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නිවේදන: 

කථානායකතුමාශේ සහතිකය 

මුදල් වකොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

1990 සුවසැරිය පදනම පනත් වකටුම්පත: 
 

පළමුවන වර කියවන ලදී. 

අන්තර්ගත ප්රධාන කරුු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENT: 

Speaker's Certificate 
 

PERFORMANCE REPORT OF FINANCE 

COMMISSION 
 

SECTORAL OVERSIGHTCOMMITTEE 

REPORTS 
 

1990 SUWASERIYA FOUNDATION BILL: 

 Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப்புக்கள்: 

ெபொநொயகரது ெொன்றுமர 

 

நிதி ஆமைக்குழுவின் தெயலொற்றுமக அறிக்மக 
 

துமறெொர் மேற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள் 
 

1990 சுவதெொிய ேன்றம் ெட்டமூலம்: 

முதன்முமற ேதிப்பிடப்பட்டது 

ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීවම්) (සංව ෝධන) 

පනත් වකටුම්පත: 
 

පළමුවන වර කියවන ලදී. 

ක්රවමෝපය සංවර්ධන වයාපි ප පනත: 

නියම 
 

කල්තැබීශේ ශයෝජනාව: 

ධීවර ජනතාවට ශපර පැවති මිලටම ඉන්ධන 
සැපයීම 

கொைி (பரொதீனப்படுத்தல் ேீதொன ேட்டுப்பொடுகள்) 

(திருத்தம்) ெட்டமூலம்: 

முதன்முமற ேதிப்பிடப்பட்டது 

தெயல்நுணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் ெட்டம்:  

கட்டமளகள் 
 

ஒத்திமவப்புப் பிமரரமை: 

ேீனவர்களுக்கு முன்மனய விமலயில் 

எொிதபொருள் வழங்கல்   

LAND (RESTRICTIONS ON ALIENATION) 

(AMENDMENT) BILL: 

 Read the First time 
 

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT:  

Orders 
 

ADJOURNMENT MOTION: 

Provision of Fuel at Previous Price for 

Fisherfolk 
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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිවම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பொரொளுேன்றம் பி.ப. 1.00 ேைிக்குக் கூடியது. 

ெபொநொயகர்  அவர்கள்  [ேொண்புேிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமே 

வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,   

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

 
 

 

 නිවේදන 
அறிவிப்புகள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

I 
 

කථානායකතුමාවේ සහ පකය 
ெபொநொயகரது ெொன்றுமர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)                                         
ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජශආ ්ඩුක්රම 

වයවසථථාශ  9  වයවසථථාශ  ිධධිිධධාන රකාරව  018  මැි  8  

වැනි දින අධිකරණ සාිධධාන (සාශ ෝධන) සහ 2018 මැි  08 

වැනි දින දඩුඩ නීති සාග්රහය (සාශ ෝධන)  අපරාධ නක් ිධධාන 

සාග්රහය (සාශ ෝධන) සහ සිිධල් ගුවන් ශසේවා (සාශ ෝධන) 

නැමැති පනත් ශකටුේපත්වල ම’ිධසින් සහතිකය සටහන් කරන 

ලද බව දැනුේ දීමට කැමැත්ශතමි. 
 

II 
 

 

සභාප ප නාමාවලිය 
தவிெொளர் குழொம் 

CHAIRMAN’S PANEL  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිශේන්තුශ  අාක 841 වැනි සථථාවර නිශයෝගය රකාරව   

ශවනි පාර්ලිශේන්තුශ  ශදවැනි සභාවාරය තුළ ශසේවය කිරීම 

පිණිස මතු සඳහන් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවන්න් සභාපති 

නාමාවලියට ඇතුළත් කිරීමට මිධසින් නේ කර තිශබන බව 

පාර්ලිශේන්තුවට දන්වනු කැමැත්ශතමි.   

ගන් පියාකර ජයරත්න මහතා 

ගන් ලකී ජයවර්ධන මහතා 

ගන් බිමල් රත්නායක මහතා 

ගන් එඩ්වඩ් ගුණශසේකර මහතා 

ගන් ශේ.එේ. ්නන්ද කුමාරසිරි මහතා 

ගන් ක. තුශරි ශරත්නසිාහේ මහතා 

ගන් ශ හාන්  ශසේමසිාහ මහතා 

ගන් කනක ශහේරත් මහතා 

ගන් ශ ලු කුමාර් මහතා  

ගන් මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  

ගන් (වවදය) තුසිතා ිධශේමාන්න මහත්මිය  

 
මුදල් වකොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන 

වාර්තාව 
நிதி ஆமைக்குழுவின் தெயலொற்றுமக 

அறிக்மக  
PERFORMANCE REPORT OF FINANCE 

COMMISSION 
 
  

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජශආ ්ඩුක්රම 

වයවසථථාශ  48් ()) වයවසථථාව රකාරව 0189.18.18 දින සිට 

0189.80.38 දින දක්වා මුදල් ශකොමිෂන් සභාශ  කාර්ය සාධන 

වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

 

ලිපි වල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
ெேர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණා පලක මහතා (ඉඩම් සහ 

පාර්ලිවම්න්තු ප්ර පසංස්කරණ  අමාතය හා ආණ්ු  පක්ෂව   

ප්රධාන සංවිධායකතුමා)  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி ேற்றும் 

பொரொளுேன்ற ேறுெீரமேப்பு அமேச்ெரும் அரெொங்கக் 

கட்ெியின்  முதற்மகொலொெொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගන් කථානායකතුමනි  ගන් අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික 

රතිපත්ති හා ්ර්ිකක කටුතතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 018) 

වර්ෂය සඳහා මානව සේපත් සාවර්ධනය කිරීශේ ශ්රී ලාකා ජාතික 

සභාශ   වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ්ර්ිකක සාවර්ධන පිළිබඳ ්ාශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ ුතතුයැි  මම ශයෝජනා කරමි.    
 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණා පලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගන් කථානායකතුමනි  රවාහන හා සිිධල් ගුවන් ශසේවා 

අමාතයතුමා ශවනුශවන් 018) වර්ෂය සඳහා ගුවන් ශතොටුපල හා 

ගුවන් ශසේවා (ශ්රී ලාකා) සමාගශේ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 

කරමි.  

365 366 



පාර්ලිශේන්තුව 

එම වාර්තාව රවාහනය සහ සන්නිශ දනය පිළිබඳ ්ාශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ ුතතුයැි  මම ශයෝජනා 

කරමි.    
 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණා පලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගන් කථානායකතුමනි  මුදල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් නිශ දන ඉදිරිපත් කරමි. 
 

(i) සුරාබදු ්ඥාපනශත් ( 0 අධිකාරය වූ)  30(8) වගන්තිය 
යටශත් සුරාබදු සේබන්ධශයන් මුදල් හා ජනමාධය 
අමාතයවරයා ිධසින් පනවන ලදුව  018  ජනවාරි 8  දිනැති 
අාක 01 4/48 දරන  අති ිධශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පළ කරන 
ලද නිශ දනය  

 (අාක 13/018  දරන සුරාබදු නිශ දනය); 

(ii) සුරාබදු ්ඥාපනශත් ( 0 අධිකාරය වූ) 0  වගන්තිය 
යටශත් සුරාබදු සේබන්ධශයන් මුදල් හා ජනමාධය 
අමාතයවරයා ිධසින් පනවන ලදුව  018  ජනවාරි 8  දිනැති 
අාක 01 4/40 දරන අති ිධශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පළ කරන 
ලද නිශ දනය 

 (අාක 14/018  දරන සුරාබදු නිශ දනය); 

(iii) සුරාබදු ්ඥාපනශත් ( 0 අධිකාරය වූ)  0 සහ 00 වගන්ති 
යටශත්  සුරාබදු සේබන්ධශයන් මුදල් හා ජනමාධය 
අමාතයවරයා ිධසින් පනවන ලදුව  018  ජනවාරි 03 දිනැති 
අාක 01  /  දරන අති ිධශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පළ කරන ලද 
නිශ දන 

 (අාක 1 /018  සහ  1)/018  දරන සුරාබදු නිශ දන); 

 සහ 

(iv)  සුරාබදු ්ඥාපනශත් ( 0 අධිකාරය වූ) 30 වගන්තිය සමඟ 
කියිධය ුතතු 0  80  00 සහ 0  වගන්ති යටශත් සුරාබදු 
සේබන්ධශයන් මුදල් හා ජනමාධය අමාතයවරයා ිධසින් 
පනවන ලදුව  018  ශපබරවාරි 08 දිනැති අාක 01  /30 
දරන අති ිධශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පළ කරන ලද නිශ දනය 

 (අාක 19/018  දරන සුරාබදු නිශ දනය) 

එම නිශ දන රජශආ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු 

කළ ුතතුයැි  මම ශයෝජනා කරමි.   
 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (රාජය වයවසාය හා 

මහනුවර  නගර සංවර්ධන අමාතයතුමා සහ පාර්ලිවම්න්තුවේ  

සභානායකතුමා) 
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல - அரெ ததொழில்முயற்ெிகள் 

ேற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அமேச்ெரும் பொரொளுேன்றச் 

ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the 
House of Parliament) 

ගන් කථානායකතුමනි  018) වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලාකා ක  

සාසථථාශ  වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුේ මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ්ර්ිකක සාවර්ධන පිළිබඳ ්ාශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ ුතතුයැි  මම ශයෝජනා කරමි.    
 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණා පලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගන් කථානායකතුමනි  වැිධලි කර්මාන්ත අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම 018  වර්ෂය සඳහා කුඩා ශත් වතු සාවර්ධන 

අධිකාරිශආ වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව කෘෂිකර්මය සහ ඉඩේ පිළිබඳ ්ාශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ ුතතුයැි  මම ශයෝජනා කරමි.    
 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණා පලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගන් කථානායකතුමනි  අධයාපන ඇමතිතුමා  ශවනුශවන් මම  

0183 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධයාපන ්යතනශආ වාර්ෂික 

වාර්තාව; සහ 

2016 වර්ෂය සඳහා අධයාපන රකා න ශදපාර්තශේන්තුශ  

කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා අධයාපනය හා මානව සේපත් සාවර්ධනය පිළිබඳ 

්ාශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ ුතතුයැි  මම 

ශයෝජනා කරමි.    
 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 துமறெொர் மேற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 

ගරු පවිත්රාවිවි  වන්නිආරචි ම මහත්මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) பவித்ரொமதவி வன்னிஆரச்ெி) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගන් කථානායකතුමනි  තිරසර සාවර්ධනය සහ පරිසර හා 

සථවාභාිධක සේපත් පිළිබඳ ්ාශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත 

ශයොමු කරන ලද  
 

(i) 1980 අාක 49 දරන ජාතික පාරිසරික පනත යටශත් 
නිශයෝග; 

(ii) 1980 අාක 49 දරන ජාතික පාරිසරික පනශත් 04ඇ සහ 
04ඈ වගන්ති යටශත් වූ නියමය;  සහ 

(iii) 1980 අාක 49 දරන ජාතික පාරිසරික පනශත් 03ද 
වගන්තිය යටශත් වූ නියමයන් පහක්  සේබන්ධශයන් වූ 
එකී කාරක සභාශ  වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

 
 

සභාවම්සය මත  පබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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[ගන්  ගයන්ත කන්ණාතිලක  මහතා] 



2018  මැි   00 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශබොශහොම සථතුතිි . ගන් දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථානායකතුමනි  පාර්ලිශේන්තුශ  ඒකාබද්ධ ිධපක්ෂශආ 

 4ශදශනකුශගන් සමන්ිධත මන්ත්රී කඩුඩායම ිධසින් හදිසි ජාතික 

වැදගත්කමකින් ුතක්ත කාරණයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නි  

පාර්ලිශේන්තු සථථාවර නිශයෝග 8 . (8) යටශත් ශමම ඉල්ලීම 

ඔබතුමා ශවත ඉල්ලීමක් කශළේ. ගන් කථානායකතුමනි  මම යළිත් 

ඉල්ලා සිටින්ශන්  අපශේ අි තිවාසිකේ  රතික්ශෂේප ශනොකර ශමම 

ිධවාදය සඳහා සභාශ  අනුමැතිය ලබා ශදන ශලසි . ඒකාබද්ධ 

ිධපක්ෂශආ මන්ත්රීවන්  4ශදශනකු හා එයට සහශයෝගය ශදන 

තවත් මන්ත්රීවන් 8)ශදශනකුශගන් සමන්ිධතව  එනේ මන්ත්රීවන් 

91ශදශනකු අද ශමශලස ිධවාදයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

1. රට පුරා ඇද හැලුණු හා තවමත් පවතින අධික වර්ෂාව 
නිසා රත්නපුර  කළුතර  ගාල්ල  මාතර   රශද් වල සහ 
ඌව හා මධයම පළාත්වල නාය යමේ තත්ත්වයක් දැනට 
රකා යට පත් කර ඇති අතර  ඒ තුළින් සිදුිධය හැකි   
ජීිධත සහ ශද්ශපොළ හානි වළක්වා ශගන    ජන ජීිධතය 
කඩාකප්පල්  ශනොවී පවත්වා ශගන යමම  සඳහා  එම  
පළාත්වල ජනතාවට  දැඩි ්රක්ෂාවක්  සහ  සහන ලබා 
දිය ුතතු බවට කන්ණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහාත්   

2. රජය හදිසිශආ වැඩි කරන ලද ඩීසල්   ශපට්රල්  ූමමිශතල් 
හා කිරි පිටි ඇතුළු ්හාර ද්රවයවල මිල සහ බසථ ගාසථතු  
්රිශරෝද ගාසථතු යනාදිය නිසා ජන ජීිධතයට හා රශට් 
්ර්ිකකයට මතු වී ඇති පීඩනයට සහන ලබා දිය ුතතු 
බවට සාකච්ඡා කිරීම සඳහාත් පාර්ලිශේන්තු ිධවාදයක් 
ලබා ශදන ශලස අපි ඉල්ලා සිටිමු.   

 ශේ ිධවාදය අද දිනශආ සිදු කළ ුතතු බව අප ශයෝජනා 
 කරනවා ගන් කථානායකතුමනි.  

 අද මුළු රශට්ම අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් තිශබනවා. 
පාර්ලිශේන්තුශ ම ඉන්ධන ගාසථතු සියයට 41කින් 
නඟිනවා. ශේ සේබන්ධශයන් ිධවාද කිරීම අපට තිශබන 
අි තියක්. ඒ වාශේම අධික වර්ෂාව නිසා නාය යමශේ 
තත්ත්වයක් තිශබනවා. ලාකාශ  හැම ශගයක්-ශදොරක්ම 
ශේ ර ථනයට මුහුණ ශදනවා. ශමය හදිසි තත්ත්වයක්. 
ජනතාවට ශගවල්-ශදොරවල් නැතිශවලා  ්හාර-පාන 
නැතිශවලා තිශබනවා. ශමය අර්බුදකාරී ජාතික 
වයසනයක් නිසා අශප් මන්ත්රී කඩුඩායම ඔබතුමාශගන් 
ඉල්ලා සිටින්ශන්  ශේ ිධවාදය ලබා ශදන ශලසි . සථථාවර 
නිශයෝග 8 . (8) යටශත් අශප් මන්ත්රී කඩුඩායම ශේ 
ිධවාදය ඉල්ලා සිටිනවා  ගන් කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි . ශබොශහොම සථතුතිි   ගන් මන්ත්රීතුමනි. අද ඔබතුමා 

කළ ශේ ශයෝජනාව සේබන්ධශයන් සභානායකතුමා පැහැදිලි 

කරි . ඊට පසථශසේ මා පැහැදිලි කරන්නේ. 

 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථානායකතුමනි  මා දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමාට - 

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථානායකතුමනි  සථථාවර නිශයෝග ඇති කශළේ සථථාවර 

නිශයෝග අනුව කටුතතු කරන්නි . අශප් මන්ත්රී කඩුඩායශේ 

ිධසිශදනකු ශේ අවසථථාශ  අසුන්වලින් නැඟිටලා ඉන්නවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි . ගන් සභානායකතුමා.  
 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථානායකතුමනි  දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා 

ඉන්ධන මිල ගැන කි වා. [බාධා කිරීේ]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
එතුමාට පැහැදිලි කරන්න අවසථථාව ශදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉන්ධන මිල තවම 018  වර්ෂශආ පැවති මිලට වඩා අක්ි . 

[බාධා කිරීේ] අද දවශසේ කටුතතුවලට - [බාධා කිරීේ] අද ශේ 

නියමයන් සේමත කරලා ශදන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අපි ශේක ශහට සේමත කරලා ශදන්නේ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දැන් ශේ නියමයන් සේමත කරලා ශදන්න. පසථ වන් 0.11ට 

පසුව අපි ඔබතුමන්ලාට ිධවාදයක් ශදන්නේ. [බාධා කිරීමක්] ගන් 

කථානායකතුමනි  අද දවශසේ අපට තවත් වැඩ කටුතතු තිශබනවා. 

පක්ෂ නායක රැසථවීශේදී එකඟ වූ පරිදි දවශසේ කටුතතු සේමත 

කරලා ශදනවා නේ  අපි ශේ ිධවාදයට සූදානේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි . එශහම නේ කන්ණාකරලා මට ශේ පිළිබඳව පැහැදිලි 

කරන්න අවසථථාවක් ලබා ශදන්න. ගන් මන්ත්රීතුමන්ලා 

වාඩිශවන්න.  

ශේ පිළිබඳ අද දින පක්ෂ නායක රැසථවීශේදී දීර්ඝ ශලස 

සාකච්ඡා කළා. ිධශ ේෂශයන්ම ශපට්රල් මිල වැඩිවීම 

සේබන්ධශයන් ඊශආ දිනශආ ජනතා ිධමුක්ති ශපරමුශණ න් අපට 

ලිඛිත ඉල්ලීමක් පළමුශවන්ම ලැබුණා. ඊට පසුව  ශපට්රල් මිල 

වැඩිවීම සේබන්ධශයන් සහ ගාවතුර ර ථනය සේබන්ධශයන් වන 

කන්ණු ශදකක් පිළිබඳව ඉල්ලීේ  අද උශද්ත්  ඊශආ හැන්දමශ ත් 

ගන් දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කළා. ශහට පරිසරය 

සේබන්ධශයන් ිධවාද කරන නිසා ශහට දවශසේම ගාවතුර පිළිබඳව 

කථා කරන්න පුළුවන්. කලින් ඉල්ලූ පරිදි අද දින ජනතා ිධමුක්ති 

ශපරමුණට අවසථථාව ලබාදී තිශබනවා. ඒ නිසා තමි  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඔබතුමන්ලාශේ ඉල්ලීම පිළිගන්න බැහැ කියලා රකා  කශළේ. ඒ 

අනුව කටුතතු කරමු කියා මම ශයෝජනා කරනවා. ඒ නිසා තමි  

මට ඒක පිළිගන්න බැහැ කියලා සඳහන් කශළේ. ශමොකද  පක්ෂ 

නායක රැසථවීශේදී ඔබතුමාශේ ඉල්ලීමට ගන් කරමින් අපි 

එකඟතාවකට ්වා. 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථානායකතුමනි  පක්ෂ නායක රැසථවීශේදී ශමතුමා 

කැමති වුණා  ශමතුමාශේ රකා ය කරන්න අවසථථාව දීලා පසුව 

ිධවාදය ලබාගන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ අනුව මම අවසථථාව දුන්නා. 

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි සථථාවර නිශයෝග ඇති කරලා තිශබන්ශන් ශමොකටද ගන් 

කථානායකතුමනි? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි  හරි  මට ශත්ශරනවා ගන් මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබතුමා ශපොශරොන්දු වුණා  පාර්ලිශේන්තු සථථාවර නිශයෝග 

අනුව කටුතතු කරනවා කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ අනුව තමි  මම කටුතතු කරන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] 

අද ශේ ගැන  සාකච්ඡා කළා ශන්. අද ඔක්ශකෝම සාකච්ඡා 

කරලා එතුමාත් එකඟ වුණා. එතුමාට අවසථථාව ලබා ශදන්න 

කි වා  ශේක පැහැදිලි කරන්න. ඒ ිධතරක් ශනොශවි . ශහට දවස 

පුරාම ශේ ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. ශපට්රල් මිල සේබන්ධශයන් 

කථා කරන්න ජනතා ිධමුක්ති ශපරමුණ කලින් ඉල්ලූ පරිදි  

අවසථථාව දුන්නා.  ඒ නිසාි  මට -[බාධා කිරීේ]  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is your point of Order, Hon. (Dr.) Bandula 
Gunawardane?  

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගන් කථානායකතුමනි  පක්ෂ නායක රැසථවීමට වඩා වැදගත් 

ශවන්ශන් ශේ ගන් සභාවි . ශේ අවසථථාශ  අපි -මන්ත්රීවන්න්- 

08ශදනකු නැඟිටලා ඉන්නවා. අපි ඉල්ලා සිටිනවා   සථථාවර 

නිශයෝග 8 .(8) යටශත් ඉදිරිපත් කරන ශයෝජනාවට පක්ෂ ද  

ිධපක්ෂ ද කියලා ඡන්ද ිධමසීමක් කරන්න කියලා.  

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

සභාශ  අනුමැතිය ගන්න.  අපට සභාශ  අනුමැතිය වැඩිි . 

[බාධා කිරීේ]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද උශද් සාකච්ඡාව අනුව  ශේ ගැන අද කථා කරන්න 

එකඟත්වය පළ කරන්න බැහැ කියලා මම කි වා.  ගන් දිශන්ෂථ 

ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාත් එයට එකඟ වුණා. ඔබතුමාට 

අව ය වුශඩු ශේ ශයෝජනාව පාර්ලිශේන්තුශ  කියවලා ඉන් 

අනතුන්ව  දවශසේ වැඩ කටුතතු කරශගන යන්නි . [බාධා කිරීේ] 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පක්ෂ නායක රැසථවීශේදී වුණු එකඟතාවට පටහැනිව එතුමා 

ක්රියා කරනවා. [බාධා කිරීේ] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එකඟත්වය ලබා ශනොදීමට ශහේතු මම සඳහන් කළා. අද පක්ෂ 

නායක රැසථවීශේදී සාකච්ඡා කළ පරිදිි  එකඟ ශනොවුශඩු. දැන් 

මම  ඒක ශවනසථ කරන්ශන් ශකොශහොමද? [බාධා කිරීේ] ගන් 

චමින්ද ිධශේසිරි මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு ெேிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ගන් කථානායකතුමනි  සථථාවර නිශයෝග 8 .(1) අනුව 

ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කළාට පසථශසේ ඔබතුමාට පුළුවන් ඒක ඉදිරිපත් 

කරනවාද  නැද්ද කියන එක ශපන්වා ශදන්න. එශසේ ශනොශවනවා 

නේ  මා දන්නා ිධධියට ඔබතුමාට ිධශ ේෂ කන්ණක් ඉදිරිපත් 

කරන්න පුළුවන්. ඡන්ද ිධමසීමකට යා ුතතු නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උශද් සාකච්ඡා කළ පරිදි තමි  මම ක්රියා කශළේ. [බාධා කිරීේ] 

ගන් උදය රභාත් ගේමන්පිල මන්ත්රීතුමා. 
 

 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගන් කථානායකතුමනි  ඔබතුමා පක්ෂ නායක රැසථවීශේදී ගත් 

තීන්දුව අපට දැනුේ දුන්නා. නමුත් පක්ෂ නායක කඩුඩායමට වඩා 

ශේ ගන් සභාව උත්තරීතරි . ශේ සභාශ  මන්ත්රීවන් ිධසිශදශනක් 

නැගී සිටියාට පසු  පක්ෂ නායක කඩුඩායශේ තීන්දුව එශලසම 

පවත්වා ගැනීශේ අව යතාවක් පවතින්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා 
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තීන්දුවක් ගන්නා ශමන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීේ] සථථාවර 

නිශයෝග අනුවි  අපි කියන්ශන්. දැන් ශේ සභාශ  මන්ත්රීවන් 

ිධසිශදශනකුට වඩා නැගිටලා ඉන්නවා. [බාධා කිරීේ] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ කාරණය මම අද උශද්  -[බාධා කිරීේ] 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the House? 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, according to Standing Order No. 19. (2) (a), I 
quote: 

“written notice of such motion is given to the Speaker before the 
commencement of the sitting ….”  

So, you have to give written notice.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක දුන්නා. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Have they given written notice to you, Sir? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උශද් දුන්නා. ඉල්ලීමක් කළා.  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉල්ලීමක් ශනොශවි   ලිඛිතව කළාද? 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ . ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළා. [බාධා කිරීේ] 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කී ශදශනක් points of Order මතු කරනවාද? [බාධා කිරීේ] 

ශේ කාරණය මා පැහැදිලි කරන්න අව යි . [බාධා කිරීේ] 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි ශේ ගැන පැය ගණනක්  - 

[බාධා කිරීේ] Order, please! ශපොඩ්ඩක් කන් ශයොමු කරන්න. 

[බාධා කිරීේ] 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථානායකතුමනි  ඔබතුමාට බලය තිශබනවා  ශේක 

රතික්ශෂේප කරන්න. [බාධා කිරීේ] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උශද් සාකච්ඡා කර  ඒ අනුව තමි  මම රතික්ශෂේප කශළේ; 

උශද් පක්ෂ නායක රැසථවීශේ කළ සාකච්ඡාශ දී ගත් තීරණය 

අනුවි  ඒක රතික්ශෂේප කශළේ.  

ඊට පසථශසේ  ්පසු ඒක ශවනසථ  කරන්න අි තියක් නැහැ.  
 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
( ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Point of Order එක කියන්න. ගන් දයාසිරි ජයශසේකර 

මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගන් කථානායකතුමනි  අද පක්ෂ නායක රැසථවීමට එක්සත් 

ජනතා නිදහසථ සන්ධානය නිශයෝජනය කරන කිසිම නායකශයක් 

සේබන්ධ වුශඩු නැහැ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සේබන්ධ වුණා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
සේබන්ධ වුශඩු නැහැ. ශ්රී ලාකා නිදහසථ පක්ෂය හැ ටියට අශප් 

කවුන්වත් සහභාගි වී තිබුශඩු නැහැ ගන් කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උශද් ඇිධත් හිටියා.  

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. ඇිධත් හිටිශආ නැහැ.   

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ්වා. මා ළඟ ඉ ඳශගන හිටියා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇිධත් සිටිශආ නැහැ. ගන් ලක්ෂථමන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා  -

සභානායකතුමා- කියන ිධධියට අපි යේ සහශයෝගයක් ශදන්න  ේ. 

සහශයෝගය දීලා අපි ිධවාදය කරමු. එතශකොට ඉවරි . ඇි  ශේ 

ගැන  රඩුක් කර ගන්ශන්? එතුමා ඉල්ලනවා ශන් ඒ නියමයන් 

සේමත කර ශදන්න කියා. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථානායකතුමනි  දවශසේ වැඩ කටුතතු කර ශගන යන්න   

ශමම ඉල්ලීම රති ක්ශෂේප කරන්න කියා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උශද් ඒ ඉල්ලීම ලැබුණාට පසථශසේ පක්ෂ නායකි න්ශේත් 

අදහසථ ිධමසලා තමි  මම සාධාරණව කි ශ  අද allow කරන්න 

බැහැ කියා. So, it was rejected. බහුතරයක් එකඟ වුණා  ශහට 

ශේ ගැන  ිධවාද කරන්න. අද ඩීසල් සහ ශපට්රල් මිල සේබන්ධව 

කල් තැබීශේ ිධවාදයක් තිශබනවා. වැඩි ශවලාවක්  ඒ සඳහා 

ශදන්නත්  සභානායකතුමා  එකඟ වුණා. පැය  එක  පැය ශදක 

දක්වා වැඩි කරන්නත්  එතුමා එකඟ වුණා. [බාධා කිරීමක්] එම 

නිසා තමි  අවසථථාව ශදන්ශන්.   

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් වාසුශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා point of Order එක 

කියන්න.  

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගන් කථානායකතුමනි  ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  අතීත  

සේරදායන් දිහා ටිකක් හැරී බලා  ඔබතුමා ශේ ගැන තීරණයක් 

ශදන්න.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ සේරදායන් අනුව තමි  මම ක්රියා කශළේ.  

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

හදිසි තත්ත්වයක්  ගාවතුරක්  ජන ජීිධතශආ හැම අාගයකටම 

බලපාන ශතල්වල මිල වැඩි වීම වාශේ  හදිසි තත්ත්වයක් ඇති 

වුණාම -[බාධා කිරීමක්]   

රශට් ශේ වාශේ අවසථථාවක් ඇති වුණාම අපි ිධවාදයක් 

ඉල්ලනවා.  අපි ඒ ිධවාදය ඉල්ලුවාම  කථානායකතුමා හැටියට 

ඔබතුමා ඒ ිධවාදය ලබා දීම පැත්ශත්ි  ඉන්න ඕනම. පක්ෂ 

නායකවන්න්ශේ සාකච්ඡාව අභිභවා  ශමම සථථාවර නිශයෝගය 

යටශත් ඔබතුමාශගන් ඒ ිධවාදය ඉල්ලා සිටීශේ අි තියක් හා 

බලයක් අපට  තිශබනවා. ගන් කථානායකතුමනි  ඒ අනුව  ශේ 

මන්ත්රීවන් ිධසිශදනාශේ පැත්ශත් ඉන්න ඔබතුමාටත් වගකීමක් 

තිශබනවා. මා දන්ශන් නැහැ  ඔබතුමා කවුන්ද ්රක්ෂා කරන්ශන් 

කියලා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට කිසි ශකශනක් ්රක්ෂා කරන්න ශහේතුවක් නැහැ. මම ශේ 

සේබන්ධශයන් සමම පක්ෂයකම නිශයෝජිතයන් සමඟ අද සාකච්ඡා 

කළා. පක්ෂ නායක රැසථවීමට සමම පක්ෂයකම නිශයෝජිතයන් 

පැමිණ සිටියා. ඒ අයශේ අදහසථ ිධමසා  ඒ අනුව තමි  මා ශේ 

ක්රියාමාර්ගය ගන්ශන්. මා  දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මැතිතුමාටත් ඒ 

කන්ණු පැහැදිලි කළා. එතුමා අවසර ඉල්ලුවා  අද ශේ  ගැන 

පාර්ලිශේන්තුශ  සඳහන් කරන්න. ජනතා ිධමුක්ති ශපරමුණ අද 

සභාව කල්තැබීශේ ශයෝජනාවක් ශගනාවා. ඒක මා පිළිගත්තා. ඒ 

ිධධියට  ශහටත් ශයෝජනාවක් ශදන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්. ශහට 

දවස පුරාම ඒ ගැන කථා කරන්න පුළුවන් කියලා 

සභානායකතුමාත් සඳහන් කළා.  අද දිනට නියමිත කටුතතුවලට  

බාධා ශනොවන ්කාරයට  ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරන ජාතික 

වැදගත්කමකින් ුතත් කන්ණත් රධාන කටුතතුවලින් පසුව 

ිධවාදයට ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා පැය ශදකක්  තුනක් වැඩිපුර 

ශදන්න පුළුවන්. ගන් සභානායකතුමනි  ශමතුමන්ලාට ශේ සඳහා 

මීට අමතර ශවලාවක් ශදන්න පුළුවන්ද? 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථානායකතුමනි  සථථාවර නිශයෝග 8 . (0) (ඇ)හි ශමශසේ 

සඳහන් වනවා: 

"... එශසේ වුවද  කථානායකවරයා  සථවකීය එකඟත්වය ලබා දීම රතික්ශෂේප 

කළශහොත්..."  

