළටිරහ 
තිමඵන අසථහමේදී මේ තත්ත්මඹන් යට මොඩ න්න ඔඵ 
තමුන්නහන්මේරහ මේ හමේ තිත්ත මඵමවත් ජනතහට මදනහ 
නේ ජනතහට අඵ යණයි කිඹරහ භභ කිඹනහ. භට ථහ 

යන්න අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධමඹන් මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභහට සතුතින්ත මියන්  භමේ ථහ අන් යනහ.  
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ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  
 

මීශඟට,  රු රක්සභන් ඹහඳහ අම් ර්ධන භළතිතුභහ. 

 
ගු ක්හම්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අපි මඹෝජනහ ේභත ය  මු. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මඹෝජනහ අං 1. 

 
ප්රහනය විමවන දී. 
ක ශඬලල් අනුල " ඳක්" ම්දත්රී්ද  ජය බල මූළවනළරූඪ ග  ු

ම්දත්රීතුමළ විසි්ද ප්රකළ කරන දී. 

றணர றடுக்ப்தட்டது. 

குல்பறன்தடி "ஆம்" மமனரங்றற்த ண ரண்தைறகு  

மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள் அநறறத்ரர்ள். 

Question put.  

THE HON. PRESIDING MEMBER,  having collected the Voices, 

declared that the ―Ayes" had it. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභ , මඵදීභක් අලයයි.  [මකෝහ 

කිරීේ  

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ேறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
භමේ නභ ත්තහද? 

 
ඳළර්ලිමේ්දතුමේ මශ මල්කේ 
(தரரளுன்நச்  தசனரபர்  ரம்) 

(Secretary-General of Parliament) 
ඔේ.   [මකෝහ කිරීේ   

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඡන්දඹ ණන් කිරීභ අහනයි. [මකෝහ කිරීේ  ප්රතිපර  කුත් 

යන්න.  [මකෝහ කිරීේ   

     
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගු සුනිල් ශඳු්දමන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භන්ත්රීතුභහට mike  එ මදන්න මෝ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහට mike එ මදන්න.
[මකෝහ කිරීේ  

 
ගු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

සථහය  මඹෝ 44 ඹටමත් point of Order එක්  
ඉල රන්න පුළුන්. [මකෝහ කිරීේ  

 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහනහඹතුභහ මභොක්ද කිඹන්මන් කිඹහ ඵරන්න.[මකෝහ 
කිරීේ     ලසල් ද න්න. [මකෝහ කිරීේ  

 
ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
 

Sir, I rise to a point of Order. 

  
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Point of Order . භතු යන්න ඵළවළ. මභන්න ප්රතිපර. ඳක් 
33යි, විඳක්- 

 
ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵදීභක් න්නහ විටදී, you cannot raise a point of Order. 

ඳක් 33යි, විඳක් 31යි. මඹෝජනහ ේභතයි. [මකෝහ කිරීේ   

 
ඳළර්ලිමේ්දතුල 43 ලන වහථළලර නිමයෝගය ය ම ක -ඳක්ල 33: 

විුද්ධල 31; යනුමල්ද මබදුමණ්ය. 

தரரளுன்நம் 43ஆம் றமனக் ட்டமபப் தடி தறரறந்து:  சரர்தர 

33;  றர 31 

The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 33; 

Noes 31. 
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ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 බහ ල  තඵන්න. 
 

කල්තෆබීම 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 
 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move, 
 

 "That the Parliament do now adjourn". 
 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහ ල  තඵන අසථහමේ ප්රලසන- [මකෝහ කිරීේ   බහ 
මවට මඳ.. 9.30ට රැසමයි. [මකෝහ කිරීේ . 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
ඳළර්ලිමේ්දතුල ඊ  අනුකල අ. භළ. 5.59   2016 මළර්තු 08 දින 

වභළ වේමිනය අනුල  2016 මෆයි මව 06ලන සිකුරළදළ පු. භළ. 10.30 
ලන මතක් කල් ගිමේය. 

அன்தடி தற. த. 5.59 றக்கு தரரளுன்நம், 2016 ரர்ச் 

08ஆந் றற லர்ரணத்துக்றங், 2016 ம 06, 

தள்பறக்றம தொ.த. 10.30 றம எத்றமக்ப்தட்டது.  

Adjourned accordingly at 5.59 p.m. until 10.30  a.m on Friday, 

06th May, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 

March, 2016. 
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පූ.භා.10.30ට  පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ] in the Chair. 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 

සහ 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැසව්ීම 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 
மற் ம் ெதாி க்கு க் கூட்டம் 

MEETING OF THE COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 
BUSINESS AND MEETING OF THE COMMITTEE OF SELECTION  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2016 මැයි මස 06 වන සිකුරාදා  එනම්, අද දින පූර්ව භාග 

11.30ට  පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු  පිළිබඳ කාරක   සභාෙව් රැස්වීමක් 
සහ  මධ්යාහ්න 12.00ට ෙත්රීම් කාරක සභාෙව්  රැස්වීමක්  මාෙග් 
නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට  නියමිත බැවින්, එයට  පැමිණ  
සහභාගි වන ෙලස  එකී කාරක සභාවල  ගරු සභික මන්තීවරුන් 
සියලු ෙදනාටම  ෙමයින්  දැනුම්දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
104ආ (5)(අ) ව්යවස්ථාව පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
2016 ෙපබරවාරි 25 දිනැති අංක 1955/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ 
කාලසිමාව තුළ විද ත් හා මුදිත ජනමාධ්ය විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන 
ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති. - [ගරු අගාමාත්යතුමා සහ 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු  ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

Performance Report of the Land Use Policy Planning Department 
for the year 2015. - [The Hon. John Amaratunga.] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations 
Sir, I present the Annual Report of the Employees’ 

Provident Fund for the year 2013 and move that this 
Report be referred to the relevant Sectoral Oversight 
Committee. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, මීෙතොටමුල්ල, සිල්වා මාවත, අංක 32 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.ෙක්.ආර්. හීනටිමුල්ල මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
නුවරඑළිය, එල්ක් ප්ෙල්න්ස්, අංක 19 දරන ස්ථානෙයහි  පදිංචි 

එච්.එම්.වීරෙකෝන් බණ්ඩා මහතාෙගන් ලබුණු ෙපත්සමක්   මම 
පිළිගන්වමි.                    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර, කැටන්ෙදොළවත්ත යන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.එල්.ජී. ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

1753 1754  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்  
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
Hon. Speaker, I present the following petitions: 

(1) A petition from Mr. D.S. Adikaram of No. 47/31, 
Medawelikada, First Lane, Tissapolduwa Road, 
Rajagiriya;  

(2) A petition from Ms. S.A.D. Sunanda of No. 46, 
Wajirawansa Mawatha, Obesekarapura, 
Rajagiriya; and 

(3) Two petitions from Mr. Upasena Mahagamage of 
Kolonnawa Municipal Council, No. 229/1, Siri 
Sumana Mawatha, Mulleriyawa. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා 

කරන පශ්නවලින් පසුව ඇසිය යුතුව තිබුණත්, ෙම් පශ්නය අතිශය 
වැදගත් නිසා දැන් සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ යුතුය කියා මම 
හිතනවා. ඊෙය් හවස ආණ්ඩු පක්ෂය අතිෙර්ක මුදල් පමාණයක් 
ඉල්ලා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. 
ඒ පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව සලකා බැලුවාම, අගාමාත්යවරයාෙග් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් පභූ රථ මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 
6,000ක මුදලක් ඉල්ලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. එක අමාත්යාංශයක් අලුත්වැඩියාව ෙවනුෙවන් 
රුපියල් ලක්ෂ 600ක මුදලක් ඉල්ලා තිෙබනවා. එක 
අමාත්යවරයකුෙග් නිවාසය අලුත්වැඩියාව ෙවනුෙවන් රුපියල් 
ලක්ෂ 42ක මුදලක් ඉල්ලා තිෙබනවා. තවත් අමාත්යවරයකුෙග් 
නිවාසය අලුත්වැඩියාව ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 25ක මුදලක් 
ඉල්ලා තිෙබනවා. තවත් අමාත්යවරුන් ගණනාවකෙග් විෙදස් 
සංචාර ෙවනුෙවන් මුදල් ඉල්ලා තිෙබනවා. රෙට් ඇතිවී තිෙබන 
ආර්ථික තත්ත්වය මත එය පාර්ලිෙම්න්තුව කිසිෙසේත් අනුමත 
ෙනොකළ යුතු පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ෙලස අපි සැලකුවා. එෙසේ 
සලකා තමයි ගරු කථානායකතුමනි, එය සම්මත කරන ෙවලාෙව්දී 
අපි එම පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවට විරුද්ධව ඡන්දයක් ඉල්ලා 
සිටිෙය්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙගොඩක් 
ෙද්වල් ගැන කථා කරනවා, විවාද කරනවා, සංවාද කරනවා. 
හැබැයි, වැදගත්ම ෙද් තමයි එම ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව 
සම්මත වූවාද නැද්ද කියන කාරණය. පැය අටක් තිස්ෙසේ අපට 
විවිධ ෙද්වල් සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්, විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන්නට පුළුවන්. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරී තිෙබන කාර්ය 
භාරෙය් පධාන ෙද් තමයි, එම ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව 
සම්මත වූවාද නැද්ද කියන කාරණය. අය වැය ෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත් කරලා අපි දින 26ක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡා කළත් අවසානෙය් 
වැදගත්ම අවස්ථාව තමයි එම අය වැය ෙල්ඛනය සම්මතවීම  ෙහෝ 
ෙනොවීම පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා ඊෙය් හවස වැදගත්ම 
අවස්ථාව ඒකයි. ඒ ෙවලාෙව්දී ඡන්දයක් විමසා සිටියා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඡන්දය විමසා පතිඵලය නිකුත් කළාට පසු අපි 
දිගින් දිගටම ෙපන්වා ෙදනු ලැබූවා, ෙම් සභා ගර්භය ෙදස බැලූ 
බැල්මටම ඒ පතිඵලය කිසි ෙසේත්ම සිදු විය හැකි පතිඵලයක් 
ෙනොවන බව. එම නිසා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් විසින් දිගින් 
දිගටම නැවත ගණන් කිරීමකට යන්න කියලා කිව්වා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතා පැහැදිලිව කියන කාරණය 
ෙමයයි. මුලසුෙන් සිටි මන්තීවරයා සභානායකතුමාෙගන් විමසා 
එන්න කියලා මහ ෙල්කම්වරයාට උපෙද්ශයක් ෙදනවා. [බාධා 
කිරීමක්] මම දන්ෙන් නැහැ, මට ඇහුණු එක ඒ. මම recording 
එක බැලුවා. මම දන්ෙන් නැහැ කථා කෙළේ ෙමොකක්ද කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. කථා කෙළේ ෙමොකක්ද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. සභානායකතුමාෙගන් විමසන්න කියලා 
මුලසුෙන් සිටි මන්තීවරයා කියන පකාශයක් තිෙබනවා. කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද කියන එක ෙවනම ෙදයක්. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමනි, එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් තමයි ෙම් 
ඡන්ද විමසීම සිද්ධ වුෙණ්. අවසානෙය්දී මුලසුෙන් සිටින 
මන්තීවරයා විසින් පකාශයට පත් කරනවා ෙම් පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුවට පක්ෂව ඡන්ද 33කුත්, විරුද්ධව ඡන්ද 31කුත් 
ලැබුණු බව. අනතුරුව ෙම් සියලුම කැමරා රූප රාමු, පැති 
කිහිපයකින් ගනු ලබන කැමරා රූප රාමු සියල්ලම පරීක්ෂාවට 
භාජනය කළා. එතැන  මහ ෙල්කම්තුමා හිටියා, ආණ්ඩු පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරමින් ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා ඉතාමත්ම 
අසීරු තත්ත්වයක් මත එතැන සිටියා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත පතිඵලය  31:31යි. අපි කවුරුත් 
ඒක සාකච්ඡාවට බඳුන් කළා. පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවට පක්ෂව 
ඡන්ද 31කුත්, විපක්ෂව ඡන්ද 31කුත් ලැබිලා තිබුණා. ඒ නිසා එම 
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව ෙම් සභාෙව් සම්මත ෙවලා නැහැ. ඒක 
තමයි පළමුවැනි කාරණය ගරු කථානායකතුමනි. පළමුවැනි 
කාරණාව, ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව සභාව අනුමත ෙනොකරන 
ලද පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක්.  

ෙදවැනි කාරණය  ෙම්කයි, ගරු කථානායකතුමනි. සභාව තුළ 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති විය හැකිද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉතාමත් වැදගත් අංගය වන මන්තීවරුන්ෙග් ඡන්ද විමසීම 
පිළිබඳවත් තැබිය හැකි විශ්වාසය බි ෙඳනවා නම්, අපි කුමක් 
ෙකෙරහි විශ්වාසය තබන්නද? ඒ නිසා පක්ෂව ඡන්ද 33ක් යැයි 
පකාශ කිරීමම,- ඒක electronic යන්තෙයන් ගණනය කෙළොත් 
ඊටත් වඩා ෙවනස් පතිඵලයකටයි යන්ෙන්. - වැරදියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි කාරණය ෙම්කයි. ෙම් ඡන්ද 
පතිඵලය වැරදියි වාෙග්ම ඒ අවස්ථාෙව් සභාව ෙගන ගිය 
කියාදාමයත් වැරැදියි. "කරුණාකරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
ඉදිරියට ෙගනයන්න" කියලා අපි ඉල්ලා සිටියා. නමුත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කල් තැබුවා. ෙමවැනි පශ්නයක් ඇති 
ෙනොවී ඒ අවස්ථාෙව් ෙම්ක විසඳාගත හැකිව තිබුණා. නමුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබුවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් මන්තීවරුන්ට  සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් පශ්න ඇසීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන්ට ඇමතිවරු හතරෙදෙනකුෙගන් පශ්න විමසීෙම් 
අවස්ථාව තිබුණා. ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ අවස්ථාව 
මාසයකට එක් වතාවයි ලැෙබන්ෙන්. නමුත් මුලසුෙන් හිටපු 
මන්තීවරයා නැඟිටලා ගියා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්ෙන්? 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අපි තීරණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා, ඊට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතය සකස් කරලා 
තිෙබනවා, න්යාය පතය අපි සියලුෙදනාටම එවලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තියලා 'කල්තැබීෙම් පශ්න' ඇසීම සඳහා 
පැයක කාලයක් තිබුණා. නමුත් ඒ කාලයත් අෙහෝසිවීමක් ඇති 
වුණා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම දන්නා හැටියට, - ෙම් කාරණය 
නිවැරදිම නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න.-  
මට ඇසුණු විධියට නම් ගරු සභානායකතුමා විසින් සභාව කල් 
තබන්ෙන් අද දිනෙය් ෙපර වරු 9.30 ෙතක්. එෙහම තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන්ෙන්. අද දින ෙපර වරු 9.30 ෙතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබලා දැන් ෙපර වරු 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව 
රැස්ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකයි ඊළඟට තිෙබන පශ්නය. 

ගරු සභානායකතුමා කලබෙල්ට එෙහම කළාද කියා මම 
දන්ෙන් නැහැ. ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමාට කලබල ෙවන්න 
අයිතියක් නැහැ. ඔබතුමා සභානායකවරයාෙග් වගකීම ඉටු 
කරන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, එය පරීක්ෂා කර බලන්න 
කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊෙය් සභාව කල් තැබුෙව්, "ෙහට දිනෙය් ෙපර වරු 9.30 
දක්වා" කියලායි. එෙහම නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අද ෙපර වරු 
9.30ට රැස් විය යුතුව තිබුණා. එතෙකොට දැන් ෙම් ෙපර වරු 
10.30ට රැස ්වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා ෙම් මුළු කියාවලියම -
පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබීෙම් කියාවලිය, කල් තැබීෙම් පශ්න 
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබාෙනොදීම, ඉන් අනතුරුව, ෙම් ඡන්ද 
පතිඵලය වැරදිව පකාශයට පත් කිරීම, එය සම්මත වුණා යයි 
පකාශ කිරීම- ෙදස බැලුවාම අපට ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද, ගරු 
කථානායකතුමනි? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගැනීෙම්දීම 
ජනාධිපතිවරයාත්, අගාමාත්යවරයාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අමතා 
කියූ ෙදය තමයි, පාර්ලිෙම්න්තු කියාවලිය ශක්තිමත් කරනවා 
කියන එක. හැබැයි, සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කුමක්ද? ගරු 
කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු කියාවලිය පිළිබඳ යම් 
විශ්වාසයක් තිබුණා නම් ඒ විශ්වාසයත් මුළුමනින්ම පලුදු වීමයි සිදු 
වී තිෙබන්ෙන්. ඡන්ද පතිඵල විකෘති කරනවා නම්, ඒ ඡන්ද හරියට 
ගණනය වන්ෙන් නැත්නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඇති වැෙඩ් 
ෙමොකක්ද? ගරු කථානායකතුමනි, බලහත්කාරෙයන් තමන්ෙග් 
ෙකෙනක් මුලසුෙන් වාඩි කරවාෙගන, ඕනෑ විධියට ඡන්ද ගණන් 
කරන්න, ඕනෑ විධියට ඡන්ද පකාශයට පත් කරන්න කාට ෙහෝ 
පුළුවන් නම් ඒක ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මම ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්නය කියන ඉල්ලීමත් මම ඔබතුමාෙගන් කරනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ගරු සභානායකතුමාෙග් 

පැහැදිලි කිරීෙමන් පසුව ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබාෙදන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව  ඡන්දය 

සම්බන්ධෙයන් පතිඵලය මූලාසනය පකාශයට පත් කළාට පසුව 
එතැනින් එය ඉවරයි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ, නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැත්ෙත් ෙමොකද? ඒක ඉවරයි. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලාට කථා කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ගරු සභාව ෙමෙහයවන්න බැරි තමුන්නාන්ෙසේලා හැම 

තිස්ෙසේම "වළට" එන නිසායි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් පණිවුඩය දැන් ෙම් ගරු 

සභාවට කියන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙවලාෙව්ත් "වළට" එන්නයි ලැහැස්ති 

වන්ෙන්. මම කියන ෙද් ෙපො ඩ්ඩක් අහගන්න.  

ඡන්දය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියා ස්ථාවර නිෙයෝග 42, 43 
හා 44හි පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙල්කම්වරයා විසින් ඡන්ද ගණන් කරලා, ඒ ගණන මූලාසනයට 
කිව්වාම මූලාසනෙයන් එය පකාශ කරන බව එම ස්ථාවර 
නිෙයෝගවල පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා. එතැනින් ඒක ඉවරයි.  

ෙමතැනදී සිදු වුෙණ් පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබුවායින් පසුව ෙම් 
අය මහ ෙල්කම්වරයාෙග් කාමරයට ගිහිල්ලා වට කර ෙගන, 
බලපෑම් කිරීම. ඒකද, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය? ඒකද, 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය? ෙමතැනින් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇත්ත වශෙයන්ම නැවත ගණන් කිරීම - recounting - 

සම්බන්ධෙයන් ස්ථාවර නිෙයෝගවල කිසි ෙසේත්ම  වගන්තියක් 
නැහැ; ඉඩක් නැහැ. There is no provision for a recount. ෙම් අය 
කියන විධියට මහ ෙල්කම්වරයාෙග් කාමරයට ගිහිල්ලා ගණන් 
කළා නම්, ඒක කරන්න තිබුෙණ්, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදීයි. අපි 
සිටිෙය් නැහැ. None of us were there. ඒ විධියට 40ක්, 50ක් 
එකතු ෙවලා මහ ෙල්කම්වරයා වට කර ෙගන ඔහුට පීඩනය ඇති 
කරලා - [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමාට කථා කිරීමට අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔහුව පීඩනයට ලක් කළා. එෙහම නම් මීට පසුව හැම 

තිස්ෙසේම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඡන්දයක් ගත්තායින් පසු මහ 
ෙල්කම්වරයාෙග් කාමරයට ගිහිල්ලා ආෙයත් ගණන් කරන්න 
ෙවයි. [බාධා කිරීම්] යම් කිසි ෙදයක් ෙවනවා නම් ඒක ෙවන්න 
ඕනෑ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගැබ ඇතුෙළේදීයි.  අනිත් එක - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. Sir, I have not yet finished.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let  the Hon. Leader of the House finish. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, ගරු අගාමාත්යතුමාට 

වාහන ගන්න කියලා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා වාහන ඔක්ෙකෝම 
අරෙගන ගිහිල්ලා. [බාධා කිරීම්] ලජ්ජයි. අෙප් අගමැතිතුමාට -  
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමාට එතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න ෙදන්න. 

Let him finish. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අරයා වාහන අරෙගන ගියා; ෙමයා 

වාහන අරෙගන ගියා කියලා - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him finish. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙප් අගමැතිතුමාට තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම අබලම් වාහන. 

අනික් එක, අනුර දිසානායක මැතිතුමා අලුත් අමාත්යාංශ ගැන 
කථා කළා. කබීර් හාෂීම් අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය අලුත් 
අමාත්යාංශයක්. ඒකට කාර්යාල ඕනෑ; උපකරණ ඕනෑ. ඒක 
 ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? මම කියන්ෙන් දැන් ෙම් පශ්නය අවසන්; 
ආෙය්ත් ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න බැහැ කියලායි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, අවසානයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. ඊට පස්ෙසේ 

අනුර දිසානායක මැතිතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Point of Order, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව පිළිබඳව 

ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා-[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක point of Order එකක්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි, අනුර දිසානායක මැතිතුමා විසින් 

ෙම් සභාව ෙනොමඟ යැව්වා. ෙමොකද, ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව 
රුපියල් මිලියන 55යි. රුපියල් මිලියන 55යි කියන්ෙන් රුපියල් 
ලක්ෂ 550යි. ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව තුළ කිසිම විධියක 
මිලදී ගැනීම් ෙමොකුත් නැහැ. ශීර්ෂයක් මාරු කිරීමක් පමණයි 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියපු 
කාරණා එකක්වත් ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව තුළ නැහැ. ඒ 
නිසා කරුණාකර ඒක නිවැරදි කර ගන්න. ෙම් සභාව ෙනොමඟ 
යවන්න එපා. ඔය මිලදී ගැනීම් එකක්වත් ෙම් තුළ නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දිනෙය් අප ෙවත ඉදිරිපත් කරපු 

න්යාය පතෙය් දිනට නියමිත කටයුතුවල අංක 1 යටෙත් ඉදිරිපත් 
කරපු ෙම් පරිපූරක මුදල පිළිබඳව අවසාන ඡන්ද විමසීම සිදුවුණු 
අවස්ථාව පිළිබඳව පළමුෙවන්ම කරුණු කියන්න මම කැමැතියි. 

ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුවට අයිති බලයක්. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
148වන ව්යවස්ථාව අනුව අමාත්යවරයා ෙහෝ ආණ්ඩුව 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 
සම්මත වූණාට පසුව තමයි ඒ මුදල් පිළිබඳව නීතිමය 
වලංගුභාවයක් ලැෙබන්ෙන්. නීතිමය වලංගුභාවයක් ලැෙබන්ෙන් 
එය සම්මත වුෙණොත් පමණයි. සම්මත ෙනොවුෙණොත්, සාමාන්ය 
සම්පදාය අනුව ඇමතිතුමාට ඉල්ලා අස් ෙවන්න සිදු ෙවනවා. 
නැත්නම් ආණ්ඩුව ඒක නිවැරදි කරලා, නැවත වරක් ෙවනත් 

කැබිනට් මණ්ඩල පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා, ෙල්කම් හරහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට  එවන්න ඕනෑ, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට යළිත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි 
කියලා. නමුත් පශ්නය ෙම්කයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ඡන්දය විමසන අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
පිළිබඳව ගැටලු සහිත තත්ත්වයක් මතු වුණා. ඒ නිසා ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අපි ඉතා පැහැදිලිව මූලාසනය ෙවත කියා සිටියා, 
ආණ්ඩුවට ෙමය සම්මත කර ගන්න බැරි වුණු බව. ඡන්ද පතිඵලය 
වැරදි බවත් අපි කියා සිටියා. ඡන්ද පතිඵලය වැරදි නිසා මා ඇතුළු 
ගරු මන්තීවරු මූලාසනෙයන් ඉල්ලා සිටියා, recount එකක් 
කරන්න කියලා. මූලාසනයට පුළුවන්, recount එකක් කරන්න. 
සභානායකතුමා ඒ ගැන දන්ෙන් නැතුව ඇති. සථ්ාවර නිෙයෝග 
කියවලා බැලුවා නම් සභානායකතුමාට දැන ගන්න ලැෙබයි, 
මන්තීවරෙයක් ෙහෝ මන්තීවරු නැගිටලා, ඡන්දය ගන්නා ආකාරය 
වැරදියි, නැවත ඡන්දය ගන්න කියලා කිව්වාම සභාව යළිත් ඒ 
අවස්ථාවට ඇහුම්කන් දිය යුතු බව. ඒ බව සථ්ාවර නිෙයෝගවල 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වැරැද්ද නිවැරැදි කර ගන්න 
මූලාසනයට තිබුණු අවස්ථාව පතික්ෙෂේප කරලා, මූලාසනය වැරැදි 
ඡන්ද පතිඵලයක් ලබා දුන්නා. ස්ථාවර නිෙයෝගවල තිෙබනවා, 
Chair එකට ඒ සංඛ්යාව වාර්තා කළ යුත්ෙත් මහ ෙල්කම්තුමා 
කියලා. මහ ෙල්කම්තුමා ගණන් කරලා Chair එකට ඒ ගණන 
කිව යුතුයි. Standing Order No. 42 (2) states, I quote: 

“The Secretary-General shall announce the numbers of the votes 
and if the votes are equal Mr. Speaker shall give his casting vote. 
Mr. Speaker shall then declare the result of the division.” 