ගන් කථානායකතුමනි  ඔබතුමා ශේ ශයෝජනාව රතික්ශෂේප 

කරන්න. ඒ සඳහා ඔබතුමාට බලය තිශබනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම දැන් එය රතික්ශෂේප කළා ශන්? [බාධා කිරීේ] 

 

ගරු වරෝහිත අවේගුණවර්ධන මහතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගන් කථානායකතුමනි  අපට ශේ සේබන්ධශයන් 'ශබදීමක්' 

අව යි . ශේ පාර්ලිශේන්තුශ   බහුතර අදහසට ඉඩ ශදන්න. ඒ 

ඉඩ ලබා ගැනීම සඳහා ඔබතුමා අපට 'ශබදීමක්' ශදන්න. [බාධා 

කිරීේ] 

ඔබතුමා කාටවත් පක්ෂග්රාහි ශවන්න එපා. ශබොශහොම 

පැහැදිලිව කියනවා, අපට 'ශබදීමක්' ශදන්න කියලා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම කාටවත් පක්ෂග්රාහි ශවන්ශන් නැහැ. පාර්ලිශේන්තුශ දී මා 

ඒ ඉල්ලීම රතික්ශෂේප කළා.   
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ගරු වරෝහිත අවේගුණවර්ධන මහතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

්ඩුක් පක්ෂශආ මන්ත්රීවන් ශේ සභාවට එනශතක් ද දැන් 

ඉන්ශන්?  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එක දවසක් ඡන්දය ිධමසන්න රාත්රී 9 ශවනකේ සභාව 

තියාශගන හිටියා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පරණ ඒවා අවුසථසන්න එපා, ගන් මන්ත්රීතුමා. කන්ණු 

දැනශගන කථා කරන්න.  
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථානායකතුමනි, අද දිනට නියමිත රධාන කටුතතුවලට 

අපි දැන් යමු. 

 

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එක සැරයක් reject කළාට පසථශසේ මට නැවත අවසර ශදන්න 

බැහැ. ගන් දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමාශේ point of Order එක 

ශමොකක්ද? 

 

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථානායකතුමනි, ශේ සභාවට පුළුවන් ඕනමම 

ශයෝජනාවක් සේබන්ධශයන් කථානායකතුමාශේ අනුමැතිය 

පතන්න. අද අශප් බහුතර මන්ත්රීවන්න්ශේ ඉල්ලීම වන්ශන්, 

ශපට්රල්, ඩීසල්, ූමමිශතල් සහ කිරි පිටිවල මිල වැඩි වීම නිසා 

ඇතිශවලා තිශබන ර ථනය ගැන කථා කරන්න ඉඩ ශදන්න කියන 

එකි . ඒ ඉල්ලීමට සභාව ිධන්ද්ධි  නේ  ඡන්දයක් ිධමසලා ඒක 

ශපන්වන්න. සභාශ  වැඩි ශදශනක් කැමැතිි  ශේ ර ථනය ිධවාද 

කරන්න. අපි ඉල්ලන්ශන් එච්චරි . ගාවතුරට යට ශවච්ච මිනිසථසු 

ගැන කථා කරන්න අපට දැන් ඉඩ ශදන්න. ලක්ෂථමන් කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමනි, ඇි  ඔබතුමන්ලා ඒකට ිධන්ද්ධ? ශේ රශට් ජනතාව 

දුකට වැටිලා තිශබන ශවලාවක ඒ සේබන්ධශයන් කථා කරන්න 

ඇි  ඔබතුමන්ලා ඉඩ ශනොශදන්ශන්? පුදුම කථාවක් ශන් ශේක.  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තමුන්නාන්ශසේලා අද දින නයාය පත්රශආ කටුතතු කරශගන 

යන්න එකඟ වුණා. 

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ලක්ෂථමන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ශසේලා ශේ 

ිධවාදයට ිධන්ද්ධ ශවන්ශන් ඇි ?  

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ශයෝජනාව රතික්ශෂේප කළාට පසථශසේ නැවත අනුමැතියක් 

ශදන්න මට බලයක් නැහැ. මම ඒ ශයෝජනාව රතික්ශෂේප කළා. 

Now, I cannot allow that to be taken up.  ඒක කරන්න බැහැ.  

සථථාවර නිශයෝග අනුව,- [බාධා කිරීේ] 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් දයාසිරි ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගන් කථානායකතුමනි, අපි ඉතාම සාධාරණ ඉල්ලීමක් තමි  

ඔබතුමාශගන් ඉල්ලන්ශන්.ශේ පාර්ලිශේන්තුශ   දැනට  සිටින 

මන්ත්රීවන් සායාශවන් බහුතරයක් නැ ස සිට ඔබතුමාශගන් ඉතා 

ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා, "අපට ශේ ිධවාදය කරශගන යන්න 

ඉඩ ශදන්න" කියලා. ඔබතුමා ඒ ගැන ගත්ත තීරණය නැවත 

ශවනසථ කරන්න බැහැ කියලා ශන් කියන්ශන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
සථථාවර නිශයෝග අනුව ඒක  කරන්න බැරි නිසාි  කියන්ශන්. 

පුළුවන් කමක් තිශබනවා නේ මම කියනවා. බහුතර මතය- 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගන් කථානායකතුමනි, රජාතන්ත්රවාදශආ ූලලික සථථානය 

පාර්ලිශේන්තුව. පාර්ලිශේන්තුවට පැමිණ සිටින මන්ත්රීවන්න්ශගන්  

බහුතරය නැඟිටලා, "රශට් වැදගත් ර ථනයක් ගැන යේ ිධවාදයක් 

කරන්න අපට අවසථථාව ශදන්න" කියලා ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා නේ, ඒ ඉල්ලීම සභාවට ඉදිරිපත් කරලා ඒ ගැන 

ිධවාදයක් කරනවාද නැද්ද කියලා  තීන්දුවක් ගන්න සභාවට ඉඩ 

ශදන්න කියලා මම ඔබතුමාශගන් ඉතාම ශගෞර වශයන් ඉල්ලා 

සිටිනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
සථථාවර නිශයෝග අනුව මට ඒක කරන්න බැහැ, ගන් 

මන්ත්රීතුමා. ඒකි , මට තිශබන ර ථනය.  
 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නමුත් ඔබතුමාට සභාශවන් ඒ ගැන අහන්න අි තියක් 

තිශබනවා. ඔබතුමා  ශේ රශට් රජාතන්ත්රවාදය ්රක්ෂා  කරන්න.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රතික්ශෂේප කළාට පසුව ්පහු ශදන්න බැහැ. ඒකි  තිශබන 

ර ථනය.   
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා (අග්රාමාතයතුමා සහ ජා පක 

ප්ර පපත් ප හා ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு ரைில் விக்கிரேெிங்க - பிரதே அமேச்ெரும் மதெிய 

தகொள்மககள் ேற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமேச்ெரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs} 

ගන් කථානායකතුමනි, ශේ ර ථනය පැන නැුණණාම ඔබතුමා 

තීරණයක් දුන්නා. එශහම නේ කරන්න තිශබන්ශන් ඒ තීරණය 

challenge  කරන්නි . ඒ ගැන නැවත ඡන්දයක් ඉල්ලන්න බැහැ.  
Hon. Speaker, you have given a ruling and now they want 
me to give you an opinion.  You have given a Ruling and 
finished it.  If  they want to challenge the Ruling,  they have 
to  bring in a Motion and discuss it on another day. That is 

all.  ඒ ගැන ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා අපි ශවන දවසක කථා 

කරමු.  

 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Shall we appoint a Committee for that? 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා  
(ேொண்புேிகு ரைில் விக்கிரேெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ශයෝජනා කශළොත් අපි Committee එකක් පත් කරන්නේ. 

ර ථනයක් නැහැ. ඔබතුමා මශගන් ඒකශන් අහන්ශන්. මම ්ශ  

ශමතැන ශමොකක්ද ශවන්ශන් කියලා බලන්න. [බාධා කිරීේ] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම නේ මම ගන් සභාශවන් ඉල්ලා සිටිනවා, අද දවසට 

නියමිත වැඩ කටුතතු කරන්න අවසරය ශදන්න කියලා. අපට ශහට 

දවස පුරාම ගාවතුර ගැන ිධවාදය පවත්වන්නට පුළුවන්.  [බාධා 

කිරීේ] 

 
ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගන් කථානායකතුමනි, අශප් ගන් අගමැතිතුමාත් ශේ කාරණය 

පිළිබඳව මතක් කළා.  ඒ නිසා අද අපට ශේ ගාවතුර පිළිබඳව ිධවාද 

කරන්න ඉඩ දීලා,  ශේ නියමයන් ගැන ශහට ිධවාද කරන්න ඉඩ 

ශදන්න කියලා අපි ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ශමොකද, ශේ 

රශට් ජනතාවට බලපාන වැදගත් කන්ණක් ගැනි  අපි කථා 

කරන්න ඉල්ලන්ශන්. ගන් මලික් සමරිධරම ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් 

කිරීමට නියමිත නියමයන් ගැන අපට ශහට දිනශආ කථා කරන්න 

පුළුවන්. ඒක ශහට උශද් ඉර පායන ිධට එන ර ථනයක් ශනොශවි  

ශන්. නමුත්, ශේ ගාවතුර කියන්ශන් ශේ රශට් මිනිසුන්ට ශලොකු 

ර ථනයක්; දැශවන ර ථනයක්. ශේ රශට් මිනිසුන්ශේ ර ථන ගැන 

පාර්ලිශේන්තුශ  අපි කථා කරන්ශන් නැත්නේ කවුද කථා 

කරන්ශන්? ශේ රශට් අහිාසක ජනතාවශේ ර ථනයක් ගැන 

පාර්ලිශේන්තුශ  කථා කරන්න අපට අි තියක් තිශබන්නට ඕනම. 

අන්න ඒක ගැනි  අපි ශේ කියන්ශන්. 

 
ගරු වරෝහිත අවේගුණවර්ධන මහතා  
(ேொண்புேிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ශේ රටද, නියමයන්ද ශලොකු? 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගන් කථානායකතුමනි, අද දින ිධවාදයට භාජනය කිරීමට 

බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති පනත 

යටශත් නියමයන්.   ගන් ඇමතිතුමා වුණත් පිළිගන්නවා ඇති, ශේ 

වන ිධට ඇති වී තිශබන ශේ මාතෘකාවට වැඩිය බරපතළ ර ථනයක් 

ගැන කථා කිරීමටි  අපි ඉල්ලන්ශන් කියන එක. එක්සත් ජාතික 

පක්ෂශආ මන්ත්රීතුමන්ලා පවා ශමයට එකඟි .  ජනතා ිධමුක්ති 

ශපරමුශඩු මන්ත්රීතුමන්ලා එකඟි ; "ටීඑන්ඒ" එශක් 

මන්ත්රීතුමන්ලා පවා එකඟි .  සියලු ශදනාම එකඟි ,   ගාවතුර  

්පදා තත්ත්වය ගැන කථා කිරීමට.  ශමොකද,  ිධශද්  ්ශයෝජන 

ගැන කථා කළත් වැඩක් නැහැ.  එක ිධශද්  ්ශයෝජකයකුවත් 

ශේ රටට එන්ශන් නැහැ. ඒක ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ,  

්ශයෝජනය කරන්න බල්ශලක්වත් ශේ රටට එන්ශන් නැහැ.  

ඊට වැඩිය ර ථන මිනිසුන්ට තිශබනවා. ූමමිශතල් මිල වැඩි 

ශවලා, කිරි පිටි මිල වැඩි ශවලා, බක් මිල වැඩි ශවලා, ගාවතුර 

ඇිධල්ලා.  ගන් කථානායකතුමනි, ශේ  ිධශ ේෂ කාරණයක් ගැන 

කථා කරන්නි  අවසර ඉල්ලන්ශන්. එම නිසා  ශේ ගැන ිධවාදයක් 

ශදන්න කියලා ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ඩීසල් මිල ඉහළ 

ගිහිල්ලා තිශබනවා, -  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම සථතුතිි   ගන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ 

මන්ත්රීතුමා.  

 

ගරු විවේපාල වහට්ටිආරචි ම මහතා 
(ேொண்புேிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගන් කථානායකතුමනි, "ශේ රටට බල්ශලක්වත් එන්ශන් 

නැහැ"ි  කියලා ගන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මැතිතුමා අපහාස 

කළා. [බාධා කිරීේ] 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගන් කථානායකතුමනි, ජනතා ිධමුක්ති ශපරමුණ 

සේබන්ධශයන්  ගන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මන්ත්රීතුමා රකා  

කළ නිසා ඒ සේබන්ධශයන් යේ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනම. 

ගන් කථානායකතුමනි, ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම නිසා ඇති වී 

තිශබන මහජන පීඩාව පිළිබඳව අද දින සභාව කල් තබන 

අවසථථාශ  ශයෝජනාවක් අපි කලින්ම ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ගන් 

නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට ඒක නිසි පරිදි භාර දී 

තිශබනවා.   අද දිනයට නියමිත සභාව කල් තබන අවසථථාශ   

ිධවාදයත් ජනතාවට සුිධ ාල ව ශයන් බලපාන ර ථනයක් 

පිළිබඳවි . ඒ වාශේම ගාවතුර ර ථනයත් ජනතාවට සුිධ ාල ශලස 

බලපාන ර ථනයක්. අපි ඒක පිළිගන්නවා.  ඒ නිසා පක්ෂ නායක 

රැසථවීශේ  ශේ පිළිබඳව කළ සාකච්ඡා  ශ  දී අපි ඉදිරිපත් කළ 

කාරණය තමි , අද ශේ පිළිබඳව ිධවාද කිරීමට අවසථථාව ලබා 

ශදන්න කියන එක. ශේ ර ථන ශදකම වැදගත්.  ගාවතුර හදිසිශආ 

ඇති වුණු ශදයක්,  අශනක ්ඩුක්ව  ගත් තීන්දුවක් මත ඇති වුණු 

ශදයක්.  එම සාකච්ඡාවට  ගන් දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමාත් 

සේබන්ධ වුණා.   අපි ්ඩුක්ශවන් ඉල්ලා සිටියා, ශේ ර ථනය 

පිළිබඳව වැඩි කාලයක් ිධවාද කරන්නට අව ය නිසා   ශමම කල් 

තැබීශේ ිධවාදය සඳහා වැඩි පැය ගණනක් ලබා ශදන්න කියලා. 

ශමොකද, අපි ඉදිරිපත් කර තිශබන සභාව කල් තබන අවසථථාශ  

ශයෝජනාවත්  ජනතාවට ඍ ව බලපාන ර ථනයක් නිසා. බක් මිල 

ඉහළ යාමත් ඒකට සේබන්ධි . ඇත්තටම අපට අව ය වන්ශන් 
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ගාවතුර ්පදා තත්ත්වය පිළිබඳවත් යේකිසි සාකච්ඡාවක් කරන්න 

නේ, ශමම කල් තැබීශේ ිධවාදය ඇතුශළේම ඒක කරන්න පුළුවන් 

කියලා මා හිතනවා. මහජන පීඩාවක් සේබන්ධශයන් ශන්, කථා 

කරන්ශන්. ගන් සභානායකතුමා එකඟ ශවනවා නේ, අපර භාග 

8.11ට පටන් ගන්නා ිධවාදය අපර භාග 4.11ට අවසන් කරලා,  

පැය තුනක්, හතරක් ශහෝ ඊට වැඩි කාලයක් හරි කමක් නැහැ,  

ජනතා ිධමුක්ති ශපරමුශඩු ගන් නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමා 

ඉදිරිපත් කර තිශබන Adjournment Motion  එක ිධවාදයට  

ගන්න.  එම Adjournment Motion  එක පිළිබඳ ිධවාදශආ දී ්පදා 

කළමනාකරණ ඇමතිතුමා හරි කවුන් හරි ඒ සේබන්ධශයන් වග 

කිවුතතු ඇමතිවරයකු ්වාම, ගාවතුර පිළිබඳ ර ථනය ගැනත් කථා 

කරන්න පුළුවන්;  අපි ඉදිරිපත් කර තිශබන  ශතල් මිල  ඉහළ යාම 

පිළිබඳ ර ථනය ගැනත් කථා කරන්න පුළුවන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එකඟි . ඒ ිධධියට කරශගන යමු. ශබොශහොම සථතුතිි . 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පසථ වන් 4.11 ශවන කල් අද දිනට නියමිත කටුතතු කරශගන 

යමු. ඊට පසථශසේ Adjournment Motion එක ගනිමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි අද ඒ ිධධියට කරශගන යමු. 

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථානායකතුමනි, ගැසට් පත්රශආ පළ කරන ලද  BOI එක 

සේබන්ධ නියමයන් ශදක අද ිධවාදයට ශනොශගන ඉඳිමු. ගන් 

බිමල් රත්නායක මන්ත්රීතුමා කියපු අදහස ගැන යමක් කියන්න 

ඕනම. ශේ අමාතයාා ය යටශත් අපිට දැන් බරපතළ ර ථන 

රාශියකට මුහුණ ශදන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. චීනය පවා 

කියනවා, ඒ අය ගිිධසුශමන් රැවට්ටුවා කියලා.  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාතයන්තර වවවඳ  අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே - அபிவிருத்தி உபொய முமறகள் 

ேற்றும் ெர்வமதெ வர்த்தக அமேச்ெர்) 

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

එය අසතයයක්. 

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

චිනය අසතයයක් කියලා නැහැ. තමුන්නාන්ශසේ 

පාර්ලිශේන්තුවට ඇිධල්ලා අසතය රකා  කළා.  චීනය රැවට්ටුවා. 

දැන්, චීනය දූපතක් ඉල්ලනවා.  [බාධා කිරීමක්] හරි, ඒක නිසා ශේ 

නියමයන් ශදක පිළිබඳව ශහට දිනශආ ිධවාද කරන්න අපි සූදානේ.  

අපට අවසථථාවක් ශදන්න, ගාවතුර ්පදා තත්ත්වය සහ ඉන්ධන 

අර්බුදය පිළිබඳව අද මුළු දවශසේම ිධවාද කරන්න. [බාධා කිරීේ] 

තමුන්නාන්ශසේ කලබල ශනොවී ඉන්න. තමුන්නාන්ශසේ චීනයත් 

රැවැට්ටුවා.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථානායකතුමනි, දවශසේ නයාය පත්රය හදන්ශන් ්ඩුක් 

පක්ෂශයන්. ිධපක්ෂශයන් ශනොශවි . [බාධා කිරීේ] නයාය පත්රය 

හදන්ශන් ්ඩුක්ව.  ිධපක්ෂය ශනොශවි . [බාධා කිරීේ] නයාය 

පත්රය හදන්ශන් අපි. [බාධා කිරීේ] අපි හදන්ශන්.  

 

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මිනිසථසු වතුරට යට ශවනවා. ශමොකද ඒක ගැන කථා කරන්න 

ශදන්න බැරි? ඇි , ශමශහම හැසිශරන්ශන්?  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථානායකතුමනි, ්ඩුක්ශ  වැඩත් කරලා, ශමතුමන්ලා 

කියන වැශඩ්ත් කරමු.  

 

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අද මිනිසථසු ගාවතුරට යට ශවලා.  

තමුන්නාන්ශසේලාශේ වැඩ නිසා ගා වතුරට හසු ශවච්ච ඒ 

මිනිසථසු අද කන්න නැතිව ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ට කමම ටික දී 

ගන්න බැහැ.  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථානායකතුමනි  අපි පසථ වන් 4.11 වනතුන් අද දිනට 

නියමිත ිධවාදය කරශගන ගිහින්  ඊට පසුව Adjournment Motion 

එක ගනිමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ   එතශකොට පැය 3ක් තිශබනවා ශන්. 

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අද සේපූර්ණ ශවලාවම අශප් ිධවාදයට ඕනම.  

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දැන් අපි රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති පනත යටශත් වූ 

නියමයන්ට අදාළ ිධවාදය පටන් ගනිමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පසථ වන් 4.11 වනතුන් ඒ පිළිබඳ ිධවාදය ශගන යමු.   

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔ   පසථ වන් 4.11 වනතුන්.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ිධධියට කටුතතු කරශගන යමු.   
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පසථ වන් 4.11 වනතුන් ශමම ිධවාදය පවත්වාශගන ගිහින්  ඊට 

පසුව ශමතුමන්ලා කියන ිධවාදය ගනිමු. පසථ වන් ).31  ශනොශවි   

ඕනම නේ පසථ වන් 9.31 වනතුන් ඒ ිධවාදය කරශගන යමු.    
 

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රෑ 9.31 දක්වා ශගන යන්න බැහැ; වහිනවා. [බාධා කිරීේ] 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමාට ශගදර යන්න හදිසථසියද? [බාධා කිරීේ] ශගදර යන්න 

හදිසථසිය. ිධවාද ඉල්ලනවා. ශගදර යන්නත් හදිසථසිි .  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි දැන් රධාන වැඩ කටුතතුවලට යමු.   
 

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථානායකතුමනි  ගන් සභානායකතුමා එකඟි   අදට 

නියමිත ිධවාදය ශනොශගන ඉන්න.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ  නැහැ.  

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දැන් කි වා ශන්. දැන් කි වා  ිධවාදය ශනොශගන ඉන්න - 

[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You can debate the Orders of the Day till 04.00 p.m. 
and move the Adjournment Motion after that. We can 
extend the time if needed. ගන් සභානායකතුමා ලමසථතිි   
තවත් පැයක් ලබාශදන්න. එශහම නේ  අද රධාන වැඩ කටුතතු 
්රේභ කරමු.  

 

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පසථ වන් 4.11 දක්වා ිධවාද කරලා  ඊට පසුව එම ිධවාදය කල් 

දමනවාද?   
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නැහැ  නැහැ. There will be a Vote.  

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

There will be a Vote.  
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දවශසේ නයාය පත්රය හදන්ශන් ්ඩුක්වි . එතුමන්ලා තවම එය 

දන්ශන් නැහැ.   

 
ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් දයාසිරි ජයශසේකර මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේ point of 

Order එක ශමොකක්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අශප් අමාතයතුමා කියන ඒ ගැසට් පත්රය ශේ ගන් සභාශ  

නැහැ  ගන් කථානායකතුමනි. ඒ ගැසට් පත්රය අශප් table එක උඩ 

නැහැ. ගන් අමාතයතුමනි  ඉතින් අප ශකොශහොමද ශේ නියමයන් 

පිළිබඳව ිධවාද කරන්ශන්? ගන් කථානායකතුමනි  ඒ ගැසට් පත්රය 

නැහැ  ශේ ගන් සභාශ .   

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම check කරලා බලන්නේ.    

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගන් කථානායකතුමනි  එය ශේ ගන් සභාශ  නැහැ. ශමහි 

ශනොමැති ගැසට් පත්රයක ඇති නියමයන් ගැන අපි ශකොශහොමද 

ිධවාද කරන්ශන්?  

ගන් මලික් සමරිධරම ඇමතිතුමනි  එය අපිට ඉදිරිපත් කර 

නැහැ. ගැසට් පත්රය නැතිව අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්ශන් 

ශකොශහොමද? ඔබතුමන්ලා තීන්දු කරනවාය කියා කි වාට  ශකෝ 

තීන්දු?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පිළිබඳව check කරලා බලනතුන් ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගන් 

මන්ත්රීතුමනි  අද ශනොශවි   කලින් දිනයක ශමම ගැසට් පත්රය 

ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ඕනම නේ ඔබතුමාට අද එහි පිටපතක් 

ලබාශදන්න පුළුවන්. It has already been presented before.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එය පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන් කවදාද  ගන් 

කථානායකතුමනි?  
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ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පසුගිය මාර්තු 01වන දා එම ගැසට් නිශ දනය 

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ඕනම නේ අද නැවතත් 

ඒශක් පිටපතක් ලබා ශදන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ගන් දිශන්ෂථ 

ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි  මාර්තු 01වන දා එය පාර්ලිශේන්තුවට 

ඉදිරිපත් කර තිශබනවා.   

දැන් අපි අද දිනට නියමිත කටුතතු ්රේභ කරමු. ශවන 

කරන්න ශදයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will go on till 04.00 p.m. Then, you can move 

the Adjournment Motion and we will go on till 07.30 p.m. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You can argue for several hours.  
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

There will be about three hours.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කියන්ශන් 

ශමොකක්ද?  

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථානායකතුමනි  ශමම ිධවාදය සේබන්ධශයන් පසථ වන් 

4.11ට ඡන්දය ගන්නවාය කියා අශප් ගන් ලක්ෂථමන් කිරිඇල්ල 

සභානායකතුමා කියනවා. නමුත්  ඡන්දය ගන්ශන් හයහමාරට 

කියාි  ඔබතුමා announce කර තිශබන්ශන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ   හරි.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නැහැ  නැහැ. ඡන්දය කලින් ගන්න බැහැ. අශප් මන්ත්රීතුමන්ලා 

එන්න එපා යැ. ශකොශහොමද කලින් ඡන්දය ගන්ශන්? You cannot 

shift the time of voting without the consent of the House. 
එශහම නේ House එශක් consent එක ගන්න; you should get 

the consent of the House. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Then, we can have the Vote at 06.30 p.m. -
[Interruption.]  

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You cannot change the time of voting without the 
consent of the House. How can you change the time of 
voting like that?  නිකේ ිධහිළු වැඩ ශන් කරන්ශන්. 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will allow them after 04.00 p.m. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, you conclude at 04.00 p.m. and have the 
Adjournment Motion.  
 

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නැහැ  නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will have the Vote at 04.00 p.m.  

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You know that you can adjourn the Debate without a 
Vote. We will agree on that.  
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

්ඩුක්ශ  වැඩ කඩාකප්පල් කරන්න එපා  ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි ඒවා කඩාකප්පල් කරන්ශන් නැහැ. අශප් මන්ත්රීතුමන්ලාට 

ගාවතුර ගැන කථා කරන්න ශදන්න  ගන් සභානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකත් ජාතික වැදගත්කමින් ුතත් ර ථනයක්.   

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ කාරණශආ ජාතික වැදගත්කමක් තිශබනවා  ගන් 

කථානායකතුමනි. ශපට්රල්  ඩීසල්  ූමමිශතල්  කිරි පිටි ගැනත් අපි 

කථා කරන්න ඕනම.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ශේ කාරණා ශදකම ගැන ිධවාද කරමු. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි ශේ ශද්වල් ගැන කථා කරන්න ඕනම. ශමතුමන්ලාට දැන් 

ඒවා ගැන කථා කරන්න මතක නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ඩුක්ශ  නයාය පත්රයත්  තමුන්නාන්ශසේලාශේ කාරණාත් 

ගැන ශේ ිධධියට කරමු කියා අපි සාධාරණව සාකච්ඡා කරලාි  

තිශබන්ශන්. එශහම නැති වුශණොත්  අපිට තව පැය ගණනක් 

නාසථති කරන්න සිදු ශවි . 

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබතුමාට මහ ජනයාශේ දුක දැශනනවා ශන්ද  ගන් 

කථානායකතුමනි?   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මහ ජනයාශේ දුක ගැන මම ශහොඳටම දන්නවා. මම මහ 

ජනයාත් එක්කි  ජීවත් ශවන්ශන්. මමත් දන්නවා ඒක.  

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ගැන කථා කරනවා අපිට ඇශහන්ශන් නැහැ ශන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මහ ජනතාවශේ ර ථනවලට අශප් හදවත උණු ශවනවා. 

ඔබතුමාට වාශේම අපිටත් ඒක දැශනනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔ   

ඔ . කියන්න ඒක. ඒ ගැන මට ශලොකු දුකක් තිශබනවා; ඔබතුමාට 

වාශේම අපිටත් දුකක් තිශබනවා. අශප් හදවත් යකඩවලින් 

ශනොශවි  හදලා තිශබන්ශන්. එශහම අසතය ශචෝදනා කරන්න 

එපා. [බාධා කිරීමක්]. සභාශ  අනුමැතිය ශේ සඳහා ලබා ශදන්න 

බැහැ. ඔබතුමාත් ඉන්න ශවලාශ  ශන්  අපි සාකච්ඡා කරලා ශේ 

තීරණය ගත්ශත්. ඔබතුමා ශකොච්චර කි වත් ඒ තීරණය ශවනසථ 

කරන්න බැහැ  ගන් දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි. දැන් අපි ශේ 

ිධධියට සභාශ  වැඩකටුතතු කරශගන යමු.  

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථානායකතුමනි  ඔබතුමා ිධන්ද්ධ පක්ෂශආ සිටින වැඩි 

ශදනාශේ තීරණය පිළිගන්න ඕනම. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පිළිගන්න බැහැ ශන්. ඒ ගැන එක වතාවක් තීරණයක් ගත්තා 

ශන්. අපි උශද් තීරණයක් ගත්තා. මම තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ තීන්දුව 

පැශයන් පැයට මට ශවනසථ කරන්න බැහැ. ශේ පුටුශ  ඉඳශගන 

මශේ තීන්දු පැශයන් පැයට ශවනසථ කරන්න බැහැ  ගන් 

මන්ත්රීතුමා. ඒක කරන්න බැහැ. උශද් තීන්දුවක් දුන්නා. 