ෙම්, Standing Order 42(2). Secretary-Generalටත් 
වැරැදිලා, අපි recount එකක් ඉල්ලද්දී, ෙම්ක වැරැදි බව 
මූලාසනයට කියද්දී අපි කියන ෙද්ට සවන් ෙදන්ෙන් නැතුව මුදල් 
පතිපාදන අනුමත කිරීෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 ව්යවස්ථාව 
සහ ස්ථාවර නිෙයෝගත් උල්ලංඝනය කිරීෙමන් ෙමය පකාශයට 
පත් කරලා තිෙබනවා. මින් අනතුරුව මහ ෙල්කම්තුමාත්, 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් සහ සහකාර මහ ෙල්කම්වරුන් ළඟට 
ගිහිල්ලා, අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායක ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමා, අෙප් නායකවරු, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් (ආචාර්ය) අංශු 
මාත මන්තීතුමා- [ෙඝෝෂා කිරීම්] සමාෙවන්න. සමාෙවන්න. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] මෙග් මිතයා. මෙග් මිතයාට පශ්නයක් නැහැ. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] (ආචාර්ය) මාරසිංහ. මම නම නිවැරැදි කරනවා. 
(ආචාර්ය) මාරසිංහ මැතිතුමා අපිත් එක්ක ඒ කාමරෙය් හිටියා. මහ 
ෙල්කම්තුමාත්, නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්තුමා, සහකාර මහ 
ෙල්කම්වරු හා කාර්මික පධානින් කැඳවලා ඒ පටිගත කරන ලද 
සියල්ල එකින් එක බලලා පකාශයට පත් කරන ලද ඡන්ද 
පතිඵලය වැරැදි බව පැය ෙදකක් තිස්ෙසේ ගත කළාට පස්ෙසේ අපි 
එකඟතාවකට පැමිණියා. 

ඒ නිසා වගකීමක් ඇති මන්තීවරු හැටියට අපි අද දින  ඔබතුමා 
ෙවත ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කරන්නට තීරණය කළා. 
මුලාසනෙයන් පකාශයට පත් කර තිෙබන පතිඵලය වැරදි නම්, 
මූලාසනයට පුළුවන් ඒ පතිඵලය වැරදියි කියා සභාවට පකාශයක්  
කරන්න. ඉන් අනතුරුව අනුගමනය කරන්න තිෙබන පිළිෙවත 
ගැන ගරු කථානායකතුමාටත්, අපි කාටත් සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්. නමුත්, "ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව සම්මත වුණාය, 
ඒක හරිය" කියලා දැනට දී තිෙබන පතිඵලය වැරදි බව ඉතා 
පැහැදිලිව මහ ෙල්කම්තුමා හා මන්තීවරු ඉදිරිෙය් පිළිෙගන 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා ඒ පතිඵලය අවලංගු බව පකාශ 
කරන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Hon. Speaker, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! A point of Order is being raised by the 

Hon. Ashu Marasinghe. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් වූ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ගරු 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් ඒ වාෙග්ම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ගරු 
මන්තීතුමා අපි විෙශේෂෙයන් ෙගෞරව කරන මන්තීවරෙයක්. නමුත් 
එතුමාට නමක්වත් හරියට කියා ගන්න බැහැ. අපි ඒ ගැන 
කනගාටුව පකාශ කරනවා.   

ඒ මන්තීවරු ෙදෙපොළ මා ගැන සඳහන් කළ නිසා ඊෙය් ඒ 
සිද්ධිය වුණු අවස්ථාෙව් එතැන සිටි ආණ්ඩු පක්ෂෙය්              
මන්තී ෙකෙනකු හැටියට ඒ ගැන ෙමම ගරු සභාවට කරුණු 
දැක්විය යුතුයි.  

ඊ ෙය් රාතී 7.00ට විතර  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අවස්ථාෙව්  
මට දැන ගන්න ලැබුණා, මහ ෙල්කම්තුමාෙග් කාර්යාලය තුළ 
ඡන්ද පතිඵලය පිළිබඳ වීඩිෙයෝ පටය නැවත බලමින් සිටිනවා  
කියලා. ඒ නිසා මම මහ ෙල්කම්තුමාෙග් කාමරයට ගියා. ඒ 
කාමරයට ගිය අවස්ථාෙව් දුටු සිද්ධිය මට අදහා ගන්නවත් බැරිව 
ගියා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 45ක් 50ක්  අතර 
පිරිසක් මහ ෙල්කම්තුමා- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් මට කථා 
කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මහ ෙල්කම්තුමා දැඩි පීඩනයකට ලක් කළා. [බාධා කිරීම්] 

මහෙල්කම්තුමා දැඩි පීඩනයකට ලක් කරමින් නැවත ගණන් කිරීම 
සිදු කළා. මට මතක් වුෙණ්- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. ඒ 
පීඩනය මට දැනුෙණ්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයා පීඩනයට ලක් කරලා පතිඵල ගත්තා වාෙගයි. 
අන්න ඒ වාෙගයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයා පීඩනයට ලක් කරලා පතිඵල ගත්තා වාෙග් 
තමයි ඊෙය් විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කටයුතු කෙළේ. ගරු 
කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා සහ ගරු විමල් 

වීරවංශ මන්තීතුමා ඊට පසුව අවස්ථාව ගන්න. ඊට පස්ෙසේ මෙග් 
තීරණය  ෙදන්නම්.   

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
I am on a point of Order. මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඔබතුමා ඉවර කරන්න. [බාධා කිරීම්]  Let him finish..  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 44 හි පැහැදිලිව 

ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"තමා වැරදි ෙලස ඡන්දය දුන් බව ෙහෝ තමාෙග් ඡන්දය වැරදි ෙලස ගණින 
ලදැයි ෙහෝ මන්තීවරයකු පකාශ කරත් නම්, ඔහුට තම ඡන්දය ෙවනස් කළ යුතු 
යයි ඉල්ලා සිටිය හැකිය. එෙහත් ඡන්ද ගණන් නිෙව්දනය කළ විගසම 
කථානායකතුමා ෙබදීෙම් පතිඵලය පකාශ කිරීමට පථම එෙසේ කළ යුතු ය." 

ඒ නිසා ෙමම ඉල්ලීම පැහැදිලිවම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝග විතරක් ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායයත් 
උල්ලංඝනය කිරීමක්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා, ෙමොකක්ද point of Order  

එක? ඊට පස්ෙසේ ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා සහ ගරු 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා අවස්ථාව ගන්න. මෙග් තීරණය මා 
ෙදන්නම්. අපි දැන් ඒ  ගැන කථා කළා. අවසාන තීරණය මා 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය ගරු ආශු මාරසිංහ 

මැතිතුමා කියාපු නිසා මා ආෙයත් කථා කරන්න වුවමනා නැහැ 
කියලාත් මා හිතනවා.  ස්ථාවර නිෙයෝග 44හි පැහැදිලිව කියන්ෙන් 
ෙමෙහමයි: 

"...ඡන්දය වැරදි ෙලස ගණින ලදැයි ෙහෝ මන්තීවරයකු පකාශ කරත් නම්, 
ඔහුට තම ඡන්දය ෙවනස් කළ යුතු යයි ඉල්ලා සිටිය හැකිය. එෙහත් ඡන්ද 
ගණන් නිෙව්දනය කළ විගසම කථානායකතුමා ෙබදීෙම් පතිඵලය පකාශ 
කිරීමට පථම එෙසේ කළ යුතු ය."  

ඒ කියන්ෙන්, පතිඵලය පකාශ කිරීමට පථම තමයි ඒ ඉල්ලීම කළ 
යුත්ෙත්. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කළා. කළා.  [බාධා කිරීම්] 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉන්න, ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමනි- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම 
ෙම් කථා කරන්ෙන් කාටත් සාධාරණවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නිශ්ශබ්දව ඉන්න.  මම සියලුෙදනාටම අවස්ථාව ෙදන්නම්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ෙම් කථා කරන්ෙන් කාටත් සාධාරණවයි.  [බාධා කිරීම්] 

මට ෙම් ගැන ෙපෞද්ගලිකව කථා කරන්න වුවමනා නැහැ. ෙම් ගරු 
සභාෙව් කියන  ඒවාට අපත් උත්තර ෙදන්න එපායැ, ගරු 
කථානායකතුමනි.  [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝගවල ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව තිෙබනවා, කථානායකතුමාට ෙහෝ කථානායකතුමා 
විසින් මහ ෙල්කම්තුමාට එය පකාශ කිරීමට නිෙයෝග කරන්න 
පුළුවන්   කියලා. 

 ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ස්ථාවර නිෙයෝගවල 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා, ඡන්ද පතිඵලය පකාශ කළාට 
පස්ෙසේ නැවත ගණින්න කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැයි කියලා.  

ෙමතැන මූලාසනෙය් හිටපු ගරු මන්තීතුමා ඉන්නවා. මම 
එතුමාෙගන් ඇහුවා,"නිෙව්දනය කළාට පසුවද කථා කෙළේ" 
කියලා. එතුමා කිව්වා,"ඔව්" කියලා.  [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා මම  
කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලාට නැවත ඡන්ද ගණින්න ඕනෑ නම්, ඒ 
සම්බන්ධව වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා නැවත ඡන්දයක් 
පවත්වන්න කියලායි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමා ර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඒ කියපු කරුණු 

නැවත කියන්න අවශ්ය නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා සතුව තිෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා -ඊ ෙය් ෙනොවුණත්- 

ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව. එහි 67වන  
අංකය යටෙත් ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා අගාමාත්ය කාර්යාලයට 
පභූ ආරක්ෂක වාහන මිලදී ගැනීම ෙවනුෙවන් පතිපාදන-[බාධා 
කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena ) 
ඔබතුමා ඔය කියන ඇස්තෙම්න්තුව ඊෙය් ඉදිරිපත් කර නැහැ. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.[බාධා කිරීම්] ලක්ෂ 

6,000ක් කියලා සඳහන් කරලා තිෙබනවා. එහි 6,000ක් කියන 
එෙක් ෙපොඩි ෙවනසක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා 
කිරීම්] 5,940යි. [බාධා කිරීම්] නැහැ, ෙම් ෙල්ඛනෙය් සඳහන් 
ෙවන එකයි- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ගැන තවදුරටත් විවාද කරන්න අවශ්ය නැහැ ෙන්. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඒ ගැන ඊෙය් කථා කළා. ඒ නිසා මට ෙමම ගරු 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් එතුමා කියපු නිසායි කියන්ෙන්. දැන් ගරු 

කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා කියපු කාරණය ගැන එතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කළා. 
දැන් ඒ කථාව නවත්වලා ඉදිරි කටයුතුවලට යන්න අවස්ථාව 
ෙදන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දයාසිරි ජ යෙසේකර ඇමතිතුමා 

කියපු පරිදිම ඡන්ද පකාශයට පත් කිරීම- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ඡන්දය සම්බන්ධෙයන් මම තීරණයක් ෙදන්නම්. මම ඒ 

ගැන අවධානය ෙයොමු කර තීරණයක් ෙදන්නම්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන වැරැදි අර්ථ කථනයකට 

යන්න එපා. ඡන්ද පතිඵලය පකාශයට පත් කරන්න ෙපරයි අප 
විසින් ඉල්ලුෙව්. ඒ පළමුවන කාරණයයි. ෙදවන කාරණය, -  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ඒ කරුණ සඳහන් කළා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙදවන කරුණ ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාව අපි අසීරුතාවට පත් කෙළේ 
නැහැ. එතුමා දන්නවා, අපි හැසිරුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එතුමා නැඟිටලා කියයි කියලාත් අපි විශ්වාස 
කරනවා. අපට කිසිදු වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ, එතුමාව 

1765 1766 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අසීරුතාවට පත් කරන්න.  ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙම් 
රීති සකස් කර තිෙබන්ෙන් පාර්ලි  ෙම්න්තුෙව් ඡන්ද ෙහොර කරයි 
කියලා හිතා ෙගන ෙනොෙවයි. එෙහම හිතලා හදපු රීති ෙනොෙවයි 
ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට මීට වඩා ෙව්ලාවක් 

ෙදන්න බැහැ. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රීති හදලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ජාතිෙය් වැඩ 

කරන මුලසුනක් තිෙබයි කියලා හිතලා ෙනොෙවයි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. ගරු විමල් වීරවංශ 

මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කරන 

ෙකොට ඒ පිළිබඳ ඡන්ද විමසීමවත් නියමානුකූලව සිද්ධ වන්ෙන් 
නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන උත්තරීතරභාවය 
ෙමොකක්ද?  [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] Please 

do not disturb him. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව අවසන් ෙවලා ෙසංෙකෝලය අරෙගන 

ගියාට පස්ෙසේ අපි -විපක්ෂෙය් මන්තීවරු- පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්තුමාෙග් කාර්යාලයට ගිෙය් ඔහුට පීඩනයක් ඇති කරන්න 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්]  එහි ගිහින් වීඩිෙයෝ පට පරීක්ෂා කර 
බැලුවා. [බාධා කිරීම්] ඒ කාර්යාලෙය් ෙල්කම්වරුන් තුන්ෙදනාම 
සිටියා. [බාධා කිරීම්] එෙහම බැලුවාම අවසානෙය් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා එෙහම කියන්න එපා. කරුණාකර මට ෙම් අවස්ථාව 

ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු මන්තීවරුන් කිහිපෙදෙනක් කථා 

කළා. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙඩෝසර් කර ෙගන 

යන්න හදන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා තීරණය ෙදන්නම්. අවශ්ය නම් ඊට පස්ෙසේ කථා කරන්න 

ඉඩ ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් කාරණයට සාධාරණ විධියට ඇහුම් කන් ෙදන්න, ගරු 

කථානායකතුමනි.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සාධාරණව ඇහුම් කන් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අඩු ගණෙන් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්න තිෙබන 

අයිතියවත් නැති කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම අදහස් පකාශ කළා. 

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අදහස් පකාශ කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අදහස් පකාශ කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කියපු පණිවුඩය මා ගත්තා. ඒක ෙත්රුම් ගත්තා. 

[බාධා කිරීම්] තර්ජනය කරන්න ඕනෑ නැහැ, වාඩි ෙවන්න. මා 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නම්. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවලා, 
හැසිෙරන්න. මම තීරණය ෙදන්නම්.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි, ඒ කරුණ ගැන නම් 

නැවත කථා කරන්න එපා. මා තීරණය ෙදන්නම්. 
  
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නැහැ, ෙවනත් එකක්. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙම්ෙක් අවසානයක් ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අවස්ථාවක් දීම ගැන - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ගැන අපට දවස පුරාම කථා කරන්න පුළුවන්. [බාධා 

කිරීම්] ඊෙය් යම් සිද්ධියක් ඇති වුණා. ඒ ඇති වුණු සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙපර වරු 11.30ට පක්ෂ නායකයින් හමු 
වුණාට පස්ෙසේ සාකච්ඡා කරලා ෙම් ගැන එකඟත්වයකට එන්න 
පුළුවන්. ෙමතැන ගහ ගන්න, ෙභ්ද කර ගන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් 
නැහැ. මම ෙපර වරු 11.30ට පක්ෂ නායකයින් සමඟ සාකච්ඡා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම නැවත වරක් ෙම් සිද්ධිය ගැන පරීක්ෂා කර 
බලා අපට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට මම විපක්ෂ නායක ගරු 
සම්පන්දන් මැතිතුමාත්, හිටපු කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත්, වර්තමාන අධිකරණ ඇමති ජනාධිපති නීතිඥ ගරු 
(ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, හිටපු අධිකරණ ඇමති 
ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාෙග්ත් සහභාගිත්වෙයන් කමිටුවක් පත් 
කළා. ඒ හතරෙදනාෙගන් යුත් කමිටුෙව් වාර්තාව ලැබීෙමන් පසුව 
අපට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. අද අපි ෙපර වරු 11.30ට රැස ්
ෙවලා ඉතුරු කටයුතු සාකච්ඡා කරමු.   

දැන්  අපි  ඊළඟ  [බාධා කිරීමක්] -  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දැන් කමිටුවක් පත් කළා. 

හැබැයි, ෙම් කමිටුවට පත් කරපු හතර ෙදනාම ෙම් පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුවට පක්ෂව ඡන්දය දීපු අය. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා 
ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්?    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා හිටිෙය්ත් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් කමිටුවට පත් කරපු අය ෙමයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නු අය. 

ෙම් කමිටුවට පත් කරපු අය කවුද?  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊෙය් හිටිෙය් නැහැ. [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා හිටිෙය් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට අෙනක්  - [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා විපක්ෂය නිෙයෝජනය කළත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සිටින විපක්ෂ නායකතුමා. ඡන්දය දීම තමන්ට අයිති කරුණක් 
ෙන්. ඒක හෘදය සාක්ෂිය අනුව කරන ෙදයක්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විපක්ෂ නායකතුමාෙග් පක්ෂය ඒකට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඡන්දය දුන්නත් නැතත් එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් විපක්ෂ 

නායකතුමා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ෙම් පශ්නය ඇති වුණු ෙවලාෙව් 

සාමාන්ය තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. හැබැයි, ඒ අවස්ථාෙව්දී  
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා සභානායකතුමා හැටියට "ෙම් 
පශ්නය අවසාන කරන්න" කියලා විටින් විට කිව්වා. අපි නැවත 
ඡන්දය ගණන් කරන්න කියලා ඉල්ලුවා. ඡන්දය නැවත ගණන් 
කරන්න කියලා අපි තුන් වතාවක් ඉල්ලනෙකොට මෙග් මිත, - 
[බාධා කිරීම්] නායක පුටු ෙව්, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙම් ගැන ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්නම්, ගරු මන්තීතුමා. 

ෙමහි සීමාවක් තිෙබනවා. අද පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ෙම් ගැන 
කථා කරලා තීරණයක් ගන්නම්. පක්ෂ නායකයන් ඒ සඳහා 
සහභාගී ෙවන්න.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මට තීරණයක් ෙදන්න. ෙම් පශ්නය වැදගත් ෙන්, ගරු 

කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. ඉන් පසුව ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඊට පසුව ඊළඟ වැඩ කටයුතුවලට යමු. 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කිරීෙමන් පසුව,  I want 
to close this.  

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහ  ෙල්කම්තුමාෙග් කාර්යාලයට 

ගිහිල්ලා බලහත්කාරකම් කරයි කියන එක සම්පූර්ණ අසත්යයක්. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒකට සාක්ෂි දරන්න ඕනෑ ඔබතුමා 
ෙනොෙවයි, මහ ෙල්කම්තුමායි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
ෙම් ෙමොකද ෙම්? ෙම් ෙමොකද ෙම්? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න - 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] Mike  එක දුන්නාට ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙම් සද්ෙද් 
දාන්න එනවා. ඔබතුමාට මම කියන්න කැමැතියි, ගරු මුදල් රාජ්ය 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ ඇරිය බව. රුපියල් මිලියන 
55ක පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ෙනොෙවයි ඊෙය් ඉදිරිපත් කෙළේ. 
එය රුපියල් මිලියන 2,000කට වැඩියි. [ෙඝෝෂා කිරීම්]ෙම් සභාව 
ෙනොමඟ ඇරියා. ෙම් සභාව ෙනොමඟ යවා මුදල් පනත් ෙකටුම්පත් 
සම්මත කර ගන්න බැහැ. පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු සම්මත කර 
ගන්න බැහැ. එතැනත් කෙළේ බරපතළ වරදක්.  ෙම් විධියට මුදල් 
පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කර ගන්න ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,-[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ෙමය ෙමතැනින් 

අවසානයි. මම තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ තීන්දුවට අකමැති ෙවනවා 
නම්, අපි පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් දී තීරණයක් ගන්නම්. ෙම් 
කාරණය ගැන නැවත කථා කරන්න එපා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. 

[බාධා කිරීම්] 

Point of Order එක ෙම් පිළිබඳව ෙනොෙවයි. ඊෙය් දිනෙය් 
න්යාය පතෙය් - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ඒ කාරණය ගැන කථා කරනවා. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

1771 1772 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක ෙනොෙවයි, ඔබතුමා ඇහුම්කන් ෙදන්න ෙකෝ. [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] ෙම් ෙවන එකක් කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් subject එක ගැන ෙමතැනින් එහාට යන්ෙන් නැහැ. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1- 108/'15-(1),  ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.[ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 

සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු මන්තීතුමන්ලා දැන් වාඩි ෙවන්න. සභාෙව් වැඩ කටයුතු 

කරන්න තිෙබනවා. ඉතිරි කටයුතු ගැන අපි පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දී කථා කළාට පසුව මම තීරණයක් ගන්නම්. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙමොන කරුණක් 
ගැනද කථා කරන්ෙන්? 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් න්යාය පතෙය් රුපියල් මිලියන 

55ක් පමණක් සම්මත කර ගැනීම තමයි- [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධව දැන් කථා කරන්නට බැහැ. ඒක අපි ඊෙය් දින 

විවාද කළා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක ෙනොෙවයි, [ෙඝෝෂා කිරීම්] අහ ෙගන ඉන්න ෙකෝ. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] රුපියල් ෙකෝටි 2,500ක් ෙමහි තිෙබනවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවා 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමා, අධ්යාපන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න. [බාධා 
කිරීම්] පිළිතුර ලබා දීමට කල් ලබා ගන්නවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා ඇවිත් නැහැ. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා - පැමිණ නැහැ.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, 
න්යාය පතයට අදාළ පශ්නය විෂය භාර අමාත්යවරයාෙගන් 
අහන්න. [බාධා කිරීම්] 

අපි ෙම් ගැන පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී කථා කරෙගන පසුව 
කථා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ ගැන කථා කරන්න අවස්ථාවක් මට 
ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ෙවනත් රීති පශ්නයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද රීති පශ්නය, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු රුපියල් මිලියන 55ක 

පරිපූරක මුදල වැරදියි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුෙව් තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 550යි කියලා. ඉතින් 
ගරු ඇමතිතුමා වැරදි එකක් ඉදිරිපත් කරලා,-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන ඊෙය් කථා කළා. අද ෙපර වරු 11.30 පවත්වන්නට 

නියමිත පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී නැවත ඒ ගැන කථා කරමු. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක වැරදියි. ඒක වැරදියි. ඇත්තටම බලනෙකොට රුපියල් 

මිලියන 2,500ක්. ෙම් ගණන සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ඔබතුමා ගරු 

අගාමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට නියමිත පශ්නය අසනවාද? 
අගාමාත්යතුමා  සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට නියමිත පශ්නය අසනවාද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් 

අහන්ෙන්  ෙකොෙහොමද,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා 

උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුරු ෙදන්න පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ 

ෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පශ්නය අහන්ෙන් නැද්ද?  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය තමයි අහන්ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. අපි ඒ කරුණ ගැන පසුව කථා 

කරමු.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மி கு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය අහනවා. නමුත් මම අහන්ෙන් 

ඇයි ෙම්  ෙබොරු කරන්ෙන් කියලා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමා දන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙමොනවත් දන්ෙන් 

නැහැ. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකෝටි 2,500යි. ෙම් ෙදක  වැරදියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් පිළිබඳ බලය තිෙබන්ෙන්  
පාර්ලිෙම්න්තුවට. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් පශ්නය වැදගත් පශ්නයක් වුණාට කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගණවර්ධන මන්තීතුමා  පශ්නය ඇහුවාද? [බාධා 

කිරීම්] ඔබතුමා පශ්නය අහනවාද?  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පශ්නය අහනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
විෙද්ශ සංචිතවල පමාණාත්මකභාවය: විසත්ර 

ெவளிநாட்  ஒ க்கங்களின் ேபா மாந்தன்ைம : 
விபரம் 

ADEQUACY OF FOREIGN RESERVES: DETAILS                        
240/’15 

4.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane) 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4): 

(අ) (i) අවදානම් මත බර තැබීෙම් කමය අනුව,                 
ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ සංචිතවල පමාණවත්භාවය 
පිළිබඳව සෑහීමට පත්වන්ෙන්ද; 

 (ii) ජාත්යන්තර මුල්ය අරමුදෙලහි, අවදානම් මත බර 
තැබීෙම් නව කමය ෙයදීෙම්දී, X; STD; OPL සහ 
M2 යන විචල්යයන්හි දත්ත අනුව, වර්ෂ 2000 සිට 
2014 දක්වා, පාෙවන විනිමය අනුපාතික කමය 
යටෙත්, විෙද්ශ සංචිතවල පමාණාත්මකභාවය, 
එක් එක් වර්ෂය අනුව කවෙර්ද; 

 යන්න  එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
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(ආ) (i) 2015 වර්ෂෙය් ෙගවුණ මාස 9 තුළ ශී ලංකාෙව් 
විෙද්ශ සංචිතවල පමාණාත්මකභාවය ෙකෙසේවීද;  

 (ii) එම තත්ත්වය ෙකෙරහි බලපෑ පධාන ෙහේතූන් 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக்  ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) இடர் நிைறயளிக்கப்பட்ட ைறக்கைமய 
இலங்ைகயின் ெவளிநாட்  ஒ க்கங்களின் 
ேபா மான தன்ைம பற்றி தி ப்தியைட 
கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) சர்வேதச நாணய நிதியத்தின் இடர் ேநா்  
அ ப்பைடயிலான நிைறேயற்ற ன் திய 

ைறயின் பயன்பாட் ன் ேபா  X, STD, OPL 
அத் டன் M2 மாறிகளின் தர க க்கைமய 
2000ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2014ஆம் ஆண்  
வைரயான காலப்பகுதியில், மிதக்கும் 
ெசலாவணி த ைறயின்கீழ் ெவளிநாட்  
ஒ க்கங்களின் ேபா மாந்தன்ைம ஒவ்ெவா  
ஆண்  வாாியாக ம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015ஆம் ஆண் ல் கடந்த 9 மாத காலத்தில் 
இலங்ைகயின் ெவளிநாட்  ஒ க்கங்களின் 
ேபா மாந்தன்ைம யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிைலயில் தாக்கத்ைத ஏற்ப த்திய 
பிரதானமான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   whether he is satisfied with the adequacy of 
foreign reserves of Sri Lanka in terms of 
risk-weighted system; and 

 (ii)   the adequacy of foreign reserves under 
floating exchange ratio method in respect of 
each year from the year 2000 to 2014 as per 
the data of variables X, STD, OPL and M2 
in applying the new system of risk-
weighted of the International Monetary 
Fund? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   the adequacy of foreign reserves of Sri 
Lanka during the first 9 months of the year 
2015; and 

 (ii)   the major causes that impacted on this 
situation? 