ඔබතුමාශේත්  අශනක් අයශේත් අදහසථ ිධමසලාි  මම තීන්දුවක් 

දුන්ශන්. ඒ නිසා අපි දවශසේ වැඩ කටුතතු ්රේභ කරනවා. [බාධා 

කිරීමක්] 

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගන් කථානායකතුමනි  ඔබතුමාට ඕනම තීරණයක් ගන්න 

පුළුවන්. ඒක අපි දන්නා කාරණයක්. නමුත්  එකතු ශවලා කරපු 

කථා බහ-  [බාධා කිරීමක්] පාර්ලිශේන්තුශ  බලය එක තැන් 

කරන්න එපා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ. කිසිම ිධධියකට ශවන්ශන් නැහැ. මම 

වයවසථථානුූලලවි  කටුතතු කරන්ශන්. ඒක මම ශහොඳටම 

දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] 

මීළඟට  රධාන කටුතතු ්රේභශආදී පනත් ශකටුේපත් 

පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුේදීම.  

 

 
 

පනත් වකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
ெேர்ப்பிக்கப்பட்ட ெட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 

 
I 

 
1990 සුවසැරිය පදනම පනත් වකටුම්පත 

1990 சுவதெொிய ேன்றம் ெட்டமூலம் 
1990 SUWASERIYA FOUNDATION BILL 

 

"8  1 සුවසැරිය පදනම පිහිටුවීම සඳහා ද  ඊට සේබන්ධ සහ ්නුෂාගික 

කාරණා සඳහා ිධධිිධධාන සැලැසථවීම පිණිස වූ පනත් ශකටුේපතකි. 

(අමාතය මඩුඩලශආ අනුමැතිය දන්වා තිශ..)" 

 
 
පිළිගන්වන ලිවි අග්රාමාතයතුමා සහ ජා පක ප්ර පපත් ප හා 

ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා වවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණා පලක 
මහතා විසිනි. 

2018 ජුනි 5 වන අඟහරුවාදා වද වන වර කියවිය යුතුයයි ද  එය 
මුද්රණය කඳ යුතුයයි ද  අදාඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
වයොමු කඳ යුතුයයි ද නිවයෝග කරන ලදී.  

 
பிரதே அமேச்ெரும் மதெிய தகொள்மககள் ேற்றும் தபொருளொதொர 

அலுவல்கள் அமேச்ெருேொனவர் ெொர்பொக ேொண்புேிகு கயந்த  

கருைொதிலக்க அவர்களொல் ெேர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2018 யூன் 05, தெவ்வொய்க்கிழமே இரண்டொம் முமற ேதிப்பிடப்பட 

மவண்டுதேனவும் அச்ெிடப்பட மவண்டுதேனவும் உொிய துமறெொர் 

மேற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மவண்டுதேனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of the 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs; to 
be read a Second time upon Tuesday, 05th June, 2018 and to be printed; 
and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  
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2018  මැි   00 

II 
 

ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීවම්) (සංව ෝධන) 

පනත් වකටුම්පත 
கொைி (பரொதீனப்படுத்தல் ேீதொன ேட்டுப்பொடுகள்) 

(திருத்தம்) ெட்டமூலம் 
 

LAND (RESTRICTIONS ON ALIENATION) (AMENDMENT)  BILL 

"0184 අාක 3  දරන ඉඩේ (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීශේ) පනත 

සාශ ෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ශකටුේපතකි.  

(අමාතය මඩුඩලශආ අනුමැතිය දන්වා තිශ.)" 
 

පිළිගන්වන ලිවි  මුදල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා වවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණා පලක මහතා විසිනි. 

2018 ජුනි 5  වන අඟහරුවාදා වද වන වර කියවිය යුතුයයි ද  එය 
මුද්රණය කඳ යුතුයයි ද  අදාඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
වයොමු කඳ යුතුයයි ද නිවයෝග කරන ලදී.  
 

நிதி ேற்றும் தவகுென ஊடக அமேச்ெர் ெொர்பொக ேொண்புேிகு கயந்த 

கருைொதிலக்க அவர்களொல் ெேர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2018 யூன் 05, தெவ்வொய்க்கிழமே இரண்டொம் முமற ேதிப்பிடப்பட 

மவண்டுதேனவும் அச்ெிடப்பட மவண்டுதேனவும் உொிய துமறெொர் 

மேற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மவண்டுதேனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of the 
Minister of Finance and Mass Media; to be read a Second time upon 
Tuesday, 05th June, 2018 and to be printed; and to be referred  to the 
relevant Sectoral Oversight Committee.  

 
ස්ථාවර නිවයෝග පිළිබ  කාරක සභාව 
நிமலயியற் கட்டமளகள் பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON STANDING ORDERS  
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  
 
"In terms of the  Standing Order No. 116 of the Parliament, the 
Committee on Standing Orders shall consist of  the Speaker who 
shall be the Chair, the Deputy Speaker, the Deputy Chairman of 
Committees and Six (06) other Members to be nominated by the 
Committee of Selection." 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගිහය කාරක සභාව 

ெமபக் குழு 
 

HOUSE COMMITTEE  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,                                                                                                                                                        
 
"In terms of the Standing Order No. 117 of the Parliament, the 

House Committee shall consist of  the Speaker who shall be the Chair 
and Nine (09) other Members to be nominated by the Committee of 
Selection." 

 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ආචාර ධර්ම සහ වරප්රසාද පිළිබ  කාරක සභාව 
ஒழுக்கவியல் ேற்றும் ெிறப்புொிமேகள் பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  
 

"In terms of the Standing Order No. 118 of the Parliament, the 
Committee on Ethics and Privileges shall consist not more than  
Ten (10) Members to be nominated by the Committee of Selection." 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා කියන්න.  
 

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි කලිනුත් දැනුේ දුන්නා  ඔබතුමා කාරක සභා පත් 

කරන්නට ශපර අශප් මන්ත්රී කඩුඩායශේ මන්ත්රීතුමන්ලා 

නිශයෝජනය වන පරිදි කාරක සභා පත් කිරීමට ශ ලාව ලබා 

ශදන්න කියලා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි එකඟ වූ පරිදි  ශහට උශද් ශත්රීේ කාරක සභාව රැසථ ශවලා 

ඒ කටුතත්ත කරමු.  
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගන් කථානායකතුමනි  එම සායාවන් ශවනසථ කරන්න අපි 

එකඟි .  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි හැශමෝම උශද් එකඟ වුණු කන්ණු ගැන නැවතත් කථා 

කරන්න වුවමනා නැහැ. ඒ සායාව සඳහා ිධතරි  අනුමැතිය 

ඕනම.  

 

රජව  ගිුම් පිළිබ  කාරක සභාව  
அரெொங்கக் கைக்குகள் பற்றிய குழு 

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
 
"That notwithstanding the provisions of the Standing Order No. 119 
of the Parliament, the Committee on Public Accounts  shall consist 
of Twenty Six (26) Members to be nominated by the Committee of 
Selection." 

 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 
 

නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් (්චාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා  ශමොකක්ද රීති 

ර ථනයක්ද? 
 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගන් කථානායකතුමනි, අශප් ්ඩුක්රම වයවසථථාශ  84  
වැනි වයවසථථාවට අනුව ශේ රශට් මුදල් පිළිබඳ බලය පැවරී 
තිශබන්ශන් ශේ ගන් සභාවටි . මුදල් ිධෂයය භාර ගන් 
අමාතයවරයා රාජය මුද්රාව සහිතව පුවත් පත්වල පිටුවක දැන්වීමක් 
ඊශආ  පළ කරලා තිශබනවා, 2014දී ශලෝක ශවශළඳශපොශල්  
ශබොරශතල් බැරලයක මිල ඇශමරිකානු ශඩොලර් )1ක්  වූ බවත්, 
එදා ශපට්රල් ලීටරයක් න්පියල් 8 9කටත්, ූමමිශතල් ලීටරයක් 
න්පියල් 81)කටත් ිධක්ක බව  සඳහන්  කරලා. ශේ ්කාරයට මහ 
ශපොශළොව උහුලන්ශන් නැති අසතය රකා  ඉදිරිපත් කර 
තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කාරණය පැහැදිලි කරන්න කියන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

අශප් බදු මුදල්වලින්,- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපිට ශේ පිළිබඳව ිධවාදශආදී සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි , ශහොඳි . 
 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මුදල් පිළිබඳ බලය පැවරී තිශබන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවටි . මහ 

ජනයාශේ බදු මුදල් ිධයදේ කරලා, පට්ටපල් ශබොන් දැන්වීේ පළ 

කරන්න අි තියක් තිශබන්ශන් ශකොශහේද?  
 

වපොදු වයාපාර පිළිබ  කාරක සභාව  
அரெொங்க தபொறுப்புமுயற்ெிகள் பற்றிய குழு      

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
 

 "That notwithstanding the provisions of the Standing Order No. 
120 of the Parliament, the Committee on  Public Enterprises shall 

consist of Twenty Six (26)  Members to be nominated by the 
Committee of Selection." 

 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
 

රජව  මුදල් පිළිබ  කාරක සභාව 

அரெொங்க நிதி பற்றிய குழு      
COMMITTEE  ON PUBLIC  FINANCE 

 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
 
 "That notwithstanding the provisions of Standing Order No.121 of 
the Parliament, the Committee on Public Finance  shall consist of a 
Chair and Nineteen  (19) Members to be nominated by the 
Committee of Selection." 

 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

මහජන වපත්සම් පිළිබ  කාරක සභාව 

தபொதுேனுக் குழு      
COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS 

 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 

 
 
 

 "That notwithstanding the provisions of Standing Order No.122 of 
the Parliament, Committee on Public Petitions shall consist of 
Twenty Two (22) Members to be nominated by the Committee of 
Selection." 

 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
  
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයෝජනා පිළිබඳ දැනුේදීම සහ දිනට නියමිත කටුතතු. ිධෂය 

අාක 8 සහ 0 රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති පනත යටශත් 

නියමයන් ශදකක් අනුමත කිරීම. 

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් වාසුශද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා. 
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ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

්ාශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශ  ශේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර 

අනුමැතිය ලබා දුන්නු බව ට වූ සටහනක් අපි  ඉදිරිශආ නැහැ. 

්ාශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශ  වාර්තාව අප ඉදිරිශආ නැහැ. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිශබනවා, ගන් මන්ත්රීතුමා.  

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

සථථාවර නිශයෝග අනුව,- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එය ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. මම එහි පිටපතක් ඔබතුමාට 

ලබා ශදන්නේ.  

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශකොශහේද, ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන්? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. 

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නමුත් ඒ වාර්තාව අශප් ශේසය උඩ නැහැ. 
 

 ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වාර්තාව ඔබතුමන්ලාශේ ශේසය උඩ නැත්නේ මම එය ලබා 

ශදන්න කටුතතු සලසථවන්නේ. 

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කශළේ කවදාද? නිකේ ඉදිරිපත් කළාය 

කි වාට වැඩක් නැහැ. කවදාද, ඉදිරිපත් කශළේ? 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට අපි copy එකක් ලබා ශදන්නේ. අපි ශහොයලා 

කියන්නේ. 

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කවදාද, ඒ කමිටුව රැසථ වුශඩු? ශමදා රැසථශවලා ශේ වාර්තාව 

අනුමත කළාය කියලා බලා ගන්න අපි ළඟ වාර්තාවක් තිශබන්න 

එපායැ.  

ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එය ශේ ගන් සභාවට ඉදිරිපත් කශළේ කවදාද?  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ිධසථතර ඔක්ශකොම අපි ලබා ශදන්න ඕනම. ගන් මන්ත්රීතුමා, 
මම එම වාර්තාව ලබා ශදන්නේ. ඔබතුමා කියන කාරණය මම 
පිළිගන්නවා. ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ දිනය මම ශහොයලා 
කියන්නේ. [බාධා කිරීමක්] ඒ වාර්තාව මම ඔබතුමාට ලබා 
ශදනවා. දැන් එය  ඉල්ලා  තිශබන්ශන්.  

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශේ ිධවාදය පටන් ගන්න ඉසථශසල්ලා ශේ කාරණය පැහැදිලි 

කරශගන ිධවාදය පටන් ගනිමු. සථථාවර නිශයෝග අනුව ිධවාදය 

පටන් ගන්න අව ය ඒ වාර්තාව අපි ඉදිරිශආ තියලා නැහැ. [බාධා 

කිරීමක්] ඔබතුමා එය කියවලා බලන්න. ඔබතුමා ශේ ගැන 

දන්ශන් නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා කියන කාරණය මම පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීේ] 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කථානායකතුමා කියන ශද් පිළිගන්න ඕනම. [බාධා කිරීේ] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් වාසුශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමාට එහි පිටපත ලබා 

ශදන්න. 
 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගන් කථානායකතුමනි, ශල්න පිළිබඳව හිත හිත සාක්ෂි 

ශදන්න බැහැ. ලිඛිත සාක්ෂිි  ශදන්න ඕනම. ඔබතුමා ශේ - [බාධා 

කිරීමක්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් ඒ ගැන බලනවා. ගන් මන්ත්රීතුමනි, 

අශරේල් 1) වැනි දා ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. [බාධා කිරීේ] මම 

දැන් පිටපතක් ලබා ශදන්නේ.  
 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අශරේල් 1) වැනි දා ඉඳලා අද ශවනශකොට, ශකොච්චර දවසක්ද? 

අදශන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනම. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අශරේල් 1) වැනි දා ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ඕනම නේ මම 

දැන් පිටපතක් එවන්නේ. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

පිටපතක් ලබා ශදන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි , ලබා ශදන්නේ. 

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

"අශරේල් 1) වැනි දා" කියලා දිනයක් කියන්න පුළුවන් ශන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ, නැහැ. පාර්ලිශේන්තු රැසථවීේ දිනයක් ගැන කියන්ශන්. 

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එහි පිටපතක් ලබා ශදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳි , දැන් ලබා ශදන්නේ. 

 
ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශමොනවා තිබුණත් වැඩක් නැහැ. ශේක දැන් නිරාකරණය කර 

ගන්න වුවමනාි . [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් මලික් සමරිධරම අමාතයතුමා. 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් කථානායකතුමනි, ශේක අශරේල් 13 වැනි දා ඉදිරිපත් 

කරලා තිශබනවා. අශරේල් 13 වැනි දා - [බාධා කිරීේ] ශපොඩ්ඩක් 

ඉන්න, ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීේ] මම කියලා ඉවර වනතුන් 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්නශකෝ. [බාධා කිරීමක්] ශේක අශරේල් 13 වැනි දා 

Sectoral Oversight Committee එකට ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තුවට 1) වැනි දා ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. 

 
ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන් කවුද? 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ම ශේ ශල්කේතුමිය. [බාධා කිරීේ] 

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එශහම ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. ්ාශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාශ  සභාපතිවරශයක් ඉන්නවා. එම සභාපති  ඉදිරිපත් කරන්න 

ඕනම. එම සභාපති - [බාධා කිරීේ]  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

නැහැ, නැහැ. ඒක වැරදිි .  

 
ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශේ කියන්ශන්, ඔබතුමාශේ අමාතයාා ශයන් පාර්ලිශේන්තුවට 

එවලා තිශබන එක ගැන ශන්ද?  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒක හරි. 

 

ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක හරි. ඒක මම පිළිගන්නවා. එය ්ාශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාවට ශයොමු කරලා සථථාවර නිශයෝග අනුව එතැනින් වාර්තාවක් 

එන්න ඕනම. 

 
ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන් කථානායකතුමනි, එම සුමානශආම පාර්ලිශේන්තුව 

prorogue කළා. ශමොකක්ද, ශේ වාර්තාවක් ගැන කියන්ශන්? 

නිකේ ශබොන් වැඩශන්. ඇි , ශේ ශබොන් කරන්ශන්? කාවද, 

රවටන්ශන්? 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් ශේ.එේ. ්නන්ද කුමාරසිරි මැතිතුමා සභාපතිත්වය දරන 

Committee එක යටශත් - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sectoral Oversight Committee එක. මමත් එම කමිටුශ  
ඉන්නවා.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔ , 03 වැනි දා සාකච්ඡාවට එන්න කියලා ්රාධනා කරලා 

තිශබනවා.   
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ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

්ර්ිකක සාවර්ධන පිළිබඳ ්ාශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශ  

සභාපතිතුමා ශේ අවසථථාශ  ගන් සභාශ  ඉන්නවා ශන්ද? 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

තුන්වැනිදා  පසථ වන් 0.11ට Sectoral Oversight Committee 

එශක්  ශේ නියමයන් පිළිබඳව discuss කළා කියලා මට ්රාචිි . 

[බාධා කිරීේ]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ්ාශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශ  සභාපති 

ගන් ශේ.එේ. ්නන්ද කුමාරසිරි මන්ත්රීතුමනි, ඒගැන පැහැදිලි 

කරන්න. 

 
ගරු වේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு மஜ.எம். ஆனந்த குேொரெிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ගන් කථානායකතුමනි, ශේ නියමයන් පිළිබඳව අපි ්ාශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාශ දී සාකච්ඡා කළා; ඒවා අනුමත කළා. ඊට 

පසථශසේ තමි  අපි ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කශළේ. ගන් වාසුශද්ව 

නානායක්කාර මන්ත්රීතුමනි, ඇතැේ ිධට ඔබතුමා ඒ සාකච්ඡාවට 

සහභාගි  වුශඩු නැතුව ඇති. අපි ්ාශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාශ දී සාකච්ඡා කරලා අනුමත කරපු කාරණයක් ශේක. අපි ඒ 

වාර්තාව පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අදාළ වාර්තාව 018  අශරේල් )වැනි දා පාර්ලිශේන්තුවට 

ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. මා ළඟ පිටපතක් තිශබනවා. ගන් 

වාසුශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමනි, මම සතය වාර්තා කශළේ.  

එම වාර්තාශ  පිටපතක් මම එවන්නේ.  

 
ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගන් මන්ත්රීවන්න්ට දැක ගැනීමට ලබා ශදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම දැන් එවන්නේ. 

 
ගරු ගාමිණී වලොකුවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு கொேினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් ගාමිණී ශලොකුශේ මන්ත්රීතුමා.  

ගරු ගාමිණී වලොකුවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு கொேினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගන් කථානායකතුමනි, එම වාර්තාව අශරේල් 1)වැනි දා 

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිශබනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ , 2018 අශරේල් 1)වැනි දා ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ශේ 

තිශබන්ශන් පිටපත. 

 
  

ක්රවමෝපාය සංවර්ධන වයාපි ප පනත : 
නියමය  

தெயல்நுணுக்க அபிவிருத்திக் 

கருத்திட்டங்கள் ெட்டம்:  கட்டமள 
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT: 

ORDER 
 

 
[1.48p.m.] 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාතයන්තර වවවඳ  අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே - அபிவிருத்தி உபொய முமறகள் 

ேற்றும் ெர்வமதெ வர்த்தக அமேச்ெர்) 

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

Hon. Speaker, I move, 

"That the Order made by the Minister of Development Strategies 
and International Trade under Section 3(4) of the Strategic 
Development Projects Act, No. 14 of 2008  and published in the 
Gazette Extraordinary No. 2051/38 of 29th December 2017 
amending the order published in the Gazette Extraordinary No. 
1867/5 of 16th June 2014, which was presented on 20.03.2018, be 
approved." 

(Cabinet approval signified.) 

Sir, under the Strategic Development Projects Act,  
No. 14 of 2008, as amended, the Board of Investment of 
Sri Lanka, which was established by the Board of 
Investment of Sri Lanka Law, No. 4 of 1978, as amended, 
has identified a project by Sinolanka Hotels And Spa 
(Pvt) Limited, that is, Grand Hyatt Colombo, to construct 
and operate a 475-room hotel and 90 serviced apartments 
at No. 116, Galle Road, Colombo 3 as a Strategic 
Development Project in consultation with the relevant 
line Ministries.  After identifying the project as a 
Strategic Development Project, the Minister in charge of 
the subject of Investment Promotion, by a Notification  in  
the Gazette Extraordinary No. 1771/18 dated 15th August 
2012 in terms of subsection (2) of Section 3 of the 
Strategic Development Projects Act, as amended, 
published the relevant information relating to the 
proposed project and exemptions to  be granted in respect 
of the project. In accordance with subsection (3) of the 
Section 3 of the SDP Act, as amended, the Minister in 
charge of the subject of Investment Promotion informed 
the Cabinet of Ministers by a Cabinet Memo dated 09th 
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November, 2012 the rationale for considering the project 
as a Strategic Development Project and the period of 
exemptions to be granted to the project and obtained the 
approval of the Cabinet of Ministers. In consideration of 
the above facts, an Order was published in the Gazette 
No. 1789/22 dated 19th December, 2012 in accordance 
with subsection (4) of Section 3 of the Strategic 
Development Projects Act, as amended, specifying the 
name of the Strategic Development Project, the date of 
commencement of the Project and the date on which 
exemptions from enactments specified in the Schedule to 
the Strategic Development Projects Act granted in terms 
Section 2 of the SDP Act will become operative and the 
date from which the same shall cease to be operative. In 
terms of the Gazette, Orders made under subsection (2) 
and (4) of Section 3 of the Act, the date of 
commencement of the project and the  operative date on 
which the exemptions for the enactments specified in the 
Schedule to the Act, such as the Inland Revenue Act, 
Customs Ordinance, was specified as 19th July 2014. By 
subsequent Order published in the Gazette No. 1974/7 
dated 4th July, 2016 in accordance with the SDP Act, the 
said date was amended to 31st December, 2017. Although 
the project has commenced construction activities, the 
Enterprise made appeals to the Board of Investment to 
vary the date of commencement of commercial operations 
referred to in the Order of aforesaid Gazette  to 31st 
December, 2018 which is the estimated date of 
commencement of commercial operations in order to be 
entitled to continue the state of SDP and enjoy the 
concessions granted in respect of the exemptions from the 
applicability of several statutes referred to in the Order of 
the Gazette pertaining to this project for the period as 
specified therein.  

The reasons for the request by the Enterprise to vary 
the date of commencement of commercial operations, 
which were replicated in the Cabinet Memo dated 27th 
October, 2017 are as follows:   

(i) Since the Company has decided to upgrade the 
project as a Grand Hyatt Colombo Hotel, it was 
proposed to change the designs of the hotel room 
combination and serviced apartments, especially 
the Mechanical, Electrical, Plumbing - MEP - and 
the interior design including the banquet hall up to 
1,000 seating capacity with additional swimming 
pools at level 15 following the international brand. 
As a result of the above, the Company has to 
change the contractors and the  contractors were 
selected on a tender basis under the National 
Procurement Guidelines.  

(ii) The Company acquired an adjacent land to 
maintain a proper traffic plan and accordingly,  
approval from Sri Lanka Tourism Development 
Authority and the Urban Development Authority 
has been obtained after carrying out the traffic 
impact assessment study.  

(iii) An extra low-voltage contract was awarded in 
2016, but the contractor was terminated due to non
-performance, consequently prolongation of other 
works, that is, interior finishes were delayed. The 

design proposals given by some designers were 
inadequate and not comprehensive. Even 
contractors refused to accept those installations. 
As a result, several revisions were made to correct 
these errors. Changes were made to the designs  
by  Hyatt International from time to time.  

Considering the above, approval of the Cabinet of 
Ministers was granted in terms of section 3(3) of the 
Strategic Development Projects Act, No. 14 of 2008, as 
amended, read with Section 18 of the Interpretation 
Ordinance to vary the date of commencement of 
commercial operations of Sinolanka Hotels and Spa 
(Pvt.) Limited to 31st December. 2018. The Gazette was 
made under subsection 4 of Section 3 of the SDP Act 
published in the Gazette No. 2049/59 dated 15th 
December, 2017.  In accordance with subsection 5 of  
Section 3 of the Strategic Development Projects Act, as 
amended, the said Order has to be placed before  
Parliament for approval.  

The second Item, Hon. Speaker, is similar to that.  It 
is a Mixed Development Project undertaken by Avic 
International Hotels Lanka Limited  with an apartment 
complex at No. 418, 420 and 422, R.A. De Mel Mawatha, 
Colombo 03. So, it is a similar issue and the reasons for 
the request for the Enterprise to vary the date of 
commencement of commercial operations which were 
replicated in the  Cabinet Memorandum dated 11th 
October, 2017 are as follows: 

The China Development Bank which is  the financing 
source for the project temporarily suspended granting 
financial facilities for the project until the Gazette 
Notification was published in terms of the Land 
(Restrictions on Alienation) (Amendment) Act, No. 38 of 
2014 regarding the exemptions from the prohibition of 
transfer of property to a foreign company. The Gazette 
Notification was published on 8th of November, 2016 and 
there was a delay in obtaining relevant approval from the 
local authorities and relocation of existing CEB 
transformer from the site. Considering the above, 
approval of the Cabinet of Ministers was granted on 5th 
December, 2017, in terms of Section 3 of the SDP Act, 
No. 14 of 2008, as amended, to vary the date of 
commencement of commercial operations of Avic 
International Hotels Lanka Limited within 90 months 
from the date of principal Agreement entered between the 
Enterprise and the BOI, dated 25th September, 2012 and 
the Gazette Order was made under subsection 4 of 
Section 3 of the SDP Act, as amended, published in the 
Gazette  No. 2051/38 dated 29th December, 2017.  In 
accordance with subsection 5 of Section 3 of the SDP 
Act, as amended, the said Order has to be placed before 
Parliament for approval.  

Sir, there have been many comments about Foreign 
Direct Investments and some Members of the Opposition 
have said there is hardly  any investments since they  are 
out of Government. This is totally false.  

In 2017, the FDIs recorded US Dollars 1.9 billion, 
which is the highest ever FDIs received in the history of 
our country. This year, our target is to achieve Foreign 
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2018  මැි   00 

Direct Investments of US Dollars 2.5 billion and we are 
well on track.  

The exports in 2017 were another record of US 
Dollars 15.5 billion and this year, we are well on target to 
achieve an export turnover of US Dollars 17.4 billion, 
growing at about 15 per cent each year.  

In 2018, I am very pleased to say, the BOI has 
approved projects up to a value of US Dollars 1.348 
billion during the first four months from January to April. 
I assure you that in the next one and a half months, that is 
before 30th June, there will be further US Dollars 1.4 
billion worth projects approved by the BOI. Those will 
include two LNG-based power plants, an LNG terminal, a 
cement plant and most of the funds are coming from 
Japanese and Indian investors. So, within the first six 
months of this year, we will grant approval for projects 
worth US Dollars 2.75 billion. This clearly shows that we 
have created a conducive environment for investments 
and exports.  

I am also very glad that the former Defence Secretary, 
Mr. Gotabaya Rajapaksa, has endorsed our economic 
policies and what he says that he wants to achieve by 
2030 will be achieved by us by 2025 as per the details in 
our "Vision 2025, A Country Enriched", which I would 
like to table*, Sir.  

Sir, Mr. Gotabaya Rajapaksa has spent the last three 
years developing a deep admiration and appreciation for 
the economic policies and vision of our Government. That 
itself is a strong argument why our Government should 
have another five years to implement its 2025 Economic 
Plan and Vision.  

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මහතා 
(ேொண்புேிகு  ெந்திரெிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් චන්ද්රසිරි ගජදීර මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මහතා 
(ேொண்புேிகு  ெந்திரெிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ශමම ිධවාදය සඳහා ශමතුමා නිකුත් කළ රකා යක ශකොටසක් 

ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක ශේකට අදාළද කියලා මම ඔබතුමාශගන් 

අහනවා. 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අදාළි . ශේකත් ්ශයෝජන යටශත් එන project එකක්. ශේක 

අදාළි . ්ශයෝජන ගැනි  අපි කථා කරන්ශන්.  

The former Defence Secretary has said that China, 
India and Japan will be economic giants in the coming 
decade and Asia will be the economic powerhouse. He 
should be congratulated for realizing this, albeit belatedly. 
This is exactly why we are negotiating an agreement with 
China and a comprehensive economic and technology 
agreement with India. As you know, we have signed an 
agreement with Singapore and we hope to do so with the 
Asian economies as well. Focusing attention on Asia, our 
aim is to make Sri Lanka the hub of Asia and reap the 
benefits of Asian economic growth. 

According to Gotabaya’s thinking at this late stage, 
economic development is the panacea for all ills of the 
country. His is a vote of confidence for our decision to 
concentrate on our collective efforts on economic 
development projects and the introduction of economic 
reforms to ensure the economic resurgence of the 
majority people. If only the Government he helped lead 
for nine years had held the same priorities, our country 
would already be leading the charge. 

Furthermore, he emphasizes the need for policy 
prescriptions to encourage and incentivize Foreign Direct 
Investment and facilitate the process, as if the Board of 
Investment has not revolutionized private sector 
investment promotion over the last three years. By next 
month there will be a fully online portal one stop shop for 
investor approvals, while innovations continue, and 
investors are free to do business in a lawful society 
devoid of rampant corruption over which he and his 
Government presided. 

Sir, I also want to say a few words about the Sri Lanka
-Singapore Free Trade Agreement. I wish to refer to the 
recent - 

 
ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Parliament has not seen that Agreement. 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

It is on the website. You can read it.  

 
ගරු වාසුවිව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

But, Parliament must get it. 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

It is on the website. Anybody can read that. - 

[Interruption.] Wait, till I finish. Please do not take my 

time.  

Sir, news items reported that the recently signed FTA 
with Singapore was entered into without a proper -  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු මන්ත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

එය පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I will do that.  

So, Sir, the news reports stated that we have entered 
into the Agreement without a proper consultation process 
and that it will have an adverse impact on Government 
revenue and would result in an influx of professionals and 
workers entering the country.  That is absolutely false. 
The Ministry wishes to state that it is the policy of the 
Government of Sri Lanka to negotiate FTAs with selected 
countries, as part of our new Trade Policy. The aim of this 
policy is to achieve diversification of exports and export 
markets, to create linkages to global production and value 
chains, integrate Sri Lanka to the global economy, and 
thereby, by virtue of the nexus between trade and 
investment, attract Foreign Direct Investments into the 
country.  