(c)  If not, why? 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 පිළිතුරු ෙදන්න ගරු ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්] ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන් ඇසීමට. [බාධා 
කිරීම්] ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  (i)   ශී ලංකාව දැනට විෙද්ශීය සංචිත පමාණාත්මකභාවය  
ගණනය කරනු ලබන්ෙන් ආනයනික  මාස සහ ෙකටි 
කාලීන විෙද්ශීය ණය පදනම් කරෙගනය.[බාධා 
කිරීම්] 

 (ii)   ශී ලංකාෙව් දැනට විෙද්ශීය සංචිත  
පමාණාත්මකභාවය  අවදානම් මත බර තැබීෙම්  නව  
කමය අනුගමනය ෙනොෙකෙර්. [බාධා කිරීම්] 

(ආ)  (i)   2015 වසෙර්  සැප්තැම්බර්  අවසානෙය්දී දළ නිල 
සංචිත එක්සත් ජනපද ෙඩොලර්  බිලියන 6.8ක්විය. 
ආනයනික මාස වශෙයන් සැලකූවිට ර ෙට් සංචිත 
මට්ටම  මාස 4.2ක  භාණ්ඩ ආනයනය  හා විය. [බාධා 
කිරීම්] 

ෙකෙසේ නමුත්, අ නෙප්ක්ෂිත (Contingent)   විෙද්ශීය   
වගකීම් කිහිපයක්  සැලකිල්ලට ගත යුතුව ඇත. ඒ 
අතර; [බාධා කිරීම්] 

(අ)  ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම විසින් නිකුත් කරන  
ලද  එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 175ක 
බැඳුම්කරය  සම්බන්ධව රජය ඇප වීම. [බාධා 
කිරීම්] 

(ආ)  2011 වසරට ෙපර ඛනිජ ෙතල් ආනයනය 
සඳහා  ඉරානෙය් රාජ්ය ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාවට 
ෙගවිය යුතු එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 
250ක වගකීම.[බාධා කිරීම්] 

(ඇ)  ගුවන් යානා 16ක් ඇණවුම් කිරීම ෙවනුෙවන් 
ගුවන් යානා සමාගමට ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම විසින් ෙගවිය යුතු ෙගවීම්. [බාධා 
කිරීම්] 

(ඈ)   2012 වසෙර්දී ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා 
විසින් පකාශ කළ පරිදි මහ බැංකුව මඟින් ෙපර 
තීරණය කරන ලද විනිමය අනුපාතිකයක්  ලබා 
ෙදන බවට සහතික කර ඇති ලංකා බැංකුව, 
DFCC සහ ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව විසින්  
එක්සත් ජනපද ෙඩොලර්වලින් ලබාගත් ණය 
ආපසු ෙගවීම. [බාධා කිරීම්] 

 (ii)  වසෙර් පළමු මාස නවය තුළදී  මූලිකවම  ජාත්යන්තර 
සෛ්වරීත්ව බැඳුම්කර කල්පිරීම  ෙහේතුෙවන් ආපසු 
ෙගවීම්, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල්  සමීපසථ්  ණය 
පහසුකෙම් ආපසු ෙගවීම්, විෙද්ශීය ව්යවහාර මුදල් 
ණය ෙසේවාකරණ ෙගවීම්  සහ ෙද්ශීය විෙද්ශ විනිමය  
ෙවළඳෙපොළ තුළ  දවශීලතාවය සැපයීම  යන  විෙද්ශ  
විනිමය ෙගවීම් මඟින් දළ නිල සංචිත මට්ටම  
ෙකෙරහි බලපෑම්  ඇතිවිය.  ෙම් අතරතුර, 2015 
ඔක්ෙතෝබර්  මස අවසානෙය්දී සිදුවූ  එක්සත් ජනපද  
ෙඩොලර් මිලියන 15ක නවවන ජාත්යන්තර  
සෛ්වරීත්ව බැඳුම්කර  නිකුතුෙවන් ලද ලැබීම් සමඟ 
දළ නිල සංචිත තවදුරටත් වර්ධනය වනු ඇතැයි 
ඇසත්ෙම්න්තු  කර ඇත. [බාධා කිරීම්] 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.[බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

විෙද්ශ සංචිත සම්බන්ධෙයන් විසත්රාත්මක  කරුණු දැක්ෙවන 
ලියවිලි සභාගත* කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුව සුළු ෙව්ලාවකට  

තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා. තව විනාඩි 5කින් පක්ෂ නායක 
රැස්වීම පවත්වනවා. ඉන්පසුව පාර්ලිෙම්න්තුව නැවතත් 
රැස්ෙවනවා.  
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                             
අ. භා. 12.10ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப.12.10 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .   

Sitting accordingly suspended till 12.10  p.m. and then resumed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! අද පක්ෂ නායකතුමන්ලාෙග් රැස්වීෙම්දී අප 

ෙයෝජනා කළ පරිදි හතරෙදෙනකුෙගන් යුත් කමිටුව විසින් ෙදනු 
ලබන වාර්තාව ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සැසි වාරයට ෙපර ඉදිරිපත් 
කිරීමට ෙයෝජිතයි. ඒ අනුව ඊළඟ පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අවශ්ය 
පියවර ගැනීමට අපි අෙප් එකඟත්වය පළ කළා. අද දවෙසේ ඉදිරි 
වැඩ කටයුතු කරෙගන යෑමට අපි දැන් සූදානම් ෙවනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් කාරණය විමසන්න ඉඩ 

ෙදන්න. ඔබතුමා අර ඡන්ද විමසීම නිසි පරිදි වුණාද නැද්ද කියන 
පශ්නය ෙන්ද, කමිටුවට භාර ෙදන්ෙන්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ කාරණය ගැන ෙන්ද එතැනදී අධ්යයනය කරලා අපට 

වාර්තාවක් ෙදන්ෙන්? 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකයි, ඊට ඉස්ෙසල්ලා දවෙසේ සිද්ධියයි. [බාධා කිරීම්] සියලු 

සිද්ධි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කරුණාකර මට ෙමය කියන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කියන්න- [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද 

ඔබතුමාෙග් පශ්නය? [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අහන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට එය කියන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මට ෙමතැන කථාව 

කරන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ෙමතැනින් එහාට යන්න බැහැ. ෙමොකක්ද පශ්නය? [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
පශ්නය අහන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට ඔබතුමා ෙදන ඒ විසඳුම 

අපි පිළිගන්නවා. නමුත් වැරැදි සංඛ්යා ෙල්ඛන සහිත පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුවක්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක pass කරලා- [බාධා කිරීම්] පැහැදිලිව ඒක - [බාධා කිරීම්] 

ඒක ඊෙය්- [බාධා කිරීම්] 
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[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
වැරැදි සංඛ්යා ෙල්ඛනයක්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ඊෙය්-  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම්ක වැරැදියි. [බාධා කිරීම්] ෙම්කට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 

රුපියල් මිලියන 55ක් ෙනොෙවයි; රුපියල් බිලියන 25ක්. රුපියල් 
බිලියන 25ක් වියදම් කරන එකකට අනුමැතියක් ගන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 55ක් කියලායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා, ඒ ගැන පැහැදිලි 

කරන්න. අපි එය  පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී පැහැදිලි කළා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දිනෙය්දී ඉදිරිපත් කරපු පරිපූරක 

ඇස්තෙම්නතුව පිළිබඳව යම්කිසි අපැහැදිලිතාවක් තිෙබන බවට 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කීපෙදෙනක්ම කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එෙහම 
අපැහැදිලිතාවක් ඇති වන්නත් ෙහේතුවක් තිබිලා තිෙයනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙමොකද, ඒ අදාළ පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව 
ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගරු මන්තීතුමන්ලාට 
ෙබදා තිෙබනවා, ගිණුම් ෙල්ඛනයක්. ඒ ගිණුම් ෙල්ඛනය නිසා 
සමහර මන්තීතුමන්ලා ෙනොමඟ ගියා. ඒක නිසා මුලදී මමත් 
තරමක් ෙනොමඟ ගියා. මමත් කල්පනා කළා, ඒ ගිණුම් ෙල්ඛනය 
ෙම් ඉදිරිපත් කරපු  පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවට අදාළයි කියා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අමාත්යතුමනි,  - 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
තප්පරයක් ඉන්න, ගරු මන්තීතුමා. මම පැහැදිලි කළාට පසුව 

කියන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඉදිරිපත් කරපු පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුෙව් ඉතාම සරල කාරණයකුයි තිෙබන්ෙන්. 2015 
ජනවාරි මාසෙය් 18වන දා අමාත්යාංශ 31ක් ගැසට් කළා. ඒ අනුව 
තමයි මුදල් ෙවන් කිරීම සිද්ධ කෙළේ. ඊට පසුව 2015 අෙපේල් 
මාසෙය් 06වන දා සහ 10වන දා අලුතින් අමාත්යාංශ 11ක් ගැසට් 
කළා. ඒ අමාත්යාංශ ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා, ආපදා කළමනාකරණ, 
ධීවර හා ජලජ සම්පත්, වාරිමාර්ග, උසස ්අධ්යාපන හා පර්ෙය්ෂණ, 
කම්කරු, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු, ගුවන් ෙසේවා, නිපුණතා සංවර්ධන 
සහ වෘත්තීය පුහුණු,  පළාත් සභා සහ පාෙද්ශීය සංවර්ධන, ගාමීය 
ආර්ථික කටයුතු, විෙශේෂ ව්යාපෘති කියන අමාත්යාංශ. එෙසේ අලුතින් 
ඇතිවූ අමාත්යාංශ 11ට ඒ අවස්ථාෙව්දී මුදල් ෙවන් කර තිබුෙණ් 

නැහැ. ඒ නිසා ශීර්ෂ අංක 40හි තිෙබන මුදල්වලින් ෙම් අමාත්යාංශ 
ආරම්භ කරන්න රුපියල් මිලියන 5 බැගින් අමාත්යාංශ 11ට 
රුපියල් මිලියන 55ක් ලබා දුන්නා. ඒ මුදල පිළිබඳව පමණයි ඊෙය් 
දිනෙය්දී විවාදයට ගත්ෙත්. ෙම් සභාගත කළ ෙල්ඛනය ඉදිරිෙය්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ගිණුම් 
ෙල්ඛනයක්. කල් ඇතිව දැන ගැනීම පිණිස පමණයි එය සභාගත 
කර තිෙබන්ෙන්. එම නිසා අපි ගරු මන්තීතුමන්ලාට ෙදොස් 
කියන්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම මමත් මුලදී ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොඩ්ඩක් ෙනොමඟ ගියා. ෙම් ඉදිරිපත් කළ පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුවට ඒක කිසිෙසේත්ම අදාළ කාරණයක් ෙනොෙවයි. 
ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා මම හිතනවා දැන් පැහැදිලියි 
කියලා. ඉදිරිෙය්දී අපි ඒ ෙල්ඛනය පිළිබඳව ෙවනම ෙයෝජනාවක්  
ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම ඉක්මනින් අවසන් කරලා අපි 

දවෙසේ ඊළඟ වැඩ කටයුතුවලට යමු. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් පිළිගන්නට ෙවනවා අපට ෙම් 

වැරදි අවෙබෝධය ලබා ෙදන්නට ෙහෝ ෙහේතු වුණු පධාන කාරණය 
තමයි ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවත් සමඟ ඉදිරිපත් කළ මහා 
ෙල්ඛනය කියලා. එම ෙල්ඛනය එෙලසින් ඉදිරිපත් කිරීම නිසා 
විෙශේෂෙයන් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ඇතුළු අපි ඒ 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙතොරතුරු දැඩි ෙලස 
විෙව්චනය කරලා කරුණු දැක්වූවා. ඒ නිසාම තමයි අපි ෙම්කට 
විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්නත් තීන්දු කෙළේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් වැරැද්ද ෙමෙහම වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා 

පාර්ලිෙම්න්තුව පැත්ෙතන් ඇති වුණු ෙද් පිළිබඳ වගකීම කවුරුන් 
ෙහෝ භාර ගන්න ඕනෑ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒ ගැන කථා කරන්න, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔබතුමන්ලාට යම් අපහසුතාවක් ඇති වුණා. අපි ඒ 

සම්බන්ධෙයන් කනගාටුව පකාශ කරනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන තීරණයක් ගත්තා. ඉදිරිෙය්දී එවැනි ෙදයක් සිදු 

ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු කරනවා. 

ඊළඟට, නිෙව්දනයක් කළ යුතුව තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
ෙත්රීම් කාරක සභා රැසව්ීම 

ெதாி க்கு க் கூட்டம் 
MEETING OF THE COMMITTEE OF SELECTION  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016 මැයි මස 06 වන 

සිකුරාදා, එනම් අද දින පස් වරු 2.30ට මාෙග් නිල කාමරෙය්දී 
පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් එයට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු 
සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට දැනුම්දීමට කැමැත්ෙතමි.  

මීළඟට, නැවතත් වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. 

පශ්න අංක 5 -333/'15 - (2), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask one month's time to answer that Question.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -351/'15 - (2), ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු කථානායකතුමනි,  රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 -392/'15 - (2), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10 -111/'15- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න 12 -395/'15- (2), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශන්ය මම මීට කලින් අහලා, 

ගරු ඇමතිතුමා ඒ සඳහා පිළිතුර ලබා දීලායි තිෙබන්ෙන්. ගරු 
මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමා ඒ පිළිබඳව ඊෙය් මට සිහිපත් කළා. 
මම එය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාටත් දැනුම් දුන්නා. 
නැවත පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇමතිතුමා 
දැනටමත් පිළිතුර ලබා දීලායි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 
Chair. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13 -408/'16- (2), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

වරාය අධිකාරිෙය් සන්නිෙව්දන හා මහජන 
සම්බන්ධතා අංශ පධානියාෙග් කාර්යාලය : මුදා තැබීම 

ைற க அதிகாரசைபயின் ெதாடர்பாடல் மற் ம் 
ெபா மக்கள் ெதாடர்  பிாி ப் பிரதானி அ வலகம்: 

த்திைரயிடப்பட்டைம 
OFFICE OF THE HEAD OF COMMUNICATION AND PUBLIC 

RELATIONS  OF  PORTS AUTHORITY  : SEALING   
 

430/’16 
14.ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) 

(අ) (i) 2015 ජනවාරි 05වැනි දින සන්ධ්යාෙව් ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිෙය් සන්නිෙව්දන හා මහජන 
සම්බන්ධතා අංශෙය් පධානියාෙග් කාර්යාලයට 
වරාය අධිකාරිය විසින් මුදා තැබූ බව දන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එෙලස මුදා තැබීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, 2010 හම්බන්ෙතොට 
"කරදියවර" මංගල්යයට අදාළ පරීක්ෂණයක් 
සඳහා එම කාර්යාලෙය් ලිපිෙගොනු රැෙගන ෙගොස ්
තිෙබ්ද; 

 (iv)  එම කාරණයට අදාළව, මීට ෙපර මහා පරිමාණ 
දූෂණ හා වංචා විමර්ශනය පිළිබඳ ජනාධිපති 
ෙකොමිසම මඟින් පරීක්ෂණයක් කර තිබියදී නැවත 
එම ලිපිෙගොනු රැෙගන යාෙම් අවශ්යතාව කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධව ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් මාධ්ය  ඒකකය මඟින් පවෘත්ති 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කිරීෙම් අවශ්යතාව කවෙර්ද; 

 (ii)  එෙසේම, එම ඒකකෙය් පධානියා ලවාම එවැනි 
සිද්ධියක් ෙනොවූ බවට පවෘත්ති නිෙව්දනයක් 
නිකුත් කිරීෙම් අවශ්යතාව කවෙර්ද; 

  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015 சனவாி 05ஆம் திகதி மாைல இலங்ைக 
ைற க அதிகாரசைபயின் ெதாடர்பாடல் 

மற் ம் ெபா மக்கள் ெதாடர்  பிாிவின் 
பிரதானியின் அ வலகம் ைற க அதிகார 
சைபயினால் த்திைர ைவக்கப்பட்டெதன்பைத 
அவர் அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வா   த்திைர ைவக்கப்பட்ட 
ைமக்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (iii) அவ்வாறின்ேறல், 2010 அம்பாந்ேதாட்ைட 
“கரதியவர” விழா டன் ெதாடர் ைடய 
விசாரைணெயான் க்காக இவ்வ வலகத்தின் 
ஆவணக் ேகாப் கள் ெகாண் ெசல்லப்பட் 

ள்ளதா; 

 (iv) இவ்விடயத் டன் ெதாடர் ைடயதாக, இதற்கு 
ன்னர் பாாிய அளவிலான ஊழல் ேமாச கைள 
லனாய்  ெசய்தல் பற்றிய சனாதிபதி ஆைணக் 

கு வினால் விசாரைண நடத்தப்பட் க்ைக 
யில் மீண் ம் அக்ேகாப் கைளக் ெகாண்  
ெசல்வதற்கான அவசியம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இச்சம்பவம் ெதாடர்பாக  இலங்ைக ைற க 
அதிகாரசைபயின் ஊடக அலகு லம் ஊடக 
அறிவித்தெலான்ைற ெவளியி வதற்கான 
ேதைவப்பா  யா ; 

 (ii) அவ்வாேற, இந்த அலகின் பிரதானி டாகேவ  
இவ்வாறானெதா  சம்பவம் நைடெபறவில்ைல 
ெயன ஊடக அறிவித்தெலான்ைற ெவளியி  
வதற்கான ேதைவப்பா  யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  

 
asked the Minister of Ports and Shipping: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that the office of the 
Head of the Communication and Public 
Relations of the Sri Lanka Ports Authority 
was sealed by the Ports Authority in the 
evening of  05th January, 2015;  

 (ii) if so, the reasons for such sealing;  

 (iii) if not, whether the files of that office had 
been taken away for an investigation 
connected with the “Karadiyawara” 
ceremony, Hambanota 2010; and 

 (iv) the need for taking away those files again 
when an inquiry had already been 
conducted in respect of this matter by the 
Presidential Commission of Inquiry on 
Serious Acts of Fraud and Corruption?  
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(b)  Will he also inform this House -  

 (i)  the need for the issuing of a press release by 
the Media Unit of the Sri Lanka Ports 
Authority regarding this incident; and 

 (ii) similarly, the need to have a press release 
issued through the head of that unit himself 
that no such incident had taken place?   

(c)  If not, why?   
   

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙදනවා. 

(අ) (i) 2015 ජනවාරි මස 05වැනි දින සන්ධ්යාෙව්දී                        
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් සන්නිෙව්දන හා මහජන 
සම්බන්ධතා ෙකොට්ඨාසෙය් පධානියාෙග් කාර්යාලයට 
වරාය අධිකාරිය විසින් මුදා තබා ෙනොමැත. එෙහත්, 
2016 ජනවාරි මස 05වැනි දින 1830 පැයට ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිෙය් අභ්යන්තර විගණන ෙකොට්ඨාසය 
සහ විෙශේෂ විමර්ශන ඒකකය මඟින් සන්නිෙව්දන සහ 
මහජන සම්බන්ධතා ෙකොට්ඨාසෙය් පධාන 
නිලධාරිවරයාෙග් කාර්යාල කාමරය, පාලන 
කාර්යාලය සහ වීඩිෙයෝ ඡායාරූප සංසක්රණ 
කාර්යාලය මුදා තබා ඇත. 

(ii) (1)  බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජ්ය සම්පත් වරපසාද 
බලය සහ අධිකාරිය අනිසි ෙලස භාවිතා කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කිරීෙම් ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් සිදු කරනු ලබන 
පරීක්ෂණ කටයුත්තක් හා අදාළ වන්නා වූ 
කරුණු ගණනාවක් සම්බන්ධෙයන් විසත්ර 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස එම ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් 2015.12.04 දිනැතිව වරාය 
අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා ෙවත ලිඛිතව දන්වා 
ඇත. 

 (2) වරාය අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයාෙග් අත්සනින් 
යුතුව ඉදිරිපත් කිරීමට සකස ් කර, ෙයොමු කර 
ඇති විසත්ර වාර්තාවක සඳහන් කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් වරාය අධිකාරිෙය් අධ්යක්ෂ 
(මුදල්), අධ්යක්ෂ (තාක්ෂණ) සහ නිෙයෝජ්ය 
පධාන කළමනාකරු (සන්නිෙව්දන හා මහජන 
සම්බන්ධතා) යන නිලධාරින් ෙවතින් කරුණු 
විමසීෙම්දී, නිෙයෝජ්ය පධාන කළමනාකරු 
(සන්නිෙව්දන හා මහජන සම්බන්ධතා) නලීන් 
අෙපොන්සු මහතා විසින් ලබා දී ඇති ෙබොෙහෝ 
විසත්ර සාධාරණ සැකයට ලක් වී ඇති බැවින් ද, 
බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජ්ය සම්පත් වරපසාද 
බලය සහ අධිකාරිය අනිසි ෙලස භාවිත කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කිරීෙම් ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත පිළිතුරු යැවීමට 
පමාණවත් ෙනොවූ ෙහයින් සහ එම පරීක්ෂණ 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ලිපිය මගින් විමසා ඇති පරිදි 
අභ්යන්තර විගණන පරීක්ෂාවක් සිදු ෙකොට 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු නිසාත්, 2016 
ජනවාරි මස 05 වන දින වරාය අධිකාරිෙය් 

සභාපති කාර්යාලෙය්දී සභාපති, උප සභාපති, 
විධායක අධ්යක්ෂ, පධාන අභ්යන්තර විගණක 
සහ විෙශේෂ විමර්ශන ඒකක පධානී සමඟ 
සාකච්ඡා කරන ලද අතර එකී පරීක්ෂණ කටයුතු 
සිදු කිරීමට අභ්යන්තර විගණන ෙකොට්ඨාසයට 
සහ විෙශේෂ විමර්ශන ඒකකයට පවරන ලදී.  

  ඒ අනුව අභ්යන්තර විගණන ෙකොට්ඨාසෙය් 
නිලධාරින් සහ විෙශේෂ විමර්ශන ඒකකෙය් 
නිලධාරින් එකී පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා එදිනම 
නිසි පිළිෙවත් අනුව කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබ 
ඇති අතර විෂයානුගත ෙතොරතුරු සහ දත්ත 
සටහන් ෙගොනු පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ලබා 
ගැනීමට මාධ්ය ෙකොට්ඨාසය ෙවත 2016 
ජනවාරි මස 05 වන දින 1745 පැයට වාර්තා 
කර ඇත.   

 (3)  2016 ජනවාරි මස 05 වන දින 1830 පැය වන 
ෙතක්ම නිෙයෝජ්ය පධාන කළමනාකරු 
(සන්නිෙව්දන හා මහජන සම්බන්ධතා) නලීන් 
අෙපොන්සු මහතා සිය කාර්යාලය ෙවත පැමිණ 
ෙනොමැති බැවින් සහ එම කාර්යාල කාමරය 
ෙදොරගුළු ලා වසා තිබී ඇති බැවින්, පසු දින 
ෙපර වරුෙව් දී අදාළ පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලබන 
ෙතක් සන්නිෙව්දන හා මහජන සම්බන්ධතා 
ෙකොට්ඨාසෙය් පධාන නිලධාරිෙග් කාර්යාල 
කාමරය, පාලන කාර්යාලය සහ වීඩිෙයෝ 
ඡායාරූප සංසක්රණ කාර්යාලය මුදා තබා ඇත. 
පසු දින එනම් 2016 ජනවාරි මස 06 වන දින 
නලීන් අෙපොන්සු මහතා ෙසේවයට වාර්තා කළ 
පසු 0905 පැයට ඔහු ඉදිරිපිටදී මුදා ඉවත් කර 
ලිපි ෙගොනු/ ෙල්ඛන අභ්යන්තර විගණන අංශය 
භාරයට ගනු ලැබ ඇත. 

 (iii)  මාගම්පුර, රුහුණුපුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය හා 
අදාළව 2010.08.15 දින පවත්වනු ලැබ ඇති 
"කරදියවර මංගල්යය" යන උත්සවය අවසථ්ාව සහ 
මූලික ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමාෙවන් පසු 2010.11.18 
දින පවත්වනු ලැබ ඇත. "වරාය විවෘත කිරීෙම් 
උත්සවය" යන අවසථ්ාවන් ද්විත්වය සම්බන්ධෙයන් 
සාමාන්ය ෙටන්ඩර් පිළිෙවතින් බැහැරව රුපියල් 
ලක්ෂ එක්දහස ්එකසිය තිසත්ුනකට ආසන්න මුදලක් 
වැය කිරීෙම් (රු.113,289,246.49) විෂයානුබද්ධ වූ 
ලිපිෙගොනු/ෙල්ඛන අභ්යන්තර විගණන අංශය භාරයට 
ගනු ලැබ ඇත. 

  ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ෙක් වැදගත්කම 
තිෙබන්ෙන් වරායක් විවෘත කිරීෙම් උත්සවයකට 
රුපියල් ලක්ෂ 1,133කට ආසන්න මුදලක් වැය 
කිරීමයි. 

 (iv)  බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජ්ය සම්පත් වරපසාද බලය 
සහ අධිකාරිය අනිසි ෙලස භාවිතා කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කිරීෙම් ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් විමර්ශන කටයුතු සඳහා 
2015.12.04 දිනැතිව ඉල්ලා ඇති විසත්ර වාර්තාව 
නිවැරදිව සහ සවිසත්රාත්මකව ලබාදීම සඳහා කියා 
කිරීම පමණක් මූලිකව සිදුකර ඇති අතර, අභ්යන්තර 
විගණන ෙකොට්ඨාසය සහ විෙශේෂ විමර්ශන ඒකකය 
මඟින් ලබා දී ඇති අදාළ වාර්තා අනුව ආයතනික 
විනය කියාමාර්ග අනුගමනය කරනු ලැබ ඇත. 

(ආ)  (i)  ශී ලංකා වරාය අධිකාරි ෙවනුෙවන් මාධ්ය ෙවත 
පවෘත්ති නිෙව්දන නිකුත් කිරීෙම් විෂය කටයුත්ත 
සන්නිෙව්දන හා මහජන සම්බන්ධතා ෙකොට්ඨාසය 
ෙවත පැවෙරන රාජකාරිමය වගකීමක් වන බැවින්, 
එපරිදි කියා කරනු ලැබ ඇත. 
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[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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 (ii)  ඉහත විසත්රාත්මකව සඳහන් කළ කාර්ය 
අනුපිළිෙවළ සන්නිෙව්දන හා මහජන සම්බන්ධතා 
ෙකොට්ඨාසය මඟින් නිකුත් කළ අදාළ පවෘත්ති 
නිෙව්දනෙය් ඇතුළත්ව ඇත. එෙසේ කටයුතු කිරීෙම්දී 
සන්නිෙව්දන හා මහජන සම්බන්ධතා ෙකොට්ඨාසෙය් 
පධාන නිලධාරිවරයාෙග් අත්සනින් යුතුව මාධ්ය 
නිෙව්දන නිකුත් කිරීම සාමාන්ය පිළිෙවත්ගත 
කටයුත්තක් ෙව්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය. 

"කරදියවර මංගල්යය" යන උත්සවයට රුපියල් ලක්ෂ 1,133ක් 
වැඩිපුර වියදම් කරලා තිෙබනවා. බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජ්ය 
සම්පත් වරපසාද බලය සහ අධිකාරිය අනිසි ෙලස භාවිතා කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කිරීෙම් ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් කරනවා කියලා අපි දන්නවා. 
ඉහත කී නිලධාරියා වරාය අධිකාරිෙය් මූල්ය කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් අනුමැතියක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් නිලධාරිෙයකු 
ෙනොෙවයි. ඒ මූල්ය අනුමැතිය ලබා ෙදන්ෙන් වරාය අධිකාරිෙය් 
මූල්ය අධ්යක්ෂවරිය මඟින්. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට "කරදියවර 
මංගල්යය" යන උත්සවය සංවිධානය කරද්දි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
තීන්දු ගන්ෙන් වරාය අධිකාරිෙය් සභාපති සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
මඟින්. 

එතෙකොට ෙම් සම්බන්ධව අවශ්ය ෙතොරතුරු ලබා ගන්න වරාය 
අධිකාරිෙය් මාධ්ය අංශෙය් පධානියාෙග් කාර්යාලයට පමණක් සීල් 
තැබුෙව් ඇයි, මූල්ය අංශෙය් සහ තීරණ ගත් අෙනකුත් අංශවල 
අයෙග් කාර්යාලවලට සීල් තැබුෙව් නැතුව? ඒක තමයි ෙමතැන 
තිෙබන ගැටලුව. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට ඒ ගැන විස්තර ඇතුව 

කියන්නම්. ෙම් සියලුම ෙද්වල් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
පුද්ගලයා හරහායි. සමහර ෙද්වල් සඳහා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය අර ෙගනත් නැහැ. නමුත් ෙම් පුද්ගලයා තමයි මුදල් 
අංශයට ෙයොමු කරලා අනුමැතිය අර ෙගන තිෙබන්ෙන්. එෙහම 
නැතුව එක එක් ෙකනාට අවශ්ය විධියට ෙනොෙවයි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් වරාය අධිකාරිය කියාත්මක වුණු 
හැටි තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවාද නැද්ද කියන්න මම දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ඇත්ත කථාව වන්ෙන් ෙම් සියල්ලම සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම කියලා ඉවර 
ෙවනකල් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

මම කියන්ෙන්, ෙම් සියලු ෙද්වල් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
අංශය හරහා කියලායි. මහා පරිමාණ දූෂණ හා වංචා විමර්ශනය 
පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිසම මඟින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ 
කර ෙගන යනවා. ඉතින් ඒ හරහා තමයි ෙමය කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල තීරණයකින් ෙතොරව එතුමා තීරණ අර ෙගන 

කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ තීරණවලට අනුව මුදල් අධ්යක්ෂවරිය 
payments කර තිෙබනවා කියලාද, ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
හිටපු සභාපතිවරයාෙග් අනුමැතිය ඇතුව තමයි කර 

තිෙබන්ෙන්. සමහර ෙද්වල්වලට අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතියක් අර ෙගනත් නැහැ. දැනට ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් 
පවත්වනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එතෙකොට මූල්ය අධ්යක්ෂවරිය ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ 

නැද්ද? 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මූල්ය අධ්යක්ෂවරිය වග කියන්න ඕනෑද නැද්ද කියන එකට 

වඩා වැදගත් වන්ෙන්, ෙම්ක කියාත්මක වුෙණ් ෙකොෙහන්ද කියන 
එකයි. තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පශ්නය අහපු එක ෙහොඳයි. ෙම් වියදම් 
වුණු මුදල් ගැන මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්. "කරදියවර" 
මංගල්යය සඳහා - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමනි, ෙවලාව පිළිබඳව ෙපොඩි 

පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙකටිෙයන් උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, බාධා කරන්න එපා. ෙම්ෙක් වියදම රුපියල් 
ලක්ෂ 1,133ක්. කාරණා ෙදකකට තමයි ෙමවැනි මුදලක් ෙයොමු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් තීරණයක් 
ෙනොෙවයි. සමහර තීරණ අරෙගන තිෙබනවා, හිටපු සභාපතිවරයා. 
දැනට පරීක්ෂණ කර ෙගන යනවා. ඒ ගැන අපට තීරණයක් ගන්න 
බැහැ. ඒ පරීක්ෂණ අනුවයි තීරණ ගන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නීතිය කියාත්මක ෙවයි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව මාරු ෙවලා 

අවුරුද්දකුත් ගත ෙවලා තමයි ෙම් කාර්යය සිදු වුෙණ්. 2015 
ජනවාරි 08වන දා ආණ්ඩුව මාරු වුණා. 2016 ජනවාරි 05වන දා 
තමයි සීල් තැබුෙව්.  

ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් නිලවරණය තිබුණා, පසු 
ගිය ජනවාරි මාසෙය් 03වනදා. ෙම් කියන මාධ්ය අංශෙය් පධානී 
නලීන් අෙපොන්සු මහත්මයා තමයි ජනසතු ෙසේවා කිකට් සංගමෙය් 
සභාපතිවරයා. කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් නිලවරණෙය්දී ජනසතු 
ෙසේවා කිකට් සංගමයටත් ඡන්ද ෙදකක් තිෙබනවා. ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා, ඒ ඡන්ද ෙදක නිශාන්ත රණතුංග මහත්මයාට ලබා 
ෙදන්න කියලා වරාය අධිකාරිෙය් සභාපති ධම්මික රණතුංග 
මැතිතුමා ඒ නිලධාරියාට බලපෑම් කළා, ඒක ලබා ෙනොදීෙම් 
පතිඵලයක් හැටියට, පළිගැනීමක් හැටියට ෙමෙහම කළා කියලා 
තමයි හුවා දක්වන්ෙන්. ඒක ඇත්තද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
කවුද ඒක හුවා දක්වන්ෙන් කියන එක කිව්ෙවොත්, මම ඉතුරු 

ටික කියන්නම්.  

1789 1790 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක විවිධ මාධ්යවල පළ වුණා; ෙවබ් 

අඩවිවල පළ වුණා. ඒක අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙචෝදනා 
සම්බන්ධෙයන්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමනි, අපට දිවා විෙව්කය සඳහා තව 

මිනිත්තු තුනක වාෙග් කාලයක් තිෙබන්ෙන්. ගරු අර්ජුන රණතුංග 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙකටි උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පළ වූ මාධ්ය වාර්තා 

අසත්යයි කියලාද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
අෙප් ආණ්ඩුවක් ඇවිත් අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා තමයි. 

හැබැයි, දැනට මීට වඩා ෙහොරකම් කරපු අයෙග්ත් පරීක්ෂණ තවම 
සිදු කරෙගන යනවා. ඔබතුමා හිතනවා නම් එක පාරටම 
පුද්ගලයන් ෙගනගිහිල්ලා  හිෙර් දාන්න පුළුවන් කියලා, මම හිතන 
හැටියට ඒක යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් තීරණය ෙනොෙවයි. ඔබතුමාත් 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් මන්තී ෙකෙනක් නම් ඒ කාලය ෙදන්න, 
අවශ්ය පුද්ගලයන් හරි ෙවලාවට අල්ලා ගන්න. එෙහම නැතුව 
ඔබතුමාත් කැමති නම් පසු ගිය කාලෙය් කරපු විධියටම කරන්න 
මම හිතන්ෙන් ඒක යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි කියලායි. 
අවුරුද්දක් ෙනොෙවයි, ඊට ඉස්ෙසල්ලා ඉඳලාම ෙම් පරීක්ෂණ 
කටයුතු ෙකරීෙගන යනවා. ඒ පරීක්ෂණ කටයුතුවලට සාධාරණය 
ඉස්සරහට සිද්ධ ෙවයි. කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් නිලවරණයට 
මමත් හිටියා. මම ඔබතුමාට වග කීමකින් කියන්නම්. ෙමය කිකට් 
පාලක මණ්ඩලෙය් මැතිවරණයට අදාළ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
පුද්ගලයා එතැන හිටියා. කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය්  ඡන්දයට ගිය 
ඒ පුද්ගලයා ෙහොෙරක් නම් ඒ ෙහොරාව නිදහස් කරන්න කියලාද 
ඔබතුමා මට කියන්ෙන්?  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, ගිය ආණ්ඩුව කරපු වැරැදි ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
කරන්න ඕනෑ කියලා අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි 
ජීවිත පරිත්යාගෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව පත් කර ගත්ෙත්. ගිය 
ආණ්ඩුෙව් පවුල් පාලනය ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙවන්න ඕනෑත් නැහැ. 
ගිය ආණ්ඩුෙව් ෙහොරකම් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙවන්න ඕනෑත් නැහැ. 
ගිය ආණ්ඩුව ෙහොරුන් ෙබ්රපු විධිය ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙවන්න 
ඕනෑත් නැහැ. වරාය අධිකාරිෙය් සභාපති ධම්මික රණතුංග 
මහත්තයා ෙම් කියන පුද්ගලයාට "ඡන්දය ෙදන්න, ඡන්දය දුන්ෙන් 
නැත්නම් පළිගන්නවා" කියලා දුරකථනෙයන් බලපෑම් කර 
ති ෙබනවා කියලා මම ඔප්පු ෙකරුෙවොත් ඔබතුමා ගන්න කියා 
මාර්ගය ෙමොකක්ද?  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
තමුන්නාන්ෙසේ ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න. තමුන්නාන්ෙසේ ඔප්පු 

කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා ෙන්. ඔබතුමා එක එක 
බුකිකාරයන්ෙග්, කුඩුකාරයන්ෙග් ෙද්වල් ෙමතැන කථා කරන්න 

එන්න එපා. මම ඉතාමත් -[බාධා කිරීමක්] මට ෙමතැන වග 
කීමකින් උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] මෙගන් 
පශ්නය අහනවා නම් මට උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්න තුනම 

දැන් අවසන්. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මන්තීතුමා අතුරු පශ්න තුනම ඇහුවා ෙන්. දැන් මට උත්තර 

ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා - 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නයට උත්තර දීලා නැහැ. මම ඒ අතුරු 

පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ධම්මික 
රණතුංග සභාපතිතුමා එෙහම අහලා තිෙබනවා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒක ඔප්පු කරන්න. එෙහම කරලා තිෙබනවා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා උසාවිෙය් නඩුවක් දාන්න. නිකම් 
ෙබොරුවට එක එක්ෙකනාෙග් ෙද්වල් ෙමතැන කථා කරන්න එපා. 
මමත් ඒ නිලවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ නිලවරණෙය්දී ෙමොකක්ද 
වුෙණ් කියන එක හැම ෙදනාම දන්නවා. කිකට් ගැන ඔබතුමාට 
වඩා මම දන්නවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා මට උගන්වන්න එන්න 
එපා. කිකට් මාෆියා එක ෙමොකක්ද කියන එකත් මම දන්නවා. ෙම් 
ව්යාපාරික කල්ලිය ෙමොකක්ද කියන එකත් මම දන්නවා. ෙම්වා 
ෙමතැනදී කථා කරන්න මට අවශ්ය නැහැ. මෙගන් අහපු පශ්නයට 
මම උත්තර දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේ කුලියට එක එක්ෙකනාෙග් 
ෙද්වල් මිරිකන්න යන්න එපා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
මම අහපු පශ්නයට උත්තර දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! සභානායකතුමනි, දිවා ආහාරයට 

නවත්වන්ෙන් නැතිව සභාෙව් කටයුතු දිගටම කර ෙගන යනවාද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දිවා ආහාරය සඳහා 

පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දිවා ආහාරය සඳහා සභාෙව් කටයුතු ෙනොනවත්වා පවත්වා 

ෙගන යනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No. We will stop for lunch. Do you all want to go on?  
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ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මට වරපසාද පශ්නයක් 

ඉදිරිපත් කිරීමට තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දිවා ආහාරය සඳහා සභාෙව් කටයුතු නැවැත්වුෙවොත් ෙහොඳයි. 

So, we will stop for lunch, Sir. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay. ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් වරපසාද 

පශ්නය ෙමොකක්ද?  
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මට වරපසාද පශ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීමට තිෙබනවා. මම ගරු 

අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා. එතුමාට 
උත්තර ෙදන්න අයිතිය තිෙබනවා. හැබැයි, එතුමාට කිසිම 
අයිතියක් නැහැ, මම එක එක බුකිකාරයන්ට, එක එක ව්යාපාරික 
මාෆියාවලට කෙඩ් යනවාය කියන්න. එතුමාෙග් පිළිතුර ෙම් ගරු 
සභාෙව් සභාගත කළාම  හරි වැරැද්ද තීරණය කරයි. නමුත් මම 
කෙඩ් යනවාය කියන එතුමාෙග් ෙචෝදනාව එතුමා ඉල්ලා අස් කර 
ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒක අපහාසයක්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m.  
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

1.30ට නැවත පවත්වන ලදී.  
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed.  
 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න, ෙදවන වටය.  

 
එෆ.් රුෂානා මෆූර් මිය: ගුරු සහායක පත්වීම 

தி மதி எவ். ஷானா ம ர் :ஆசிாிய உதவியாளர் 
நியமனம்  

MRS. F. RUZANA MAFOOR: TEACHER ASSISTANT 
APPOINTMENT 
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2.   ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 

       (மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 
சல்மான் சார்பாக) 

      (The Hon. Hector Appuhamy on behalf of the Hon. M.H.M. 
Salman) 

 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4):   

(අ) (i) වතු ආශිත ෙදමළ මාධ්ය පාසල්වලට පාසල් 
පාදකව ගුරු සහායකවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා 
අයදුම්පත් කැඳවන ලදුව, අගලවත්ත, 

වියන්ගල්ල, අංක 25/2 දරන නිවෙසේ පදිංචි, එෆ.් 
රුෂානා මෆූර් මිය විසින් ඉල්ලුම්පතක් ඉදිරිපත් 
කරන ලද බවත්;   

 (ii) ඒ අනුව ඇය සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා 
2015.03.02 දින කැඳවීම් අංක 199 (B) යටෙත් 
ෙපනී සිටි බවත්;  

 (iii) ඇයෙග් පදිංචි පෙද්ශෙය් වතු පාසල්වල එම 
තනතුර සඳහා පුරප්පාඩු පැවතියද, රුෂානා මෆුර් 
මියට ෙමෙතක් ගුරු සහායක පත්වීමක් ලබා දී 
ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ඇයට ගුරු සහායක පත්වීම ෙනොපමාව ලබාදීම සඳහා 
අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ேதாட்டப் ற தமிழ் ெமாழி ல பாடசாைல 
க க்கு பாடசாைலகளின் அ ப்பைடயில் 
ஆசிாிய உதவியாளர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்காக 
விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்டைதய த் , அகல 
வத்ைத, வியங்கல்ல, 25/2ஆம் இலக்க ட் ல்  
வசிக்கும் தி மதி. எவ். ஷானா ம ர் 
விண்ணப்பப் பத்திரெமான்ைறச் சமர்ப்பித்தார் 
என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் பிரகாரம் அவர் ேநர் கப்பாீட்ைசயின் 
நிமித்தம் 2015.03.02ஆம் திகதி அைழப்  
இலக்கம் 199 (B )யின்கீழ் ேதாற்றினார் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இவர் வசிக்கும் பிரேதசத்தின் ேதாட்டப் ற 
பாடசாைலகளில் ேமற்ப  பதவிக்கான ெவற்றி 
டங்கள் காணப்பட்டேபாதி ம் தி மதி ஷானா 
ம க்கு இ வைர ஆசிாிய உதவியாளர் 
நியமனம் வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இவ க்கு ஆசிாிய உதவியாளர் நியமனத்ைதத் 
தாமதமின்றிப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேற, ஏன்? 
 
asked the Minister of Education :  

(a)  Is he aware that - 

 (i)  applications were called for the recruitment of 
teacher assistants on school based method to 
Tamil medium estate schools and Mrs. F. 
Ruzana Mafoor residing at No.25/2, 
Viyangalle, Agalawatte submitted an 
application;  

 (ii) consequently, she appeared for the relevant 
interview under calling No. 199 (B) on 
02.03.2015; and  

 (iii)  although vacancies did exist for the post in 
estate schools in the area in which she lives, 
Mrs. Ruzana Mafoor has not been given a 
teacher assistant appointment so far? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(b)  Will he inform this House whether steps will be 
taken to give her the appointment as a teacher 
assistant without delay? 

(c)  If not why?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) වතු හා වතු ආශිත දවිඩ මාධ්ය පාසල් සඳහා ගුරු සහායකයින් බඳවා 
ගැනීම සඳහා නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිෙව්දනයට අනුව 
අයදුම්කරුවන් අවම වශෙයන් වතු පෙද්ශයක වසර 10ක අඛණ්ඩ 
පදිංචිය තහවුරු කළ යුතුය. 

 එහිදී වතු ආශිත ගාම නිලධාරි වසම තුළ පදිංචිව සිටීම අනිවාර්ය ෙව්. 

 රුෂානා මෆූර්  මිය වතු පෙද්ශයක පිහිටි ගාම නිලධාරි වසමක් තුළ 
පදිංචිය තහවුරු කළ ෙනොහැකි වීම ෙහේතුෙවන් ඇයට ගුරු සහායක 
පත්වීමක් ලබා දිය ෙනොහැක. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
මහින්ද රාජපක්ෂ කීඩාංගණය: විසත්ර 

மஹிந்த ராஜபக்ஷ விைளயாட்  ைமதானம் : விபரம் 
MAHINDA RAJAPAKSA STADIUM: DETAILS 
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3.  ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා (ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 

ජයතිසස් මහතා ෙවනුවට) 
       (மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி - மாண் மிகு (ைவத்திய 

கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 
      (The Hon. Hector Appuhamy on behalf of the Hon. (Dr) 

Nalinda Jayathissa) 
     කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) ෙහෝමාගම, දියගම, මහින්ද රාජපක්ෂ 
කීඩාංගණයට අයත් භූමිෙය් විශාලත්වය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම භූමිය අයත්ව තිබූ රාජ්ය ආයතනය කවෙර්ද;  

 (iii) එම භූමිය කීඩා අමාත්යාංශයට ෙහෝ ෙවනත් රාජ්ය 
ආයතනයකට පවරාෙගන තිෙබ්ද;  

 (iv) එ ෙසේ නම්, එයට අදාළ ලියකියවිලි සභාගත 
කරන්ෙන්ද;  

 (v) දැනට කීඩාංගණෙය් පරිපාලනය හා නඩත්තු 
කටයුතු සිදු කරනු ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

  (ආ) (i)  ෙමම කීඩාංගණය ඉදිකිරීම සඳහා වැය කළ මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) රජය වැය කළ මුදල සහ ෙපෞද්ගලික පරිත්යාග 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ෙම් සඳහා මුදල් ෙවන්කළ අමාත්යාංශ කවෙර්ද; 

 (iv) ඉදිකිරීම් සඳහා මුදල් ලබා දුන් ෙපෞද්ගලික 
පරිත්යාගශීලීන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (v) කීඩාංගණය, කීඩා කටයුතු සඳහා ලබා දීම ඇරඹ ූ
දින සිට ෙම් දක්වා අයකරෙගන ඇති මුදල එක් 
එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (vi) එම මුදල් බැර කර ඇති ගිණුම කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙමම කීඩාංගණය සම්බන්ධ "කීඩා සංවර්ධන 
පදනමක්" තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමතිය ලබාෙගන 
ඇත්ෙත් කවර අමාත්යවරයා විසින්ද; කවර 
දිනයකදීද; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම් , ඒ මන්ද? 
 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) ேஹாமாகம, தியகம, மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

விைளயாட்  ைமதானத்திற்குாிய நிலப் 
பகுதியின் பரப்பள  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிலப்பகுதி ெசாந்தமாக இ ந்த 
அரசாங்க நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிலப்பகுதி, விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சினால் அல்ல  ேவ  அரச நி வனத் 
தினால் சு காிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்கு ஏற் ைடய ஆவணங்கைளச் 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபா  விைளயாட்  ைமதானத்தின் 
நிர்வாகம் மற் ம் பராமாிப் ப் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்பவர்கள் யாவெரன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  விைளயாட்  ைமதானத்ைத 

நிர்மாணிப்பதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக யாெதன் பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்கம் ெசலவிட் ள்ள பணத்ெதாைக 
மற் ம் தனியார் நன்ெகாைடகள் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கு நிதி ஒ க்கீ  ெசய்த அைமச்சுகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) நிர்மாணிப் க க்காக பணம் வழங்கி ள்ள 
தனியார் நன்ெகாைடயாளர்களின் ெபயர் 
மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) விைளயாட்  ைமதானத்ைத  விைளயாட் ப் 
பணிக க்காக வழங்குதல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
திகதி தல் இற்ைறவைர அறவிடப்பட் ள்ள 
பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கும் 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  பணம் ைவப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள 
கணக்குகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  விைளயாட்  ைமதானத் டன் சம்பந் 

தப்பட்ட "விைளயாட்  அபிவி த்தி மன்றம்" 
ஒன்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான அைமச்சரைவ 
அங்கீகாரம் எந்த அைமச்சரால், எந்தத் திகதியில்  
ெபறப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Sports: 

(a)  Will he inform this House-  

 (i)   the extent of the land belonging to the 
Mahinda Rajapaksa Stadium at Diyagama, 
Homagama; 

 (ii)   the government institution to which the said 
land belonged to; 

 (iii)   whether the said land has been acquired by 
the Ministry of Sports or another 
government institution;   

 (iv)   if so, whether the relevant documents will 
be tabled; and 

 (v)   as to who handles the administrative and 
maintenance activities of the stadium at 
present?  

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   the amount of money spent on the 
construction of this stadium; 

 (ii)   separately, the amount spent by the 
government and the amount received as 
private donations; 

 (iii)   the Ministries which allocated money for 
this purpose;  

 (iv)   the names and addresses of private donors 
who donated money for the construction; 

 (v)   separately, in respect of each year, the 
amount of money charged from the date the 
stadium was given for sports activities up to 
now; and 

 (vi)   the account to which such money has been 
credited?  

(c)  Will he further inform this House- 

 (i)   whether there is a “Sports Development 
Foundation” associated with this stadium; 
and 

 (ii)   if so, the Minister who had obtained the 
cabinet approval and the date on which such 
approval was obtained? 

(d)  If not, why?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) අක්කර 125, රූඩ් 03, පර්චස් 20.412. 

 (ii) කලින් ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට අයත්ව දැනට 
ෙහෝමාගම පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් භාරෙය් ඇති ඉඩමකි. 

 (iii) කීඩා අමාත්යාංශයට පවරා ෙගන නැත. ෙමම ඉඩම කීඩා 
අමාත්යාංශයට පවරා ගැනීම සඳහා ගරු අගාමාත්යතුමා 
විසින් කමිටුවක් පත් කර ඇත.  

 (iv) පැන ෙනොනඟී.  

 (v) ෙමම ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු භාර ව්යාපෘති 
කළමනාකරු ෙලස යුද හමුදාෙව් 7 වන ඉංජිෙන්රු ෙසේවා 
ෙරජිෙම්න්තුව (ස්ෙව්ච්ඡා) හි අණ ෙදන නිලධාරි කටයුතු 
කරනු ලබන අතර, එම ව්යාපෘති කළමනාකරු යටෙත් 
නඩත්තු හා පරිපාලන කටයුතු සිදු කරනු ලබන බව රාජ්ය 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය දන්වා ඇත. 

   

(ආ) (i) රුපියල් මිලියන 65ක් බව ආරක්ෂක අමාත්යාංශය දන්වා 
ඇත. ෙමය කීඩා අමාත්යාංශය සෘජුවම කියාත්මක කළ 
ව්යාපෘතියක් ෙනොවන අතර දරන ලද මුළු වියදම පිළිබඳව 
විස්තර අමාත්යාංශය සතුව ෙනොමැත. 

 (ii) කීඩා අමාත්යාංශය වියදම් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 65 
ෙව්. ෙපෞද්ගලික පරිත්යාග ලැබුෙණ්දැයි දැන ගැනීමට නැත. 

 (iii) කීඩා අමාත්යාංශෙයන් මිලියන 65ක් යුද හමුදාවට ලබා දී 
ඇත. 

 (iv) ෙනොදනී. 

 (v) රු.23,730,062.65ක මුදලක් 2010 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය 
දක්වා අය කරෙගන ඇති   අතර, අදාළ විස්තර ඇමුණුම “අ” 
සඳහන් ෙව්. 

    (vi)      ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ්  බැංකුව (Standard Chartered bank)  

   ගිණුම් අංක - 01-1207008-01 

  (2010.01.26 සිට 2014.04.11 දක්වා) 

  පෑන් ඒෂියා බැංකුව (Pan Asia Bank) 

   ගිණුම් අංක - 103111001086 

  (2014.04.11 සිට 2015.01.12 දක්වා) 

  පෑන් ඒෂියා බැංකුව (Pan Asia Bank) 

  ගිණුම් අංක - 103111000410 

  (2015.01.13 සිට ෙම් දක්වා) 

(ඇ) (i) මහින්ද රාජපක්ෂ කීඩා සංවර්ධන පදනම නමින් පදනමක් 
තිබූ බව දැන ගැනීමට ඇත. 

 (ii) ෙනොදනී. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
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7.  ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා (ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 
මහතා ෙවනුවට) 

       (மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி - மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த 
ெசாய்சா சார்பாக) 

       (The Hon. Hector Appuhamy on behalf of the Hon. T. 
Ranjith De Zoysa) 

 කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 
(අ) (i) 2015 වසෙර් මහ කන්නය තුළ වී වගාකර ඇති මුළු 

ෙහක්ටයාර් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බිම් පමාණයට සරිලන පමාණවත් ෙපොෙහොර 
ඒ වනවිට රට තුළ තිබුෙණ්ද; 

 (iii)  එෙසේ නම්, ෙපොෙහොර හිඟයට ෙහේතුව කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) වී වගාව සඳහා ෙයදිය යුතු මූලික මතුපිට 
ෙපොෙහොර N.P.K. ඒ වනවිට ෙගොවීන්හට 
ලබාගැනීමට ෙවළඳෙපොෙළේ ෙනොතිබූ බව 
දන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙදවන වරට ෙයදිය යුතු යූරියා ෙපොෙහොර 
හිඟයකින් ෙතොරව ලබාදීමට කඩිනමින් පියවර 
ගත්ෙත්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ඒ සඳහා ගතවූ කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்  ெப ம்ேபாகத்தில் ெநற் 

ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெமாத்த 
ெஹக்ெரயர் அள  எவ்வள  என்பைத ம்.; 

 (ii) ேமற்ப  நிலப்பரப் க்கு ஏற்ற ேபா மானள  
உரம் நாட் ல் இ ந்ததா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், உரப்பற்றாக்குைறக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ெநற்ெசய்ைகக்கு பயன்ப த்த ேவண் ய ஆரம்ப 

N P K  ேமற்பரப்  உரம் விவசாயிகளால் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு சந்ைதயில் இ க்க 
வில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) இரண்டாம் தடைவயாக பயன்ப த்த ேவண் ய 
ாியா உரத்ைதப் பற்றாக்குைறயின்றி வழங்க 

உடன யாக நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ந்ததா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கு எவ்வள  காலம் எ த்த  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the  Minister of Agriculture: 
 

(a)   Will he inform this House - 

 (i)    the extent of land in hectares that has been 
brought under paddy cultivation in Maha 
season of year 2015;  

 (ii)   whether supplies of fertilizer adequate for 
the aforesaid extent of paddy lands were 
available in the country at that time; and 

 (iii)   if so, the reason for the shortage of 
fertilizer? 