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් (්චාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගන් ඇමතිතුමනි, මශේ දැන ගැනීම සඳහාි  ඔබතුමාශගන් මම 

ශේක අහන්ශන්. ඔබතුමා දැන් සිාගප්පූන්-ශ්රී ලාකා ශවශළඳ 

ගිිධසුම ගැන සඳහන් කළා. ඒ සඳහා ඔබතුමා ිධසින් කැබිනට් 

මඩුඩලශආ අනුමැතිය ලබාශගන තිශබනවාද නැද්ද කියලා ශේ 

ගන් සභාවට කියනවාද? 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

කැබිනට් අනුමැතිය ලබාශගන තිශබනවා. මම ශේක මීට 

ඉසථශසල්ලාත් කියලා තිශබනවා. නීතිපතිතුමාශේ අනුමැතිශයන් 

පසථශසේ කැබිනට් මඩුඩලයට ඉදිරිපත් කරලා, කැබිනට් අනුමැතිය 

ලබාශගන තිශබනවා. 
 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මම දින වකවානු අනුව ඔප්පු කරනවා, එශසේ කරලා නැහැ 

කියලා. එශහම වුශණොත් ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මම ඔබතුමාට ඔප්පු කරනවා, කැබිනට් අනුමැතිය ලබාශගන 

තිශබනවා කියලා. ඔබතුමා ශකොශහොමද දන්ශන්? මමත් කැබිනට් 

එශක් හිටියාශන්. 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

කැබිනට් මඩුඩලය රැසථ වුණු හා ශනොවුණු දිනයන් පිළිබඳව 

මම දන්නවා. 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මම දිනය ශදන්නේ. 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔබතුමා දින ටික කියන්නශකෝ. 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔ , මම දින ටික ශදන්නේ. [බාධා කිරීමක්] එශහම වුශණොත් 

ඔබතුමා ඉල්ලා අසථශවනවාද? [බාධා කිරීමක්] 

The Government has adopted a policy of engaging in 
dialogue and consultation with all stakeholders in 
pursuing this goal. My Ministry has been holding regular 
consultations with Trade Chambers, trade associations 
and professional bodies. The stakeholders have also been 
kept informed of the status of the negotiations and 
possible commitments that were to be undertaken on a 
regular basis. This Ministry has also had specific 
consultations with stakeholders in construction-related 
services, computer-related services, the tourism sector, 
the maritime sector and the others, and this engagement 
will continue.  

Sir, with regard to the trading services, certain 
professional associations have expressed their concerns 
about the influx of professionals and other workers into 
the country. The movement of natural persons from 
Singapore has not been opened up except for intra-
corporate transferees in senior management and business 
visitors linked to investments. There is no liberalization 
whatsoever of independent movement of natural persons, 
which is not linked to investment. Business visitors will 
be permitted for a period of not more than 30 days for the 
purposes such as market scoping, business agreements 
and so on.  

The corporate transferees  -  transferees from a branch 
of a company with an investment in Sri Lanka - are also 
limited to managers, senior managers, executives and 
specialists who are clearly defined in the relevant 
schedules of the Agreement. Their period of entry is also 
limited initially up to two years or over the period of the 
contract, whichever is less.  

No movement of persons, either Singapore citizens or 
permanent residents, has been opened in professional 
services. The concern that engineering and architectural 
services have been opened is also incorrect. The Ministry 
wishes to state that the only commitment is for cross-
border services, that is via the Internet and not relating to 
movement of people, which is happening even now and 
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that, too, is limited only to predesigned advisory and 
consultative services and does not include the practise of 
architectural or engineering professions. This is only 
through the use of Internet and other means and not 
through commercial presence or movement of 
professionals into the country. 

Providing these types of services are already possible 
through the existing regulatory and legislative framework. 
Thus, establishing a company for providing these 
advisory services in the country or movement of natural 
persons to provide such services has not been permitted 
under the Agreement. It should be emphasized that Sri 
Lanka has not undertaken any liberalization exceeding the 
prevailing investment regime. We have just had some 
discussions with the Sri Lanka Institute of Architects and 
the Institution of Engineers and explained this situation. 
We have told them that if there is any issue which they 
can point out in the Agreement, we are willing to look at 
it and if necessary, we will do the amendments. The new 
Regulations under the Immigrants and Emigrants Act in 
order to strengthen the regulatory framework have almost 
been finalized and will be submitted to the Cabinet 
shortly, perhaps within the next two weeks. When the 
Regulations come into force, they will address the 
concerns raised by the professional associations as well as 
other stakeholders. In the regulations, we stipulate the 
procedures to be followed when employing foreign 
nationals, categories of employment, employer and 
employee obligations, the roles to be played by the 
professional bodies on recognition of qualifications and 
so on.   

It has also been stated that this Agreement would lead 
to millions of non-citizens of Singapore arriving to Sri 
Lanka. This is absolutely not true. The Sri Lanka - 
Singapore FTA does not permit any permanent resident to 
work in Sri Lanka. The only permitted entrants are those 
who qualify as corporate transferees, that is, persons 
employed by a Singaporean company with investments in 
Sri Lanka. This is also happening now. Such persons 
would have to be employed in that company for a period 
of 12 months and should have five years' experience. 
They can only work in the company that has made the 
investment.   

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගන් ඇමතිතුමනි, මට කාරණයක් දැනගන්න පුළුවන්ද? 

CPC 8701, 8702, 8703 යන Codes යටශත්, කුමන 

පුද්ගලයන්ටද ලාකාවට පැමිශණන්න පුළුවන් කියලා නි ථචිත 

ව ශයන් ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශේ යටශත් කියන්ශන්, යේ සමාගමක් ශමහි ්ශයෝජනය 

කරනවා නේ, කාට ශහෝ ඇිධල්ලා ඒ සමාගම යටශත් අවුන්දු 

ශදකක් වැඩ කරන්න පුළුවන් කියන එකි . 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

නැහැ, නැහැ. ඔබතුමාට කවුන්න් ශහෝ ශකශනක් වැරැදි 

ශතොරතුරක් දීලා තිශබන්ශන්. Manpower company එකක් පටන් 

ගන්න පුළුවන්, ශේ රශට් - 
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

එශහම කරන්න බැහැ. 
 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

පුළුවන්, පුළුවන්. මා ඒ ටික සභාගත කරන්නේශකෝ. ඔබතුමා 

ගිිධසුම කියවලා නැහැ.  
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අපි, BOI  එශකන් ශන් ඒක approve කරන්න ඕනම.  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔබතුමා approve කරලා තිශබනවා. ඔබතුමා ගිිධසුම කියවලා 

නැහැ. මා කියන්ශන්, චාන්දනී ිධශේවර්ධන ඔබතුමා ශනොමඟ යවා 

තිශබනවාය කියලාි . 
 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

කවුන්ත් මා  ශනොමඟ යැ ශ  නැහැ. එශහම approve කරලා 

නැහැ.  
 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගන් ඇමතිතුමනි, මා ශේ කන්ණ ඔබතුමාශේ අවධානයට 

ශයොමු කරනවා. ශමහි ඉාග්රීසි පිටපශත් Chapter 01 හි,  “..with 

respect to the Republic of Singapore, any person who is a 

citizen of Singapore within the meaning of its Constitution 

and its domestic laws or a permanent resident of Singapore 

within the meaning of its domestic laws;” යනුශවන් ශබොශහොම 

පැහැදිලිව තිශබනවා. Domestic law එක අනුව - 
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

එශහම බැහැ. ඒ Schedule එක බැලුවාම ශපශනනවා. ඒශකන් 

අපි අදහසථ කරලා තිශබන්ශන්, එක්ශකෝ Singapore citizen 

ශවන්න ඕනමය, එශහම නැත්නේ permanent resident  ශවන්න 

ඕනමය කියන එකි . ඒ රශට් එක අවුන්ද්දක් වැඩ කරලා, අවුන්දු 

 ක් experience තිශබන ශකශනක් ශවන්න ඕනම. යේ සමාගමක් 

invest කරනවා නේ ඒ සමාගශේ ිධතරි , ඒ ශගොල්ලන්ට වැඩ 

කරන්න පුළුවන් වන්ශන්. දැන් වුණත් එශහම ශවනවා. ඇපශලෝ 

ශරෝහල ඉදි කිරීශේදී එතැනට ඇිධත් ඒ ිධධියට වැඩ කළා. ඒ 

ශගොල්ලන්ට එතැන ිධතරි  වැඩ කරන්න පුළුවන්, ශවන තැනක 

වැඩ කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීේ]  

Let me finish.  Hon. Speaker - [Interruption.] 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you go ahead.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

If a person - [Interruption.] I will explain that. If a 

person has a dominant and effective nationality in a third 
country, such person would be excluded. Therefore, a 
Singaporean company cannot hire and send a citizen of 
another country to work in Sri Lanka. To say so is 
inaccurate and misleading. Given the above facts, the 
permanent residents arriving in Sri Lanka is extremely 
limited and the entry would be tied to a corresponding 
investment in Sri Lanka, thereby benefiting our country as 
a whole.  

They have also made some references  about  trading 
goods. I do not want to go into details. But, the Tariff  
Liberalization Programme has been in consultation with 
the Ministry of Finance. They know exactly from what 
items that the tariff should be removed. Right now, the 
total imports from Singapore is about US Dollars 1,293 
million out of which US Dollars 750 millon is petroluem 
products and US Dollars 228 million is gold. These tariffs 
have not been removed. So, there is no effect on the 
revenue as far as we are concerned and this has been 
approved by the Ministry of Finance.  The Rules of 
Origin criteria in the Agreement stipulate that products 
imported from Singapore will not qualify for tariff 
concessions unless 35 per cent value addition over change 
of Tariff Headings take place in Singapore. The Rules of 
Origin in the Agreement will therefore not allow goods of 
other countries simply  to be exported through Singapore  
since minimum value addition or processing has to 
necessarily take place in Singapore.  

Hon. Speaker, our Ministry will continue to engage in 
constructive dialogue with the Trade Chambers and the 
professional bodies even in the future, as we negotiate the 
other agreements.  

I have very clearly told not only the Chambers but the 
professional associations that if they still find anything 
adverse to  please point  it out.  We have a period of one 
year after which a review can take place. If there is 
anything wrong with the Agreement, we can do the 
amendments.  

 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Hon. Minster,  is there an Exit Clause? 

 
 

ගරු මලික් සමරවිකුම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

There is a Review Clause which provides for a review 
at the end of one year. If anybody shows some adverse 
effect, we can review and amend the Agreement.  

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
But, they should agree to that.  

 
ගරු මලික් සමරවිකුම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

It is a matter of negotiation.  

 
ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
But,  since there is no Exit Clause- 

 
ගරු මලික් සමරවිකුම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

There can be. After a while, we can see how it is.  As 
far as the ETCA negotiations are concerned,  from time 
to time, I have kept  the Opposition  informed, but 
nobody has come back to us. If there is anything that you 
want to take up, we are open and free to discuss.  

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Can we have a full-day debate on that? 

 

ගරු මලික් සමරවිකුම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

It is not like debating, let us discuss and see what has 
to be done.  All this is  for the progress of our country. 
We have to change. We cannot go on the way  we have 
been going before. We need new markets; we need new 
products. We are not sacrificing our people, we are only 
helping  them. We have to have a knowledge-based 
economy.  We can get not only the funds,  the FDIs, but 
the know-how as well. 
Thank you very much.  

ප්ර ්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු (වවදය) රවම්ෂ් ප පරණ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமேஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Hon. Minister, you mentioned that in 2017 you have 
got the highest amount of Foreign Direct Investments. 
Can you give a breakdown of such investments? 

 
ගරු මලික් සමරවිකුම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I will make that available. I think, the Hon. Bandula 
Gunawardane also asked me about this.  

 
ගරු (වවදය) රවම්ෂ් ප පරණ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமேஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Can you highlight  a few of those? 
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ගරු මලික් සමරවිකුම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Yes. I can very clearly say that the Hambantota Port’s 
contribution was only US Dollars 293 million.  

 
ගරු (වවදය) රවම්ෂ් ප පරණ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமேஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

That is by selling the Hambantota Port.  

 
ගරු මලික් සමරවිකුම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

It was only US Dollars  293 million.  

 
ගරු (වවදය) රවම්ෂ් ප පරණ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமேஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

That is the first one,  okay. What is the second one? 

 
ගරු මලික් සමරවිකුම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I can give you that. I cannot say it offhand. I have 
already- 

 
ගරු (වවදය) රවම්ෂ් ප පරණ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமேஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

All those investments  have come to this country 
during our tenure.  

 
ගරු මලික් සමරවිකුම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I have the statistics, but I do not have details with me. 

 
ගරු (වවදය) රවම්ෂ් ප පරණ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமேஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

You got that money by selling the Port. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you can submit that later.  

 
ගරු මලික් සමරවිකුම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Okay. I will submit that later. - [Interruption.] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Sirineshan. 
Before  he speaks, the Hon. Deputy Chairman of 
Committees will  take the Chair.  

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්  
නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා [ගරු වසල්වම් අවඩක්කලනාදන්  

මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொெனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்  

[ேொண்புேிகு தெல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமே வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ ஸ்ரீமநென் அவர்கமள, உங்களுமடய மபச்மெ 

ஆரம்பிக்கலொம்! 

 
[பி.ப. 2.15] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීවන්සන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கமள, 

தெயல்நுணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் - Strategic 

Development Projects - ெம்பந்தேொன ஒரு விவொதம் இன்று 

நமடதபறுகின்றது. உண்மேயில் தந்திமரொபொயேொன 

அபிவிருத்தித்திட்டம் என்று தெொல்கின்றமபொது அந்த 

அபிவிருத்தித் திட்டேொனது எேது நொட்டில் நிமலத்து 

நிற்கக்கூடிய அபிவிருத்தித் திட்டேொக - sustainable 

development ஆக அமேய மவண்டும். அதுேட்டுேல்லொது 

அதன்மூலேொக நொடும் ேக்களும் பயன்தபற மவண்டும். 

அதொவது, அமவ பயனுறுதிவொய்ந்த கருத்திட்டங்களொக 

அமேந்திருக்க மவண்டும். அமதயும்விட ேக்களின் மதமவகள் 

பகுப்பொய்வு தெய்யப்பட்டு, அந்த அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் 

மூலேொக ேக்களுக்கு எந்த அளவுக்குப் பயன் கிமடக்கின்றது 

என்பது பற்றிக் கருத்திற்தகொள்ளப்பட மவண்டிய மதமவயும் 

இருக்கின்றது. நொட்டுக்கு இலொபத்மத அல்லது வருவொயிமனப் 

தபற்றுத்தரக்கூடிய விதத்தில் அந்தத்  தந்திமரொபொய 

கருத்திட்டங்கள்  - strategic developments -  அமேகின்ற 

மபொதுதொன் அமவ நிமலமபறொனதொகவும் பயனுறுதி 

ேிக்கதொகவும் இருப்பதற்கு வொய்ப்பிருக்கின்றது. எந்ததவொரு 

தெயற்றிட்டத்திமன நமடமுமறப்படுத்துகின்றமபொதும் 

நொட்டில் மதெிய ஐக்கியம் அல்லது இன ஐக்கியம்  ேிகவும் 

உறுதியொகப் மபைப்பட மவண்டும். இவ்வொறொன ஒரு 

புறச்சூழ்நிமல கொைப்படுகின்றமபொதுதொன் தந்திமரொபொயேொன 

அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் தவற்றி தபறக்கூடியதொக இருக்கும். 

தந்திமரொபொயேொன அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் மூலேொகப் 

தபற்றுக்தகொள்கின்ற விமளவுகள் உள்நொட்டில் நுகரக் 

கூடியதொக இருக்கின்ற அமதமவமள, தவளிநொடுகளுக்கும் 

ஏற்றுேதி தெய்யக்கூடியதொகவும் அமேகின்றமபொதுதொன் 

எங்களுக்கு அமவ ேிகவும் பயன்ேிக்கதொக இருப்பதற்கு 

வொய்ப்பிருக்கின்றது. 

தபொருளொதொர ொீதியொன தந்திமரொபொயேொன தெயற் 

றிட்டங்கமள வகுக்கின்றமபொது SWOT analysis என்கின்ற 

பகுப்பொய்வு தெய்யப்படுவது எங்களுக்குத் ததொியும். SWOT 

என்பது ஒரு குறியீடொக இருக்கின்றது. அதொவது ஒரு 

தெயற்றிட்டத்மத மேற்தகொள்வதற்கு முன்பு அது குறித்து 

ஆய்வுகள் தெய்யப்பட மவண்டும். அதொவது அதில் என்ன  

பலம் - strength இருக்கின்றது, என்ன பலவீனங்கள் - 

weakness இருக்கின்றன என்பமதப் பற்றிப் பொர்க்க 

மவண்டும். அமதமநரம் Opportunity என்று தெொல்லப்படுகின்ற 
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ெந்தர்ப்பத்மதப் பயன்படுத்துகின்ற தன்மே இருக்க மவண்டும். 

இதமனவிட குறித்த திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்துகின்ற 

மபொது ஏற்படக்கூடிய Threat அல்லது challenges என்று 

தெொல்லப்படுகின்ற ெவொல்கள் என்னதவன்பது பற்றியும் 

ஆரொய்ந்துதகொள்ள மவண்டும். அமநகேொன கருத்திட்டங்கள் 

அல்லது தெயற்றிட்டங்கள்ேீது உண்மேயில் விஞ்ஞொன 

ொீதியொன ஆய்வுகள்  மேற்தகொள்ளப்படுவது ேிகவும்  முக்கிய 

ேொனது.   

வளர்ச்ெியமடந்த நொடுகளில் ஒரு தெயற்றிட்டத்திமன 

அமுல்படுத்துவதற்கு அல்லது திட்டேிடுவதற்கு முன்பொக அது 

குறித்துப் பல்மவறுபட்ட ஆய்வுகள் தெய்யப்படுகின்றன. 

குறிப்பொக தபௌதிக வளங்கமளப் பற்றிப் பொர்க்கப்படுகின்றது. 

அதொவது, நில வளம் இருக்கின்றதொ? நீர் வளம் இருக்கின்றதொ? 

கனிய வளங்கள் இருக்கின்றனவொ என்பமதப் பற்றிதயல்லொம்  

ஆய்வு தெய்கின்ற  அமதமவமள, அங்கிருக்கின்ற ேக்கள் 

குறித்த தெயற்றிட்டத்திமன  அங்கீகொிக்கக்கூடிய ேனப் 

பொங்குடன்  இருக்கின்றொர்களொ? என்ற விடயமும் 

ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட மவண்டியுள்ளது. அந்தச் தெயற் 

றிட்டங்கள் பயனுறுதிவொய்ந்த, தந்திமரொபொயேொனதொக 

இருந்தொலும் ேக்கள் ேத்தியில் தென்று அது ெம்பந்தேொக 

ஆய்வுகள் தெய்யொேல் அவற்மற நமடமுமறக்குக் 

தகொண்டுவரும் நிமலயில், ேக்கள் அதிருப்தியமடந்து 

எதிர்ப்மபக் கொட்டுகின்றமபொது அவற்றிமன நமடமுமறப் 

படுத்துவததன்பது கடினேொன விடயேொக அமேந்து 

விடுகின்றது. இத்தமகய தந்திமரொபொயேொன தெயற் 

றிட்டங்கமள, திட்டேிடப்பட்டு ேக்களுக்குத் ததொியொேல் 

‘பரசூட்’ மூலேொகக் குண்டுகமள இறக்குவதுமபொன்று ேக்கள் 

ேத்தியில் தகொண்டுதெல்கின்றமபொது ேக்கள் அது ெம்பந்தேொக 

எதிர்ப்புக்கமளத் ததொிவித்துக் தகொடி பிடிக்கின்ற அல்லது 

ஆர்ப்பொட்டம் தெய்கின்ற  நிமலமேகமளயும்  கடந்த 

கொலத்தில் நொங்கள் பொர்த்திருக்கின்மறொம்.  

ஒரு தெயற்றிட்டத்திமன மேற்தகொள்ளும்மபொது சூழலியல் 

ெம்பந்தேொகவும் முழுமேயொக ஆய்வு தெய்யப்பட மவண்டும். 

ஒரு தெயற்றிட்டத்திமன positive side, negative side என 

இரண்டு விதேொகப்  பொர்க்க  முடியும். அந்த வமகயில் அதன் 

அமுலொக்கத்தில் மநொோ்கைியேொக என்ன நன்மேகள் 

இருக்கின்றன? எதிர்கைியேொக ஏற்படக்கூடிய தீமேகள் 

எமவ? என்பன பற்றிதயல்லொம் ஆய்வு தெய்துதகொள்ள 

மவண்டும். அவ்வொறு ஆய்வுதெய்து, மநொோ்கைியேொன 

தன்மேமய - positive வழிமுமறகமள அதிகொிப்பமதொடு, 

negative எனப்படும் எதிர்கைியேொக இருக்கின்ற தீமேகமள 

எவ்வொறு கட்டுப்படுத்தலொம் அல்லது குமறக்கலொம் என்பது 

பற்றி எல்லொம் நொங்கள் ெிந்தித்தொக மவண்டும். இலங்மகயில் 

கருத்திட்டங்கமள - தந்திமரொபொய தெயற்றிட்டங்கமள 

மேற்தகொள்கின்றமபொது, அறிவியல் பூர்வேொக அதொவது 

விஞ்ஞொன பூர்வேொக - scientific என்று தெொல்வொர்கள் - 

அவற்மற எந்தளவுக்கு ஆய்வுதெய்து பொர்த்திருக்கின்மறொம்; 

அலெிப் பொர்த்திருக்கின்மறொம் என்பது பற்றி ஆரொய்வது ேிக 

முக்கியேொகும். கடந்த கொலத்தில் மேற்தகொள்ளப்பட்ட  

தெயற்றிட்டங்களில் ெில தவற்றியளிக்கொேல், மதொல்வியமடந் 

திருக்கின்றன. ேக்களின் ஒத்துமழப்மபப் தபற்றுக் 

தகொள்ளொமே, ெொியொன ஆய்வுகமளச் தெய்யொமே மபொன்ற 

கொரைங்களினொல்தொன்  அதுததொடர்பில் பல மதொல்விகமளச் 

ெந்தித்திக்க மநொிட்டது. ெிலமவமளகளில், மகொடிக்கைக்கொன 

முதலீடுகமள இழந்துநிற்கின்ற தன்மேயும் இருக்கின்றது.  

கடந்த கொலத்தில் யுத்தம் கொரைேொகப் பல ததொழிற் 

ெொமலகள் முழுமேயொக மூடப்பட்டுக் கொைப்பட்டன. நொன் 

ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்மதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து 

கின்றவன் என்ற வமகயில் குறிப்பொக எனக்கு ஒரு 

விடயத்மதக் குறிப்பிட முடியும். அதொவது அங்கு sustainable  

என்று தெொல்லக்கூடிய விதத்தில், ஐக்கிய மதெியக் கட்ெியின் 

ஆட்ெிக்கொலத்தில் ஒரு கொகித ஆமல ததொடர்ச்ெியொக இயங்கி 

வந்தது. ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம் அவர்கள் மகத்ததொழில், 

விஞ்ஞொன விவகொர அமேச்ெரொக இருந்தமபொது,  

ேட்டக்களப்மபச் மெொோ்ந்த ஐக்கிய மதெியக் கட்ெிப் பிரமுகரொன 

நல்மலயொ என்பவொின் முயற்ெியின் கொரைேொகமவ அந்தக் 

கொகித ஆமல அமேயப்தபற்றது என்று நொன் நிமனக் 

கின்மறன். உண்மேயில் நிமலயொனமதொர் அபிவிருத்திமயக் 

தகொண்டுதெல்லக்கூடிய விதத்தில், அங்கு தநல் அறுவமடயின் 

பின்னர் தபறப்படுகின்ற மவக்மகொமலப் பயன்படுத்தி அந்தத் 

ததொழிற்ெொமல இயங்கிவந்தது. அமதமநரம் அதற்குப் 

மபொதியளவு தபௌதிக வளங்கள் கிமடக்கக்கூடியதொகவும் 

இருந்தது. அந்த வமகயில் அது நிமலயொனதொகவும் நிமறய 

வருேொனங்கமள ஈட்டித்தரக்கூடியதொகவும் இருந்தது. ஆனொல், 

இன்று அந்தத்  ததொழிற்ெொமல மதொல்வியில் முடிந்ததற்குக் 

கொரைம், அதன் நிர்வொகப் தபொறிமுமறயுடன் ததொடர்புமடய 

விடயேொகும்.  

அமநகேொக எேது நொட்டில் ஒரு முதலீட்டுத் திட்டத்மதத் 

ததொடங்குவதற்கு முன்பு அது குறித்துத் தரகுப் பைம் 

வொங்குகின்ற தெயற்பொடு நமடமுமறயில் கொைப்படுகின்றது. 

இதமன commission என்று தெொல்வொர்கள். இந்த வமகயில் 

அங்கு ஊழல், மேொெடிகள் நடக்கக்கூடிய நிமலமேகள் 

கொைப்படுகின்றன. இந்தச் தெயற்பொடொனது, “சுண்டங்கொய் 

கொற்பைம் சுமே கூலி முக்கொற்பைம்” என்று தேிழில் 

தெொல்லப்படும் கூற்றுக்கமேவொகக் கொைப்படுகின்றது. 

அதொவது, கிமடக்கின்ற வருவொமயவிட, தெலவுகள் 

அதிகொிக்கின்ற தன்மே கொைப்படுகின்றது. அப்படியொனொல் 

குறித்த தெயற்றிட்டம் தந்திமரொபொயேொனதொக அமேயொேல், 

ஓர் அரெியல் மநொக்கம் தகொண்டதொக - ெிலரது அபிவிருத்திமய 

அடிப்பமடயொகக் தகொண்டதொக அமேவதற்கு வொய்ப்புகள் 

இருக்கின்றன.  

வளர்ச்ெியமடந்த - அபிவிருத்தியமடந்த நொடுகளின் 

உற்பத்தித் திறமன மேயேொக மவத்துப் புள்ளிவிபர ொீதியொகப் 

பொர்த்தொல், கடந்த கொலத்தில் ஜப்பொன் நொட்டின் productivity  - 

உற்பத்தித் திறனொனது ஏறத்தொழ 60ஆக இருப்பமதக் 

கொைலொம். இது, நொன் ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வொெித்த 

ஒரு புள்ளிவிபரேொகும். ெிலமவமளகளில் தற்தபொழுது அது  

60ஐயும் தொண்டியிருக்கலொம். இதற்கொன formula - சூத்திரம், 

தவளியீட்டிமன உள்ளீட்டினொல் வகுக்கும்மபொது - outputஐ 

inputஇனொல் வகுக்கும்மபொது - உற்பத்தித் திறன் 

கிமடக்கின்றது என்பதொகும். இலங்மகயின் productivity 

யொனது, 1.6 ஆக இருக்கின்றது. இதனடிப்பமடயில் யப்பொன் 

எங்கமளவிட எவ்வளவு தூரம் முன்னிமலயில் இருக்கின்றது 

என்பமதப் பொருங்கள்! இதற்குக் கொரைம் அந்த நொட்டில் 

தெயற்றிட்டங்கள் - கருத்திட்டங்கள் தந்திமரொபொயேொக 

வகுக்கப்பட்டிருப்பமதொடு, வீண்விரயம் இல்லொேல், ஊழல் 

மேொெடிகள் இல்லொேல் முன்தனடுத்துச் தெல்லப்படுகின்ற 

மேயொகும்.    

அண்மேயில் ஊடகங்கள் மூலேொக நொங்கள் ஒரு 

விடயத்மத அறியக்கூடியதொக இருந்தது. அதொவது, ஜனொதிபதி 

தெயலகத்தில் பைியொற்றிய ஒரு முக்கிய புள்ளி, குறித்த ஒரு 

தெயல்திட்டம் - அது கந்தளொய் ெீனித் ததொழிற்ெொமல என்று 

நிமனக்கின்மறன் - நமடமுமறப்படுத்தப்படுவதற்கு  

முன்பொகமவ அது குறித்துக் மகொடிக்கைக்கொன ரூபொமயப் 

மபரம்மபெி, இலஞ்ெம் தபற்ற ெம்பவேொகும். இவ்வொறொன 
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தெயற்பொடுகள் இலங்மகயில் கொைப்படுகின்ற வமரக்கும் 

தந்திமரொபொயேொன தெயல்திட்டங்கமள அல்லது கருத் 

திட்டங்கமள நமடமுமறப்படுத்துவது என்பது கடினேொனதொக 

இருக்கும். ஆகமவ, முதலீடுகமளச் தெய்கின்றவர்கள் ேத்தியில் 

“ெம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எமதயொவது தகொடுத்துவிட்டொல், 

அவர்கள் எவரும் குறித்த விடயத்தில் தமடயொக 

இருக்கேொட்டொர்கள்” என்கின்ற ஒரு நிமலப்பொடு கொைப் 

படுவதொல், மகயூட்டுப் தபறுகின்ற தன்மே, தரகுப் பைத்மதப் 

தபற்றுக்தகொள்கின்ற தன்மே, மேொெடிகமளச் தெய்கின்ற 

தன்மே என்பன கொைப்படுகின்றன. இவ்வொறொன மேொெடித் 

தன்மேயொன தெயற்பொடுகள் உடனடியொகக் கண்டறியப்பட்டு, 

உொிய நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டு, உொியவர்கள் மகது 

தெய்யப்பட்டமே உண்மேயில் வரமவற்கத்தக்க விடயேொக 

இருக்கின்றது.   