(b)  Will he also inform this House - 
 (i)   whether he is aware of the fact that N.P.K. 

fertilizer needed by farmers for basic 
surface application was not available in the 
market at that time;  

 (ii)   whether steps were taken speedily to 
provide farmers with sufficient amounts of 
urea needed for the second application; and  

 (iii)    the period of time that was needed for such 
action? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Agriculture, I table* the 

Answer for Question No. 7.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(a) (i)    The total extent of land that had been brought under paddy 
cultivation 

         during 2015 has been 754,752 hectares. 

 (ii) Yes. 

 (iii) No fertilizer shortage has been experienced during 
“Maha” season of 2015. 

(b) (i)   Arrangements had been made to ensure the uninterrupted 
supply of all fertilizer requirements for paddy cultivation 
through Agrarian Service Centres without any delay. 

 (ii)   Yes.Instructions had been issued to all fertilizer 
companies and Agrarian Service Centres island-wide to 
ensure the uninterrupted buying of fertilizer requirements 
by farmers of their choice. 

 (iii)  No additional time was spent in any form other than the 
period of time required for purchasing fertilizer from the 
Agrarian Service Centres as sufficient quantities of 
fertilizer had been stored in divisional stores of the state 
fertilizer companies and the Agrarian Service Centres 
island-wide.   

(c) Not applicable. 

 
  ඉඩම් ෙනොමැති වතුකරෙය් ජනතාව: ඉඩම් භාර 

පතිපත්තියක් 
காணியற்ற ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் : காணி 

நம்பிக்ைகப்ெபா ப் க் ெகாள்ைக 
LANDLESS ESTATE SECTOR PEOPLE: LAND TRUST POLICY 
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9. ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා (ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා ෙවනුවට) 

      (மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி - மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார) 

     (The Hon. Hector Appuhamy on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 

    කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) වතුකරෙය් දැනට පවුල් 400,000ක් (ලක්ෂ 
හතරක්) පමණ  ඉඩම් ෙනොමැතිව සිටින්ෙන්ද; 

 (ii) ඔවුන්ට ෙදන ලද ෙපොෙරොන්දුව අනුව ක්ෂණිකවම 
පර්චස ් 07ක ඉඩම් ෙකොටසක් එම පවුල්වලට 
ලබාදී එම ඉඩම් විකිණිය ෙනොහැකි ෙකොන්ෙද්සි 
වලට යටත් කර ඉඩම් භාරයක රඳවා තබමින් එකී 
පවුල්වල එක් අෙයකුට එකී ඉඩෙම් පසු අයිතිය 
පැවරීෙම් අවසරයක් ලබාදිය ෙනොහැකිද; 

 (iii) එකී ඉඩෙම් ඉදිකිරීම් අභිමත පරිදි කර ගැනීමට එම 
ඉඩම්ලාභීන්ට ඉඩ සලසා එකී ඉදිකිරීම් පමණක් 
විකිණීෙම් අයිතිය ඉඩම්ලාභීන්ට ලබාදිය 
ෙනොහැකිද; 

 (iv)  එෙසේ ඉඩම් විකිණීම වළක්වන නීති පනවමින්, 
එෙහත් ඒ මත සිදුකරන ඉදිකිරීම් පමණක් විකුණා 
ගැනීමට ඉඩහැරීෙමන්, ඉඩම්වල මිල ඉහළ 
ෙනොයවමින්, තම උවමනාවන් සඳහා උකස ්කිරීම් 
ආදියට ඉඩ සලසමින්, ඉඩම් විකිණීම වැළැකිය 
 හැකිවන පරිද්ෙදන් කියාකළ හැකි ෙනොෙව්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ඉන්දියාෙව් අනුගමනය කරන ෙමබඳු වූ ඉඩම් භාර 
පතිපත්තිෙයන් අපට ආදර්ශයක් ගත ෙනොහැකිද යන්න 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெப ந்ேதாட்டங்களில் தற்ேபா  ஏறத்தாழ 
4,00,000 (நான்கு இலட்சம்) கு ம்பங்கள் காணி 
யற்றவர்களாக உள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட வாக்கு திக்ேகற்ப 
உடன யாக 07 பர்சஸ் காணித் ண் கைள 
ேமற்ப  கு ம்பங்க க்கு வழங்கி, இக் காணி 
கைள விற்பைன ெசய்ய இயலாதவாறான 
நிபந்தைனக க்கு உட்ப த்தி, அவற்ைறக் 
காணி நம்பிக்ைகப்ெபா ப்  ஒன்றின்கீழ் தக்க 
ைவத் , சம்பந்தப்பட்ட கு ம்பங்களில் ஒ வ 

க்கு அக்காணியின் பின் ாித்ைத வழங்கு 
வதற்கான அ மதிைய வழங்க இயலாதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகளில் கட் மானங்கைள 
தங்கள  வி ப்பத்திற்ேகற்ப ேமற்ெகாள்வதற்கு 
ேமற்ப  காணி ெப னர்க க்கு வாய்ப்  
வழங்கி, அவ்வாறான கட் மானங்கைள 
மாத்திரம் விற்பைன ெசய்வதற்கான 
அ மதிைய காணி ெப னர்க க்கு  வழங்க 
இயலாதா என்பைத ம்; 

 (iv) இவ்வா  காணி விற்பைன ெசய்வைதத் 
த க்கும் சட்டங்கைள விதித் , எனி ம் அதில் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் கட் மானங்கைள மாத்திரம் 
விற்பைன ெசய்வதற்கு இடமளிப்பதன் லம், 
காணிகளின் விைல உயர்வைடயாமல் த த் , 
தங்கள  ேதைவக க்காக அடகு ைவத்தல் 
ேபான்ற விடயங்க க்கு இடமளித் , காணி 
விற்பைனையத் த க்கக்கூ யவா  நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ள இயலாதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இந்தியாவில் நைட ைறயி ள்ள இவ்வாறான காணி 
நம்பிக்ைகப்ெபா ப் க் ெகாள்ைகயின் லம் எமக்கு 

ன்மாதிாிெயான்ைறப் ெபற் க்ெகாள்ள இயலாதா 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the  Minister of Hill Country New Villages, 
Infrastructure and Community Development: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   whether nearly 400,000 (4 lakhs)  families 
in the estate sector remain landless at 
present; 

 (ii)   whether it is not possible to provide a 07 
perch plot of land for those families 
immediately as per the pledge given to them 
and grant permission for transfer of 
succession to a member of those families 
while holding such lands in a land trust 
subjecting them to conditions that prohibit 
the sale of those  lands;  

 (iii)   whether it is not possible to provide the 
opportunity for those recipients of land to 
carry out the constructions on such land at 
their discretion and grant them the right to 
sell such constructions only; and 

 (iv)   whether it is not possible to take action to 
prevent the selling of land by enforcing 
laws that prevent the sale of land while 
providing  the opportunity to sell only the 
constructions done on such land so that land 
prices would not go up and people will be 
able to engage in mortgaging etc. to meet 
their needs? 

(b)  Will he state whether we could not use the similar 
land trust policy followed in India as an example? 

(c)  If not, why?    
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of  Hill Country New 

Villages, Infrastructure and Community Development I table* 
the Answer for Question No. 9.  

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) (i) No. The number is around 250,000 families in Tea and 
Rubber Plantations.  

 (ii) It is possible to provide 7 perch plot of land. However, 
the difficulties in providing land immediately are ,  

(1) Most of the lands suitable for house construction 
are under tea cultivation.  

(2)  NBRO has identified a large extent of lands as 
landslide prone areas and  

 also the houses cannot be constructed on high slope lands. 

  Transferring the land to member of families is also 
possible. But subjecting them to conditions that 
prohibit the sale of those lands is debatable.  

 (iii) The first part is possible but the second part may be 
difficult.  

 (iv) Selling only the construction without the land is 
possible under the Condominium Act where housing 
complexes with multi storey buildings are covered. 
But in the Plantations, the accepted policy of the 
Government is to build a single house in a 7 perch of 
land.  

(b) No. 

(c) Land Trust Policy is implemented in India in order to safeguard 
the interest of the tribals to prevent outsiders owning the tribal 
land. Plantation Industry also feels that outsiders should not be 
allowed to own the estate land which will be detrimental to the 
industry. But the community’s long standing demand is to own 
a land and a house  like other communities.  Further this is the 
only community where the majority do not own a piece of land 
or a house.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11 - 375/'15 -(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 

ජයතිස්ස මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Foreign Affairs, I ask for 

two weeks' time to answer that Question. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 

வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளmயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 
"That the proceedings on Item Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and  8 
appearing on the Order Paper be exempted at this day's sitting from 
the provisions of Standing Order No. 20(7) of the Parliament"  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන්, දිනට නියමිත කටයුතු;  ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා. 
 

ගරු බුද්ධික  පතිරණ මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා- පැමිණ නැත. 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා- පැමිණ නැත. 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා- පැමිණ නැත. 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත 
 ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා - පැමිණ නැත 
 ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා - පැමිණ නැත  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 

කරන මන්තීවරු පැමිණ  නැත්නම්  සභාව කල් තබන්න පුළුවන්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
It has been only five minutes since the commencement 

of the Session after lunch.  Any Hon. Member who is 
listed  to bring in a Private Member's Motion today may 
do so.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන මන්තීවරු ඉන්නවාද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කවුරුවත් නැහැ. We will 
adjourn Parliament. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ ෙයෝජනා අට තමයි අද සාකච්ඡා කරන්න නියමිතව 

තිබුෙණ්. ඒ මන්තීවරු සභාෙව් ෙනොමැති  නිසා  ඉදිරිපත් කිරීමට 
හැකියාවක් නැහැ. 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, " පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

 
විද්යාපීඨවලට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම 

 கல்வியியற் கல் ாிக க்கு மாணவர் ெதாி  
SELECTION  OF STUDENTS FOR COLLEGES OF EDUCATION  

 
[අ.භා. 1.34] 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"විද්යා පීඨවලට සිසුන් ඇතුළු කර ගැනීෙම්දී ෙමෙතක් අනුගමනය කරන 
ලද බඳවා ගැනීෙම් කමය ෙවනස් කර තිබීම නිසා, සුදුසුකම් සහිත සිසුන් 
විශාල පමාණයකට අසාධාරණයක් වී තිෙබ්. 

එම නිසා ෙමම අසාධාරණ කමෙව්දය ෙවනස් කර සියලු සිසුනට 
සාධාරණය ඉටුවන කමෙව්දයක් සකස් කරන ෙලස ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විද්යාපීඨවලට සිසුන් බඳවා 
ගැනීෙම්දී ෙමෙතක් පැවතුෙණ්, ඒ සිසුන් ලබා ගන්නා "Z" ලකුණු 
අගය මත ඒ ඒ විද්යාපීඨවලට ඒ ඒ විෂයයන් අනුව බඳවා ගන්නා 
කමෙව්දයක්. එයට දිස්තික් පදනම පදනම් කර ගත්තා. අෙප් රෙට් 
උසස් ෙපළ විභාගෙයන් විශ්වවිද්යාලවලට සිසුන් බඳවා ගන්නවා 
වාෙග් පිළිගත් සාධාරණ කමෙව්දයක් ෙම් සම්බන්ධවත් ස්ථාපිත 
ෙවලා තිබුණා, වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව විද්යාපීඨවලට 
සිසුන් බඳවා ගැනීෙම් විශාල පමාදයකුත් තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
පශ්නය ෙනොෙවයි, ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් මා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
ඒ කරුණු එෙසේ තිබියදී ෙම් වස ෙර් සිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවල පවතින පුරප්පාඩු මත පදනම්ව සිසුන් බඳවා 
ගැනී ෙම් පතිපත්තියක් රජය අනුගමනය කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට්  
උසස් ෙපළ සමත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට රැකියාවක් සඳහා සහ උසස ්
අධ්යාපනය සඳහා පධාන අවස්ථා ෙදකයි තිෙබන්ෙන් කියලා 
මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. එයින් එකක් තමයි විශ්වවිද්යාල. අෙනක් 
එක තමයි විද්යාපීඨ. ඒවා සම්බන්ධ තීරණය ගැනීෙම්දී ඉතාම 
සංෙව්දී විධියට, ඉතාම පුළුල් විධියට ඒ දිහා බලා කටයුතු කරනවා 
මිසක්, ඕනෑ ඕනෑ විධියට ඒවා ෙවනස් කරන්න එපාය කියලා අපි 
ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ඒක ජීවිතත් එක්ක 
කරන ෙසල්ලමක් වන නිසා.  

දැන් විද්යාපීඨ සඳහා බඳවා ගැනීම් කරන්ෙන් දිස්තික් පදනමින් 
ෙනොෙවයි. උදාහරණයක් මම කියන්නම්. යම්කිසි පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක පුරප්පාඩු 4ක් තිෙබනවා නම්, ඒ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ලියා පදිංචි වී සිටින, ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ලිපිනය තිෙබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් තමයි විද්යාපීඨ 
සඳහා ෙතෝරා ගන්ෙන්. ඒ තුළින් ඇති කරන ගැටලු ගණනාවක් 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් දිස්තික්ක පදනමින් විශ්වවිද්යාලවලට බඳවා 
ගැනීෙම්දී දුෂ්කර, අතිදුෂ්කර සහ සාමාන්ය දිසත්ික්ක වශෙයන් 
ෙවන් කරලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. නමුත් ඒ දිස්තික්ක 
ඇතුෙළේත් යම් ෙවනස්කම් තිෙබන බව අපි දන්නවා. හැබැයි ඒවා 
විශාල පරතරයක ෙවනස්කම් ෙනොෙවයි. එකම දිස්තික්කය 
ඇතුෙළේ තිෙබන පහසුකම් සම්බන්ධ පශ්නය, විශාල පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. දැන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් 
විද්යාපීඨවලට බඳවා ගැනීම නිසා, ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් දැනට පුරප්පාඩු  නැත්නම්, වැඩි ඉෙසඩ් ලකුණු 
අගයක් ලබා ගත් ළමයින්ට පවා විද්යාපීඨයකට ඇතුළු ෙවන්න 
අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වුණත් 
දන්නවා, ෙම් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ෙම් වසෙර් බඳවා ගත්තත්, ඔවුන් 
ගුරුවරුන් බවට පත් ෙවලා විද්යාපීඨවලින් එළියට එන්ෙන් තව 
අවුරුදු තුන හතරකින් කියලා. එතෙකොට ඔය කියන පුරප්පාඩු 
තිෙබයිද, නැද්ද කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ; ඔබතුමාට වුණත් 
කියන්න බැහැ. ඒ නිසා එක පැත්තකින් ෙම් කමෙව්දෙය් කිසිම 
පදනමක් නැහැ.  

මීට අදාළ ගැසට් පතය මා ඔබතුමාට කියවන්නම්. ෙම් තුළින් 
ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන තර්කය ආණ්ඩුවම කඩාගන්නවා. 
ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා, තමන්ෙග් පදනම වැරැදියි කියලා.  

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදි ජනරජෙය් 2015 මැයි මස 08 
දිනැති අංක 1,914 දරන ගැසට් පතෙය් 9.0  යටෙත් පුහුණුව සඳහා 
අදාළ ෙකොන්ෙද්සිවල 9.9හි සඳහන් වනවා, "ෙමම පාඨමාලාවන් 
සාර්ථක ෙලස සම්පූර්ණ කරන අයදුම්කරුවන්ට රජෙය් පාසල්වල 
ගුරු පත්වීම් ලබා ෙදනු ලැෙබ්" කියලා.   

තවදුරටත් එහි සඳහන් වනවා,  "අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් පුරප්පාඩු ෙනොමැති නම්, දිවයිෙන් ඕනෑම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක ඇති වන ඇබෑර්තු පදනම් කරෙගන ගුරු 
පත්වීම් ලබා දීම සඳහා සලකා බලනු ලැෙබ්" කියලා.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් ගැසට් පතෙය්ම තිෙබනවා, ඔබතුමන්ලා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් බඳවා ගත්තාට පුරප්පාඩු 
ෙනොතිබුෙණොත් ලංකාෙව් ඕනෑ තැනක වැඩ කරන්න ඕනෑ කියලා. 
එතෙකොට ඔබතුමන්ලාෙග් පදනම අපට ෙත්ෙරනවා. "පුරප්පාඩු 
තිෙබන තැන්වලට ගුරුවරුන් බඳවා ගන්න ඕනෑ. ඒෙගොල්ෙලෝ 
ෙවනත් පෙද්ශවල අය වුණාම මාරු ෙවලා යන්න හදනවා" කියන 

ඒක තමයි තර්කය. නමුත්, ඔබතුමා දන්නවා ඇති දැනට පළාත් 
රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙම් සම්බන්ධව කමෙව්දයක් අනුගමනය කරන 
බව. නැ ෙඟනහිර පළාතට ෙහෝ ඌව පළාතට රජෙය් ෙසේවකෙයක් 
ගිෙයොත්, විෙශේෂෙයන්ම ගුරුවරෙයක් ගිෙයොත්, ඔහු 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙසේවය  කළ යුතු කාලයක් තිෙබනවා. මෙග් 
දැනීෙම් හැටියට ඒ කාලය අවුරුදු පහයි. නමුත්, අවුරුදු පෙහන් 
එන්න ලැෙබන්ෙනත් නැහැ.  දැන් ෙම් ගැසට් පතෙය්ත් තිෙබනවා, 
"එෙසේ පත්වීම් ලබන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පත්වීම් දින 
සිට වසර පහක් අනිවාර්යෙයන්ම ෙසේවය කිරීමට බැඳී සිටිය යුතුයි" 
කියලා. 

බණ්ඩාරෙවල පදිංචි ශිෂ්යාවක් ගුරු පත්වීමක් ලබලා  
ෙමොනරාගල, සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට 
පත්වීම අරෙගන ගිෙයොත්, ඇය අවුරුදු පහක් එතැන ෙසේවය 
කරන්න ඕනෑ. ඒක ෙම් ගැසට් පතෙය් තිෙබනවා. ඒ නිසා එතැනට 
සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයන්ම ෙකනකු 
බඳවා  ගන්න ඕනෑ කියලා එකක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, අෙනක් 
එක  ෙම්වා All Island Services. බහුතරයක් ඉන්ෙන් ගුරුවරියන්. 
ෙම් ගුරුවරියන් එකම තැන සිටිය යුතුද? සියඹලාණ්ඩුෙව් ෙකනකු 
සියඹලාණ්ඩුෙව්මද ජීවත් ෙවන්ෙන්? එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඔවුන් විවාහ ෙවනවා, උසස් අධ්යාපනය හදාරන්න යනවා. ඒ නිසා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් බඳවා ගන්න එෙක් කිසිම 
පදනමක් නැහැ. අෙනක් කාරණය,  ෙම්ෙකන් අ නිසි ෙද්ශපාලන 
බලපෑමකුත් ඇති කරනවා. දැන් මම ඔබතුමාට උදාහරණයක් 
ෙලස එක ෙඛ්දවාචකයක් ගැන කියන්නම්.  

විද්යාපීඨ සඳහා බඳවා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් බලංෙගොඩ පදිංචි 
ටී. තාරිකා විදුමිණි කියන ශිෂ්යාව මට ලිපියක් එවා තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එම ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කරන ෙලස ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් සභාගත* 
කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒෙගොල්ලන්ෙග් පැත්ෙතන් ෙම් පශ්නය 
පිළිබඳව දකින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඔබතුමාට දැන ගැනීම 
සඳහා, සබරගමුව පළාෙත් රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ඉඹුල්ෙප් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශෙය් පදිංචි ටී. තාරිකා විදුමිණි විසින් 
එවා තිෙබන එම ලිපිය මා කියවන්නම්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය කියන්ෙන් තිඹිරිගස්යාය  පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය වාෙග් එකක්ද? ඒක ෙදහිවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය වාෙග් දියුණු එකක්ද? ඇත්තටම ෙම්  ඉඹුල්ෙප්  
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ගැන ෙමතැන ඉන්න 
ඇමතිවරුන්ෙගන්, මන්තීවරුන්ෙගන් කී ෙදෙනක් දන්නවාද? එය 
දුෂ්කර පෙද්ශයක්. හැබැයි, ඇයට එතැන පත් වීම ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  

ටී. තාරිකා විදුමිණි නම් ශිෂ්යාව විසින් 2016.04.25 වැනි දින 
මා ෙවත එවන ලද ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"... ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචි ටී. තාරිකා විදුමිණි 
වන මම 2013 අෙපොස (උ.ෙපළ) විභාග පතිඵලවලට අනුව 2015.11.19 
දින විද්යා පීඨ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වූ අෙයක්මි.  

පාථමික අධ්යාපනය පාඨමාලාව සඳහා සහභාගී වූ මම ෙකොට්ඨාසෙය් 
ෙදවැනි තැනට ෙත්රී පත්ව ඇති බව අධ්යාපන අමාත්යාංශය දැන්විණි". 

ඇය 2013 අෙපොස (උසස ්ෙපළ) විභාගෙයන්  "A", "B", "B", 
"S" වශෙයන් පතිඵල ලබාෙගන ඇති බව ෙම් ලිපිෙය් සඳහන් කර 
තිෙබනවා. "Z"  අගය 1.3157යි.  

1805 1806 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම ලිපිෙය් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"...එනමුත් මාෙග් "Z" අගයට වඩා අඩු "Z" ඇති අය අප දිස්තික්කය තුළ 
ෙත්රී පත් වී ඇත."  

නමුත් ඇය ඒ සඳහා ෙත්රිලා නැහැ කියලා එම ලිපිෙය් සඳහන් 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මහලියද්ද, 
බදුළුපිටිය, බදුල්ල යන ලිපි නෙයහි පදිංචි ඩී.එම්.ඩී.එන්.යූ. 
දිසානායක ශිෂ්යාව විසින් ජාතික අධ්යාපන විද්යාපීඨය සඳහා 
ඇතුළත් ෙනොකර ගැනීම පිළිබඳව සිදු කරන ලද තවත් 
අභියාචනයක්  මා ළඟ තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි,  සමහර 
ළමයින් විශ්වවිද්යාල සුදුසුකම් තිබියදී විද්යා පීඨවලට ඇතුළු 
ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටපු දරුෙවෝ.  ෙමම ශිෂ්යාවට 
තිෙබන්ෙන්ත් කලින් ශිෂ්යාවට තිබුණු පශ්නයමයි. ඉහළ සුදුසුකම් 
ලබා තිබුණත් ඇයවත් ජාතික අධ්යාපන විද්යාපීඨය සඳහා ඇතුළත් 
කරෙගන නැහැ. බදුල්ල කියන්ෙන් කුරුඳුවත්තද? බදුල්ල දියුණු 
නිසාද ෙම් ළමයාව විද්යාපීඨය සඳහා බඳවා ගන්ෙන් නැත්ෙත්?  
ෙම් කම ෙව්දය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. 

ෙම්වා ඉතාමත් පුංචි වුවමනාවක් ෙවනුෙවන් ෙලොකු ෙද්වල් 
ෙවනස් කරන්න හදනෙකොට මතු වන  ගැටලුයි. ෙම් නිසා ඇති වන 
ගැටලු රාශියක් පිළිබඳව මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කෙළේ 
ඒකයි. ෙම් නිසා ෙමෙතක් පැවති පිළිගත් සාධාරණ කම ෙව්දය බිඳ 
වැෙටනවා. අධ්යාපන ඇමතිතුමා දැන් තමයි ෙම් ගරු සභාවට 
එන්ෙන්. මට මුල ඉඳලා ආපසු ඒ විස්තර ටික කියන්න  ෙවනවා. 
[බාධා කිරීමක්] මම හිතු ෙව්,  ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 
උත්තර ෙදයි කියලායි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පශ්නයක් නැහැ, අපි කරෙගන යමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු  බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ආපසු ෙපොඩ්ඩක් 

ඒ ගැන කියන්න. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි,   ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කිරීම සඳහා 

ෙම් කරුණු පිළිබඳව  මම නැවතත් කියන්නම්. 

විද්යාපීඨවලට  බඳවා ගැනීම්වලදී ෙමෙතක් තිබූ කමෙව්දය 
ඔබතුමන්ලා ෙවනස් කරනවා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල 
ඇති පුරප්පාඩු මට්ටෙමන් බඳවා ගන්නවා කියලා.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, පළමුෙවනි කාරණය තමයි පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවල අද තිෙබන පුරප්පාඩුව තව අවුරුදු 4කින් 
තිෙබන්ෙන් නැහැ. අද විද්යාපීඨයට බඳවා ගන්නා ශිෂ්යාව 
ගුරුවරියක් ෙවලා එනෙකොට ඒ පුරප්පාඩුව තිෙබනවා කියා 
සහතිකයක් නැහැ.  

ෙදවැනි කාරණය නම්, ඔබතුමන්ලාෙග් ගැසට් එෙකන්ම ඒ 
කාරණය පිළිෙගන තිෙබනවා. 2015 මැයි 08 දින  ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජන රජෙය් ගැසට් පතය අනුව තිෙබනවා,  
ෙමම පාඨමාලාව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන අයදුම්කරුවන්ට එම 

ගැසට් නිෙව්දනෙය් 9.9 යටෙත් දක්වා ඇති අයුරින් අදාළ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පුරප්පාඩු ෙනොමැති නම්, දිවයිෙන් ඕනෑම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක ඇති වන ඇබෑර්තු පදනම් 
කරෙගන ගුරුපත්වීම් ලබාදීම සඳහා සලකා බලනු  ලබනවා 
කියලා.  එම ගැසට් පතෙය්ම සඳහන් ෙවනවා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් බඳවා ගත්තාට එතැන පුරප්පාඩු නැත්නම්  
ෙවනත් තැනකට යන්න සිදු ෙවනවා  කියලා. ගරු ඇමතිතුමාට 
ෙම්ක පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ.  ගැසට් එෙක්ම සඳහන් ෙවනවා,  
"එෙසේ පත්වීම් ලබන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පත්වීෙම් 
දින සිට වසර 5ක් අනිවාර්යෙයන් ෙසේවය කිරීමට ඔව්හු බැඳී 
සිටිති." කියලා. පුරප්පාඩුව තිෙබන්ෙන් යම්කිසි දුෂ්කර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක නම්, ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට 
යම් ගුරවරෙයක් පත් කෙළොත් ඔහු අවුරුදු 5ම  එහි ෙසේවය 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා කුලියාපිටිෙය් තිෙබන පුරප්පාඩුවට 
කුලියාපිටිෙයන්ම ගත යුතුයි කියලා එකක් නැහැ. ෙමොකද,  
නිකවැරටිෙයන් ගත්තත් ඔහු දිගටම වසර පහක් එතැන ඉන්න 
ෙවනවා. ඔහුට අවුරුදු 5ක බැඳීමක් තිෙබනවා. අෙනක් කාරණය 
තමයි,  ෙම් ගුරුවර, ගුරුවරියන් පත්වීම් ලබන පෙද්ශෙය්ම  ජීවත් 
වන අය විය යුතුයි කියලා එකක් නැහැ. ඔවුන් උසස් අධ්යාපනය 
සඳහා  ෙකොළඹට එනවා; නැත්නම් කුරුණෑගලට යනවා; නුවරට 
යනවා; ඔවුන් විවාහ ෙවනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි,  ආණ්ඩුෙව් ගැසට් පතය  අනුවම  තිෙබනවා  
පුරප්පාඩු පදනම් කරෙගන බඳවා ගත්තාට -   ආණ්ඩුවට සහතික 
ෙවන්නත්  බැහැ. ෙමොකද, ෙම්ක All Island Service එකක්.   
නමුත් අවසානෙය් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමෙතක් පැවැති සාධාරණ 
කමෙව්දය ෙවනුවට, දක්ෂ ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට එකම දිස්තික්කය 
ඇතුෙළේ අවස්ථාව අහිමි වීමයි. මම ෙම් කාරණා ටික කලිනුත් 
කිව්වා.  ෙකොළඹයි, කුරුණෑගලයි අතර  පරතරයක් තිෙබනවා.  
එෙහම නැත්නම් ෙකොළඹයි, බදුල්ලයි අතර පරතරයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, මම කථාව අවසන් කරන තුරු ඉන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හිතාෙගන සිටින කාරණය 

ෙනොෙවයි සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම ඔබතුමාට එය  පැහැදිලි 
කරන්නම්. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට ෙම්ක සීමා 

කරන්ෙන් නැතිව කලින් තිබුණු විධියට දිස්තික් පදනම මත බඳවා 
ගන්න කියලායි අපි කියන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ කමය නිසා 
ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් පවා සිදු වනවා.  හිතන්න, පුරප්පාඩු 4ක් 
තිෙබනවා කියලා.  පුරප්පාඩු 4ක් තිෙබන තැනක ෙම් 
ෙතෝරාගැනීම්වලට අනිවාර්යෙයන් අනවශ්ය බලපෑම් එන්න 
පුළුවන්. සාමාන්යෙයන් විද්යාපීඨ පත්වීම්වලට එෙහම බලපෑම් 
එනවා කියලා අපි වැඩිපුර අහලා නැහැ. නමුත් ෙමය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමට ගිය ගමන් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙම් 
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කාරණය පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් රුචිකත්වයට අදාළ 
කාරණයක් බවට පත් ෙවනවා. පාසල ෙතෝරා ෙදද්දී ඒක පශ්නයක් 
බවට පත් ෙවනවා.  

ශිෂ්යාවන් ෙදෙදෙනක් එවා තිෙබන ලිපි  මම ඔබතුමාට 
ෙපන්වන්නම්. එක් ෙකෙනක් තමයි  සබරගමුව පළාෙත්, රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය්, ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචි ටී 
තාරිකා විදුමිණි. ඉඹුල්ෙප් කියන්ෙන් දුෂ්කර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයක්. ඇය "Z"  අගය  1.3157ක් අරෙගන තිෙබනවා. 
එතෙකොට ඇය දිස්තික්කෙය් විද්යාපීඨ ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් අතරින් 
ඉහළම තැන සිටින ළමයා වනවා. නමුත් ඇයෙග් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පුරප්පාඩුවක් නැහැ කියා ඇය විද්යාපීඨයට 
බඳවා ගන්ෙන් නැහැ.  

අපි අහන්ෙන්, "ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
ළමෙයකුට පත්වීමක් ලැෙබන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?" කියලායි. 
ඉඹුල්ෙප් දියුණු ෙවලාද? එෙහම එකක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මීට 
කලින් අපි දිස්තික්කයක් වශෙයන් ගත්ෙත්. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් බැලුවා කියලා, ඒෙකන් කිසිම සාධාරණයක් 
ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ.  

තව ළමෙයක් ලිපියක් එවා තිෙබනවා. ඩී.එම්.ඩී.එන්.යූ. 
දිසානායක, අංක 327/29, මහලියද්ද, බදුළුපිටිය, බදුල්ල. ඒත් 
එෙහමයි. ''ජාතික අධ්යාපන විද්යා පීඨය සඳහා ඇතුළත් ෙනොකර 
ගැනීම පිළිබඳව සිදු කරන කාරුණික අභියාචනයයි'' කියලා ඒ 
ලිපිෙය් තිෙබනවා.    

අපි දන්නවා, ඔබතුමන්ලා පළාත් රාජ්ය ෙසේවෙය් ගුරුවර 
ගුරුවරියන්ට  ''අවුරුදු පහක් අනිවාර්යෙයන්ම ෙසේවය කරන්න 
ඕනෑ'' යනාදී වශෙයන් යම් සීමාවන් පනවා තිෙබන බව. යම්කිසි 
පළාතක ෙසේවය සඳහා  ගිෙයොත් අවුරුදු පහක් ගත වන තුරු ආපසු 
එන්න බැහැ. ඒ නිසා එවැනි කමෙව්දයක් අනුගමනය කළා නම්,  
ෙම් පුරප්පාඩු තිෙබන දුෂ්කර පාසල්වලට ගුරුවරු නැහැ කියන 
පශ්නයට  උත්තරයක් තිෙබනවා. නමුත් දැන් ඇත්තටම ෙමයින් 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට අමතර පශ්නයක් 
ඇති කිරීමයි.  

මා මුලිනුත් කිව්ව කාරණය නම්, ''කරුණාකරලා උසස් ෙපළත් 
එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න එපා'' කියන එකයි. ඒක ඔබතුමාට, මට -
කාටත්- කියා ගන්න ඕනෑ ෙදයක්. ෙමොකද, ෙම් රෙට් සාමාන්ය 
පන්තිෙය් ළමයින්ට උසස් අධ්යාපනය සඳහා  තිෙබන්ෙන් පධාන 
අවස්ථා ෙදකයි. එකක්, විශ්වවිද්යාලය.  අෙනක් එක විද්යාපීඨ .   
විශාල සාකච්ඡා, සංවාද, තර්ක-විතර්ක කරලා හැදුණු බඳවා 
ගැනීෙම් කමෙව්ද තමයි ඒවාෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒවා අපි කාමරවල 
ඉඳලා ෙවනස් කළාට පස්ෙසේ, ඒවායින් අපි ෙනොහිතන විධිෙය් 
බලපෑම් ඇති ෙවනවා. ෙම් ගැන හිතන්ෙන්, ''ආ!, කවුරුවත් යවා 
ගන්න බැහැ, සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට.  ඒ 
නිසා අපි සියඹලාණ්ඩුෙවන්ම ගන්න ඕනෑ'' කියලා නම්,  එෙහම 
ෙවනවාද? අෙනක් කාරණය, මිනිස්සුන්ට එෙහම ෙවන්න ඕනෑද ?  
යම් පෙද්ශයකට පත්වීමක් ලැබුණාම අවුරුදු පහක් ෙසේවය 
කරන්න ඕනෑ, අනුපාප්තිකෙයක් නැතිව නිදහස් කරන්ෙන් නැහැ 
කියලා  රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. නමුත් සෑම ෙකනාම පත්වීම 
ගන්න යනවා ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කුරුණෑගලින්, මහව 
පෙද්ශෙයන් මඩුකන්ද ජාතික පාසලට ෙසේවකයන් පත්කර 
තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු මා ළඟ තිෙබනවා. විද්යාපීඨ 
සම්බන්ධෙයන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ගත්තාට, 
මඩුකන්ද ජාතික පාසලට සාමාන්ය කම්කරුවන් බඳවා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද? මහව පෙද්ශෙයන් එනවා; කුරුණෑගලින් එනවා; 
නාරම්මලින් එනවා. මා ළඟ ඒ ලියුම් තිෙබනවා. ගුරුවරයා බඳවා 
ගන්න ඕනෑ අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයන්. හැබැයි, 
මුරකරුවා බඳවා ගන්නවා කුලියාපිටිෙයන්. ඒකද කමය?  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගුරුවරයා, මුරකරුවා කියන්ෙන් ෙදෙදෙනක්. 
    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙදෙදෙනක් තමයි. මම කියන්ෙන් ඒකයි. ඔබතුමා එක්ක  

විවාදයක පැටෙලන්න මට අවශ්ය නැහැ. මට අවශ්ය වන්ෙන්, රට 
ෙවනුෙවන් ෙම් පශ්නයට සාධාරණ විසඳුමක් ලබා ගන්නයි. 
නමුත්, අපි ඇත්ත කථා කරනවා නම්,  විද්යා පීඨ සම්බන්ධව 
ගත්ෙතොත් ''පුරප්පාඩු පුරවන්න ඕනෑ අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙයන්මයි'' කියලා කියනවා. නමුත්, මුරකරුවා ෙන් 
ගෙම් ඉන්න ඕනෑ ෙකනා.  

මම ඔබතුමාට  ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්නම්. මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන්ෙන්, ෙදමළ ජාතික පාසල් ෙදකයි.  එම 
පාසල්  ෙදකටම කම්කරුවන් බඳවාෙගන තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද 
බඳවාෙගන  තිෙබන්ෙන්?  බඳවාෙගන තිෙබන සියලු ෙදනාම 
සිංහල අය.    

ඒ පුද්ගලයා ගන්න  ඕනෑ ඒ  ගෙමන්. ඒ පුද්ගලයා තමයි ඒ 
ගෙමන් ගන්න  ඕනෑ. ඔහු තමයි පා ෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන්- 
[බාධා කිරීමක්] මම කියන්ෙන්  පතිපත්තියක් තිෙබනවා  නම් - 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අධ්යාපන  අමාත්යතුමා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
සුදුසුකම්  පරීක්ෂා  කරන interview   එකක්  තිබුණාම  

ෙදමළද, සිංහලද, මුස්ලිම්ද කියලා බලන්ෙන් නැහැ, ඉල්ලුම් කර 
තිෙබන ආකාරය අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් ෙත්ෙරන අය  
ගන්න ෙවනවා.  ඒ නිසා ෙදමළ අයම  ගන්න  ඕනෑය කියලා  
එකක් නැහැ,  ගරු මන්තීතුමනි.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මම හිතනවා, පාසලකට  නුපුහුණු 

කම්කරුවන්  බඳවා ගනිද්දී  ඒ ගැන බලන්න   ඕනෑ කියා.  සිංහල 
පාසලකට ෙදමළ අය දැම්මත් එෙහමයි. පශ්නය තිෙයන්ෙන් ඒක 
ෙනොෙවයි.  ඔබතුමා ඒක හුඟක්දුරට වාද විවාද කරන්න එනවා 
නම්, මම ෙපන්වන්නම්, මම හැන්සාඩ්ගත කරන්නම්,  මඩුකන්න 
ජාතික පාසලට ෙකොෙහොමද කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් 
කම්කරුෙවෝ  ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියා.  [බාධා කිරීමක්]   ඒක 
ෙනොෙවයි විවාදය. හැබැයි, ඒකට පදනමක් තිෙබනවා. කම්කරුවා 
කුරුණෑගලින් වවුනියාවට ගන්න පුළුවන් නම්  ඇයි ගුරුවරයා 
ගන්න බැරි? ඔබතුමන්ලා විද්යාපීඨවලට එක තර්කයක් දානවා, ඒ 
ෙකනා ගන්න  ඕනෑ  එතැනින්ම  කියලා.  [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 
කථා කරන අවස්ථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න.    ඔබතුමා  දැන්  
අධ්යාපන ඇමති ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙම් රෙට් අධ්යාපනය  
ඔබතුමාට පුද්ගලිකව අයිති ෙදයක්වත්, මට අයිති ෙදයක්වත් 
ෙනොෙවයි.  හැම අධ්යාපන ඇමැතිම හිතනවා, අධ්යාපන ඇමතිකම 
ගත්තාට පස්ෙසේ එතැන සිංහයා පාට් දාන්න. ෙම් රෙට් එෙහම 
එකක් නැහැ. ෙම් රෙට් සාමාන්ය පාසල්වලින් උසස් ෙපළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විභාගෙයන්  ඔබතුමාත්  මාත්  සමත් ෙවලා ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. 
සාධරණ කමෙව්දයක් තිබුණ නිසා තමයි අපි ඇවිත් තිෙබන්ෙන්.  
නැත්නම් එන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ අපිට තනතුරු 
හම්බ වුණාම  අපි හිතනවා නම්,  මුළු අධ්යාපනයම අෙප්, අපට  
ඕනෑ එකක් කරන්න පුළුවන්ය කියා,  ඒ  ගැන රටට  sorry   කියන 
එක තමයි තිෙබන්ෙන්. 

එම නිසා මා කියන්ෙන්,  අපි ෙම් පශ්නය පිළිබඳව නිහතමානීව 
බලන්න  ඕනෑ බවයි. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල පුරප්පාඩු 
පිරවීම සඳහා අවශ්යතාව තිෙබන බව   මම පිළිගන්නවා. එෙහම 
අවශ්යතාවයක් තිෙබනවා.  තැන් තැන්වලට ගියාම  ඔබතුමාට 
කියනවා ඇති ෙමච්චර,  ෙමච්චර පුප්පාඩු තිෙබනවා, කවුරුත් 
එන්ෙන් නැහැයි  කියා.  

ඔබතුමා ඒකට උත්තරයක් ෙසොයන්න  ඕනෑ.  ඔබතුමා ඒකට 
උත්තරයක් ෙසොයන්න  ගිහින් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද ? ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්ට  ඉතාම අසාධාරණයක් ෙවන කමයකට. එම නිසා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි. ෙම් කාරණය නැවත 
නැවත කියන්න අවශ්යතාවයක් නැහැ. දිස්තික් පදනම මත, කලින් 
ගත් විධියට බදවා ගැනීම් කරන්න. ගැසට් එෙකන්ම පිළි අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා සහතික  ෙවන්ෙන් නැහැ කියා. පුරප්පාඩු 
ෙනොතිබුෙණොත් ෙවන තැන්වලට ගිහින් වැඩ කරන්නට ෙවනවාය 
කියන එක  ඔබතුමන්ලාම පිළිගන්නවා.  

දැන් අපිට ආරංචියක් තිෙබනවා, වැඩි ෙකොටසක් -තුන් දහසක් 
වාෙග්- පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් බදවාෙගන දාහක්,  
එක්දහස් එකසිය පණහක් වාෙග්  පිරිසක් merit system   එෙකන් 
ගන්න යනවාය කියා. ඒක විසින් තව ගැටලුවක් හදනවා. පටලැවිලි 
ෙගොඩක් ඇති කරන්න  ෙහොඳ නැහැ, ෙම් බඳවා ගැනීෙම් 
කමෙව්දවල. ඒ කමෙව්දය සරළ වන්නට  ඕනෑ. ඒ ෙමොකද,  
එක්දහස් එකසිය පණහයි merit system   එෙකන් ගන්ෙන් කියා 
කවුද තීන්දු කරන්ෙන්? ඔබතුමා හැමදාම අධ්යාපන ඇමතිකෙම් 
ඉන්ෙන් නැහැෙන්.  ෙමෙතක් කමෙව්දයක් තිබුණා. ආණ්ඩුව 
ෙවනස ්  වුණාට  A/L  විභාගෙය් Z-score කමය ෙවනස ්ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  විද්යාපීඨ කමෙව්දය ෙවනස් වුෙණ් නැහැ. අධ්යාපනෙය් 
ඇති තරම් පශ්න තිෙබනවා. කරුණාකර ඒ ඇති තරම් තිෙබන 
පශ්න විසදන්න.  ෙමෙතක් establish   ෙවලා තිබුණු ටිකක් ෙහෝ 
සාධාරණ ෙම් කමෙව්දය  ෙවනස් කරන්න  එපා. එෙහම ෙවනස් 
කිරීෙමන් ෙවන  ගැටලු සම්බන්ධව තමයි  මම ෙමහිදී ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. එම නිසා  ආණ්ඩුෙවන් අපි ෙම් කාරණය ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙම් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට ෙවච්ච අසාධාරණය දිහා බලා   
බඳවා  ගැනීෙම් කමෙව්දය  ෙමෙතක් පැවති සාධාරණ  කමෙව්දයට 
අනුව අනුගමනය කරන්න.  ඒ වාෙග්ම දුෂ්කර පාසල්වල පුරප්පාඩු 
පිරවීම සම්බන්ධව ඇතිෙවලා තිෙබන  ගැටලුවලට  ඔබතුමාට 
අවුරුදු පහ බැරි නම් අවුරුදු අටක් ෙහෝ ෙකොන්ෙද්සි වශෙයන් දාලා 
ඒ පශ්නයට එෙහම උත්තර ෙසොයන්න කටයුතු කරන්න  කියා 
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව  ෙමෙසේ  
ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම ෙයෝජනාව මම ස්ථිර 

කරනවා.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා,  

අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. 

[பி.ப. 1.55] 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  இந்தச் 
சைபயிேல கல்வியியற் கல் ாிக க்கு மாணவர்கைளத் 
ெதாி  ெசய்வதில் ஏற்பட் க்கின்ற பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பான ஓர் ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண எதிர்தரப்பினரால் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற . இப்பிேரரைணைய 

ன்ெமாழிந்த ெகளரவ உ ப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்க க்கு நான் நன்றிகூறக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், தற்ெபா  இப்பிரச்சிைனயான  நா  

ரா ம் ெபா வாகப் ேபசப்பட் க்ெகாண் ம் அதிகம் 
பிரச்சிைனக்கு உள்ளாக்கப்பட் க்ெகாண் ம் இ ப்பைத 
நாங்கள் பார்க்கிேறாம். என் ைடய மாவட்டத்தி ம் இந்தப் 
பிரச்சிைன அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . ெகளரவ பிரதிச் 
சபாநாயகர் அவர்கேள, ஒ  ைற ம் இல்லாதவா  
இம் ைற கல்வியியற் கல் ாிக க்கு மாணவர்கைள 
அ மதிப்பதிேல  பல பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன. 
இந்தப் பிரச்சிைனக க்கு கல்வி அைமச்சு காரணமா? 
அல்ல  அங்குள்ள அதிகாாிகள் காரணமா? அல்ல  
அத டன் சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்கள் பிைழயாக 
வழிநடத்தப்ப கின்றார்களா? என்ற ேகள்வி எங்களிடத்திேல 
எ கின்ற . எனேவ,  இந்த விடயத்ைத நான் இச்சைபயிேல 
ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அவர்களின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வர  வி ம் கின்ேறன்.  

அண்ைமயில் நாங்கள் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
அபிவி த்திக் கு க் கூட்டங்கைள நடத்திச் 
ெசல்கின்றெபா , ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ம் 
எங்களிடம் ன்ைவக்கப்பட்ட பிரச்சிைன என்னெவனில், 
"நாங்கள் ேநர் கப் பாீட்ைசக்குச் ெசன்றி க்கின்ேறாம்; 
ேபாதியள  ள்ளிகைளப் ெபற்றி க்கின்ேறாம்; எங்க ைடய 
பிரேதசத்திேல அதற்குாிய ஆசிாியர் ெவற்றிடம் 
காணப்ப வதாக கல்விப் பணிப்பாளர் அவர்கள் கூ கிறார். 
ஆனால், எங்கைள கல்வி அைமச்சு ெதாி ெசய்யவில்ைல" 
என்ற பலமான குற்றச்சாட்ைட பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் 

ன்ைவத்தார்கள். அப்ெபா ேத, நாங்கள் இவ்விடயம் 
ெதாடர்பில் கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்க ைடய 
கவனத் க்குக் ெகாண் வந்ேதாம்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இம் ைற 
கல்வியியற்கல் ாிக க்கு அ மதி ெபற்றி க்கின்ற 
மாணவர்கள் விடயத்ைதக் கடந்தகாலத்ேதா  ஒப்பிட் ப் 
பார்க்கின்றேபா , ஏேதா ஒ  பிைழ நடந்தி ப்பதாகத்தான் 
எங்களால் அறிய கின்ற . ஏெனன்றால், கடந்த காலத்தில் 
குறித்த பிரேதசத்திேல எத்தைன ெவற்றிடங்கள் 
காணப்பட்டேதா, அதற்கு ஏற்றாற்ேபால் ேபாதியள  
மாணவர்கள் கல்வியியற் கல் ாிக க்குத் ெதாி  
ெசய்யப்பட்டார்கள். ேநர் கப் பாீட்ைசக்குச் ெசல் கின்ற 
மாணவர்க க்குத் தாங்கள் ெதாி  ெசய்யப்படலாம் என்ப  

ல் யமாகத் ெதாிந்த . ஆனால், இம் ைற மட்டக்களப்  
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல, ஓாி  
ெவற்றிடங்க க்குப் பல  ேபர் ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு 
அைழக்கப்பட்டதன் காரணமாகத்தான் அங்கு  இப்பிரச்சிைன 

தாகரமாக ெவ த்தி க்கிற .  
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க வாஞ்சிக்கு , கல்குடா, ஓட்டமாவ , வாைழச்ேசைன, 
வாகைர ஆகிய பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த குறித்த  மாணவர்கள் 
ெதாி  ெசய்யப்பட் ப்ப பற்றி ேநர் கப் பாீட்ைசயின் 
ெபா  சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகள் அவர்க க்குச் 
ெசால் யி ந்தார்கள். இ ந்தேபாதி ம் குறித்த ஒ  ைறக்கு 
10 ேபர் அல்ல  15 ேபர்தான் அந்தப் பிரேதசங்களி ந்  
ெதாி  ெசய்யப்பட் ப்பதாகத் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . நான் 
அைதப்பற்றி உங்க ைடய அதிகாாிகளிடத்திேல விசாாித்த 
ெபா  2018ஆம் வ டம் யார் யார் ேசைவயி ந்  
இைளப்பா கின்றார்கேளா, அவர்களின் ெவற்றிடத் க்கு 
இந்த வ டத்திேல கணக்குப்பார்த்  ஆட்கைள 
எ க்கின்ேறாம் என்  ெசான்னார்கள். ஆனால், 2014ஆம் 
வ டத்தின் இ திப்பகுதியிேல - 2015ஆம் வ டத்திேல 
எத்தைன ேபர் இைளப்பா கின்றார்கள் என்ற கணிப்பீட்ைட 
அவர்கள் ெசால்லத்  தயாராக இல்ைல. அந்தப் பிரேதசத்திேல 
இ க்கின்ற கல்விப் பணிப்பாளர்கள் அந்தக் காலப்பகுதியிேல 
ேபாதியள  ெவற்றிடங்கள் ஏற்ப வைத உ திப்ப த்தி உாிய 
இடத்திற்கு எ திய ப்பி ம்கூட, குறிப்பிட்ட மாணவர்கள் 
அந்த மாவட்டத்தி ள்ள கல்வியியற் கல் ாிக்குத் 
ெதாி ெசய்யப்படாமல் இ ப்பதான  ேவதைனக்குாிய 
விடயமாகும். ேதர்வின்ெபா  அவர்க க்குச் சில 
விடயங்கள் ெசால்லப்பட்டன. அதாவ ,  'ஏ', 'கி ' என்ற 
இலக்கங்கள் ெகா க்கப்பட் , "நீங்கள் தகுதி ள்ளவர்களாக 
இ ப்பதால் உங்க க்கு நாங்கள் மிக விைரவிேல அ  
சம்பந்தமான க தங்கைள அ ப் ேவாம்" என்  வாக்கு தி 
யளிக்கப்பட்ட .  அதன்ப  அேநகமானவர்க க்கு அ ப்பிய 
க தங்களி ம் அவ்வா  குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற .   

கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் ெகளரவ இராதாகி ஷ்ணன் 
அவர்கள்  அண்மித்த காலப்பகுதியில்  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தி ள்ள ஒவ்ெவா  பாடசாைலக்கும் ேநர யாக 
வந்  அங்குள்ள குைறபா கைளக் ேகட்டறிந்தவர். அந்த 
வைகயிேல அவ க்கும் இ  ெதளிவாகத் ெதாி ம். 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம் 
ஆகிய பாடங்க க்கான ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கள் அதிகம் 
இ க்கின்றன என்பைத  நான் இந்த இடத்திேல அைமச்சர் 
அவர்க ைடய கவனத் க்குக் ெகாண் வ கின்ேறன். 
எனேவ, இந்த விடயங்கள் சாி காணப்பட ேவண் ம்.  

ஆசிாியர்க ைடய பிரச்சிைனகள் ேதசிய ாீதியிேல 
எவ்வா  காணப்ப கின்றன என்ப  எங்க க்குத் ெதாி ம். 
ஆசிாியர் இடமாற்றங்களின் பின்னணியிேல அரசியல்வாதிகள் 
எவ்வா  அ த்தங்கைளக் ெகா க்கின்றார்கள் என்ப ம் 
எங்க க்குத் ெதாியாமல் இல்ைல. இ ந்தா ம், ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள! நீங்கள் திறைமயான ஒ வர். 
உங்க ைடய இராஜாங்க அைமச்ச ம் திறைமயானவர். அந்த 
வைகயிேல எதிர்காலத்தில் ஒ  ேதசிய இடமாற்றக் 
ெகாள்ைகைய நீங்கள் அறி கப்ப த்த ேவண் ம் என்  நான் 
இந்த இடத்திேல ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். ஏெனன்றால் 
ஒ  குறிப்பிட்ட ஆசிாியர் ஒ  பாடசாைலக்குக் கற்பிக்கச் 
ெசன்றால் அ த்த ஐந்தாவ  வ டம் எந்தப் பாடசாைலக்குச் 
ெசல்லப்ேபாகின்றார் என்ற விடயம் ெதாிவிக்கப்பட 
ேவண் ம். அைதத் ேதசிய ாீதியிேல ெவளிப்ப த் வ  
என்ப  அந்த ஆசிாிய ம் மற்றவர்க ம் தங்கைள 

ற்கூட் ேய தயார்ப த்திக் ெகாள்வதற்கான ஒ  
ேவைலத்திட்டமாக இ க்கும். இதிேல ஒ சில தவ கள் - 
பிைழகள் ஏற்படலாம். ஆனால், அைவ தவிர்க்க 

யாதைவயாகும். இ ந்தா ம், நா ம் ஓர் ஆசிாியனாக 
இ ந்தவன் என்ற வைகயில் இந்த நாட் ேல கல்வியாளர்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ற ஒ  மாற்றத்ைத நாங்கள் பாாிய அளவிேல 
எதிர்பார்க்க ம் என்  நிைனக்கின்ேறன்.  