இது நல்லொட்ெி அரசுக்கு ஒரு ெொன்றொகக்கூட 

அமேந்திருக்கின்றது. ஆகமவ, முக்கியேொன தபொறுப்புக்களில் 

வகிபொகங்கமளப் தபற்றிருக்கின்றவர்கள் ேிகவும் கவனேொகச் 

தெயற்பட மவண்டும்.  அவர்கள் தபொறுப்புைர்ச்ெி 

ேிக்கவர்களொக இருக்க மவண்டும். பட்டங்கள், பதவிகள் 

அல்லது அவர்களுமடய அனுபவங்கமளவிட, அவர்கள் 

மயொக்கியமத உள்ளவர்களொக இருக்கின்றமபொதுதொன் இந்த 

மேொெடித் தன்மேகமளயும் மகயூட்டுத் தன்மேகமளயும் 

குமறக்கக்கூடியதொக இருக்கும். ெிலமவமளகளில் தவளியிமல 

அபிவிருத்தி என்பது ேிகவும் படொமடொபேொக  

முன்தகொண்டுதெல்லப்பட்டொலும், அதமன ஆழேொக அலெி 

ஆரொய்ந்து பொர்க்கின்றமபொது, அந்த அபிவிருத்தியில் ஒரு பகுதி 

ஏமதொ ஒரு விதத்தில் விரயம் தெய்யப்படுவமத அல்லது 

தனிப்பட்ட மதமவகளுக்கொக முடக்கப்படுவமதப் 

பொர்க்கக்கூடிய ஒரு நிமலமே கொைப்படுகின்றது.  எனமவ, 

தந்திமரொபொயேொன அபிவிருத்தி எனும்மபொது, முக்கியேொக 

அந்த அபிவிருத்தித் திட்டேொனது நொட்டில் பயனுறுதி 

ேிக்கதொக, நிமலயொனதொக நிமலத்து நிற்கக்கூடியதொக, 

ேக்களுக்குப் பயன்தரக்கூடியதொக, நொட்டுக்கு வருவொயிமன 

ஈட்டித்தரக்கூடியதொக, நொட்டில் குழப்பேமடயொத ஒரு  

சூழ்நிமலயில் அது ததொடர்ந்து இருக்கக்கூடியதொக இருக்க 

மவண்டும். ெிலமவமளகளில் நொட்டில் குழப்பம் ஏற்பட்டொலும்,  

அந்தத் தந்திமரொபொயேொன கருத்திட்டம் என்பது நிமலயொன 

தொக இருக்கமவண்டும்.   

தவளிநொட்டு முதலீட்டொளர்கள் இலங்மகக்கு வந்து 

முதலீடுகமளச் தெய்வதற்கு விரும்புகின்றொர்கள்.  ஆனொல், 

இந்த நிமலயொன தன்மே - ஸ்திரத்தன்மே நொட்டில் ததொடர்ந்து 

இருக்குேொ? இன்று நொங்கள் தெய்கின்ற முதலீடுகமளத் 

ததொடர்ந்தும் தக்கமவத்துக்தகொள்கின்ற ஒரு நிமலமே 

இருக்குேொ?  என்கின்ற மகள்விகளின் ேத்தியில் அவர்கள் 

ெிலமவமளகளில் இந்த முதலீடுகமளச் தெய்வதற்குப் 

பின்னடித்துவிடுகின்றொர்கள். தந்திமரொபொயேொன கருத்திட்டம் 

ததொடர்பில் இன்னுதேொரு விடயத்மதயும் தெொல்வொர்கள். 

அதொவது, தந்திமரொபொயேொன ஒரு கருத்திட்டத்மத 

முன்தகொண்டு தெல்கின்றமபொது, "the Five Ws and H" 

என்பமதக் கவனிக்க மவண்டும் என்பதொகும். "The Five Ws              

and H" என்று தெொல்கின்றமபொது, யொர் முதலீடு தெய்வது?  

எங்மக முதலீடு தெய்வது?  அதமன எப்படி முதலீடு தெய்வது? 

என்ன கொரைத்திற்கொக முதலீட்மடச் தெய்யமவண்டும்? 

என்கின்ற விடயங்கதளல்லொம் முமறயொகப் பகுப்பொய்வு 

தெய்யப்பட மவண்டும். ஆனொல், ெில கருத்திட்டங்கள் அரெியல் 

மநொக்கத்திற்கொக, அரெியல் மதமவக்கொக, ஒரு குறிப்பிட்ட 

பிொிவினொின் நன்மேக்கொகச் தெய்யப்படுகின்றன. ெில 

மவமளகளில் அதமனச் தெய்வதன் மூலேொகக் குறிப்பிட்ட 

நபர்களுக்குச் ெில வரப்பிரெொதங்கள் கிமடக்கக்கூடிய ஒரு 

நிமலமே கொைப்படுகின்றது. இவ்வொறொன விடயங்கமள 

தயல்லொம் அடிப்பமடயொகக்தகொண்டு தெய்யப்படுகின்ற 

கருத்திட்டங்கள் தந்திமரொபொயேொன கருத்திட்டங்களொக 

அமேயொது. அந்த வமகயில் ெம்பந்தப்பட்டவர்கள்   சுயநல 

அடிப்பமடயில் தொங்கள் உமழத்துக்தகொள்வதற்குச் தெய்கின்ற 

கருத்திட்டங்களொக அமவ அமேயுமே ஒழிய, நொட்டுக்கும் 

ேக்களுக்கும் உொிய கருத்திட்டங்களொக அமேவதற்கு 

வொய்ப்பில்மல. எனமவதொன், இந்தக் கருத்திட்டங்கமளச் 

தெய்து தவற்றி தபற்றவர்கள் அவற்மற "successful story" 

என்று அல்லது "best practice" என்று தெொல்வொர்கள். இவ்வொறு 

கருத்திட்டங்கமளச் தெய்து தவற்றிதபற்ற நொடுகமள நொங்கள் 

ஒரு முன்னுதொரைேொகக் தகொண்டு, அவர்களுமடய அனுபவங் 

கமளயும் பகிர்ந்து இந்தத் தந்திமரொபொயக் கருத்திட்டங்கமள 

முன்தனடுக்க மவண்டுமே ஒழிய, அதற்கு ேொறொக அரெியல் 

மதமவக்கொக, அரெியல் மநொக்கத்திற்கொக அவெர அவெரேொகக் 

கருத்திட்டங்கமள முன்தனடுக்கக் கூடொது. அவ்வொறு 

தெய்கின்ற கருத்திட்டங்கள் உண்மேயில் தந்திமரொபொயேொன 

கருத்திட்டங்கள் அல்லொேல், இமடநடுவில் அப்படிமய 

வழக்தகொழிந்து மபொகின்ற அல்லது அப்படிமய மூடப்படுகின்ற 

திட்டங்களொக அமேயும்.  

உதொரைேொக, கிழக்கு ேொகொைத்திலுள்ள ேட்டக்களப்பு 

ேொவட்டத்தில், யுத்தத்திற்கு முன்னர் அங்கு 5 ததொழிற் 

ெொமலகள் இயங்கிக்தகொண்டிருந்தன. இன்று அந்த 5 

ததொழிற்ெொமலகளும் மூடப்பட்ட நிமலயில் கொைப்படு 

கின்றன.  எனமவ, நொங்கள் அடிக்கடி இந்தப் பொரொளு 

ேன்றத்தில் தெொல்கின்ற ஒரு விடயம், ஒரு நல்லொட்ெி அரெின் 

நல்ல ெொட்ெியங்களொக இருக்க மவண்டுேொக இருந்தொல், 

பொரபட்ெம் பொரொது மெமவயொற்ற மவண்டும் என்பதொகும். 

எங்களுமடய தகௌரவ அமேச்ெர் லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல அவர்கள் 

உண்மேயில் நல்லொட்ெி என்கின்ற விடயத்தில் ெகல 

பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்கமளயும் ெேேொக - ெேத்துவேொகக் 

கருத்திற்தகொண்டு, அபிவிருத்தி ெம்பந்தேொன விடயங்களுக் 

கொக நிதிகமள ஒதுக்குகின்றொர். பொமத அபிவிருத்திகளொக 

இருக்கட்டும் அல்லது ததொழில்வொய்ப்புக்களொக இருக்கட்டும் 

அவர் அமனவமரயும் ெேேொக நடத்துகின்றொர்.  அவர் 

எதிர்க்கட்ெியில் உள்ளவர்களுக்குக்கூட, பல நன்மேகமளச் 

தெய்திருப்பது பொரொட்டத்தக்க விடயம் என்பமத இந்த 

இடத்தில் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.  

இந்தத் தந்திமரொபொயேொன கருத்திட்டங்கமள நொங்கள் 

உண்மேயில் விஞ்ஞொனபூர்வேொகப் பொர்க்கமவண்டும். 

விஞ்ஞொனபூர்வம் என்பது ஒரு நடுநிமலயொக அமேந்திருக்கும்.  

பக்கச்ெொர்பற்றதொக அமேந்திருக்கும். ஓர் ஆய்வு அடிப் 

பமடயில் முடிவுகமளத் மதடுகின்ற ஒரு விடயேொக 

அமேந்திருக்கும்.  ஆனொல், அதமனவிடுத்து அவெர அவெர 

ேொக மூடிய ஓர் அமறக்குள் எடுக்கப்படுகின்ற முடிவுகமள 

அப்படிமய தகொண்டுதென்று எங்கொவது நமடமுமறப்படுத்த 

மவண்டுதேன்று தெொல்கின்றமபொது, அமவ ஒரு வமகயில் 

மதொல்வியமடந்த திட்டங்களொக அமேகின்றன.   

கடந்த கொலங்களில் ேக்கள் ேத்தியில் தென்று ஆய்வுகள் 

தெய்யொேல், ேக்களின் ெம்ேதத்மதப் தபறொேல் மேற்தகொள்ளப் 

பட்ட பல தந்திமரொபொயக் கருத்திட்டங்கள் - அவற்மறத் 

தந்திமரொபொயக் கருத்திட்டங்கள் என்று தெொல்வமதவிட அவெர 

அவெரேொக மேற்தகொள்ளப்பட்ட கருத்திட்டங்கள் என்று 

தெொன்னொல் தபொருத்தேொனதொக இருக்கும் - தவற்றிதபறொேல் 

கருவிமலமய ெிமதந்துமபொன நிமலமேகமள எங்களொல் 

பொர்க்கக்கூடியதொக இருந்தது. ஆனொல், இந்தக் கருத் 

திட்டங்கமள நமடமுமறப்படுத்துவதற்குக் குறித்த பகுதியில் 

இருக்கின்ற ேக்களும் அரெியல்வொதிகளும் பக்கபலேொக 
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පාර්ලිශේන්තුව 

இருக்கவில்மல - துமையொக இருக்கவில்மல என்று 

கமடெியில் ேக்களின் பக்கமும் அரெியல்வொதிகளின் பக்கமும் 

குமறகமள அல்லது மதொல்விக்கொன கொரைங்கமளச் 

தெொல்லிக்தகொள்ளுகின்ற அரெியல் மநொக்கம் தகொண்ட ஒரு 

நியொயப்படுத்தமல  - justification ஐச் தெய்துவிடுவொர்கள். 

அப்படியில்லொேல் உண்மேயில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் 

இருக்கின்ற ேக்கள் எந்தளவுக்கு அந்தக் கருத்திட்டங்கமள 

ஏற்றுக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள் என்ற விடயத்மத ஒரு 

முன்மவத்தல் - presentation மூலேொக முமறயொக அவர்களுக்கு 

விளங்கப்படுத்தப்பட மவண்டும். அதுேட்டுேல்லொேல், 

எந்ததந்த இடங்களிதலல்லொம் தவற்றிகரேொக இந்தக் கருத் 

திட்டங்கள் முன்தனடுக்கப்பட்டு அந்த ேக்கள் பயனமடந் 

திருக்கிறொர்கள் என்ற விடயம், கள விஜயம் - கள தொிெிப்பு 

மூலேொக அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்பட மவண்டும். 

அவ்வொறில்லொேல்  மேற்தகொள்ளப்படுகின்ற எந்ததவொரு 

கருத்திட்டத்மதயும் நொங்கள் தந்திமரொபொயேொன கருத்திட்ட 

ேொகக் தகொள்ளமுடியொது.  அதுேட்டுேல்ல, அங்கிருக்கின்ற 

வளங்கள் - தபௌதிக வளம், நிதி வளம், ேனித வளம் - 

முமறயொக ஆய்வு தெய்யப்படமவண்டிய ஒரு நிமலமே 

யிருக்கின்றது. இமதவிட, முமறயொன தகவல்கள் - information 

இல்லொேல் தெய்யப்படுகின்ற அல்லது நமடமுமறப்படுத்து 

கின்ற தெயற்பொடுகள்கூட தவற்றியளிக்கொேல் மபொவதுண்டு.  

எேது நொடு சுதந்திரேமடந்த கொலத்திலிருந்து அதமன 

நொங்கள் ஒரு வளர்முக நொடு என்றும் அபிவிருத்தியமடந்து 

வருகின்ற நொடு என்றும் தெொல்லிக்தகொண்டிருக்கின்மறொம். 

ேொறொக, இந்த நொட்மட ஓர் அபிவிருத்தியமடந்த நொடொக 

ேொற்றுவதற்கு இந்தத் தந்திமரொபொயேொன கருத்திட்டங்கள்- 

தெயல்திட்டங்கள் முக்கியேொக அமேயமவண்டும். இந்தத் 

தந்திமரொபொயேொன தெயற்றிட்டங்கள் எங்களுக்கு தவற்றி 

யளிப்பதொக இருந்தொல், இந்தக் கருத்திட்டங்கமள ஆய்வு 

அடிப்பமடயில், விஞ்ஞொனபூர்வேொக  முன்தகொண்டு 

தெல்லமவண்டும். அதுேட்டுேல்லொேல் அந்தக் கருத்திட்டங் 

களுக்கொகச்  தெலவு தெய்கின்ற பைம் முழுக்க முழுக்க 

வீண்விரயம் தெய்யப்படக்கூடொது; தனிப்பட்ட சுகநலன்களுக் 

கொகச் தெலவழிக்கப்படக்கூடொது என்பதும் ேிக முக்கியேொன 

விடயேொக இருக்கின்றது. எனமவதொன் தந்திமரொபொயேொன 

கருத்திட்டத்தின்மூலேொக ேொவட்டங்கள்மதொறும் இந்தச் 

தெயற்பொடுகள் அந்தந்தச் சூழ்நிமலக்கு ஏற்றவிதத்தில் 

தகொண்டுதெல்லப்பட மவண்டும். குறித்த சூழ்நிமலமய 

அனுெொிக்கொத, அங்கிருக்கின்ற ேக்களொல் ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

படொத ெில கருத்திட்டங்கள் நிச்ெயேொகத் தந்திமரொபொயத்திற்கு 

அப்பொற்பட்ட தெயற்பொடுகளொகத்தொன் அமேயும் என்பமத 

நொங்கள் இந்த இடத்தில் பொர்க்க மவண்டும்.  

மேலும், உற்பத்தி பற்றிய விடயத்தில் input, output, 

outcome, impact என்ற எண்ைக்கருக்கள் கொைப்படுகின்றன. 

உண்மேயில் input என்று தெொல்லுகின்றமபொது, அது நொங்கள் 

அபிவிருத்திக்கொகப் பயன்படுத்துகின்ற உள்ளீடுகமளக் 

குறித்து நிற்கின்றது. இதன்மூலேொக எங்களுக்குக் கிமடக்கின்ற 

இலொபங்கள் தவளியீடுகளொக வருகின்றன. அந்த தவளியீடுகள் 

ததொடர்ந்து எங்களுக்கு நன்மேயளிக்கின்றமபொது அதமன 

outcome என்ற விதத்தில் பொர்க்கின்மறொம். இது 

நிமலயொனதொகத் ததொடர்ந்து இருக்கின்றதொ? என்பது impact 

என்ற எண்ைக்கரு மூலேொகப் பொீட்ெித்துப் பொர்க்கப் 

படுகின்றது. எனமவ, நொன் தெொல்கின்ற விடயம் என்ன 

தவன்றொல், நேது நொட்டில் பல தெயற்றிட்டங்கள்- 

கருத்திட்டங்கள்  பொீட்ெொர்த்தேொன முமறயில் மேற்தகொள்ளப் 

பட்ட மபொதிலும், அமவ அமநகேொகத் மதொல்வியில் 

முடிந்தமவயொகத்தொன் கொைப்படுகின்றன. அவற்றில் 

நட்டத்தில் இயங்குகின்ற கருத்திட்டங்கள்கூட கொைப்படு 

கின்றன. ேொறொக, விமனத்திறன் ேிக்கதொகவும் விமளதிறன் 

ேிக்கதொகவும் நிமலமபறொக இருக்கக்கூடியதொகவும் 

ேக்களுக்கும் நொட்டுக்கும் நன்மேயளிக்கக்கூடியதொகவும் 

அமேந்திருக்கக்கூடிய விதத்தில் இந்தக் கருத்திட்டங்கமள  

நொங்கள் திட்டேிட்டுச் தெயற்படுத்த மவண்டும். இதன்மபொது 

பக்கச்ெொர்பு, அரெியல் மநொக்கம் இல்லொேல் ேிகவும் 

கண்ைியேொக இவற்மற நமடமுமறப்படுத்த மவண்டும்.  

எனமவ, நீங்கள் நமடமுமறப்படுத்துகின்ற தெயற் 

றிட்டங்கள் மூலேொக மூடப்பட்ட ததொழிற்ெொமலகமள 

உயிர்ப்புடன் தெயற்படுத்தி, அங்குள்ள ேனிதவளங்கள் 

ததொழில்வொய்ப்புகமளப் தபறக்கூடியதொகவும் அதன்மூலேொகக் 

கிமடக்கும் வருவொயில் அவர்களது வொழ்வொதொரத்மதக் 

கட்டிதயழுப்பக்கூடிய விதத்திலும் அவற்றிமன ேொற்றிய 

மேக்க மவண்டும் என்று கூறி, எனது உமரமய 

நிமறவுதெய்கின்மறன். நன்றி.  

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி.  Hon. Niroshan Perera, please. You have 11 

minutes.  

 
[අ.භා. 0.3 ] 

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා (ජා පක ප්ර පපත් ප හා 

ආර්ිකක කටයුතු රාජය අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ - மதெிய தகொள்மககள் 

ேற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள்  இரொஜொங்க அமேச்ெர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  මශේ කථාව පටන් 

ගන්න රථමශයන්  ශේ දිනවල රට පුරා ඇති වී තිශබන ගාවතුර 

තත්ත්වශයන් පීඩා ිධඳින ජනතාව ශවනුශවන් අපශේ කනගාටුව 

රකා  කර සිටිනවා. රජයක් හැටියට අපි අශප් හමුදාව සක්රියව ශේ 

සඳහා ශයොදවා  ඒ ්පදා තත්ත්වය අවම කරලා  ජනතාවට සහන 

ලබාදීමට  කටුතතු කරශගන යනවා.  

රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති පනත යටශත් නියමයන් 

ශදකක් ගැන අද දින අපි ිධවාද කරනවා. සාවර්ධනය පැත්ශතන් 

අද ශ්රී ලාකාව ඉතාම තීරණාත්මක සන්ධිසථථානයක පවතින බව 

අපි කියන්න ඕනම.  ක්තිමත් ්ර්ිකකයක් තුළින් බලගතු රටක් 

නිර්මාණය කිරීම සඳහා අද වනශකොට අපි ඉදිරිපත් කර තිශබන 

සැලැසථම ඔසථශසේ අශප් රශට් ජනතාවට ඉතාම ශහොඳ   ක්තිමත් 

්ර්ිකකයක් සහ ශහොඳ සමාජයක් බිහි කිරීශේ අධිෂථඨානශයන් 

ුතතුව අපි කටුතතු කරශගන යනවා. ිධශ ේෂශයන්ම 8 99දී එක්සත් 

ජාතික පක්ෂ රජය ිධසින් ිධවෘත ්ර්ිකක සාකල්පය ශේ රටට 

හඳුන්වා දීලා එය ක්රියාත්මක කළා. අපනයනය පදනේ කරශගන 

්ර්ිකකය වර්ධනය කිරීශේ එම සාකල්පය ශබොශහෝ රටවල් 

අනුගමනය කරන්න ඉසථශසල්ලා තමි   8 99දී අපි ඒක ශේ රටට 

හඳුන්වා දුන්ශන්. නමුත්  අද වනශකොට  ශකොමිුතනිසථට් සහ 

සමාජවාදී රටවල් ඇතුළු ශබොශහෝ රටවල් ශේ ිධවෘත ්ර්ිකක 

සාකල්පය පිළිශගන  ඒ ශගොල්ලන්ශේ ්ර්ිකකය ිධවෘත කරමින් 

ශගෝලීය ්ර්ිකකයට සේබන්ධ ශවලා  තරගකාරී ශලස ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ ්ර්ිකක රමශ දය ඉසථසරහට ශගන යනවා. 

යථාර්ථය ශත්න්ේ ගන්න ඕනමය කියන එකි  අපි හැම 

ශවලාශ ම කියන්ශන්. අපි රජයක් හැටියට තීන්දු  තීරණ 

415 416 

[ගන්  ඥානමුත්තු ශ්රීශන්සන්  මහතා] 



2018  මැි   00 

ගන්නවා. ශලෝකශආ යථාර්ථය ශහොඳින් ශත්න්ේ අරශගනි  අපි ඒ 

තීන්දු  තීරණ ගන්ශන්.  අපිත් ිධපක්ෂශආ සිටියා. ිධපක්ෂශආ 

ඉන්නශකොට  යේ යේ ශද්වල් ගැන වාද ිධවාද කරන්න ඉතාම 

ශල්සිි .  නමුත්  ඒවා ක්රියාත්මක කිරීශේදී  ඒවාට මුහුණ දීශේදී  

ගැටලු ිධසඳීශේදී තමි   යථාර්ථය හරියට ශපශනන්ශන්. ඒ නිසා 

අපි ිධශ ේෂශයන් අශනක් රටවලින් ්දර්  අරශගන   ඒ රටවල්  

සාවර්ධනය වුශඩු ශකොශහොමද  ඒ රටවල්  ක්තිමත් ්ර්ිකක 

රමශ ද ශගොඩ නැුණශ  ශකොශහොමද  ඒ රටවල තිබුණු වාර්ගික 

ගැටුේ  ්ගමික ගැටුේ සමනය කරලා  එකම ජාතියක් හැටියට 

යහපත් සමාජයක් බිහි කිරීමට ඉසථසරහට ගිශආ ශකොශහොමද කියන 

එක අපි ිධමසා බැලිය ුතතුි . අපි සියලු ශදනාම ඒවා හිතට 

අරශගන  ශපොදු සැලැසථමක් ඔසථශසේ අශප් රට ඉසථසරහට ශගන 

යන්න ඕනමි  කියලා මා ශේ අවසථථාශ  දී මතක් කරනවා.  

අප අතර රතිපත්තිමය ව ශයන් ශවනසථකේ තිබුණත්  රටක් 

ව ශයන් ඉසථසරහට යන්න නේ සමාන රතිපත්ති ඔසථශසේ අවුන්දු 

01ක  31ක කාලයක්  ක්තිමත්ව  එක දි ාවකට ඒ රට ගමන් 

කරන්න ඕනම. එශහම නැති වුශණොත් ශවන්ශන්  රශට් 

ශද් පාලනික අසථථාවරභාවය තුළින් ්ර්ිකක අසථථාවරභාවය ඇති 

ශවලා ්ර්ිකක ව ශයනුත්  සමාජීය ව ශයන් ජනතාව 

බලාශපොශරොත්තු වුණු රතිලාභ ඒ ජනතාවට අහිමි වීම පමණි .   

ිධශ ේෂශයන් 011  - 018   දක්වා කාලය තුළ අශප් අපනයන 

්ර්ිකකය කඩාශගන වැටුණා. ඒ කාලශආ පැවැති රජය අශප් 

අපනයන ශකශරහි වැඩි උනන්දුවක්  දැක්වූශ  නැහැ. ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ වැරදි ිධශද්  රතිපත්ති නිසා අපි එදා ජාතයන්තරශආ 

ශකොන් වීම තුළ  එහි යේ යේ ඵලිධපාක සමාජීය ව ශයන් ිධතරක් 

ශනොශවි   ්ර්ිකක ව ශයනුත් අපට භුක්ති ිධඳීමට සිදු වුණා. 

ුතශරෝපා සාගමශආ GSP Plus සහනය නැති වීම තුළින් අශප් රශට් 

කර්මාන්ත ාලා වැහිලා  අශප් ගේවල සිටි ිධ ාල පිරිසකට රැකියා 

අහිමි ශවලා  ්දායේ මාර්ග අහිමි වුණා පමණක් ශනොශවි    ඒ 

කර්මාන්ත ාලා බාේලාශද් ය  ඉන්දියාව ඇතුළු අශනකුත් 

රටවලට ගිය ුතගයක් අපට දැක ගන්න ලැබුණා. 

එදා පැවැති රජශආ හිතුවක්කාර රතිපත්ති නිසා අප ුතශරෝපා 

මත්සය තහනමට ලක්වූවා. ිධශ ේෂශයන්ම ශේ රශට් මුහුදු 

සීමාශවන් පිටත ජාතයන්තර මුහුදු සීමාශ  අනවසරශයන් 

මත්සයි න් අල්ලා ඒවා අපනයනය කිරීම ශහේතුශවන් අපට තහාචි 

වැටීම නිසා  ිධ ාල පිරිසක්   යැපුණු  ධීවර කර්මාන්තයට   එදා  

ශලොකු බලපමමක් ඇති වුණා.  ඒ නිසා නැවතත් අපනයනය පදනේ 

වූ ්ර්ිකකය  ක්තිමත් කිරීම සඳහා GSP Plus සහනය සහ 

ුතශරෝපා රටවලට මත්සය අපනයනය කිරීශේ අවසරය 

ලබාගැනීමට පුළුවන් වීම අප ලැබූ ිධ ාල ජයග්රහණයක් ශලසි  

අපි සලකන්ශන්. 

එදා ඒ රජය ක්රියාත්මක කරපු රාජය යන්ත්රණය තුළ රජය ණය 

අරශගන යටිතල පහසුකේ ිධතරක් සාවර්ධනය කරලා ශේ රට 

ඉදිරියට ශගන යන්න පුළුවන් කියන ඒ සාකල්පශයන් අපි බැහැර 

වුණා. ශේ රශට් වයාපාර  වාශේම ශේ රශට් ්දායේ උපයන මාර්ග 

 ක්තිමත් කරලා  ිධශ ේෂශයන්ම ශගෝලීය ්ර්ිකකය තුළින් අශප් 

රටට ිධශද්  ිධනිමය ශගනැල්ලා ඒ ිධශද්  ිධනිමය තුළින් අශප් 

රශට් ජනතාව ්ර්ිකක ව ශයන්  ක්තිමත් කරන සාකල්පයක් 

තමි  රජයක් ිධධියට අපි ඉදිරියට ශගන යන්ශන්. පසුගිය රජශයන් 

ලබා දුන් යටිතල පහසුකේවලින්  ිධශ ේෂශයන්ම හේබන්ශතොට 

වරාය  මත්තල ගුවන්ශතොටුශපොළ වැනි ශද්වල්වලින් වුශඩු අශප් 

රශට් ජනතාවට ිධ ාල ණය බරක් ඉතිරිවීම පමණි . ඒ රජය 

බලයට පත්ශවලා බලය භුක්ති ිධන්දත්  ඒ ශගොල්ලන් ශකොච්චර 

පේශපෝරි ගැහුවත්   ඒ වයාපෘති ිධවෘත කරලා අවුන්දු ගණනාවක් 

වුවත්  ඒ වයාපෘතිවලින් ්දායමක් ලබාගන්නට ඒ ශගොල්ලන් 

අසමත් වුණා. ිධශ ේෂශයන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනම  එදා ණය 

අරශගන හදපු හේබන්ශතොට වරාය ගැන. අපි චීනශයන් ්ශයෝජන 

ශගනැල්ලා ශේ ශවනශකොට ඒ ණය බර අක් කරලා තිශබනවා. 

නැ  එන්ශන් නැති  ්දායමක් නැති  ිධ ාල ශපොලියක් සමඟ  සුදු 

අලිශයක් බවට පත්ශවලා තිබුණු  හේබන්ශතොට වරාය අද 

්සියාශ  ිධතරක් ශනොව ශලෝකශආම ශක්න්ද්රසථථානය බවට පත් 

කරන්න අපි  කටුතතු කරශගන යනවා. ිධශ ේෂශයන්ම ශේ වාශේ 

රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් තමි  අපට යහපත් රටක් 

නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. 

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ශේ කාරණයත්  අපි 

ිධශ ේෂශයන් මතක් කරන්නට  ඕනම.  
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශවලාව අවසාන ශවනවා. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
අවසාන කරන්නේ.  ශ්රී ලාකා-සිාගප්පූන් නිදහසථ  ශවශළඳ 

ගිිධසුම ගැන  ිධිධධ අදහසථ පළ වුණා. ශේ ගිිධසුම තුළින් අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් රැකියා උත්පාදනය මිසක්  ඒ රැකියා 

ශවනත් රටවලට  දීම ශනොවන බව පැහැදිලිව කියන්නට  ඕනම.   

ඕනමම වෘත්තීයශ දීන්ශේ සාගමයකට  අපි ්රාධනා කරනවා  

යේකිසි ර ථනයක් තිශබනවා නේ අපිත්  එක්ක ඇිධත් කථා 

කරන්නටය කියා. හුඟ ශදශනක් ්වා.  ඒ ගිිධසුශේ  යේ ශදයක් 

තිශබනවා නේ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්ය කියා  අපි 

්රාධනා කරනවා.  

කැබිනට් මඩුඩලශආ අනුමතියත්  එක්ක තමි   ශමම ගිිධසුම 

ඉදිරියට ගිහින්  තිශබන්ශන්. ශේ අවුන්ද්ශද් ජනවාරි  8) ශවනිදා  

ඒ සඳහා කැබිනට් මඩුඩලශයන් අනුමතිය ලැබී තිශබනවා.  අශප් 

්ර්ිකකය  ක්තිමත් කරන්න ට  අශප් අපනයනය  ක්තිමත් 

කරන්නට තමි  අපි ශේ සියලු ශදයම කරන්ශන්. අශප් අපනයනය  

 ක්තිමත් කරලා - 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sunil Handunnetti, what is your point of Order? 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ඔබතුමාශේ අවසරය 

ඇතුවි  මා ශමය මතු කරන්ශන්. ගන් ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා 

කියනවා  සිාගප්පූන් ගිිධසුම ගැන සාකච්ඡා කරන්නත් කැමතිි ; 

එකඟි ; ඕනමම සාගමයකට ඇිධත් සාකච්ඡා කරන්නටත් 

පුළුවන්ය කියා. ඉාජිශන්න්වන්න්ශේ වෘත්තීය සාගමශආ රධාන 

සභාපතිවරයා  ඒ වාශේම වවදයවන්න්ශේ වෘත්තීය සාගේ  

ශබොශහොමයක් ිධශරෝධය පළ කළා. ඔවුන්ශේ ඉල්ලීම තිශබන්ශන්  

ඔවුන්  එක්ක සාකච්ඡා කශළේ නැහැ කියන  එක. එතශකොට  

ඔබතුමන්ලා කථා කශළේ කාත් එක්කද? ඔබතුමා කි වාශන් අපි 

සාකච්ඡා කරලා කැබිනට්  එකට ශගනාශ  කියා. අශප් අදහස  

කැබිනට්  එශක් කථා කළාම නැවත කථා කරන්න ශදයක් නැහැ 

කියන එකි . ශේ ගැන සාකච්ඡා කළ  එක සාගමයක නමක් මට 

ඔබතුමා  කියන්න.    