கடந்த காலத்தில் கஷ்டப் பிரேதசங்க க்கு ஆசிாியர்கள் 
நியமிக்கப்ப கின்றேபா  கல்வி அைமச்சு மாத்திரமல்ல 
அத ைடய அதிகாாிக ம் அரசிய க்குக் கட் ப்ப கின்ற 
வர்களாக அல்ல  ஏேதா ஒ  விடயத்திேல கட் ண்  
ெசயற்பட ேவண் யவர்களாக இ ந்தார்கள். கஷ்டப் 
பிரேதசத்திேல நியமிக்கப்ப கின்ற ஆசிாியர்கள் அங்கு 
அவர்க ைடய ேசைவையத் ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாகச் 
ெசய்யாமல் நகரப் றப் பாடசாைலக க்கு மாறிச்ெசல்வைதக் 
கடந்த காலங்களிேல நாங்கள் நிைறயக் கண் க்கின்ேறாம். 
எங்க ைடய பிரேதசத்தில் அவ்வாறான ெசயற்பா கள் 
மாகாண சைப டாக அதிகமாக நடந் ெகாண் க்கின்றன. 
அேதேநரம் அங்கு சில பிரேதசங்களிேல கற்பிப்பதற்குப் 
ேபா மான அள  ஆசிாியர்கள் இல்ைல. அவ்வாறான 
மாகாணப் பாடசாைலக க்கு மத்தியில், நகைர அண்  
அல்ல  நகரத்தி ள்ள பாடசாைலகளிேல ேமலதிகமாக 
ஆசிாியர்கள் இ க்கின்றார்கள் என்பைத நான் இந்த 
இடத்திேல உங்க க்கு ேவதைனேயா  கூற 
வி ம் கின்ேறன். எனேவதான் எதிர்காலத்திேல கல்வியியற் 
கல் ாிக க்கு நியமிக்கப்ப கின்ற ஆசிாிய மாணவர்கள் 
விடயத்தில்  அைமச்சர் அவர்க க்கும் கல்வி அைமச்சுக்கும் 
ேதசிய ாீதியிேல மிக ம் ெதளிவான ஒ  பார்ைவ இ க்க 
ேவண் ம் என்  இந்த இடத்திேல நான் ஆேலாசைன 
கூ கின்ேறன்.    

இம் ைற குறித்த ேநர் கப்பாீட்ைசக்காக அைழக்கப் 
பட் க்கின்றவர்கள் எல்ேலா ேம ேபா மான ள்ளிகைளப் 
ெபற்றி க்கின்றார்கள். ள்ளிகளின் அ ப்பைடயில் 
கிட்டத்தட்ட 0.1, 0.2 என்ற சிறிய வித்தியாசத்தில்தான் 
அவர்க ைடய ெதாி கள் சிறிதள  கூ க்குைறந்தி க் 
கின்ற .  ஆனால், அவர்கள் எல்ேலா ேம பாடசாைலக்குச் 
ெசன்  கல்வி கற்பிப்பதற்கு அல்ல  கல்வியியற் 
கல் ாிக க்குச் ெசன்  அவர்க ைடய பயிற்சிகைளத் 
ெதாடர்வதற்குத் தகுதியானவர்கள்.   

கடந்த காலத்திேல எங்க ைடய மாவட்டம் த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ட . அதன் வ க்கள் இன்ன ம் மாறாத ஒ  
நிைலயிேல, கல்வித்தாகத் டன் இ க்கின்ற அந்த மக்களின் 
அதாவ  மாவட்டத்தி ள்ள மக்கள் அைனவாின ம் இந்தக் 
குைற தீர்க்கப்படேவண் ெமன்  நான் உங்களிடத்திேல 
இந்தப் பிேரரைண டாக விண்ணப்பம் ெசய்கின்ேறன்.  
ெகளரவ கல்வியைமச்சர் அவர்கேள, உங்க க்கு இைவ பற்றி 
நன்றாகத் ெதாி ம். எனேவ, அந்தப் பிரேதசங்களில் 
இடம்ெபற்ற குறிப்பிட்ட விடயத்திேல நீங்கள் அதிக 
அக்கைறெகாண்  ேநர் கப்பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்பட்ட 
வர்கைள நீண்டகாலம் காத்தி க்க ைவக்காமல், ஏதாவ  ஒ  
வைகயில் ெதாழில்ாீதியாக அவர்க க்கு நல்ல 
எதிர்காலத்திைன வழங்கி,  அவர்க ைடய எதிர்பார்ப் கைள 
நிைறேவற்றிக்ெகா ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைகேயா   
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   
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(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු 

අධ්යාපන අමාත්යතුමාත් ෙම් ෙමොෙහොතට සහභාගි වී සිටින නිසා, 
අද ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා විසින් විද්යා පීඨ සිසුන් බඳවා 
ගැනීම පිළිබඳව ෙගන එන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධව අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න මට අහඹු ෙලස 
අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාවට කිට්ටුෙවන්ම යන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාරණාවක් ෙනොවුණත්, විද්යා පීඨ ගුරුවරුන් බඳවාගැනීම 
පිළිබඳව මටත් ඇතිවූ ගැටලුවක් සම්බන්ධෙයන් අදහසක් 
දක්වන්නටයි මා සූදානම් වන්ෙන්. මීට ඉහත දිනක "ගරු 
අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශ්න" අවස්ථාෙව්දීත් මා ෙම් පිළිබඳව 
ගරු අගමැතිතුමාෙගන් විමසීමක් කළා; ෙම් කාරණය ගැන මතක් 
කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙකොපමණ 
පමාණයක් ගුරුවරුන් සිටියත්, ෙම් රෙට් දරුවන්ට සාෙප්ක්ෂව 
සිටිය යුතු ගුරුවරුන් සංඛ්යාත්මකව සිටියත්, අෙප් රෙට් වැදගත්ම 
විෂයයන් කීපය වන විද්යාව, ගණිතය ආදි අවශ්යම විෂයයන් 
සම්බන්ධව දැනුවත් වූ, පුහුණු වූ ගුරුවරුන්ෙග් අඩුවක් හැම 
පාසලකම පාෙහේ තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද කමයක් හැටියට 
තිෙබන්ෙන්, උපාධිධාරි ගුරුවරුන් බඳවාගැනීමයි. මා එදා මතක් 
කෙළේත්, ඉස්මතු කෙළේත් එහි තිෙබන ගැටලුවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. පාසල්වල ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන්ම කියන 
විධියට, විද්යා උපාධිධාරි ගුරුවරුන් බඳවාෙගන පාසලකට ෙයොමු 
කළ විට දරුවන්ට ඉගැන්වීමට ඔවුන්ට තිෙබන දැනුවත්භාවය 
විද්යා පීඨ ශිෂ්යයකුට, විද්යා පීඨ ගුරුවරයකුට තරම් නැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, මීට ෙපර තිබුෙණ් 
trained teachersලා බඳවාගැනීමයි කියා. ෙම් රෙට් training 
schools ෙබොෙහොමයක් තිබුණා. ෙබොෙහෝ දුරට ඒවා තමයි අද විද්යා 
පීඨ හැටියට පරිවර්තනය කර තිෙබන්ෙන්.  

මා ගරු ඇමතිතුමාට මතක් කරන්ෙන්, ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන ගැටලුව තවදුරටත් ගැටලුවක් 
ෙනොවන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියායි. ෙමොකද, අප කවුරුත් 
හදපු ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව මඟින් කාටවත් අසාධාරණයක් විය 
යුතු නැහැ. මම එය එක ෙහළා කියා සිටිනවා. ඊටත් එහා ගිහින් 
තමයි විද්යා පීඨ ගුරුවරුන් බඳවාගැනීම පිළිබඳව මා මතක් 
කරන්ෙන්. එදා අධ්යාපන ඇමතිතුමා හැටියට හිටපු ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා තමයි විද්යා පීඨ ආරම්භ කෙළේ. එය ඉතාම දුර 
දක්නා කටයුත්තක්. උපාධි ගුරුවරුන් නරකයි කියන එක 
ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්.  

උපාධි ගුරුවරුන් පැමිෙණනවාට වඩා, විද්යා පීඨයකින් ගුරු 
පුහුණුව ලබාගත් ගුරුවරුන් පාසල්වලට පැමිණීම දරුවන්ට 
අධ්යාපනය ලබා ගන්න ෙලොකු රුකුලක් ෙවනවා කියන එක 
කවුරුත් දන්නා කාරණාවක්. විශ්වවිද්යාලෙයන් පිට ෙවලා, සමහර 
විට අවුරුදු පහ හයක් ෙගදර ඉඳලා, ගුරුවරයකු හැටියට පත් ෙවලා 
එන අයකුට වඩා වැඩි ෙසේවයක්, දරුවන්ෙග් මානසික තත්ත්වය, 
දරුවන් හා සම්බන්ධ විවිධ පැති, ගුරුවරුන් හැටියට දරුවන්ට 
උගන්වන කමෙව්ද ආදිය පිළිබඳව ගුරු පුහුණුවක් ලබා විද්යා පීඨ 
ගුරුවරයකු හැටියට පාසල්වලට එන ගුරුවරුන්ෙගන් දරුවන්ට 
ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් කියන එක අද සිටින විදුහල්පතිවරුන් 
පවා දරන මතයක්.  

උපාධිධාරින් අතරින් ෙනොව, විද්යාව, ගණිතය ආදි විෂයයන්ට 
ඉතා ෙහොඳ පුහුණු ගුරුවරුන් වැඩිවැඩිෙයන් පත් කරගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන් විද්යා පීඨවලින්ය කියන එක අපටත් ෙත්රුම් ගිහින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙම් 
ෙයෝජනාව අස්ෙසේ ෙම් අදහසත් ඉදිරිපත් කරමින් මා ගරු 
ඇමතිතුමාට කියන්ෙන්, දරුවන්ට සාෙප්ක්ෂව ගුරුවරුන් වැඩියි 
කියන මතෙය් ෙනො ඉඳ හැකියාවක් තිෙබනවා නම්, ෙම් රට 
ෙලෝකයට එකතු කරන්න, ෙම් රට ෙලෝකයත් එක්ක දියුණු 
කරන්න, ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් සමඟ ඉන්න පුළුවන් 
බුද්ධිමතුන්ෙග් රටක් හැටියට ෙම් රට පත් කරන්න විද්යා පීඨ 
තවතවත් දියුණු කරලා විද්යා පීඨවලින් ෙම් ඉතාම දියුණු විෂයයන් 
වැඩි වශෙයන් හදාරන ගුරුවරුන් ෙම් රටට බිහි කරන්න 
කමෙව්දයක් ෙගෙනන්න කියන එකයි. මා දකින හැටියට මෙග් 
මතය එයයි. ඒ බව විෙශේෂෙයන් මතක් කරමින්, ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීමට අවශ්ය නම් 

ගරු මන්තීවරුන්ට අවස්ථාව තිෙබනවා. එෙසේ ෙනොමැති නම් ගරු 
අමාත්යතුමාට පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා ආරාධනා කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට විනාඩි 3ක වාෙග් කාලයක් 

ලබා ෙදන්නම්. 

 
[අ.භා. 2.09] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා,  ෙද්ශපාලනය 

මැදිහත්වීම ෙහේතුෙකොටෙගන විනාශයට පත් වුණු ආයතන අෙප් 
රෙට් තිෙබන බව. ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව, වරාය, විදුලිබල 
මණ්ඩලය, SLTB සහ මෑත කාලෙය් SriLankan Airlines වාෙග් 
ආයතන ෙදස බැලුවාම ෙපෙනනවා, ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන තමයි ෙම් ආයතන විශාල ෙලස කඩාෙගන 
වැටිලා තිෙබන්ෙන් කියලා. නමුත් අපි හිතනවා, අපි කාටවත් 
අයිතියක් නැහැයි කියලා අධ්යාපනයට ෙද්ශපාලනය මැදිහත් කර 
ගන්නට. අපි හැම ෙදනාම එකඟතාවකට ආ යුතුව තිෙබනවා, 
අධ්යාපනය සඳහා  විෙශේෂඥතා  දැනුමක් තිෙබන, ඒ පිළිබඳව 
දක්ෂතාවන් සහ නිපුණතාවන් තිෙබන මණ්ඩල හරහා එන 
ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන්. අපි ඒ ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.  

පසු ගිය කාලය පුරාවටම අපි දැක්කා, බඳවා ගැනීම්, උසස් 
කිරීම් සහ මාරු කිරීම් ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් හරහා සිදු වී තිෙබන 
ආකාරය. ඒ නිසා අද අෙප් රෙට් ඇති වී තිෙබන ෙම් අධ්යාපනෙය් 
කඩා වැටීමට පධාන ෙහේතුවක් බවට පත් වී තිෙබනවා, අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතයට කරන ෙද්ශපාලනික මැදිහත්වීම.  

වර්තමාන ආණ්ඩුව ෙගොඩ නැ ෙඟන විට වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් 
පධාන සටන් පාඨයක් බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ් "යහ පාලනය". 
යහ පාලනය කියන එක පිළිබඳව ඒ අමාත්යවරුන් දක්වන 
උනන්දුව, දායකත්වය සහ දැන් වැඩ කටයුතු කරන ආකාරය දිහා 
බලපුවාම එතුමන්ලා එහි ෙත්රුම කුමක්ද කියන එක ෙමොන තරම් 
පමාණයකින් ෙත්රුම් ෙගන තිෙබ්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙකොෙහොමද 
සාධාරණීකරණය කරන්ෙන්, වවුනියාෙව් ඈත මඩුකන්ද 
පෙද්ශෙය් පාසලකට කම්කරු රැකියාවක් සඳහා කුරුණෑගලින් 
යවන එක?  ඇමතිතුමාට කියන්නට පුළුවන්, අපි සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ කැඳවූවා, ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට ආව අය තමයි 
බඳවා ගත්ෙත් කියලා. ඒ වාෙග් කථා අපි ඉතිහාසය පුරා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඕනෑ තරම් අහලා තිෙබනවා. ෙපෙටෝලියම් එක 
මහනුවර ෙසේවකයන්ෙගන් පිරුෙණ් ෙකොෙහොමද, ෙපෙටෝලියම් 

1815 1816 

[ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා] 
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එක කටුගම්ෙපොළ ෙසේවකයින්ෙගන් පිරුෙණ් ෙකොෙහොමද, 
විදුලිබල මණ්ඩලය මහනුවර ෙසේවකයින්ෙගන් පිරුෙණ් 
ෙකොෙහොමද, වරාය අම්පාෙර් ෙසේවකයන්ෙගන් පිරුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන ඒවා ගැන අපි ඉතිහාසෙය් ඕනෑ තරම් අහලා 
තිෙබනවා. ඒ හැම මහත්තයාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
කියපු කථාව තමයි, "අපි සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැඳවූවා, අපි බඳවා 
ගැනීම් පටිපාටිය අනුගමනය කළා, ඒ අනුව සුදුසුකම් තිෙබන අය 
බඳවා ගත්තා" කියලා. ඕක අලුත් කථාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත්, පාර්ලිෙම්න්තුව නැති කාලෙය්දීත් අපි ඕනෑ 
තරම් අහපු කථාවක්, ඒ. ෙම්ක යටින් තිෙබන ඇත්ත සත්යය 
ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මඩුකන්ද පාසලට කම්කරු 
රැකියාවන් සඳහා කුරුණෑගලින් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මා ළඟ ලිපි 
ෙල්ඛන තිෙබනවා. එතැන ෙද්ශපාලනය නැද්ද? එතැන 
ෙද්ශපාලනය තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම්, ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් ඒවා. ඒ පත්වීම හරියටම ෙදසැම්බර් මාසෙය් 30ෙවනි දා 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඇයි? ඇයි, ෙදසැම්බර් මාසෙය් 30ෙවනි දාම සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්? ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31ෙවනි දා ඒ අය වැඩ භාර 
ගන්ෙන් ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අය වැය 
ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා සම්මත කළා, 2016 ජනවාරි මාසෙය් 
01ෙවනි දා සිට රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන අයට විශාම වැටුප 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා. එම නිසා ෙම් පත්වීම් දුන්නා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙදසැම්බර් මාසෙය් 30ෙවනි දා පත්වීම් ලිපිය ලබා දීලා 
31ෙවනි දා සිට ඔවුන් වැඩ භාර ගත් බවත් ෙල්ඛන පරීක්ෂා කළාට 
පසුව ෙපනී ගියා. එම නිසා ෙම් බඳවා ගැනීම් පිළිබඳව මා විතරක් 
ෙනොෙවයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා 
කරනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් පවා අපට ෙම් කථාව 
කියමින් සිටිනවා, අද ඔවුන්ෙග් පාසලට ෙසේවකයන් පිෙරන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි 
විද්යාපීඨ පිළිබඳ පශ්නය. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
විද්යාපීඨවලට සිසුන් බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ 
කමෙව්දය ෙවනස් කරලා ෙවනත් කමෙව්දයක් ෙග්නවා නම් ඒක 
අමාත්යවරයාට තිෙබන බලතල මත  ෙහෝ අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරයාට තිෙබන බලතල මත ගැසට් එකකින් කරන්නට 
යන්න එපා. කරුණාකර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංවාදයක් 
පවත්වන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද තිෙබන නරක අත් 
දැකීමක් තමයි උපෙද්ශක කාරක සභාවක් ෙනොමැතිවීම. එෙසේ 
තිබුණා නම් ෙමවැනි පශ්න උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා 
කරන්නට තිබුණා. එෙහම නැත්නම් ඔබතුමාට තිබුණා, අධාපන 
අමාත්යවරයා විධියට විෙශේෂ පකාශයක් කරලා, ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා, ෙම් තත්ත්වය නිසා විද්යාපීඨවලට බඳවා 
ගැනීෙම් කමෙව්දය ෙවනස් කිරීෙම් අදහසක් අපට තිෙබනවා 
කියලා අෙනක් මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් අහන්නට. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කැබිනට් එකට දැම්මා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කැබිනට් එකට විතරක් ෙනොෙවයි අපටත් අදහස් තිෙබනවා. 

කැබිනට් එක ගැන අපි දන්නවා. ඔබතුමාෙග් Cabinet Paper 
එකක් එන විට අත උස්සන විධිය අපි දන්නවා.  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් වාෙග් කාරණයක් කැබිනට් එකට 

දැම්මත් වලංගුතාවක් නැහැයි කියලාද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වලංගුතාව ෙනොෙවයි පශ්න කරන්ෙන්. වලංගුතාව ෙනොෙවයි. 

ෙගොඩාක් ඒවාට වලංගුතාව ගත්තු විධිය අපි දන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාම කියන සමහර ඒවා තිෙබනවා ෙන්. Highways 
ෙවන්න පුළුවන්, වරාය ෙවන්න පුළුවන්, SriLankan Airlines 
ෙවන්න පුළුවන්, ඒවාටත් කැබිනට් අනුමැතිය තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කැබිනට් අනුමැතිෙය් ඉතිහාසය කියලා ෙදන්න එන්න එපා. වඩාත් 
ෙහොඳ ෙවනස් අදහස් තිෙබන අයටත් අවස්ථාව දීමයි. ෙම් 
ෙකෙනකුෙග් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් ෙනොවයි ෙන්. තමන්ෙග් 
ඉඩමක් ලියලා ෙදන්න යනවා නම්, තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළක් 
රාජසන්තක කරන්නට යනවා නම්, තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපන වැඩ කටයුතු පිළිබඳ පශ්නයක් නම් අපට පශ්නයක් 
නැහැ. ඒක ඕනෑ ෙදයක් කර ගන්න. නමුත් ෙම්ක රෙට් දරුවන්ෙග් 
අනාගතය පිළිබඳ පශ්නයක්. ෙමෙතක් තිබුණු බඳවා ගැනීෙම් 
කමෙව්දය ෙවනස් කිරීමක්. මම ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන්, අඩුම තරමින් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැති කාරණය ෙමයයි. එතුමා 
නිදි. තවමත් ඇහැරුෙණ් නැහැ. අෙපොස (උසස් ෙපළ) සමත් ෙවලා 
විශ්වවිද්යාලවලට බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දය ෙවනස් කරනවා නම් 
- තවමත් ඇහැරුෙණ් නැහැ - එතුමා ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා 
කැබිනට් මණ්ඩලයට දාලා ඒ කමෙව්දය ෙවනස් කරලා හරියනවාද 
කියන එක මම එතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. ඒක අෙප් 
දරුවන්ෙග් අනාගතයත් එක්ක ගැටගැහිලා තිෙබන ෙදයක්. ඒ 
නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කරන සංවාද තුළින් අෙනක් අයටත් 
අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබාදිය යුතුයි. අපට ඉතා 
ෙහොඳින් තහවුරු කරන්න පුළුවන්; ඔප්පු කරන්න පුළුවන්, තිබුණු 
කමෙව්දයට වඩා දැන් සකස් කරලා තිෙබන කමෙව්දය තුළින් 
දරුවන්ට අසාධාරණයක් සිදුවන බව. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් කරුණාකරලා 
පැරණි කමෙව්දයටම ඒ අය බඳවා ගන්නා ෙලසයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, Sectoral Oversight Committee එෙක්දී ඒ 

ගැන කථා කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමාෙග් නම කිව්ෙව් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඉදිරිෙය්දී Sectoral Oversight Committees පවත්වනවා ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් දැන් ෙම් කමෙව්දය කියාත්මක ෙවනවා ෙන්. ඒකයි 

සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ කමෙව්දයට ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් අලුෙතන් ඉදිරිපත් 

කරන්න පුළුවන් ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා පැරණි 

කමෙව්දයටම බඳවා ගැනීම් කරන්න. අලුත් කමෙව්දයක් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළාට කමක් නැහැ. ඒකට සාධාරණ ෙහේතු තිෙබනවා 
කියලා ගරු ඇමතිතුමා කියනවා නම්, ඒක ඒත්තු ගන්වන්න 
පුළුවන් වන විධියට කරුණු ෙපන්නුම් කරන්න. ඒ සඳහා 
සාකච්ඡාවක් ඕනෑ. ෙම්ක අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳ 
පශ්නයක්. තමන්ට බලය ලැබුණාම තමන්ෙග් ඕනෑ ෙකෙනක් 
ඕනෑම තැනක පුරප්පාඩුවකට පුරවා ගැනීම සඳහා තීන්දු තීරණ 
ගැනීෙම් කමෙව්දය කිසිෙසේත්ම අනුමත ෙනොකළ යුතු කමෙව්දයක් 
හැටියට තමයි අපි සලකන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට පිළිතුරු කථාව, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.15] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට වැඩිපුර කාලය ලබා 

ෙදන්න. ෙමොකද, මට පශ්න ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. මම ඒවාට 
උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පළමුෙවන්ම කිව යුතු 
කාරණයක් තිෙබනවා. ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ෙචෝදනා 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා, නිහතමානී ෙවන්න කියලාත් කිව්වා. 
මම අධ්යාපන ඇමතිවරයා විධියට නම් නිහතමානීයි. ඒ වාෙග්ම 
මන්තීවරු විධියටත් නිහතමානීව පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. අපි 
මහජන ඡන්දෙයන් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. මහ ජනතාව ලක්ෂ 3ක් 
විතර මනාප ලබා දී තිෙබන්ෙන් අපි නිහතමානී නිසායි. ඒ නිසා 
ඔබතුමාත් නිහතමානී විධියට ඒ පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. 

හැම එකකටම ෙද්ශපාලනය තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා 
අමාත්යාංශ කරද්දී වැව් කපන ෙකොට, ඒ වැව් කපන්න ෙටන්ඩර් 
ලබා ෙදන කාර්යෙය්දීත් ෙද්ශපාලනය තිබුණා.  කන ෙබොන එෙක් 
ඉඳලා හැම ෙද්කම ෙද්ශපාලනය තමයි තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, එකම 
ෙද් තමයි අපි අධ්යාපනය තුළට ඒ විධියට ෙද්ශපාලනය 
ෙගනැල්ලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනෙය් වැදගත්ම 
තැන්වලට අපි ෙද්ශපාලනය ෙගනැල්ලා නැහැ. ෙමතුමන්ලාෙග් 

කථාවලදී දිගින් දිගටම කියැවුණා, පැරණි කමෙව්දයම කියාත්මක 
කරන්න කියලා. පැරණි කමෙව්දයටම ෙග්න්න, ෙග්න්න, ෙග්න්න 
කියලා ෙම් මන්තීතුමන්ලා ෙදෙපොළම, තුන්ෙගොල්ලම දිගින් 
දිගටම කිව්වා. හැබැයි, ෙමතුමන්ලා ෙහොයලා බැලුෙව් නැහැ, 
ෙමොකක්ද ෙම් පැරණි කමෙව්දය කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවාද පැරණි 
කමෙව්දය ෙකොෙහොමද කියාත්මක වුෙණ් කියලා? මම ෙම් 
කාරණය තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම රෙට් 
ජනතාව දැනගන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
පැරණි කමෙව්දය තමයි අධ්යාපන ඇමතිවරයා නිලධාරින්ට එන්න 
කියනවා. ෙකොළ කෑල්ලක් ෙග්න්න කියනවා. කියනවා,  විද්යාපීඨ 
පත්වීම් ටික. ෙල්කම්වරයාට, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්ට එන්න 
කියනවා,  "ෙමොනරාගලට 100ක් දාන්න. ෙමොනවාද තිෙබන 
විෂයමාලා? විද්යාවට ෙමච්චරයි, එතැනට 100ක් දාන්න. ෙමච්චර 
දාන්න, ෙමතැනට ෙමෙහම දාන්න, ෙකොළඹ දිස්තික්කයට 
ෙමච්චර දාන්න, ගාල්ලට ෙමච්චරක් දාන්න, කුරුණෑගලට 
ෙමච්චරක් දාන්න, ෙහෝමාගමින් ෙමච්චර ගන්න" කියලා 
කියනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක තමයි පැරණි 
කමෙව්දය. මම ෙම්ක සක් සුදක් ෙසේ කියන්ෙන්. ගැසට් පතවල 
තිබුණාට, ෙවනත් පැරණි කමෙව්දයක් තිබුෙණ් නැහැ. අන්න ඒක 
තමයි පැරණි කමෙව්දය. ෙවන කමයක් තිබුෙණ් නැහැ.  