417 418 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගන් මන්ත්රීතුමා  මා කි ව ශදය ඔබතුමා අහශගන ඉඳලා නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මම ශහොඳට අහශගන  හිටියා. 

 
ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera)  

මම කි ශ   "යේ කිසි ශදයක් පිළිබඳ ර ථනයක් තිශබනවා 

නේ  අපි සාකච්ඡා කරන්න ලැහැසථතිි ." කියාි . [බාධා කිරීමක්] 

ඒක පටලවා ගන්න  එපා. ගන් මන්ත්රීතුමා  මම කි ශ   "ශමොනවා 

ශහෝ ර ථනයක් තිශබනවා නේ  කථා කරන්න ලැහැසථතිි ." කියා. 

ගන් අමාතයතුමාත් කි වා " ශමොනවා ශහෝ ර ථනයක් තිශබනවා 

නේ අපි කථා කරන්නට ලැහැසථතිි " කියා. ඔබතුමන්ලා කියන්ශන් 

සිාගප්පූන්කාරශයෝ ඇිධත් ශමශහ තිශබන රක්ෂා ටික ගන්නවාය 

කියලාශන.  ඒ මිනිසුන්ට  පිසථසු නැහැ   ඒ රට දාලා ශමශහ ඇිධත්- 

[බාධා කිරීමක්]  ශේ රට  දැනටමත් කාලා ඉවරි . [බාධා කිරීමක්] 

කාලා තිශබන ශේ රටට ඒ මිනිසථසු සිාගප්පූන්ව  දාලා  එන්ශන්  

නැහැ. ඒ ගැන  ඔබතුමන්ලා කලබල ශවන්න  එපා.  යේ  

ර ථනයක් තිශබනවා නේ අපි කථා කරමුය කියාි  කි ශ .  

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  මට පැහැදිලි කිරීමක් 

කර ගන්න අව යි . ශේක කරන්න ශවන්ශන් ශකොි   කා ලශආද? 

ශේ ගැන තිශබන ර ථන ටික ්පසු කථා කර කරන්න  ශවන්ශන් 

ශකොි  කාලශආද? Exit clause එකකුත් නැත්නේ  අපි ශකොශහොමද  

ඒක කරන්ශන්?  

 
ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔබතුමන්ලා ට සාකච්ඡාවක් අව ය නේ ඕනම ශවලාවක අපට 

ඉදිරිපත් කරන්න. අපි  ඒ අවසථථාව ලබා ශදනවා. කිසි ර ථනයක් 

නැහැ. 

 
ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
සාකච්ඡාව කරලා අවසාන ව ශයන් එන තීරණ ටික 

ශකොශහොමද ක්රියාත්මක කරන්ශන්? 

 
ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඉසථශසල්ලා ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනම ශන්  

ඔබතුමන්ලාට තිශබන ර ථනය ශමොකක්ද කියලා.  

 
 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක ශකොශහොමද ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්?  

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔබතුමන්ලාට සාකච්ඡාවක් අව යි  නේ ඒ බව අපට 

කියන්න. අපි ඒක ලබා ශදන්නේ. අපට ර ථනයක් නැහැ.  

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කථා කරලා ක්රියාත්මක කරන්න දැන් බැහැ. ශමොකද  දැන් 

ඒක අත්සන් කරලා ඉවරි . ඒක ඇතුළට දාපු ඒවා ්පහු එළියට 

ගන්න බැහැ.  

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගන් මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමන්ලා කන්ණු ඉදිරිපත් කරන්ශන් 

නැතිව කියන්න බැහැ ශන් ශමොනවාද සාකච්ඡා කරන්ශන් කියලා. 

ර ථනයක් තිශබනවා නේ  කන්ණාකරලා ඒක අපට ඉදිරිපත් 

කරන්න. එිධට අපට පහසුි .  

ගන් මන්ත්රීතුමනි  වර්ෂයකට වතාවක් ඒක අපි සමාශලෝචනය 

කරනවා කියලා ගන් අගමැතිතුමා දැන් කි වා. ඒ නිසා ඒ ගැන 

ර ථනයක් නැහැ.  

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ශමම කන්ණු ඉදිරිපත් 

කරන්න අවසථථාව ලබාදීම සේබන්ධශයන් මම ඔබතුමාට 

සථතුතිවන්ත ශවනවා. ිධශ ේෂශයන්ම ශේ ශවළඳ ගිිධසුේ තුළින් 

 ක්තිමත්ව ඉදිරියට යන්න අපි සියලුශදනාම කටුතතු කරමුි  කියා 

සිටිමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. ශබොශහොම සථතුතිි .  

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබොශහොම සථතුතිි .  

මීළඟට  ගන් සුනිල් හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමා. 

 

 

[අ.භා. 0.49] 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  රශමෝපාය සාවර්ධන 

වයාපෘති පනත යටශත් ඉදිරිපත් කරන නියමයන් පිළිබඳව යේ 

අදහසථ දැක්වීමක් කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

අද දිනශආ පාර්ලිශේන්තුව ්රේභශආදී අපි දැක්කා   ගාවතුර 

ද  බක් මිල ද  රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති පනත  ගැනද  අද 

ිධවාදය ිධය ුතත්ශත්  කියන කාරණය ගැන අද සැලකිය ුතතු 

කාලයක්  ගත කළ බව. ඇත්තටම අශප් රශට් ගාවතුර හා නාය 

යමේ පිළිබඳ අත් දැකීේ ගණනාවක් පසුගිය මමත ඉතිහාසශආ අපට 

තිශබනවා. ඒ ගැන ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ ශකොච්චර 

ශබරිහන් දුන්නත් වැඩක් නැහැ. ඒ ිධපතට පත් ශවන ජනතාවට 

ශසේවයක් සලසන්න  ඒ ශවනුශවන් මැදිහත් ශවන්න ඕනම නේ  

මහජන නිශයෝජිතයන් හැටියට ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් 

පාර්ලිශේන්තුශවන් එළියට ගිහිල්ලා ඕනම තරේ ඒ ශවනුශවන් 

දායකත්වය දක්වන්න. ඒ  එක් කාරණයක්. ශදවැනි කාරණය 

තමි   අපි පාර්ලිශේන්තුශ  ඉඳශගන කම ගහන ශේ ශවලාශ ත් 

ජනමාධය සහ මාධය ්යතන යේ යේ ශමශහවරයන් ිධපතට පත් 

419 420 



2018  මැි   00 

අසරණ ජනතාව ශවනුශවන් ්රේභ කරලා තිශබන බව කියන්න 

ඕනම. ඒක නිසා ශමවැනි කටුතතුවලදී ඉතා දුප්පත්ම  දුර්වලම 

ක්රියාකාරීත්වය තිශබන්ශන් රජශආි . ්ඩුක්ශ  යන්ත්රණය තමි  

සියල්ලට පසුව පැමිශණන යන්ත්රණය. ඒක ඉතින් ගාවතුරට 

අහුශවන එක ගැන වශේම ජනතාවත් දන්නවා. සහන සලසන්න 

්ඩුක්ව එන්ශන් පසථශසේි  කියන එක   නාය යන තරමටම 

ජනතාවට ෂුවර්.  

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ඔබතුමාට මතක ඇති  

ගියවර දකුණු පළාශත් ඇති වූ ගාවතුර සහ නාය යමේවලින් පසථශසේ 

අගමැතිතුමා ඇිධල්ලා ශකොටශපොල රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්යාලශආ 

රැසථවීමක් තියලා ඇහුවා  "ශේ ්පදා ශවනුශවන් සල්ලි 

ශහලිශකොප්ටර්වලින් ශගනැල්ලා හැලුශ  නැත්ශත් ශමොකද?" 

කියලා. ඒ තරේ ශදන්න බලාශපොශරොත්තුශවන් තමි  හිටිශආ. 

හැබැි   කිසිවක් දුන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  

ඉඳශගන කම ගහන එක ශනොශවි  ශමතුමන්ලාට කරන්න 

තිශබන්ශන්. අපි ශමවරත් ජනතාවශගන් ඉල්ලන්න තිශබන්ශන්  

"ගාවතුශරන් සහ ්ඩුක්ශවන් ශදශකන්ම පරිසථසේ ශවන්න" 

කියලාි . ගාවතුශරන් පරිසථසේ ශවනවා වාශේම ්ඩුක්ශ  ශබොන් 

ශපොශරොන්දුවලිනුි   බක් ශබදන්න එන කට්ටියශගනුි   ්ඩුක්ශ  

්යතනවලින් ශදන ්ධාර මලුවල තමන්ශේ නම ගහශගන 

ශබදන කට්ටියශගනුි  පරිසථසේ ශවන්න කියලා තමි  අපට 

ජනතාවශගන් ඉල්ලන්න තිශබන්ශන්.  

ශමොකද  ජනතාවට ඊට වඩා සහන ශදන  සත්කාරක වැඩ 

කරන ්යතන සහ සාිධධාන ශබොශහොමයක් තිශබන බව අපි 

දන්නවා.  

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  රශමෝපාය සාවර්ධන 

වයාපෘති පනත ගැත් මට එක ගැටලුවි  තිශබන්ශන්. ශේ ිධවාදයට 

සේබන්ධ ශවනශකොටත්  ඒක හෘදය සාක්ෂිශආ ර ථනයක් හැටියට 

තිබුණු ශදයක්. රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති පිළිබඳ පනත 

මහින්ද රාජපක්ෂ ්ඩුක්ශවන් ශගනැත් ක්රියාත්මක කරනශකොට  

ඒකට බරපතළම ිධශ චන ඉදිරිපත් කරපු කඩුඩායමක් තමි  අපි. 

ඒ වාශේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් බරපතළ ිධශ චන ඉදිරිපත් 

කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශේ පැත්ශත් ඉඳශගන ඉදිරිපත් කරපු 

ිධශ චන තිබුණා.  ඒ වයාපෘතිවල තිබුණු අසාර්ථකභාවය  ඒ 

වයාපෘතිවලින් ්ශයෝජකයන්ට දීපු සහන ගැන කි වා.  මට 

මතකි   ශේේසථ පැකර් ගැන ශගොඩක් කථා කළ බව.  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ  ශේේසථ පැකර්ශේ වයාපෘතිය ගැන කථා කළා.  

ඊළඟට  මත්තල ගැන කථා කළා. ඒ වාශේ හුඟක් වයාපෘති 

තිබුණා. ඒ වයාපෘතිවල ්ශයෝජන සේබන්ධශයන් ලබා දුන් 

සහනවලට තිබුණු ිධශ චනය  ගැන දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 

තිශබන්ශන්  ශමොන වාශේ අදහසක්ද? එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් 

ඒ පනතම ක්රියාත්මක කරන ශකොට  ඒ ිධ ශ චන තමන්ශේ 

ශද් පාලන දර් නය හැටියට පදනේ කර ගන්ශන් නැද්ද? එශහම 

නැත්නේ ඒක ිධපක්ෂශආ සිට ්ඩුක්ව පැත්තට ඉදිරිපත් කරපු  හුදු 

ිධශ චනයක් ිධතරද? ඒකි  ශ.රා ගන්න ඕනම. එදා ිධශ චනය 

කරනශකොට බැසිල් රාජපක්ෂශේ commission ගැනි  කථා කශළේ. 

මම කියන්ශන් ඒක වුශඩු නැහැ කියලා ශනොශවි . ඒක වුණාද  

නැද්ද කියලා ඔප්පු කර ගන්න බැන්ව ශන් තවම ඉන්ශන්. දැන් ඊට 

වැඩිය සහන ශදනශකොට මලික් සමරිධරමට commission එන්ශන් 

නැද්ද කියලාි  අපට අහන්න තිශබන්ශන්. එච්චරි .  

මම උදාහරණයක් කියන්නේ. අපි අද සාකච්ඡා කරන්ශන් 

0184  නි මස 8) දිනැති 8 )9/   දරන අති ිධශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ 

පළ කරන ලද නියමයක කාලය දිගු කිරීමක් ගැනි . 0184  නි 

8)වැනි දින ශේ ගැසට් පත්රය මුද්රණය කරනශකොට ිධපක්ෂශආ හිටපු 

අය දැන් ඉන්ශන් ්ඩුක්ව පැත්ශත්. එදා ්ඩුක්ව පැත්ශත් හිටපු 

අය දැන් ඉන්ශන් ිධපක්ෂශආ  ශේ පැත්ශත්. එදා ශේ ගැසට් 

නිශ දනය ගැන පාර්ලිශේන්තුශ  කථා කරද්දී ිධශ චනය කශළේ 

ශකොශහොමද? ිධශ චනශආ පදනම වුශඩු ශමොකක්ද? ශේ ශදන 

සහන වැරැදිි ; ශේවා හානිකරි ; ශේවා බරපතළි ; ශේශකන් 

බැසිල්ලාට commission යනවා කියලා ඕවා ශන් කි ශ . මමත් 

කි වා. අපි එශහමි  කි ශ . ශේ රශමෝපාය සාවර්ධන උපරමය 

රටට හානිකරි ; රශට් සේපත් ිධකිශණනවා; රට ිධනා  ශවනවා 

කි වා. ඔබතුමන්ලා  අපි ිධශ චනය කශළේ එශහමි . ශවනස 

වුශඩු ඔබතුමන්ලා ිධපක්ෂශආ ඉඳලා ්ඩුක්ව පැත්තට ගියා. 

්ඩුක්ශ  හිටපු අය ඒ පැත්ශතන් ිධපක්ෂය පැත්තට ්වා. මම ශේ 

කියන්ශන් 0184 වර්ෂශආ  නි මාසශආ 8)වැනි දින කථා කළ  අද 

කථා කරන ගැසට් එශක් ම  ගැසට් එක ගැන කථා කළ දවස 

ගැනි .   

ම  ගැසට් එක ගැන කථා කරද්දී අපිි   ඔබතුමන්ලාි  ශේ 

පැත්ශත් ඉඳශගන ඒ ගැසට් එක ිධශ චනය කළා. ඒ ිධශ චනවල 

පදනම තමි  ශේේසථ පැකර්ලාට  අර ්ශයෝජකයාට  ශේ 

්ශයෝජකයාට ඕන ිධධියට එන්න ශදනවා; එන්න පාර හදනවා. 

පාර හදලා අශප් රශට් ්ර්ිකකය ිධනා  කරනවා  ශද්ය ය සේපත් 

ිධකුණනවා  රට ිධකුණනවා  රට කනවා.  බැසිල්ලා එශහම 

කරන්ශන් ශකොමිසථවලට කියලා කි වා. ඕක තමි  කි ශ . 

එතශකොට දැන් මම අහන්ශන් ශමයි . ගන් ඇමතිතුමා දැන් 

කියනවා  ඒ ගිිධසුම අනුව තිබුණු කාලය දික් කරනවා කියලා.  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

කරශගන යන ගිිධසුශේ construction කරශගන යන්නට ඕනම. 

දැන් ශේක නවත්වන්නට බැහැ ශන්.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒක හරි. 
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒක  නිසා තමි  ශේ ගිිධසුම දික් කරලා ශදන්ශන්. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අන්න හරි. මම අහන්ශන්  දික් කරලා ශදනවා කියන ශකොටම 

ඒශගොල්ල ගිිධසුම කඩ කරලා ශන්ද? 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

දැන් බලන්න  Hyatt එකට ශයොදවලා තිශබන්ශන් ්ඩුක්ශ  
මුදල්. ගිිධසුම කඩ කළා කියලා ඒක අහක දාන්නට බැහැ ශන්. අපි 
සල්ලි ිධයදේ කරලා තිශබනවාශන්. වැශඩ් ඉවර ශවලත් නැහැ. 
දැන් මම ඒකට ශහේතුත් ශමොනවාද කියලා කි වා. අනුරාධපුරශආ 
නටබුන් වාශේ ශේක තියා ගන්නට බැහැ ශන්.  ශේ වයාපෘති ඉවර 
කරන්නට ඕනම. ඒකි  ශේ කරලා තිශබන්ශන්. 

ඔබතුමාට කියන්නට ඕනම අශනක් කාරණය තමි   අපි 
කවුන්ත් commission ගහන අය ශනොශවි  කියන එක. අපට ඕනම 
තරේ සල්ලි තිශබනවා. අපි ශමතැනට ඇිධල්ලා ඉන්ශන් සල්ලි 
ශහොයාශගන.  ශමතැනට ඇිධල්ලා සල්ලි ශසොයා ගන්න ශනොශවි  
අපි ්ශ . ඉතින් කන්ණාකරලා commission ගැන කථා 
කරන්නට එපා  අශප් ්ඩුක්වත් එක්ක.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අශනක් අයශේ commission තවම ශසොයලා නැති හින්දා- 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒක අශප් වැඩක් ශනොශවි .  

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අශනක් අයශේ commission ගැන ශසොයලා ඉවර නැහැ ශන්. 

එදා අපි ඒ කළ ිධශ චනය ිධශ චනයක් ිධතරි . තවම ඔප්පු ශවලා 

නැහැ. ඒක ිධශ චනයක් ිධතරි . ඔබතුමන්ලා ඔප්පු කරලා නැහැ 

ශන්.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒක ඔප්පු කරන්ශන් නීතිය අනුව. අපට කියන්නට බැහැ ශන්  

"ශමයා ශහොරා  අරයා ශහොරා" කියලා. ඒක ශපොලීසිශයනුි   නීතිය 

අනුවි  ශකශරන්ශන්.  

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

කන්න ඕනම වුණාම කබරශගොයා තලශගොයා කර ගන්න 

නීතියක් ශන් තිශබන්ශන්.  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

නීතිය අනුව ඒක ශහොයි .  

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබතුමන්ලා නීතිය නවනවා  ඕනම ඕනම ්කාරයට. 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අපි ශද් පාලනයට ්ශ  ශබොන් කරලාත් ශනොශවි ; ශබොන් 

කරන්නත් ශනොශවි .  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබතුමන්ලා නීතිය නවනවා  ඕනම ඕනම ිධධියට. කන්න ඕනම 

වුණාම කබරශගොයා  තලශගොයා ශවන ිධධියට නීතිය නවනවා. එම 

නිසා හැම තිසථශසේම කබරශයෝ ශ.රිලා යනවා; තලශගොි  

අහුශවනවා. ඒ වාශේ නීතියක් තමි  අශප් රශට් තිශබන්ශන්. 

තලශගොයා අහුශවනවා. අහිාසක සතා අහුශවනවා  කබරයා 

ශ.ශරනවා. [බාධා කිරීමක්]  ඔ   කිඹුලත් ශ.ශරනවා. ඇතුශළේ 

හිටපු කට්ටිය කියනවා  කිඹුලත් ශ.ශරනවා කියලා. ඒ අය 

දන්නවා  කබරයා ශනොශවි  කිඹුලා කියලා. [බාධා කිරීමක්] සුසිල් 

ශරේමජයන්ත මන්ත්රීතුමා කියනවා  කබරශයෝ ිධතරක් ශනොශවි  

කිඹුල්ලුත් ශ.රනවා කියලා. ඒ දන්න කට්ටිය කියන්ශන්. අපි 

දන්ශන් නැහැ  කබරයාද  තලශගොයාද  කිඹුලාද කියලා.  

මම කියනවා  අශප් රශට් ශද් පාලනඥශයෝ වැඩිශයන්ම 

ශකොමිසථ ගැහුශ  රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘතිවලින් කියලා. ඒක 

ඔබතුමා පිළිගන්නවාද  නැද්ද? රමශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති 

සේබන්ධව පසුගිය ්ඩුක්වට තිශබන ිධශ චනයක් තමි   

වැඩිපුරම ශේ හරහා ශකොමිසථ මුදල් හුවමාන් වුණා කියන එක.  

ශේ පාර්ලිශේන්තුශ දී ඔබතුමන්ලාශේ කටින් ඒවා කථා කර 
තිශබනවා. හැබැි   ිධපක්ෂශආ ඉන්නශකොට.   

ඊළඟට  මම අහන ර ථනය ශේකි . දැන් ඔබතුමා කියනවා 
"පටන් ගත්ත එක ඉවර කරන්න යනවා" කියලා. ඔබතුමන්ලා ඔය 
කියන පදනමින්ම "පටන් ගත්ත ඒවා ඉවර කරන්න යනවා" 
කියලා ශේශගොල්ශලෝත් ඔය පැත්තට ගියාම කි ශවොත් ශමොකද 
ශවන්ශන්? අපට ඊළඟට බලන්න වන චිත්රපටය ඒකි . 
ශේශගොල්ශලෝ ශේ පැත්ශතන් ඔය පැත්තට ගියාම කියනවා " ඔ   
ිධශ චනයක් තිබුණා තමි   අපිත් ිධශ චනය කළා තමි   හැබැි   
ශේ පටන් ගත්ත ඒවා ඉවර කරන්න තිශබනවා ශන්" කියලා. 
එතශකොට ්ශයත් ඒකම ශන්  ශවන්ශන්. ශේ නාඩගම ගාවතුර 
වාශේම තමි . ශේ රශට් ජනතාව හැමදාම ශේ නාඩගම බලාශගන 
ඉන්නවා.  අර "නුවරඑළිශආ බල්ශලෝ ශගවල් හදනවා වාශේ" 
ගාවතුර එනශකොට මිනිසථසු කල්පනා කරනවා  දැන් ශවනත් 
තැනක ශගයක් හදා ගන්න ඕනම කියලා.  වැසථස පායනශකොට 
්ශයත් එතැනටම යනවා. ඒ වාශේ තමි   ශේ ක්රියාවලිය නතර 
වන්ශන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ිධපක්ෂශආ ඉන්නශකොට ිධශ චනය 
කරනවා; ්ඩුක්වට ගියාම ඒකම කරනවා. ශේශගොල්ශලෝ 
ිධපක්ෂශආ ඉන්නශකොට ිධශ චනය කරනවා; ්ඩුක්වට ගියාම 
ඒකම කරනවා. ඒක තමි  කථාව.    

ඊළඟට  ඔබතුමා ඉන්න නිසා ශේ කාරණාව පැහැදිලි කර 
ගන්න ඕනම. දැන් කියනවා  සිාගප්පූන් ගිිධසුම කැබිනට් එක 
අනුමත කළාලු.  ගිිධසුම අත්සන් කළා. දැන් ිධශ චනයක් 
තිශබනවා. වෘත්තිකශයෝ  ඉාජිශන්න් සාගේ  ශදොසථතර මහත්වන් 
හැම ශදනාටම තමන්ශේ වෘත්තීයමයභාවය පිළිබඳ ර ථනයක්;  
වෘත්තීයමයභාවය  නැති ශවි ද කියලා ර ථනයක් තිශබනවා. 
ඔබතුමා කියනවා "සාකච්ඡා කරමු" කියලා. ජනාධිපති 
ශල්කේතුමා කියනවා "සාකච්ඡා කරමු" කියලා. කවදාද සාකච්ඡා 
කරන්ශන්  ශකොශහොමද ඒක ඉවර කරන්ශන්?  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මම කියන්ශන් ශේකි . ඒශගොල්ලන් එක්ක සාකච්ඡා කළා.  

නමුත් ඒශගොල්ලන්ට තවම සැකයක් තිශබනවා නේ අපට ඒක 

point out  කශළොත්  වැරැද්ද තිශබන්ශන් ශකොතැනද කියලා 

බලන්න පුළුවන්. කවුන්වත් එශහම කියන්ශන් නැහැ. හැම 

එක්ශකනාම කියනවා  "ශේක වැරැදිි   ශේක වැරැදිි " කියලා.  

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබතුමා  සාකච්ඡා කශළේ කවුන් එක්කද කියලා  මට එක 

සාිධධානයක නමක්  කියන්න.  
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශකොච්චර තිශබනවාද? UPM, engineers, architects - 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Architects, engineers, ශදොසථතර -වවදය- නීතිඥ කියනවා.  
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ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

වවදයවන් ශේකට සේබන්ධ නැහැ. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එශහම ශනොශවි   සාිධධානයක නමක් කියන්න.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මම ශදන්නේ. දැන් මශේ ළඟ නැහැ  සාිධධාන 8)ක් ිධතර 

තිබුණා. Trade chambers ඔක්ශකොම.  

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නැහැ  අපි දන්නා ඒවා තිශබනවා ශන්.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අශනක  අපි දැනුත් කියලා තිශබන්ශන් වැරැද්දක් තිශබනවා 

නේ  ඒක point out කරන්න කියලාි . එ තශකොට අපට බලා 

ගන්න පුළුවන්. එශහම කියන්ශන් නැතිව ිධශ චනය කරලා වැඩක් 

නැහැ ශන්.  

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එශහම නේ ඔබතුමා  එන සතිශආ සිකුරාදාට ඔය කියන 

සාිධධානත් එක්ක සාකච්ඡාවක් කරන්න ශයොදා ගන්නවාද? 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

සිකුරාදාට මට බැහැ. එන සතිශආ ඕනමම දවසක එන්නේ. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබතුමා දිනයක් කියන්න  කවදාද පුළුවන් කියලා.  
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අපි ඊශආ ශපශර්දාත් engineersලා  architectsලා  හමු වුණා. 

ඒශගොල්ලන් එක්ක අපි සාකච්ඡා කළා. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබතුමාශේ යහළුශවෝ ටිකක් හමු ශවලා සාකච්ඡා කශළොත් 

නේ කිසි ර ථනයක් නැහැි  කියාිධ.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

එශහම ශනොශවි   අපි ඒශගොල්ශලොත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. 

Engineersලා එක්ක ගිය සුමාශන්ත් සාකච්ඡා කළා.  

Architectsලා එක්කත් ගිය සුමාශන් සාකච්ඡා කළා. ඒශගොල්ලන් 

කි වා  අපට දන්වන්නේ කියලා. දැන්වුවාට පසුව අපි නැවතත් 

සාකච්ඡා කරනවා. ඒශක් ර ථනයක් නැහැ. හාගන්න ශදයක් නැහැ. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මම දැක්කා  ඉරිදා පත්තරයක- 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

පත්තරවල තිශබන ඒවා කියවලා වැඩක් නැහැ.  පත්තරවල 

ශකොච්චර ශබොන් කියනවාද? 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

පත්තරශආ තිශබන ඒවා ශනොශවි . ඉාජිශන්න් සාගමශආ 

සභාපතිතුමා පත්තරයට ලියලා තිශබනවා  ශේ ගැන සාකච්ඡා 

කශළේ නැහැි  කියලා.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

සභාපතිනියක් ඉන්ශන්. "සභාපතිතුමා" කියනවා නේ වැරැද්දක් 

ශවලා ඇති.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත් ප මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

"අ ථවයා ගියාට පසථශසේ ඉසථතාලය වහලා වැඩක් නැහැ" වාශේ 

ඔබතුමන්ලා ශේ ක්රියාවලියම කරලා  කැබිනට් මඩුඩලශආ 

අනුමත කර අවසාන කරලා  ගිිධසුේ අත්සන් කළාට පසථශසේ 

කියනවා  "ශමොනවා හරි ගැටලුවක් තිශබනවා නේ සාකච්ඡා 

කරමු" කියලා. ඒ රමයි   අද ශේ රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති 

පනත යටශත් නියමයන් ශගශනන ිධධියි  ශදකම එක හා 

සමානි . ඔබතුමන්ලා ශේ කියන්ශන්  "ශේ ්ඩුක්ව වැරැදියට 

ශේක කළා. කරන්න ශදයක් නැහැ. ඉවර කරන්න ඕනම" කියලා. 

ඊළඟ එශක්ත් කියන්ශන් ඔශහොම තමි . ඒ ශවලාශ ත් කියි   

"සිාගප්පූන්වත් එක්ක ගිිධසුම අත්සන් කළා. දැන් අත්සන් කරලා 

ඉවරි . අක් පාක්වක් තිශබනවා නේ ලබන අවුන්ද්ශද් ශමොනවා හරි 

කර ගනිමු" කියලා.  

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ශේවා නිකේ ්වාට 

ගියාට  යන ගමන්  "එශහම නේ පසථශසේ කථා කරලා ශමොනවා හරි 

කරමුශකෝ" කියලා සරලව කියන්න පුළුවන්. හැබැි   ඒවා අශප් 

රශට් ජනතාවශේ ජීිධතත් එක්ක ගැට ගැහුණු ඒවා; වෘත්තීන් එක්ක 

ගැට ගැහුණු ඒවා. අපි දන්නවා  ශේ කිසිම වෘත්තීය සාිධධානයක්  

වෘත්තීයශ දීන් කවුන්වත් එකවර ිධශරෝධතා මතු කරන්ශන් නැහැ 

කියලා. ඔබතුමාශේ අමාතයාා ය වුණත්  ශවන කිසිම 

අමාතයාා යක් වුණත් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශගශනන හැම පනත් 

ශකටුේපතකටම කවුන්වත් ිධන්ද්ධ ශවන්ශන් නැහැ ශන්. ඔන්න 

එශහම නේ හිතා ගන්න පුළුවන්  ශේක  ්ඩුක්ව ශගශනන හැම 

පනත් ශකටුේපතකටම ිධන්ද්ධ වීමක් කියලා. එශහම නැහැ. 

්ශයෝජන රවර්ධනය කරන්න ශගශනන පනත් ශකටුේපත් හැම 

එකකටම ශේ රශට් වෘත්තීයශ දින්  ජනමාධයයන් ිධන්ද්ධ ශවලා 

නැහැ. ශේ ිධන්ද්ධතාව හැදිලා තිශබන්ශන් නි ථචිත කාරණාවක් 

සේබන්ධශයන්. ඒක නිසා ඔබතුමාශේ අවධානය ඒකට ශයොමු 

කරවනවා. ඔබතුමා ශපොශරොන්දු ශවන ිධධියට ශේ සතිශආ බැහැ. ඒ 

වෘත්තීය සාිධධානත් එක්ක සාකච්ඡාවක් කරන්න ලබන සතිශආ 
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පාර්ලිශේන්තුව 

හරි ඔබතුමා ලැහැසථති නේ  අපිත් ලැහැසථතිි  ඒකට සහභාගී 

ශවන්න; ශමොකක්ද ශේ තිශබන පරසථපරය කියලා පැහැදිලි කර 

ගන්න. ශබොශහොම සථතුතිි . 

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබොශහොම සථතුතිි .  

ඊළඟට  ගන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මහතා. 

 
 

[අ.භා. 3.11] 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  සාවර්ධන උපාය මාර්ග 

හා ජාතයන්තර ශවළඳ අමාතයාා ය යටශත් ගන් ඇමතිතුමාශේ 

ිධෂයයන් ගැන අදහසථ කිහිපයක් පළ කරන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ශවළඳ 

අමාතයාා ය  කියන්ශන් අශප් රටට ඉතාම තීරණාත්මක 

අමාතයාා යක්  ගන් ඇමතිතුමනි. ඒක අශප් රශට් ්ර්ිකක 

මර්මසථථානය කි ශවොත් හරි. අපි වාශේ රටකට ිධශද්  ්ශයෝජන 

නැතුව ඉදිරියට යන්න බැහැ. ඒ බව ගන් ඇමතිතුමා පිළිගන්නවා 

ඇති. ඒ නිසා ිධශද්  ්ශයෝජකයන් දිරි ගන්වන්න  ිධශද්  

්ශයෝජකයන්ට පහසුකේ ලබා දීලා  ිධශද්  ්ශයෝජන 

ශගන්වන්න කටුතතු කිරීම තමි  ඔබතුමාශේ අමාතයාා ය හරහා 

ශකශරන්න ඕනම. 018 දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශේ රට  භාර 

ශදන ශකොට  0184 වර්ෂශආ ශේ රටට ිධශද්  ්ශයෝජන 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 8. ක් ඇිධත් තිබුණු බව ඔබතුමා 

දන්නවා. ඒ කාලශආ ්ශයෝජකයන්ට ශේ රට ශකශරහි 

ිධ ථවාසයක් තිබුණා; තමුන්නාන්ශසේලාශේ ්ඩුක්ව වාශේ 

ශද් පාලන අසථථාවරභාවයක් තිබුශඩු නැහැ; තමුන්නාන්ශසේලා 

වාශේ දවසින් දවස රතිපත්ති ශවනසථ කශළේ නැහැ. ඒ වාශේම ඒ 

කාලශආ ්ශයෝජකයන්ට සහන දුන්නා. ඒ නිසා ිධශද්  

්ශයෝජකයන් ිධ ාල පිරිසක් ඒ කාලශආ ශේ රටට ්වා. ඒ නිසා 

තමි  අපි ශේ රශට් ්ර්ිකකය හරියාකාරව ශගන ගිශආ  ගන් 

අමාතයතුමනි. ඔබතුමාශේ අමාතයාා යට අදාළව රශමෝපාය 

සාවර්ධන වයාපෘති පනත යටශත් නියමයන් ගැන කතා කරන 

ශකොට ශ්රී ලාකා ්ශයෝජන මඩුඩලශආ කවුන්වත්  දැන් ශමහි 

ඇිධත් සිටිනවාද කියා මා දන්ශන් නැහැ. කාමරශආ නේ එශහම 

කවුන්වත් - BOI එශකන් ඇිධල්ලා සිටිනවා කියා- ශපශනන්ශන් 

නැහැ. ගන් අමාතයතුමා  ඔබතුමාශේ අමාතයාා ය යටශත් පවතින 

ශ්රී ලාකා ්ශයෝජන මඩුඩලයට අද ්ශයෝජකයන් එන්ශන් නැහැ. 

ගන් අමාතයතුමනි  ශවනත් රටවල ිධශද්  ්ශයෝජන ශගන්වා 

ගන්න ශකොට ිධශද්  ්ශයෝජකයන්ට සහන ශදනවා. අපි ඒ 

කාලශආ ිධශද්ය ය ්ශයෝජකයන් එනශකොට 811 per cent tax 

exemption එකක් දුන්නා. ගන් අමාතයතුමනි  තමුන්නාන්ශසේ 

දන්නවා අපි කිසිම tax එකක් ගත්ශත් නැහැ කියා. නමුත් දැන් 

තමුන්නාන්ශසේලා අලුතින් Corporate Tax එක ශලස ගහනවා  

සියයට 01ක්. ගන් අමාතයතුමා  ඊට අමතරව සියයට 84ක 

Shareholder's Tax එකකුත් ගහනවා. තමුන්නාන්ශසේ දන්නවා  

සමහර ්ශයෝජකශයෝ ශේ රශට් කර්මාන්ත කරන්න එන ශකොට ඒ 

කර්මාන්තවලට අව ය ්රමිකයන් ශේ රශට් නැති බව.  

අපි හිතමු  ශකොේපිුතටර් ක්ශෂේත්රය හා සේබන්ධ ශමොකක් ශහෝ 

ිධෂයයකට අදාළ කර්මාන්තයක් ්රේභ කරනවා කියා. ඒ 

සේබන්ධ ්රමිකශයෝ ශේ රශට්  නැහැ. පිට රටවලින් ශගශනන්නත් 

ඔබතුමන්ලා ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ. ් ශයෝජනය ශගන එන්න 

කියනවා. නමුත් ්රමිකශයෝ නැහැ.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අපි ඉඩ ශදන්න ලැහැසථතිි   පිට රටවලින් ශගශනන්න. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමා ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ  ගන් අමාතයතුමා. ිධශද්  

්ශයෝජකයන් තුන්ශදනකුශේ කාරණාි  ඔබතුමාට මා ශේ 

කියන්ශන්. ඔබතුමා ලැහැසථතිි  කියා කි වාට ඔබතුමාශේ ශ්රී 

ලාකා ්ශයෝජන මඩුඩලය එයට ලැහැසථති නැහැ. ශේ නිසා ගන් 

අමාතයතුමා  ්ශයෝජකයන්ට ශමශහම tax- 
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අශප් BOI එශක් එක් එක් අා වලට එශහම ශදනවා. 

Construction industry එශක්දි පිටින් ශගනැිධත් තිශබනවා. 

එවැනි අව යතා තිශබනවා නේ යේකිසි රමාණයක් ශගශනන්න 

අපි අවසර ශදනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගන් අමාතයතුමනි  මා ඒ සමාගම ගැන කියන එක ශහොඳ 

නැහැ. එවැනි ්ශයෝජකශයෝ කීප ශදශනක් ඉන්නවා. ඒ අයට ඒ 

කර්මාන්ත ශගන යන්න -[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ශසොයා 

බලන්න  ්ශයෝජකයන් කැඳවා.  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මට ශත්ශරනවා. ඔබතුමා කියන එකට මම සේපූර්ණශයන්ම 

එකඟි . එශහම තිශබනවා නේ අපි ඒ ගැන ශසොයා බලා අව ය 

ිධධියට කටුතතු කරන්නේ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එශහම ලැශබනවා නේ ඉතාම ශහොඳි . හැබැි  ගන් 

අමාතයතුමා-  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

දැන් අපට තිශබන ර ථනය ශේකි . ශේකට ිධන්ද්ධ වන්ශන් 

කවුද? වවදයවන්න්  GMOA එක තමි  ිධන්ද්ධ වන්ශන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නැහැ  නැහැ. වවදයවන්න් ශග න එන්න ශනොශවි . ගන් 

අමාතයතුමා  වවදයවන්න් ශගන එන්න ඕනම නැහැ  ලාකාවට. 

මා ඔබතුමාට කියන්ශන් නැහැ-  
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ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

නැහැ  නැහැ. කවුන් ශගනාවත් ඒ අය ිධන්ද්ධි .   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමන්ලාට තිශබනවා ශන්  GMOA භීතිකාවක්. ඒක 

ශේකත් එක්ක පටලා ගන්න එපා. අපි GMOA එකට සථතුතිවන්ත 

ශවනවා. ඔබතුමා අත්සන් කරන්න යන ETCA එක අත්සන් 

කරන්න දුන්නා නේ  ඔබතුමාට GMOA එක ශහොඳි . සිාගප්පූන්-

ශ්රී ලාකා නිදහසථ ශව ශළඳ ගිිධසුමට අත්සන් කරන්න දුන්නා නේ 

GMOA එක ශහොඳි .  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

නැහැ  නැහැ. ඒක ඒ අයට බලපාන්ශන් නැහැ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමා කියන ඔක්ශකෝටම "එශහි !" කි වා නේ  GMOA 

එක ශහොඳි . එශහම හරි යන්ශන් නැහැ.  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒක අව ය නැහැ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එශහම කියන්න එපා  අමාතයතුමා. ශේ රටට ශබශහිධන් 

්දරය කරන  ශේ රට ශවනුශවන් කතා කරන ඒ වෘත්තිකයන්ට - 

GMOA එකට - ඔබතුමා එශහම ගහන්න එපා.  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔබතුමා ඒ අයට ඒක කියන්න; ගිහිල්ලා ශත්න්ේ කර ශදන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මට මශේ අවසථථාව ශදන්න. ගන් අමාතයතුමා  ඒ ක්ශෂේත්ර 

සඳහා එන්න ශදනවා කියා ඔබතුමා කියනවා නේ මම ඒ ගැන 

සථතුතිවන්ත ශවනවා. හැබැි  ගන් අමාතයතුමා  ඔබතුමා ශේකත් 

මතක තියාගන්න. මට කතා කරපු ඒ ්ශයෝජකශයෝ කි වා  

එතුමන්ලාශේ සියලු ්ශයෝජන ක්බාි වලට ශගන යනවා කියා. 

ඔබතුමන්ලා දන්නවා  ක්බාි වල free trade zones හදා  811 per 

cent tax exemptions දීලා  වීසා දීලා  ලාභ ලබන සියලු මුදල් 

ශවනත් රටවලට ශගන යන්න අවසථථා දීලා තිශබන බව.  

අශප් රශට්  එන ්ශයෝජකි න්ට බදු ගහනවා. ගන් 

ඇමතිතුමනි  එශහම වුණාම ්ශයෝජකි න් එන්ශන් නැහැ.  
 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අලුත් Inland Revenue Act එක අනුව යේ කිසි රමාණයක් 

්ශයෝජනය කළාම  ශදගුණයක් ලාභ ලබන්න කලින් කිසි tax 

එකක් ගහන්ශන් නැහැ. 
 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දැන් ඔබතුමන්ලා Corporate Tax එක ගහන්ශන් නැද්ද? 
 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

නැහැ - 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම අහන්ශන්  Corporate Tax එක ගහන්ශන් නැද්ද කියලාි . 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

නැහැ  කවුන් හරි investor ශකශනක්- 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

"නැහැ" ශනොශවි . Corporate Tax එක ගහනවාද නැද්ද 

කියලා මට කියන්න.  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ  ලාභ ලැබුවාට පසථශසේ. තමන්ශේ ්ශයෝජනශආ රමාණය- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශවන රටවල එශහම නැහැ  ගන් ඇමතිතුමනි. ඉසථසර අශප් 

කාලශආ එශහම බදු ගැහුශ  නැහැ. ඔබතුමන්ලා Shareholder's 

Tax ගහන්ශන් නැද්ද? 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ බද්ද ගහන්ශන්  ්ශයෝජනය කළ රමාණයට ලාභ ලැබුවාට 

පසථශසේ.  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගන් ඇමතිතුමනි  පසුගිය කාලශආ අපි Corporate Tax එක 

ගැහුශ  නැහැ; Shareholder's Tax එක ගැහුශ  නැහැ.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

දැන් ශේකත් ඒ වාශේ තමි . 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමා බලන්න  ශවනත් රටවල ්ශයෝජකි න්ට ශදන 

සහන. තමුන්නාන්ශසේලා අශප් රශට් මිනිසුන්ට බදු ගැහුවා මදිවාට 

සුද්දන්ටත් බදු ගහන්න හදනවා. අශප් රශට් මිනිසථසු නේ යන්න 

රටක් නැති නිසා ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ට යන්න රටක් තිශබනවා. ඒ 

මිනිසුන්ට ්ශයෝජනය කරන්න රටක් තිශබනවා.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් මන්ත්රීතුමනි  මම ඒක පැහැදිලි කරන්නේ. ඒක 

සේපූර්ණශයන්ම වැරදිි . කවුන් හරි යේ රමාණයක් ්ශයෝජනය 

කශළොත්  ශදගුණයක් ලාභ ලැබුවාට පසුව තමි  Corporate Tax 

එක ගහන්ශන්. ඒක තමි  අලුත් Inland Revenue Act එක 

යටශත් සිදුකරන්ශන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගන් ඇමතිතුමනි  මශේ ර ථනය ශේකි . අපි අශප් කාලශආදී 

Corporate Tax එක ගැහුශ  නැහැ; Shareholder's Tax එක 

ගැහුශ  නැහැ. ්ශයෝජකි න් සියලු ිධයදේ කරලා කර්මාන්තය 

හදනවා නේ  සියලු ්ශයෝජන ශගශනනවා නේ  raw materials 

ශගශනනවා නේ  ඔබතුමන්ලා බදු ගහන්ශන් ඇි ? අශනක් රටවල 

ඒ tax ඔක්ශකෝම - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ඔබතුමාශේ 

ශවලාශ දී කථා කරන්න. ඔබතුමන්ලාශේ පුන්ද්ද බදු ගහන එක 

ශන්. ඔබතුමන්ලා දන්ශන් බදු ගහන්න ිධතරි . බලන්න  018  

වසශර්දී අපි ශේ රට භාර ශදනශකොට රාජය බදු ්දායම ්රිලියන 

එකි . 018  වසර අග වන ිධට එය ්රිලියන ශදකි . ශේ රශට් 

මිනිසුන්ට සියයට 811ක් බදු ගහලා. තමුන්නාන්ශසේලා දන්ශන් බදු 

ගහන්න ිධතරි . තමුන්නාන්ශසේලා දන්ශන් ශේ රශට් මිනිසුන්ට 

බර ශදන්න ිධතරි . රශට් මිනිසුන්ට ිධතරක් ශනොශවි   

තමුන්නාන්ශසේලා ිධශද්ශිකි න්ටත් බදු ගහනවා. ගන් ඇමතිතුමනි  

එශහම වුණාම ිධශද්  ්ශයෝජකි න් එන්ශන් නැහැ. අපට 

ඔබතුමා එක්ක ශපෞද්ගලික ර ථනයක් නැහැ. ිධශද්  

්ශයෝජකි න් එන්ශන් නැති වුණාම ශේ රට කඩා වැශටනවා.  

ගන් ඇමතිතුමනි  ඊළඟට ඔබතුමාට තවත් කාරණයක් 
කියන්න ඕනම. ඔබතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශබොන් කියන්න 
එපා. ඔබතුමා මහනුවර රගර් ගහනවා වාශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුවට 
ශබොන් කියන්න එපා. ඒ ශබොන්ව ශමොකක්ද කියලා මම ඔබතුමාට 
කියන්නේ.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මම කවදාවත් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශබොන් කියලාත් නැහැ  

ශබොන් කියන්න අව යත් නැහැ. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එශහම නේ ඔබතුමා පාර්ලිශේන්තුවට කියපු පළමුවන 

ශබොන්ව ශමොකක්ද කියලා මම කියන්නි  යන්ශන්; ඉඳශගන 

අහශගන ඉන්න.  

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශහොඳි   කියන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඉඳශගන ඉන්න. අහශගන ඉන්න. ඉඳගන්නශකෝ. ඔළුව තලා 

ගන්ශන් නැතුව ඉඳගන්න. ඔබතුමාශේ පළමුවන ශබොන්ව 

ශමොකක්ද කියලා මම කියන්නේ. ගන් ඇමතිතුමනි  

තමුන්නාන්ශසේ කි වා  තමුන්නාන්ශසේශේ කාලශආදී -0189 

වසශර්දී- තමි  ශේ රටට වැඩිම ිධශද්  ්ශයෝජන ්ශ  කියලා. 

තමුන්නාන්ශසේ කි වා  තමුන්නාන්ශසේ ඇශමරිකානු  ශඩොලර් 

බිලියන 8.9ක ිධශද්  ්ශයෝජන ශගනාවාය කියලා. 

තමුන්නාන්ශසේ නැගිටලා මට කියන්න බලන්න  එහි breakdown 

එක. US Dollars 1.7 billionහි breakdown එක තමුන්නාන්ශසේ 

කියන්න.  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  Central Bank එශකන් 

එය ඔප්පු කරලා තිශබනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

You give me the breakdown.  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I will give it to you. I do not  know offhand.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

So, give me the breakdown.  Why do you not tell me 
one by one? Tell me the - 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I do not know offhand. I can give it to you later. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Why can you not tell right now? You are the Minister.  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I will give it to you.  
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

You are the Minister, but you do not know anything.    
 

ගරු මලික් සමරවික් රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I know everything but, I do not have everything in my 
hand.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

You know only to play rugger. That is all.  You do not 
know about the foreign investments. This is the problem.   

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

We know how to bring in investments.  You are just 
talking through your hat. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
I will tell you, I will give you the breakdown. You do 

not have the breakdown.  
 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
I will give you the breakdown in hal- an-hour.  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Why do you not give it now?  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I will give it to you. I have to take it from my iPad. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
රශේෂථ පතිරණ මන්ත්රීතුමා මීට පැය භාගයකට කලින් ඒ 

ිධසථතර ඉල්ලුවා. දැන් තමුන්නාන්ශසේ ළඟ ඒවා තිශබනවාද? මම 

තමුන්නාන්ශසේට කියන්නේ breakdown එක.   

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගන් ඇමතිතුමා කියනවා 

යූඑසථ ශඩොලර් බිලියන 8.9ක ිධශද්  ්ශයෝජන ලාකාවට ශගනාවා 

කියලා. ගන් ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ශසේලා ශගනැල්ලා 

තිශබන්ශන් යූ එසථ ශඩොලර් මිලියන 89ි . ඒක මතක තියා ගන්න. 

ශේ යහ පාලන ්ඩුක්ව ශගනැල්ලා තිශබන්ශන් මිලියන 89ි . 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ යූ එසථ ශඩොලර් මිලියන 89හි breakdown එක 

මම කියන්නේ. තමුන්නාන්ශසේලා කියනවා වැඩිම ිධශද්  

්ශයෝජන ්ශ  ශේ ්ඩුක්වට කියලා. ඔබතුමන්ලා කියනවා 

ඒක යූ එසථ ශඩොලර් බිලියන 8.9ි  කියලා. තමුන්නාන්ශසේලාශේ 

breakdown එක ශමොකක්ද? මිලියන 0 0ක් හේබන්ශතොට වරායට 

ලැබුණු පළමුවැනි වාරිකය. මිලියන 8 4ක් Colombo Port City 

එශක් සල්ලි. මිලියන 8  ක් ෂැන්ග්රි-ලා සල්ලි. මිලියන සියයක් 

Mixed Development Project එශක් සල්ලි. මිලියන   ක් 

ඩයශලොේ එශක් සල්ලි. මිලියන )1ක් ශ්රී ලාකා ශටලිශකොේ සල්ලි. 

මිලියන 4 ක් එයාශටල් එශක් සල්ලි. මිලියන 43ක් හැ ශලොක් සිටි 

එශක් සල්ලි. මිලියන 43ක්  Havelock City phase II එශක් සල්ලි. 

මිලියන 39ක් ුතනිලීවර් සල්ලි.  

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ සියල්ලටම අදාළ 

වන්ශන් 0184ට කලින් අත්සන් කරපු ගිිධසුේ. ශේවා 0184ට 

කලින් ්පු සල්ලි. ශේ සියල්ල මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ 

කාලශආ ්පු සල්ලි. ශේවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ 

කාලශආ අත්සන් කරපු ගිිධසුේ. ශේවා ඒ කාලශආ වැඩ ්රේභ 

කරපුවා. ෂැන්ග්රි-ලා ශහෝටලය ඔබතුමන්ලා ශනොශවි   හැදුශ . 

ඔබතුමන්ලා Colombo Port City හැදුශ  නැහැ. හේබන්ශතොට 

වරාය හැදුශ  අපි.  ගන් ඇමතිතුමා,  ඇමතිකම අරශගන 

තමුන්නාන්ශසේට ිධශද්  ්ශයෝජන ව ශයන් ශගශනන්න පුළුවන් 

ශවලා තිශබන්ශන් යූ එසථ ශඩොලර් මිලියන 89ක් - US Dollars 17 

million - ිධතරි . [බාධා කිරීමක්] ගන් ඇමතිතුමා, අශනක් ඒවා 

අශප් කාලශආ ශගනාපු  සල්ලි; ෂැන්ග්රි-ලා එශක් සල්ලි, - [බාධා 

කිරීමක්]   

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් මන්ත්රීතුමා, ශේවා ්රේභ වුණාට,- [බාධා කිරීමක්] 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න මම කියන්නේ. [බාධා කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් 

අහගන්න. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
තමුන්නාන්ශසේ ශබොන් කියන්ශන්.  [බාධා කිරීමක්] එශහම 

ශගනැල්ලා නැහැ. 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් මන්ත්රීතුමා, අහශගන ඉන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශබොන් කියන්න එපා, ගන් ඇමතිතුමා. 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශේ සල්ලි ්ශ  ගිය අවුන්ද්ශද්. ඒකි  මම කි ශ .  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

්! එශහම කියන්න. එශහම කියන්න. අශප් කාලශආ 

කරපුවාට ගිය අවුන්ද්ශද්,-  [බාධා කිරීමක්]                                      

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Foreign investments කියන්ශන් ඒකි . ඔබතුමා ඒක දන්ශන් 

නැතිව ඇති. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

But, those are not new investments.  ගන් ඇමතිතුමනි, 

ශේවා අලුත් ්ශයෝජන ශනොශවි . ශේවා ඔබතුමන්ලාශේ 

්ඩුක්ව කාලශආ,- [බාධා කිරීමක්]     

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශේ ඔක්ශකෝම ්ශ  ගිය අවුන්ද්ශද්. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමා රටට කියන්ශන් එශහම ශනොශවි . [බාධා කිරීමක්]  

එශහමනේ ඔබතුමා කියන්න, ශේවා මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහත්මයාශේ කාලශආ ්ශයෝජනය කරලා, අශප් කාලශආ ්පු 

සල්ලි කියලා.  
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශපොඩ්ඩක් අහශගන ඉන්න. ශේ අවුන්ද්ශද් පළමුවැනි මාස 

හශආ බිලියන 0.9ක ්ශයෝජන සඳහා approvals දීලා තිශබනවා. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශබොන් කියන්න එපා, ඇමතිතුමා. 
 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අපි බිලියන 0.9ක ්ශයෝජන සඳහා approvals දීලා 

තිශබනවා. 

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ අවුන්ද්ශද් පළමුවැනි 

මාස හය තුළ -ජූනි මාසශආ අවසානය ශවන ශකොට- බිලියන 0.9ක 

්ශයෝජන සඳහා approvals අපි දීලා තිශබනවා. ඒ ගැන ගන් 

මන්ත්රීතුමා දැනගන්න. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගන් ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා ශත්න්ේ ගන්න ඔබතුමා fail 

කියලා. ඔබතුමා  ශේ ිධභාගය අසමත් කියලා ඔබතුමා ශත්න්ේ 

ගන්න. ගන් ඇමතිතුමා, බිලියන 8,710ක් ්පු investmentsවල 

ිධසථතර මම ඔබතුමාට කි වා. [බාධා කිරීමක්]  ශේ ිධෂයය ඔබතුමා 

පරාදි  කියලා පිළිගන්න. ඔබතුමා පරාදි  කියලා පිළිගන්න එපා 

යැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු හරින් ප්රනාන්දු මහතා (විදුලි සංවි  හා ිජිටටල් 

යටිතල පහසුකම් හා විවි  රැකියා අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு ஹொின் பர்னொந்து - ததொமலத்ததொடர்புகள், 

டிஜிட்டல் உட்கட்டமேப்பு வெதிகள் ேற்றும் தவளிநொட்டுத்  

ததொழில்வொய்ப்புகள் அமேச்ெர்) 

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure and Foreign Employment) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ශදන්නාම ිධභාගය කශළේ එකම ඉසථශකෝශල්. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හරි, හරි. ඒක අපි බලාගන්නේ. ඔබතුමා ශපොඩ්ඩක් 

ඉන්නශකෝ. ඇමතිතුමා මශේ rugger team එකට ගැහුවා 

නාවලපිටියට ඇිධල්ලා. ඒක ශවනම ශදයක්. ඒක අපි පසථශසේ 

ශ.රා ගනිමු. ඒක ශනොශවි  ර ථනය. ගන් ඇමතිතුමනි, මට 

ඔබතුමා එක්ක ශපෞද්ගලික අමනාපයක් නැහැ.  ඇමතිතුමනි, 

රටකට ිධශද්  ්ශයෝජන තිශබන්න ඕනම; ිධශද්  ්ශයෝජන 

රටට ශගශනන්න ඕනම. අද ශේ ්ඩුක්ව ශද් පාලන ව ශයන් 

අසථථාවර ශවලා. ශේක ශත්න්ේ ගන්න. තමුන්නාන්ශසේලා දවසින් 

දවස රතිපත්ති ශවනසථ කරනවා. එතශකොට ්ශයෝජකශයෝ 

එන්ශන් නැහැ. අපි කියන්ශන් ශේකි . ශේ ්ශයෝජන ඇිධල්ලා 

තිශබන්ශන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ ්ඩුක්ව කාලශආ 

මිස තමුන්නාන්ශසේලාශේ ්ඩුක්ව කාලශආ ශනොශවි . ඒ නිසා 

අනුන්ශේ දන්වන්ට උප්පැන්න ශදන්න එපා. තමුන්නාන්ශසේ 

අනුන්ශේ දන්වන්ට උප්පැන්න දීලා, ්ශයෝජන ශපන්වන්න එපා.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ශමතුමාට  

පැහැදිලිව කි වා, ශේ අවුන්ද්ශද් පළමුශවනි මාස හශආ යූ එසථ 

ශඩොලර් බිලියන 0.9ක ්ශයෝජන සඳහා approvals දීලා 

තිශබනවා කියලා.  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හරි. ඒ සල්ලි ඇිධල්ලා තිශබනවාද?  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඉතින්, සල්ලි ලැශබන්ශන් projects පටන් ගත්තාම ශන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දැන් ්ඩුක්වට අවුන්දු තුනහමාරක් ගිහිල්ලා. 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Projects පටන් ගත්තාම තමි  සල්ලි එන්ශන්. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Okay, tell me what the projects are. 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I cannot tell you offhand. I will table the list. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Why do you want to table? 
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ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I am telling you the facts. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

You are the Minister but you do not know about the 
projects. 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Wait! I will tell you. We have three LNG-based power 
plants, all Foreign Direct Investments. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අි ශයෝ! ගන් ඇමතිතුමා. මම ඔබතුමාට කියනවා, 2020 

ශවනශතක් ඔය ගමසථ වයාපෘතිය එන්ශන් නැහැ;  ් ශවොත් මම ශේ 

මන්ත්රීකශේ ඉන්ශන් නැහැ කියලා. ඔබතුමා ශබොන්වට ගිිධසුේ 

අත්සන් කරන්න එපා.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒවාට approval ශදන්න එපායැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රටට ශබොන් කියන්න එපා ඇමතිතුමා.  [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

These are manufacturing projects.  We have a rubber - 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නලින් බඩුඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට කීයක් හරි 

ශදනවා ඇති. ඒක ශවනම කාරණයක්. ඔබතුමා ශපොඩි ශපොඩි 

ගණන්වලට  කථා කරන්න එපා. ඔබතුමා වැදගත් මනුෂයශයක් 

ශන්. ඔබතුමාට ශහොඳ අනාගතයක් තිශබනවා ශන්. ඔබතුමා 

ශබොන්වට කශඩ් යන්න එපා.  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔබතුමන්ලා වාශේ අපි  කරන්ශන්  නැහැ. ඒවා කශළේ 

ඔබතුමන්ලාශේ කාලශආ. අපට එශහම කරන්න ඕනම නැහැ. අපට 

සල්ලි හේබශවන කාලය ඇිධල්ලා තිශබන්ශන්.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔබතුමා ශෂඩ්වලින් ගත්ත එක්ශකනා ශන්. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශමොන ශෂඩ්ද? 
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගන් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව ිධනාඩි ශදකක් තිශබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගන්  නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශහොඳි .  

ගන් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශහොඳට මතක තියා ගන්න.  
්ඩුක්වකට ිධශද්  ්ශයෝජන නැතිව යන්න බැහැ. මම මුල 
ඉඳලාම කි ශ  ඒකි . තමුන්නාන්ශසේලාට ිධශද්  ්ශයෝජන 
ඇිධල්ලා නැහැ. මශේ තර්කය ඒකි . තමුන්නාන්ශසේ කියනවා, 
US Dollars 2.1 billionsවලට foreign investments ්වා කියලා. 
ගිිධසුේ අත්සන් කළා කියලාත් කියනවා. ගන් ඇමතිතුමා, 
තමුන්නාන්ශසේ අද ශේ ගැසට් එශකන් ශමොකක්ද කරන්න 
හදන්ශන්? තමුන්නාන්ශසේ අත්සන් කරපු ගිිධසුේවල කාලය දීර්ඝ 
කරන්න ඉල්ලනවා. ඒ කියන්ශන් ශමොකක්ද?  තමුන්නාන්ශසේ ශේ 
ගැසට් එශකන් තමුන්නාන්ශසේලාශේ projectsවල කාලය දීර්ඝ 
කරන්න ඉල්ලනවා. තමුන්නාන්ශසේලා 018 දී ගිිධසුේ කිහිපයක් 
අත්සන් කළා. ඒ එක ගිිධසුමකින්වත් සත පහක් රටට ඇිධල්ලා 
නැහැ. තමුන්නාන්ශසේ  දැන් රට ඉදිරිශආ ලේජා ශවලා ගිිධසුේ ටික 
extend කරන්න හදනවා.   

ගන් අමාතයතුමනි, ඔබතුමා ඉන්දියාවත් එක්ක LNG project 
එක කරන්න හදනවා. ඔය LNG project  එක ශකශරන්ශන් නැහැ 
ගන් ඇමතිතුමා. ිධදුලි ඉාජිශන්න් මහත්වන් අපි හමුවුණා. ඒක 
ඇතුශළේ තිශබන “ඩීල්” එක අපි දන්නවා. ජනාධිපතිවරයා ඔය 
LNG project එක කරන්න ශදන්ශන් නැහැ; Cabinet Paper  එක 
නැවැත්තුවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේලා ඒ සායශල්න කියලා 
වැඩක් නැහැ.  