හිටපු ඇමතිවරයා අද හිටියා නම් මම කියනවා. 
නිලධාරින්ෙගන් අහලා බලන්න. දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
ඉන්ෙන් මම පත් කළ නිලධාරින් ෙනොෙවයි.  ෙමතැන ඉන්ෙන් 
පැරණි කමෙව්දය කියාත්මක ෙවන ෙකොට අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
නිලධාරින්මයි. අපි ඒ කවුරුවත් ෙවනස් කරලා නැහැ. ඕනෑ නම් 
අහලා බලන්න, ෙකොෙහොමද ඒ කාලෙය් පත්වීම් දුන්ෙන් කියලා. 
අපි හරියට කරන්න ගියාම අපි 'ෙමෝඩ චූන්' කියලා හිතනවා. දැන් 
අපි ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? අපි කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
හැම එකක්ම නිවැරදි කමෙව්දවලට හදමින් යන එකයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි නිදහස් අධ්යාපනෙයන් 
අධ්යාපනය ලැබූ නිසා, විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා ආපු නිසා තමයි 
අපට කැක්කුම තිෙබන්ෙන්. නිදහස් අධ්යාපනය ගැන කථා කරලා 
නිකම් වචනවලට විතරක් සීමා ෙවලා හරියන්ෙන් නැහැ. ඒවා 
කියාත්මක කරන්න නම් අපි ඒවාට සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. 
කවුරු හරි බැලුවාද, පැරණි කමෙව්දය යටෙත් ෙමොනවාද කරන්න 
යන්ෙන් කියලා. දැන් බලන්න, හද්දා පිටිසර ලග්ගල, ඒ වාෙග්ම 
තිකුණාමලය වෙග් ඈත දුෂ්කර පළාත්වල පාසල්වල ගුරුවරු 
ඉන්නවාද කියලා. ඒවාට ෙකොච්චර ගුරුවරු දැම්මත් රැඳිලා 
ඉන්නවාද?  ඒ පළාත්වල පාසල්වලට ෙකොච්චර දැම්මත් ඒ මිනිස්සු 
පළාත් සභාවල ඉන්න ෙද්ශපාලනඥයන්ට කියලා මාරුව 
හදාෙගන නගරවල පාසල්වලට එන්ෙන් නැද්ද? සියලුම අය 
මාරුව හදාෙගන එනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් පැරණි කමෙව්දය කියාත්මක වුණත්, ඒක 
සාර්ථක වුණාද? සාර්ථක වුණා නම් දුෂ්කර පළාත්වල පාසල්වලට 
දාපු අය ඒවාෙය් ඉන්න එපා යැ. අනුරාධපුරය, පුත්තලම, 
ආනමඩුව, ඒ වාෙග්ම ෙනලුව, හිනිඳුම වාෙග් පෙද්ශවල, 
 ජනාධිපතිතුමා ඉන්න ෙපොෙළොන්නරුව වාෙග් පෙද්ශවල 
පාසල්වල ගුරුවරු නැහැ. සියලුම අය ෙකොෙහොම ෙහෝ පධාන 
නගරවල තිෙබන පාසල්වලට එනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මම කියනවා, පැරණි කමය ඉතාම 
වැරදි, දූෂිත කමෙව්දයක් කියලා. මම වග කීෙමන් ඒ කාරණය 
කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විද්යාපීඨවලට සිසුන් බඳවා 
ගැනීෙම්දී ෙද්ශපාලනය මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවාය කියා ගරු 
බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා. මම අවංකව, ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව එක කාරණයක් කියන්නම්. ගුරුවරු පත් කිරීෙම්දී ෙහෝ 
විද්යාපීඨවලට ගුරු සිසුන් බඳවා ගැනීෙම්දී අප කිසිම ආකාරයකින් 
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ෙද්ශපාලනය මැදිහත් කර නැහැ. එෙහම වුණා නම් ඒක පාපයක්. 
ෙමොකද, ඒ අය තමයි ෙම් රෙට්ම අනාගතය හදන්ෙන්. ඒ නිසා මම 
ඒ කාරණය කියන්නම ඕනෑ. හැම එකකටම ෙද්ශපාලනෙය් 
මැදිහත්වීම තිෙබනවා. නැත්ෙත් නැහැ. නමුත්, ෙම් ෙද්වල්වලට 
අප එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ජනසවිය යටෙත් ගුරු පත්වීම් 
ෙදනවාටත් මම විරුද්ධයි. ඒකත් මම කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැනට කියාත්මක වන ෙම් 
පැරණි කමය වැරදියි. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. හිටපු 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා එතුමාට හිතුණු විධියට මහරගමට එක 
වෙරක වාණිජ විෂයය සඳහා ළමයින් 400ක් ගත්තා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙහෝමාගම විද්යාපීඨයට.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්, ෙහෝමාගම විද්යාපීඨයට. "එෙහම ගත්ෙත් ඇයි?" කියා මම 

එතුමාෙගන් ඇහුවා. ඒ වතාෙව් "ඒ" සාමාර්ථ තුනක් ගත්ත අය වැඩි 
වුණා ලු. එතෙකොට ලංකාෙව්ම වාණිජ විෂයය සඳහා පුරප්පාඩු 
තිබිලා තිෙබන්ෙන් 50යි. නමුත්, 400ක් අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද ෙම් කමෙව්දය? පුරප්පාඩු අනුව ෙනොෙවයිද, ෙම් අය 
බඳවා ගන්ෙන්? අන්න එෙහමයි කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. 
"එතැනින් එහාට ගන්න එපා, නිර්ණායක මත, ඒ ඒ විෂයයන්ට 
ඇති වන පුරප්පාඩු අනුව විතරයි අප ෙමතැනින් එහාට 
විද්යාපීඨවලට බඳවා ගන්ෙන්" කියා ඉන් පසුව මම කිව්වා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳ මෙග් වාර්තාව 
දැන් ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා විසින් සඳහන් කරන 
ආකාරයට ඉහත සඳහන් ආකාරෙය් කිසිදු අසාධාරණයක් සිදු වී 
ෙනොමැත. දිවයින පුරා පිහිටි ජාතික අධ්යාපන විද්යාපීඨ 19කට ගුරු 
අධ්යාපනය පිළිබඳව පූර්ව ෙසේවා වෘත්තීය පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා 
අෙපොස (උසස ් ෙපළ) සමත් සිසුන් වාර්ෂිකව ජාතික හා දුෂ්කර 
පදනමින් බඳවා ගනු ලැබීය. එය ජාතික පදනමට අයත් දිස්තික්ක 
අට -ෙකොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, ගාල්ල, මාතර, 
කුරුණෑගල, කෑගල්ල- හා දුෂ්කර දිස්තික්ක 17ක් සඳහා එක් එක් 
දිස්තික්කෙයන් ඒ ඒ මාධ්යෙයන් අෙපොස (උසස් ෙපළ) විභාගයට 
ෙපනී සිටි ශිෂ්ය ගහනයට සමානුපාතික වන පරිදි සෑම 
පාඨමාලාවකටම ඒ ඒ දිස්තික්කෙයන් බඳවා ගන්නා සංඛ්යාව 
තීරණය කර ඇත. ඉන් පසු 2014 වර්ෂෙය්දී ශික්ෂණලාභීන් බඳවා 
ගන්නා ලද්ෙද් දිස්තික් පදනම මූලික කරෙගනය. පුහුණු කාල 
සීමාව අවසන් කර ෙමම ගුරු සිසුන්ට පත්වීම් ලබාදීෙම්දී දුෂ්කර 
පාසල්වලට ස්ථානගත කළද, ඔවුන් විවිධ ෙහේතු දක්වමින් සහ 
ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් මත නැවතත් තම පදිංචි පෙද්ශයට ෙහෝ 
නගරාසන්න පාසල් ෙවත ස්ථාන මාරු ලබාගැනීම බහුලව සිදු විය. 
උදාහරණයක් ෙලස ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ෙනළුව, තවලම, 
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ෙසේරුවාවිල, ෙගෝමරන්කඩවල, 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ගිරිබාව, උඩුබද්දාව, මාතෙල් 
දිස්තික්කෙය් ලග්ගල, පල්ෙලගම වැනි අතිදුෂ්කර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සඳහා පත්වීම් ලබාදීෙම්දී ෙමම තත්ත්වය 
බරපතළ ෙලස බලපා ඇත.  ඒ අනුව එවැනි දුෂ්කර පළාත්වල 
පිහිටි පාසල්වල දීර්ඝ කාලීනව පවතින පුරප්පාඩු ෙහේතුෙවන් එම 
පාසල්වල ඉෙගනුම ලබන දරුවන්ට මහත් අසාධාරණයක් සිදු වන 
බව ඔබ සැම ද දන්නා කරුණක් ෙව්. ඉහත බඳවා ගැනීෙම් කම 
තුළින් දිවයිෙන් ගුරු පුරප්පාඩු සත්ය වශෙයන්ම ආවරණය ෙනොවූ 
ෙහයින් නව රජය පත්වීමත් සමඟ සැමට සම අධ්යාපන අයිතීන් 
ලබා දීෙම් අරමුණින් ෙමවර ජාතික අධ්යාපන විද්යා පීඨවලට 
ශික්ෂණලාභින් බඳවා ගැනීෙම්දී පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 

මට්ටමින් 2018 වර්ෂෙය්දී විශාම යනු ලබන ගුරු සංඛ්යාව පදනම් 
කර ෙගන බඳවා ගැනීම සිදු කරන ලදි. ඒ කියන්ෙන් තවම ෙම් 
දවස් ෙවනෙකොටත් එම කටයුත්ත ඉවර නැහැ. ඇත්තටම ෙම් 
process එක සිදු ෙවමින් පවතිනවා.  

ෙමහිදී එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල පවතින ගුරු 
හිඟය වැළැක්වීෙම් අරමුණින් එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙයන්ම වසර තුනක ස්ථිර පදිංචිය සහිත අයදුම්කරුවන් 
ලබා ගත් Z-score අගය සහ කුසලතා මට්ටෙම් අනුපිළිෙවළ අනුව 
ෙතෝරා ගැනීම සිදු කරන ලදී. එෙසේම පමාණවත් අයදුම්කරුවන් 
සංඛ්යාවක් ෙනොසිටි අවස්ථාවලදී යාබද පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවලින් වැඩි Z-score අගයක් ලබා ගත් 
අයදුම්කරුවන්ෙගන් ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කර ඇත. 
එෙසේම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලින් වැඩි Z-score අගයක් 
ලබා ගත්, එෙහත් පුරප්පාඩු ෙනොමැතිවීම නිසා ඇතුළත්වීමට 
ෙනොහැකි වූ, දිස්තික්ක මට්ටමින් වැඩි Z-score අගයක් ලබා ගත් 
අයදුම්කරුවන්ට ද අවස්ථාවක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් 
සියලුම අයදුම්කරුවන්ට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට වග බලා 
ගන්නා ලදී. 

ඒ කියන්ෙන් ෙම් දවස්වලත් එම කටයුත්ත සිදු ෙවමින් 
පවතිනවා. "අපි අහු ෙවලා නැහැ, අපි අහු ෙවලා නැහැ" කියමින් 
කෑ ගැසුවාට තවම එම කටයුතු ඉවර කරලා නැහැ.  

එෙමන්ම, ඇතැම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල දුෂ්කරතා 
මැද ඉෙගන ගත් අෙපොස (උසස් ෙපළ) සමත් හා සාමාන්ය Z-score 
අගයන් ලබා ෙගන විද්යා පීඨවලට  ෙතෝරා ගන්නා ලද 
ශික්ෂණලාභින් සඳහා අදාළ පාඨමාලාව තුළින් විධිමත් පුහුණුවක් 
ලබා ෙදනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ කියන්ෙන් ඒක 
සාමාන්යෙයන් විශ්වවිද්යාලවලට ගනිද්දීත් සිදු ෙවනවා. ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙයන් ෛවද්ය පීඨයට ෙතෝරා ගනිද්දී සමහර ෙව්ලාවට 
ෙකොළඹ Z-score අගය ඉහළ වුණත්, ෙමොනරාගලින් ගනිද්දී ඒක 
ටිකක් අඩු ෙවන්න පුළුවන්. ෙමතැනදීත් ෙලොකු උච්චාවචනයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. යම් පරාසයක් තුළ ඉහළ හා පහළ යෑම ෙවනවා. 
නමුත් ඒ විෂයයන් තුනක් කිරීෙම්දීයි. දැන් ෙමතැනදී අවුරුදු තුනක් 
එක විෂයයක් පිළිබඳව ෙහොඳ විධිමත් පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා. 
එෙසේ ලබා දීෙමන් අපි ෙම් පරාසය එකම මට්ටමට ෙගෙනනවා, ඒ 
එක විෂයය පිළිබඳව. අපෙග් පරමාර්ථය ඒකයි. ඒ නිසා ෙමතැනදී 
එෙහම පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා පාසල්වල ඉෙගනුම 
ලබන වැඩි Z-score අගයන්ෙගන් විද්යා පීඨවලට  ෙත්රී ඇති 
ශික්ෂණලාභින්ෙග් පවීණතා මට්ටම සම මට්ටමට ෙගන ඒම සඳහා 
වැඩ කරනවා.  

ෙමෙසේ ඈත දුෂ්කර ගම්මානවලින් ෙතෝරා ගන්නා ලද 
ශික්ෂණලාභින්ට විෙශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් ජාතික අධ්යාපන 
ආයතනෙයන් හා විද්යා පීඨ මඟින් කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර 
ඇත. ඒ අනුව දුෂ්කර පළාත්වල දරුවන්ට තම ඉෙගනුම් කටයුතු 
නිසි පරිදි ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්ය ගුරු සම්පත ලබා දීෙම් අරමුණ 
ෙපරදැරිව ෙමවර ඒ ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සහ 
දිස්තික් මට්ටමින් වැඩි Z-score අගයක් ලබා ඇති ශික්ෂණලාභින් 
වැඩි සංඛ්යාවක් විද්යා පීඨ සඳහා ඇතුළත් කර ගැනීමට කටයුතු 
කර ඇති බව සඳහන් කිරීමට කැමැත්ෙතමි. ඒ අනුව ෙමම නව 
බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දය තුළින් අසාධාරණයක් සිදු ෙනොවන අතර 
ශී ලංකාෙව් ගුරු ඌනතාව සපුරා ගැනීම සඳහා කියාත්මක කරන 
ෙමම වැඩසටහන කාලීන වශෙයන් ඉතා වැදගත් අවශ්යතාවක්ය 
කියා මා කියනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ. 
කමයක් ෙවනස් කරද්දී ඔක්ෙකෝම ගහනවා. ෙකෝටි ගණනක් 
ෙහොරකම් කර කර හිටපු පාසල් දරුවන්ෙග් නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා 
දීෙම් කමය අපි ෙවනස් කරද්දී, ඔක්ෙකෝම අපට ගැහුවා. අපි ඒකට 
මුහුණ දුන්නා. නමුත් දැන් විශාල මුදල් පමාණයක් ඉතුරු කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අවුරුද්ෙද් ඉඳලා ෙවෙළඳ 
ව්යාපාරිකයන්ටත් ආදායමක් ලැබුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලනෙයන් ඔක්ෙකෝම පත්වීම් 
පිෙරව්වා. දැන් අපට කියනවා, අපි ෙද්ශපාලනෙයන් පත්වීම් 
ෙදනවා කියා. නැහැ. අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් ලවා 
විධිමත් ෙලස පරීක්ෂාවට ලක් කරලා, ඊට පසුව අධ්යාපන 
පරිපාලන ෙසේවෙය් පශ්නයක් ආවාම අපි ආපසු අතිෙර්ක ෙජ්යෂ්ඨ 
සහකාර ෙල්කම්වරෙයකුටත් දුන්නා, ඔක්ෙකෝම personal files 
check කරන්නය කියා. එදා ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂෙය් අයට 
පත්වීම් දුන්නා වාෙග් අද අපි යූඇන්පීකාරයන්ට පත්වීම් ෙදන්න 
ඕනෑ නැහැ. අපි එෙහම කරන්ෙන්, ෙද්ශපාලනෙයන් කාට ෙහෝ 
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා නම් විතරයි. එතෙකොට ෙම් 
ෙචෝදනා කරන්ෙන් නිකම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි කියන්න 
ඕනෑ, ඇයි අපි විදුහල්පති විභාගය පවත්වා හාරදහස් ගණනක් 
ගත්ෙත් කියා. අපටත් තිබුණා ෙන්, ෙද්ශපාලනෙයන් ඒ පුරප්පාඩු 
පුරවන්න. පසු ගිය කාලෙය් අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් 
පුරප්පාඩු පිෙරව්ෙව් නැහැ. අපි බලයට පැමිණි ගමන් ෙරොත්ත 
පිටින් 852කට විභාගය පවත්වන්ෙන් ඇයි? විභාගය මැයි මාසෙය් 
පවත්වනවා. අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවයට 852ක් කවදාවත් 
අරෙගන නැහැ. ෙම් 852 පැමිණි ගමන් අධ්යාපන පරිපාලන 
ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු ටික පි රෙවනවා. එතෙකොට අපි දන්ෙන් නැහැ, 
ඒ තුළ ෙජ්වීපී අය ඉන්නවාද, යූඇන්පී අය ඉන්නවාද, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් අය ඉන්නවාද කියා. ෙමොකක් හරි කමෙව්දයකට 
තමයි ෙම් අරෙගන යන්න හදන්ෙන්. ෙම් පශ්නයත් එෙහමයි. මම 
විපක්ෂෙය් සිටි කාලෙය්දීත් දශකයකට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ 
ඉඳන් ෙම් ගැටලුව අපි දැක්කා. ෙම් ගැටලුවට විසඳුම් ෙදන්න බැහැ, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

දැන් බලන්න, මම ෙමතැනට පැමිණියාම මන්තීවරු කී 
ෙදෙනක් කියනවාද, "ඇමතිතුමනි, අපට ගුරුවරු නැහැ. අෙප් 
පෙද්ශවලට ගුරුවරු එවන්ෙන් නැහැ" කියලා?  ජාතික පාසල්වල 
අතිරික්ත ගුරුවරු ඉන්නවා. මම කිව්වා, ෙම් අතිරික්ත ගුරුවරු 
ඔක්ෙකෝම පළාත් සභාවලට මුදා හරින්නම්  කියලා. නමුත් සමහර  
පළාත් සභා ඒ ගුරුවරු ගන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුවට ඒ ෙගොල්ලන් 
අලුෙතන් ගුරුවරු බඳවා ගන්න යනවා. මම කිව්වා, ඒක ජාතික 
අපරාධයක් කියලා.  ඒ නිසා අපි දැන් ගුරු මාරු පතිපත්තියක් 
හදන්නයි යන්ෙන්, ජාතික පාසල් සහ පළාත් සභා පාසල් එකතු 
ෙවලා. ෙහට අපි ඒ ෙයෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
කරනවා. ෙම් පතිපත්තිය අපි සම්මත කරනවා. අධ්යාපනඥෙයෝ 
ඔක්ෙකෝම අපි ෙම් සඳහා සහාය කර ගන්නවා.  

බලන්න, ජාතික අධ්යාපන ආයතනෙය් boardsවලට අපි පත් 
කර තිෙබන අය? ඒ යූඑන්පී අයද, එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලනයට 
සම්බන්ධ අයද? ෙම් තැන්වල හැම පක්ෂයකම අය ඉන්නවා. 
පසිද්ධිෙය් ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දීපු අය පවා එතැන ඉන්නවා. ෙම් 
ඔබතුමන්ලා ෙවනුෙවන් පසිද්ධිෙය් ෙපනී සිටි අය.  කිසිම 
ෙකෙනකුට විෙශේෂත්වයක් කරන්න අපට ඕනෑ නැහැ. අපට 
සැඟවුණු න්යාය පතයක් නැහැ. අවංකවම අපට ඕනෑ කරන්ෙන් 
ෙම් අංශය ෙගොඩ දමන්නයි. ඇරිස්ෙටෝටල් කියන දාර්ශනිකයා 
කිව්වා වාෙග්, අධ්යාපනෙය්දී වැරැද්දක් කෙළොත් එෙහම ෙවන 
ෙදයක් වාෙග් ෙනොෙවයි. ෛවද්යවරෙයකු වැරැද්දක් කෙළොත්, 
ෙහට ඒක හඳුනාගන්න පුළුවන්. ඉංජිෙන්රුෙවක් වැරැද්දක් 
කෙළොත්, ෙහට  ඒක හඳුනාගන්න පුළුවන්. හැබැයි, අධ්යාපනෙය්දී 
වැරැද්දක් කෙළොත්, ඒක හඳුනාගන්න ෙවන්ෙන් තව 
පරම්පරාවකදී. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ඕනෑම 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, ඕනෑම ෙවලාවක අෙප් අමාත්යාංශයට 
එන්න කියලා. අපි පක්ෂ ෙභ්ද බලන්ෙන් නැහැ. නිලධාරින් 
ඔක්ෙකෝම ෙගනැල්ලා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්, 
''ෙමන්න  අෙප්  නිලධාරින්'' කියලා. අපි කවදාවත් එක එක ෙභ්ද 
සලකා ෙනොෙවයි වැඩ කරන්ෙන්.  

බලන්න, ෙවනදා ආණ්ඩු මාරු ෙවද්දී නිලධාරින් ෙකොච්චර 
පිරිසක් මාරු කරනවාද කියලා? අපි යම්   නිලධාරිෙයකු මාරු කළා 
නම්  මාරු කෙළේ හරියට වැඩ  කෙළේ නැත්නම් පමණයි. ඒ නිසා 
අපි ෙම් හැම එකක්ම කරලා තිෙබන්ෙන් ෙහොඳටයි.  අපි ෙම් හැම 
එකක්ම කරලා තිෙබන්ෙන් අධ්යාපනඥෙයෝ හැමෙදනා එක්කම 
කථා කරලා, ෙම් පශ්නවලට ස්ථිරසාර විසඳුම් ෙසොයා ගැනීෙම් 
අරමුණින් මිස,  ෙවන ෙද්ශපාලන වුවමනාවකින් ෙහෝ ෙවන 
කාටවත් අසාධාරණයක් කරන්න ෙනොෙවයි.    

අද එක මන්තීතුෙමක් කිව්වා, "ගුරුවරුන්ෙග් අඩුවක් 
තිෙබනවා"ය කියලා. ඒක ඇත්ත. මම ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි, 
අපි ෙම් වනෙකොට ගුරුවරු පන්දහස් ගණනක් බඳවා ගන්න පළාත් 
සභාවත් එක්ක එකතු ෙවලා සියලුම පුරප්පාඩුවල ලැයිස්තුවක්  
හදමින් යනවා. ෙමොකද,  විද්යාපීඨවලින් අරෙගන ගුරු පුරප්පාඩු 
පිරවීෙම්දී කාලයක් ගතවනවා. විද්යාපීඨවලට ගන්න අයට 
උගන්වලා, පුහුණු කරලා අවුරුදු තුනකට පසුව තමයි ඒ 
ෙගොල්ලන් පාසල්වලට ෙයොමු කරන්න අපට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
එතෙකොට අවුරුදු තුනකින් ඇතිවන පුරප්පාඩු - vacancies - අනුව 
තමයි ඒ ෙගොල්ලන් දීප ව්යාප්ත මට්ටමින් බඳවාගන්ෙන්. අපි ෙහට
-අනිද්දා වනෙකොට ඔය කියන පුරප්පාඩුවලට ගුරුවරු පන්දහස් 
ගණනක් බඳවා ගන්නවා. අපට තව ගුරුවරු දසදහසක් පමණ 
බඳවා ගන්න තිෙබනවා. හැබැයි, ඔවුන් බඳවා ගන්ෙන් එක එක 
චින්තන මත ෙනොෙවයි. හැම තැනම තිෙබන ගුරු පුරප්පාඩු ෙසොයා 
ෙගන, ඊට අදාළ නිර්ණායක මත තමයි ඔවුන් බඳවා ගන්ෙන්. 
වර්තමානෙය් ගුරු තුලනයක් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව ෙද්ශපාලනයයි. 
ෙමොකද, එක්ෙකෙනක් කිව්වාම ගුරුවරයා එක තැනකට දමනවා, 
තව ෙකෙනක් කිව්වාම තව තැනකට දමනවා. අපි බලන්ෙන් ඒ 
ෙද්ශපාලනෙයන් ගුරුවරු ඈත් කර පුළුවන් තරම් ගුරු තුලනය 
කර ෙම් ෙද්වල් හරි කමෙව්දයකට ෙගෙනන්නයි.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ගන්න බැහැ කියපු තීන්දු අපි පසු 
ගිය කාලෙය් ගත්ත බව. ෙකොළඹ පධාන පාසල් සම්බන්ධෙයන් 
ගන්න බැහැ කියපු තීරණ පසු ගිය කාලෙය් අපි ගත්තා. අපට 
ෙකොපමණ බලපෑවත්, ෙකොපමණ පශ්න තිබුණත් අපි ඒ තීන්දු 
ගත්තා. අපි ඇයි ඒ තීන්දු ගත්ෙත්? ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපට 
ඒවා පශ්නයක් වන්න පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
නමුත් අපි ඒ තීරණ ගත්ෙත් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව ෙවනුෙවන්, 
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් අනාගතය ෙවනුෙවන් කියන එක මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් වැරදි අවෙබෝධය 
තමුන්නාන්ෙසේලා තියා ගන්න එපා. ඒක වැරදියි. මම ඒක 
අවංකවම කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑම ගැටලුවක් 
 ආෙවොත්  ෙකළින්ම අපට කථා කරන්න.  

දැන් සමහර නිලධාරින්ට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔවුන් පසු ගිය 
කාලෙය් කර ෙගන ආ ව්යාපෘති දැන් ඔවුන්ට  කර ෙගන යන්න 
බැහැ, අපි නිසා. දැන් ඔවුන්ට ෙකොමිස් ගහන්න බැහැ; ෙහොරකම් 
කරන්න බැහැ. සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්ට, සමහර නිලධාරින්ට 
අපිත් එක්ක දැන් ඒ ෙසල්ලම කරන්න බැරි නිසා, සමහර විට ෙම් 
කරුණු පටලනවා; වැරදි ෙතොරතුරු ෙදනවා. ඒ නිසා ඒවාෙයන් 
පරිස්සම් වන්න කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට මම කියනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 2.30ට, 2016 මැයි මස 17 

වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 2.30க்கு பாரா மன்றம், 2016 ேம 17, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 2.30 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 17th May, 2016.  
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 



 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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