ගන් ශජෝන් අමරතුාග අමාතයතුමනි, ඔබතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂශආ ඉන්න ශජයෂථඨතම ඇමතිවරශයක්. ශපොඩ්ඩක් 
අහන්නශකෝ. හරිනේ නිශයෝජය නායකකම ශදන්න තිබුශඩු 
තමුන්නාන්ශසේට. තමුන්නාන්ශසේ කරපු "ශනෝටි" වැඩ නිසා ඒ 
තනතුර ලැබුශඩු නැහැ. තමුන්නාන්ශසේට තමි  ඒ තනතුර ශදන්න 
තිබුශඩු. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගන් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානි .  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Please give me two more minutes. මශේ කථාව අවසන් 

කරන්නේ.  

අශප් සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ශවශළඳ  
අමාතයතුමනි,  අද මශේ කථාව  කරලා ගියාම FCID එකට කථා 
කරලා කියනවා, "මහින්දානන්දට පුළුවන්නේ තව නක්වක් 
දාන්න" කියලා. ඒත් ර ථනයක් නැහැ. එශහම කි වත් කමක් 
නැහැ.  පසුගිය කාලශආත් කැරේ ශබෝඩ් ශක්සථ එකක් දාලා, මම 
FCID එශක් සිටිනශකොට ඔබතුමන්ලාශේ ඇමතිවරශයක් හතර 
වතාවක් කථා කරලා කි වා, "ශපොදු ශද්පළ පනත යටශත් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

මහින්දානන්ද හිශර්ට දාන්න" කියලා. හැබැි , අධිකරණශයන් මට 
ඇප දුන්නා. දැන් තව නක්වක් දාන්න කියලා  FCID එකට call 
එකක් යනවා කියලා මම දන්නවා. මට ිධන්ද්ධව නක් 81ක් දැේමත් 
කමක් නැහැ. හිර ශගවල් 811කට දැේමත් කමක් නැහැ. හැබැි , 
ශේ රශට් නීති ශවනසථ කරන්න එපා ගන් ඇමතිතුමා. අපට ිධශද්  
්ශයෝජන නැතිව යන්න බැහැ. ඒ නිසා ගන් ඇමතිතුමනි, ිධශද්  
්ශයෝජන දිරි ගන්වන්න මීට වඩා සහන ශදන්න. BOI  එකට එන 
ිධශද් කශයෝ ්පහු යනවා. ඒ මිනිසුන්ශේ ර ථනවලට ඇහුේකන් 
ශදන්ශන් නැහැ. ඒ මිනිසුන්ශේ ර ථන කථා කරන්ශන් නැහැ. ගන් 
ඇමතිතුමා ඔබතුමා ශේ ගැන බලන්න.  

ගන් ඇමතිතුමා ඔබතුමාශගන් මම තව එක ර ථනයක් අහනවා. 

ශකෝ, ඔබතුමාශේ රාජය අමාතයතුමා?  මට රාජය අමාතයතුමා 

ශපන්වන්න.  
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

පිටරට ගිහිල්ලා ඊශආ ්ශ . එතුමාට අසනීපි .  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම අද උශද් එතුමාට කථා කරලා ඇහුවා, "එන්ශන් නැද්ද?" 

කියලා. එතුමා දීපු උත්තශර් මට  ශේ සභාශ  කියන්න ිධධියක් 

නැහැ. ඔබතුමාශේ රාජය ඇමතිතුමාත් අසතුශටන් නේ, ිධශද්  

්ශයෝජකශයෝ ශමොනවාද හිතන්ශන්? 

ඒ නිසා ඔබතුමාශේ රාජය ඇමතිතුමා සතුටින් තියන්න 

ඇමතිතුමා. එතුමාට අමාතයාා ශආදී බනිසථ ශගඩියක්, ශකශසල් 

ශගඩියක්වත් order කරගන්න ිධධියක් නැතිලු. ඒ මිනිසථසු තමි  

ශේ ්ඩුක්ව හැදුශ . සුජීව ශසේනසිාහලා, හරින් රනාන්දුලා තමි  

ශේ ්ඩුක්ව හැදුශ . ඒ ශගොල්ශලෝ තමි  කම ගැහුශ . ඒ 

ශගොල්ශලෝ කම ගහලා, ්ඩුක්ව හදලා අව ය ශද්වල් ඔක්ශකෝම 

කළත් අද ඒ මිනිසථසුන්ට කවුන්ත් නැහැ. අද ඒ මිනිසථසු ශවනුශවන් 

කථා කරන්න ශකශනක් නැහැ. අද ිධශද්  ්ශයෝජන සියල්ල 

කඩාශගන වැටිලා. ගන් ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමාශගන් අපි 

ඉතාම ශගෞරශයන් ඉල්ලා සිටිනවා, එක්ශකෝ ඔබතුමාශේ 

ඇමතිකම ශවන කාට හරි ශදන්න කියලා. ශේ ්ශයෝජන වැඩ ටික 

කරන්න ඔබතුමා ශවන කාට හරි භාර ශදන්න. ඔබතුමා ඒ වාශේ 

වැඩ පිළිශවළක්වත්  හදන්න. 
 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මම තමි  ඉසථශසල්ලාම ගැසට් කරලා යේ යේ වැඩ පිළිශවළ 

සඳහා රාජය ඇමතිතුමාට බලය දුන්ශන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ වුණාට එතුමා කියනවාශන් කිසිම ශදයක් කරන්න බැහැ 

කියලා. 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

එතුමා කි වාට අපි දන්ශන් නැහැශන්, ඔබතුමා ශමොනවා 

කියනවාද කියලා. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතුමා කි වාශන් ශමොකුත් කරන්න බැහැ කියලා. 
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔබතුමා ශබොන්ශන් කියන්ශන්. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අර මාතර මන්ත්රීතුමා එළිශආදී අපිත් එක්ක කථා කරන ගමන් 

බැන්නා, ඇමතිකමක් ශදන්ශන් නැහැ කියලා. 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔබතුමා ශබොන්ශන් කියන්ශන්. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එළිශආදී බැන්නා, ඇමතිකමක් ශදන්ශන් නැහැ කියලා. 

ශමතැනට ඇිධල්ලා ඔබතුමාට ශබොන් කියනවා. 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔය ශබොන් කියන්ශන්. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ජීිධශත්ට මට ඇමතිකමක් ශදන්ශන් නැහැ කියනවා. UNP 

එක කවදාවත් සලකන්ශන් නැහැ කියනවා. ඇමතිකමක් ශදන්ශන් 

නැහැ කි වා. ඔය පක්ෂශආ ඉන්නවාට ගාණක් ශදන්න ඕනම 

කියලා කි වා. ශමතැනට ඇිධල්ලා ඔබතුමාට ලණු ශදනවා. 

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශහොඳි .  

මීළඟට, ගන් අජිත් මාන්නප්ශපන්ම මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 

 

[අ.භා. 3.8)] 

 

ගරු අිටත් මාන්නප්වපරුම මහතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට සථතුතිවන්ත 

ශවනවා.  

ගන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මන්ත්රීතුමා රකා  කරනවා, 

අශප් නිශයෝජය ඇමතිවන් අසතුටින් ඉන්ශන් කියලා. නමුත් මම 

කියනවා, එදා මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලශආ ඇමතිවන් කට 

වහශගන හිටිශආ. ශමොකද, යූඑන්පී UNPකාරයන්ට තමි  

ඇමතිකේ ටික දීලා තිබුශඩු. රශට් රධාන ඇමතිකේ ටික දීලා 

තිබුශඩු එක්සත් ජාතික පක්ෂශආ ඉඳලා සැලුන් ශදොශරන් ඔය 

439 440 

[ගන්  මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මහතා] 



2018  මැි   00 

පැත්තට ්පු කට්ටියට. ශ්රී ලාකා නිදහසථ පක්ෂශආ බර ඇදපු 

කට්ටිය අශප් ඇමතිවන් යටශත් තමි  හිටිශආ. අද ඔබතුමා ඒවා 

දන්ශන් නැහැ වාශේ අශප් නිශයෝජය ඇමතිතුමා ගැන කථා 

කරනවා. ඔබතුමා තව කි වා, ්ශයෝජන තියා බල්ශලක්වත් ්ශ  

නැහැ කියලා. රජ මැදුරට පිට රටින් බල්ශලෝ ශගනාපු හැටි අපි 

දැක්කා. 

බලු කමමවල මිල අය වැශයන් අක් කරපු හැටිත් අපි දැක්කා. 

එදා අය වැශයන් අක් කශළේ කිරි පිටිවල මිල ශනොශවි , බලු 

කමමවල මිල. ඒ අතීතය අපට අමතක කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීේ] 

ඒ නිසා අද ඉදිරිපත් කර තිශබන රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති 

පනත යටශත් වූ නියමයන් ශදක ගැන කථා කරන්න කියලා මම 

කියනවා. ඔබතුමන්ලාට ්ඩුක්ව කරන්න අවුන්දු 81ක්, 12ක් 

දුන්නා. ඔබතුමන්ලා වැඩ බැරි ටාසන්ලා වාශේ වැඩ කළා. අවුන්දු 

81න් ශගදර ගියා. වැඩ බැරි ටාසන්ලා දැන් කම ගහනවා, එදා බලු 

පැට  ටික වාශේ කට වහශගන ඉඳලා. එදා ඒ කටවල්  තිබුණාද? 

එදා කථා කරන්න තිබුණා ශන්. එදා "අත උසථසපන්" කියනශකොට 

අත උසථසනවා. "අත පහත් කරපන්" කියන ශකොට පහත් කරනවා. 

එශහම තමි  එදා  පාලනය කශළේ. නමුත් අද කම ගහනවා. 

මම ශේ අවසථථාශ  දී ගන් ූලලාසනශයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ශේ අය ශේ වටිනා පාර්ලිශේන්තුශ  හැසිශරන්න  දන්ශන් නැහැ. 

ජනතා මුදල් ිධයදේ කරලා පවත්වාශගන යන ශේ උත්තරීතර 

පාර්ලි ශේන්තුශ  එක් ශකශනකු කියනවා, "ගැසට් එක දැක්ශක් 

නැහැ" කියලා. තව ශකශනකු කියනවා, "කමිටු වාර්තාව හරි 

නැහැ" කියලා.  ශේවා ශසොය ශසොයා ශදන්න ගියාම තව පැය 

ගණනක් ගත වනවා. ඔබතුමන්ලා ඒවා බලාශගන එන්න. 

ශමතැනට ඇිධල්ලා ශබොන්වට කම ගහනවා මිසක් table එකට එන 

ලියකියිධලි ශමොනවාද කියලා බලලා ශනොශවි   කථා කරන්ශන්. 

ඔබතුමන්ලා අද දවශසේ අශප් ව ටිනා කාලශයන් ශගොඩක් නාසථති 

කළා. ඒකට ශහේතුව ඔබතුමන්ලාශේ දන්ශන් නැතිකම ශනොශවි , 

කුහකකම. එදා ශේ රට හදන්න බැරි ිධධියට අරාජික කරලා අද 

කථා කරන්න එනවා.  

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ිධශ ේෂශයන්ම අද කථා 

කරන්ශන් 011  අාක 84 දරන රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති 

පනත යටශත් වන නියමයන් ශදකක් පිළිබඳවි .  රශමෝපාය 

සාවර්ධන වයාපෘති පනත යටශත් ක්රියාත්මක ශවච්ච සීශනෝලාකා 

ශහොශටල්සථ ඇන්ඩ් සථපා පුද්ගලික සමාගම 0184 අශරේල් 8  

වැනිදාට ශපර ්රේභ කිරීමට ගිිධසුමක් ඇති කර තිබුශඩු පසු ගිය 

්ඩුක්ව කාලශආ කියන කාරණය අපි පිළිගන්නවා. නමුත් පසු 

ගිය ්ඩුක්ව පිළිබඳව තිශබන සැකසහිත බව නිසා ශේ ශගොල්ලන් 

ශේක ක්රියාත්මක ශනොකර, අලුත් ්ඩුක්ව දිහා බලාශගන ඉඳලා 

"දැන් තමි  ශේක ක්රියාත්මක කරන්න ශහොඳම අවසථථාව. 

්ශයෝජකයන්ට පහසු රටක් තිශබන්ශන් දැන්" කියලා තමි  

අලුතින් පටන් ගන්න හදන්ශන්.  දැන් තමි   අපි කාලය දීර්ඝ 

කරලා ශදන්ශන්.  

ඒ වාශේම 0189 ශදසැේබර් 0  දිනැති අාක 01 8/3  දරන අති 

ිධශ ේෂ ගැසට් පත්රශයන් ශවන්ශන් ශමොකක්ද? AVIC 

International Hotels Lanka Limited එක ශකොළඹ ්ර්.ඒ. ද 

මැල් මාවශත් ඉදි කරන්න යන ශහෝටල් වයාපෘතියක්. නමුත් ඒකත් 

ඒ ්ඩුක්ශ  ගහපු ගිිධසුේ තමි . නමුත් ඒ ්ඩුක්ශවන් ශේවා 

පිළිබඳව සද්ද ශනොකර හිටියා. ශමොකද, ඒ ්ඩුක්ශ  

කප්පේකාරයන් හිටියා. ිධශද්ශිකශයකුට ඇිධල්ලා වැඩක් කරන්න 

පුළුවන් වාතාවරණයක් රශට් තිබුශඩු නැහැ. එනමුත් අද අපි 

කාලය දිේ කරලා, ඒ ්ශයෝජන ටිකත් ශ්රී ලාකාවට ශගන එන්න 

අව ය කටුතතු කරනවා.   ශේ අවසථථාශ  දී ිධශ ේෂශයන්ම ශමම 

කාරණය ගැනත් මා කියන්න කැමැතිි .  

ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ேொண்புேிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු අිටත් මාන්නප්වපරුම මහතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට ශ ලාව නැහැ.  

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ேொண்புேிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ගන් මන්ත්රීතුමා, අත්තනගලු ඔය පිටාර ගලලා. ශමශහේ 

කඹුරන්ශන් නැතිව ගිහිල්ලා මිනිසුන්ට කමම ටිකක් ශදන්න. 

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු අිටත් මාන්නප්වපරුම මහතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒක point of Order එකක් ශවන්ශන් ශකොශහොමද? 

ිධශද්ශිකයන්ට ශේ රශට් වැඩ කරන්න පුළුවන්, ්ශයෝජනය 

කරන්න පුළුවන්, යහපත් රටක් නිර්මාණය කරන්න අව ය 

වාතාවරණයක් එදා පැවති රජශආ අග භාගශආදී තිබුශඩු නැති බව 

මම ශේ අවසථථා ශ දී කියනවා. ්ශයෝජකයන්ශගන් කප්පේ 

ගන්න ගිහිල්ලා ඒ ්ශයෝජකයන් අශප් රටින් ගිය හැටි අපි ඒ 

කාලශආ දැක්කා. ඇමතිවන් බුදිය ගත්ත හැටි අපි දැක්කා. රාජය 

තාන්්රික ශලෝකය පිළිගත් බමන් කී ූලන් වැනි නායකයන් ශේ 

රටට ්වාම කැබිනට් ඇමතිවන් ගිහිල්ලා පාශර් බුදිය ගත්තා. 

එශහම රටක් තිබියදී ිධශද්  ්ශයෝජකයන් ශේ රටට ඒිධද? 

නවනීදන් පිල්ශල් කියන ශලෝකයම පිළිගත් කාන්තාව ශේ රටට 

්වාම කැබිනට් ඇමතිවරකු ගිහිල්ලා කසාද බඳින්න ඇහුවා, 

ිධලිලේජා නැතිව.   "ශ්රී ලාකාව" කි වාම, අපටත් ලේජා වන 

ිධධිශආ රටක් තමි  එදා තිබුශඩු. Channel 4 එකට එන්න කියලා 

වීසා දීලා, ගල් මුල්වලින් ගහලා  එශළ වා.  ගන් නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, එශහම රටකට ිධශද්ය ය  ් ශයෝජකයන් ඒිධද? 

ිධශද්ශිකයන්ශේ තිශබන ශේ භය නැති කරන්ශන් ශකොශහොමද 

කියන එකි  අදත් අපට තිශබන ර ථනය.  අවුන්දු 81ක පාලන 

කාලය  තුළ  ිධශද්ශිකයන්ශේ මනශසේ ශහොල්මන් කරපු අවතාර 

අදත් ඔවුන්  තුළ ශහොල්මන් කරනවා. ඔවුන් තුළ තිශබන ඒ භය 

නැති කරගන්නි  අපට අව ය  වන්ශන්. අන්තිමට ශේ රටට 

්ශයෝජකයන් ්ශ  නැහැ. ්ශයෝජකයන් ශකොශහේද ්ශ ? 

ශේශගොල්ලන් කශළේ වැඩි ශපොලියට ණය අරශගන වරායවල් හදපු 

එකි . අශප් රශට් වරායක් හැදුවාට ර ථනයක් නැහැ. වරාය අශප් 

රශට් රමුසථථානය ශවලා තිබුශඩු නැහැ. නමුත් “හදපන් වරායක්, 

අපි සල්ලි ශදනවා. ශවන ශද්කට සල්ලි ශදන්ශන් නැහැ” කියලා 

තමි  ශේශගොල්ලන්ට ඒ බැාකුව කි ශ . “අශන්! එශහනේ කමක් 

නැහැ” කියලා වරාය හැදුවා. නැ  එන්ශන් නැති වරායක් බවට පත් 

වුණු ශේ වරාය අපි අද වනශකොට ශලෝකය පිළිගත් ්යතනයක් 

එක්ක එකතුශවලා, ශලෝකයම පිළිගත් වරායක් බවට පත් කරලා 

තිශබනවා. “ ිධක්කා, ිධක්කා” කියලා අපට කම ගැහුවාට අපි වරාය 

ිධක්ශක් නැහැ. ශේශගොල්ලන් තමි  ඉ ඩේ ිධක්ශක්. ශේශගොල්ලන් 
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තමි  හමුදා ූලලසථථානය තිබුණු ූමමිය ෂැාග්රි-ලා ශහෝටලය ඉදිකිරීම 

සඳහා ිධක්ශක්. නමුත් ශලෝකය පිළිගත් රාජය ්යතනයක් එක්ක 

එකතුශවලා, ඒකාබද්ධ ගිිධසුමක් ඇති කරලා, ඒ වරාය අද 

ශලෝකශආ ශහොඳ වරායක් බවට පත් කරන්න අපි උත්සාහ කරලා 

තිශබනවා. එදා ිධශද්  ්ශයෝජන කියලා ශගනාපු ණය එකතු 

කරලා බැලුවාම හදපු වයාපෘතිවල වටිනාකම ගත් ණශයන් සියයට 

81ක් ිධතර ඇති, ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ඉතුන් සල්ලිවලට වුණු ශද් ශහොයා ගන්න තවම බැහැ. ඒ නිසා 

තමි  ජනතාව අවුන්දු 80ක් ශේ රට පාලනය කරන්න බලය දීපු 

නායකයා ශලෝකයට මුහුණ ශදන්න බැන්ව, ගත්තු ණය ශගවා 

ගන්න බැන්ව අවුන්දු 81න් ශගදර ගිශආ.  

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, සමහර මිනිසුන් ණය 

ශගවා ගන්න බැරි වුණාම වස බීලා සිය දිිධ නසා ගත් ්කාරය අපි 

ඉතිහාසශආ දැක තිශබනවා; ශගල වැල ලාශගන සිය දිිධ නසා ගත් 

්කාරය අපි දැක තිශබනවා. සමහර මිනිසුන් ණය අරශගන, 

අරශගන කර ගන්න ශදයක් නැති වුණාම තමන්ශේ පවුශල් උදිධය 

තනි කර දමා පැන යනවා. ඔවුන් ්ගිය අතක් නැති ශවනවා. ශේ 

ිධධියට තමි  එදා හිටපු රාජය නායකයාත් කටුතතු කශළේ. ශේ රටට 

ණය අරශගන, අරශගන කරකියා ගන්න ශදයක් නැති වුණාම 

එල්ලුේ ගහ ශපන්වා, ජිනීවාවල තිශබන ිධදුලි පුටුවක් ශපන්වා, 

ජනතාව බය කරලා අවුන්දු 81න් පැනලා ගියා. අවුන්දු 81න් 

පැනලා ගිහින් ජශන්ශලක එල්ලුණා. ඕක තමි  රශට් ඉතිහාසය 

දිහා බැලුවාම රශට් තිබුණු තත්ත්වය.  

 එදා එශහම වුණාට, අද ශේ අය කි වාන් ගහන්ශන් හරියට 

මැරිලා ඉපදිලා වාශේි ; ශමශලෝ ශදයක් දන්ශන් නැහැ වාශේි ; 

එදා ඉතිහාසය අමතක ශවලා වාශේි . මතකද, ඔය කියන 

්ශයෝජන ගැන? වරාය හැදුවාය කි වා. අපි වරාය බලන්න 

යනශකොට, අපිට ශමොකද කශළේ? අපිට ගහලා එශළ වා. පිසථශතෝල 

අරශගන ඇිධත් අපව බය කළා. අපිට වරාය ඇතුළට යන්න 

දුන්ශන් නැහැ. අදත් අපි එම නක්වලට ශපනී සිටිනවා. එදා, 

මත්තල ගුවන් ශතොටුශපොළ බලන්න ගියාම අපට  කශළේ ශමොකක්ද? 

අඩන්ශත්ට්ටේ කරලා, අශප්  ෂර්ට්සථවලින් ඇද දමා, පිසථශතෝල 

ශපන්වා අපව එශළ වා. ඔය කියන ්ශයෝජන සද්භාවශයන් කළ 

ඒවා නේ,  ඇි  ශදි යශන්! එදා මහජන නිශයෝජිතශයකුට එතැනට 

යන්න දුන්ශන් නැත්ශත්? සද්භාවශයන් කරපු ්ශයෝජන නේ,  

මහජන නිශයෝජිතශයකුට එතැනට යන්න දුන්ශන් නැත්ශත් ඇි ? 

එදා පාර්ලිශේන්තුව දැනුවත් ශනොකර ශහොර මගඩි කළා. නමුත් අද 

ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  දී ගන් ඇමතිවරශයකුශගන් ඕනමම ර ථනයක් 

අහන්න පුළුවන්. ගන් අගමැතිතුමාශගන් අද ඕනම ර ථනයක් 

අහන්න පුළුවන්. හැම ශදයක් ගැනම අද පාර්ලිශේන්තුව දැනුවත් 

කරනවා. එදා ශේ කිසි ශදයක් ගැන දැනුවත් ශනොකර වැඩ කරලා, 

අන්තිමට අපි ඒවා බලන්න ගියාම පිසථශතෝල ශපන්වා අපව 

එශළ වා. ඔන්න ඔය වාශේ තමි  ිධශද්  ණය අරශගන ශේ 

ශගොල්ලන් රශට් ්ශයෝජනය කශළේ කියන එක අමතක ශවලා 

කථා කිරීම ගැන ිධශ ේෂශයන් මම කනගාටු ශවනවා.  

අද ිධයත් මඟක් ගැන කථා කරනවා. එදා ිධයතුන්ට කථා 

කරන්න ඉඩ දුන්නාද? එදා කශළේ ශමොනවාද? සථවාධීන ශකොමිෂන් 

සභා අවලාගු කර දැේමා. උගත්, බුද්ධිමත් නිලධාරින්ට කටුතතු 

කරන්න පුළුවන් අවසථථාව රශට් තිබුණාද? එදා ශනොශරොච්ශචෝශල් 

ිධදුලි බලාගාරය හදන ශකොට ඒශක් ඉාජිශන්න්ශවෝ කි වා මට 

මතකි ,  "අශන් machine එනවා, අපි දන්ශන්ත් නැහැ. අපි ශේවා 

order කශළේත් නැහැ" කියලා.  බැලුවාම ඉාජිශන්න්ශවෝ ශනොශවි , 

ශද් පාලනඥශයෝ තමි  machine order කරලා තිබුශඩු. එශහම 

අය ිධයත් මඟක් ගැන කථා කරනවා. එදා "ිධපත්" මඟකට රට 

තල්ලු කරපු උදිධය අද ිධයත් මඟක් ගැන කථා කරනවා. එදා 

නිලධාරින් දැේශේ පහළට.  

එදා ශිරානි බඩුඩාරනායක මැතිනියව එශළ ශ  

ශකොශහොමද? එක පමන් පාශරන් ශිරානි බඩුඩාරනායක මැතිනියව 

එශළ වා. "හූ" කියලා, කම ගහලා රශට් අග්රිධනි ථචයකාරවරිය 

පන්නා දැේමා. අද ිධයත් මඟක් ගැන කථා කරනවා. එදා ඒ ිධයත් 

අයට තීන්දු-තීරණ ගැනීශේ අවසථථාව දුන්නාද? ඒ ශගොල්ලන්ශේ 

තීන්දු ශනොශවි , ජනාධිපතිවරයාශේ ඒකාධිපති බලශයන් තමි   

ිධයතුන් පාලනය කශළේ. එම අතීතය අමතක කරන්න එපා කියලා 

මම ිධශ ේෂශයන් කියනවා.  

අපි දන්නවා, ශේ රටට ්ශයෝජන ශගනාශ  නැති බව. 

ශඩොලර් එක පාලනය කශළේ කෘ්රිම ිධධියට. බලහත්කාරශයන් 

ශඩොලර් එක පාලනය කශළේ. ිධශද්  ණය අරශගන, 

බලහත්කාරශයන් ශඩොලර් එක පාලනය කළා. ශලෝකශයන් වැඩි 

ශපොලියට ණය අරශගන රශට් ්ර්ිකක වර්ධනය, රශට් උද්ධමනය 

ගැන  දර් ක මවා ශපන්වපු රටක සේපූර්ණ සිද්ධාන්තය තමි  

අපට ශවනසථ කරන්න සිද්ධ වුශඩු.  

එදා ශේ රට ශලෝකශආ රචලිත ශවලා තිබුශඩු - 

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගන් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව ිධනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 

ගරු අිටත් මාන්නප්වපරුම මහතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශහොඳි , ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. එදා ශේ රට 

ශලෝකශආ රචලිත ශවලා තිබුශඩු සාචාරකයන්ශේ පාරාදීසයක් 

ිධධියට. නමුත් සාචාරකයන්ට ශේ රටට එන්න පුළුවන්කම 

තිබුණාද? සාචාරකයන් සඳහා ශහෝටල් හැදුවාට, එම ශහෝටල්වලට 

ිධශද්ශිකශයෝ ්වාද? මත්තල ගුවන් ශතොටුශපොළක් හැදුවාට, 

ිධශද්ශිකශයෝ ්වාද? ඇි ? රාශද්ය ය සභාශ  සභාපතිවරයා 

ිධශද්ය ය කාන්තාවකශේ සථවාමියා මරා, ඇයව දූෂණය කළ 

ුතගයක් ශන්ද ශේ රශට් තිබුශඩු? රාශද්ය ය සභාශ  

සභාපතිවරයාශේ ඉඳලා පාර්ලිශේන්තුශ  කැබිනට් ඇමතිවරයා 

දක්වා පරිපාලන බලය අතට අරශගන ඒ ිධධිශආ ශනොශයකුත් 

අඩන්ශත්ට්ටේ කරපු ුතගයක ිධශද්ශිකයන් ිධසින්  රතික්ශෂේප 

කරනු ලැබූ රටක් තමි  එදා තිබුශඩු. ්ශයෝජකශයෝත් එශහමි . 

කර්මාන්ත ාලා ඇති කරන්න ්ශයෝජකයන් ඒිධද? GSP සහනය 

නැති වුණා. ුතශරෝපය අශප් මත්සය නිෂථපාදන ගැනීම රතික්ශෂේප 

කළා. එතශකොට  කර්මාන්ත ාලා ශේ රටට එන්ශන් ශකොශහොමද?  

අද අපිට ශේ රට රම-රමශයන්  හදන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. 

අපිට රම-රමශයන් ශේ රට ශවනසථ කරන්න තිශබනවා කියලා 

මා ිධශ ේෂශයන්ම කියනවා.  

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාශේම ශේ රශට් 

මමත ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම, සාචාරක වයාපාරවලින් වැඩිම 

්දායේ ලබපු කාලය පසුගිය 0189  අවුන්ද්ද කියන එකත් මම 

බය නැතුව කියන්න කැමැතිි . මා එය අභිශයෝගාත්මකව 

කියනවා. ශේ අවුන්ද්ශද් ඊටත් වඩා සාචාරකශයෝ එනවා. [බාධා 

කිරීමක්]   ශේ වචන ඇශහනශකොට ශමතුමන්ලාට ඉන්න බැහැ, 

කැක්කුමි . සාචාරකයන්ශගන් වැඩිම ්දායම ලැබිලා 

තිශබන්ශන් 0189 අවුන්ද්ශද්ය කියන එක අපි ශපන්වා තිශබනවා. 

ඇි ? ිධශද් යන් අද  ශේ රට  පිළිගන්නවා. යහපත් ශද් යක් 

ිධධියට පිළිගන්නවා; මිත්රය ලී රටක් ිධධියට පිළිගන්නවා. 
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[ගන් අජිත් මාන්නප්ශපන්ම  මහතා] 



2018  මැි   00 

අධිකරණය, වයවසථථාදායකය සහ ිධධායකය සර්ව සාධාරණ 

ිධධියට කටුතතු කරන රටක් ිධධියට ිධශද් ය ශේ රට පිළිශගන 

තිශබනවා. 

එදා ශේ රශට් සිටි පාලකශයෝ ඒකාධිපතියන් ිධධියටි  කටුතතු 

කශළේ. රශට් මනුෂයත්වය වචනවලට පමණක් සීමා ශවලා තිබුණා. 

සාචාරකයන් ශමරටට පැමි ණිශආ නැහැ. අශප් අපනයන ්දායම 

අක්ශවලා තිබුණා. මමත ඉතිහාසශආ වැඩිම අපනයන ්දායම 

වාර්තා වී තිශබන්ශන් 0189 වර්ෂශආදීි . එම රමාණය යූඑසථ 

ශඩොලර් මිලියන 88,400ි . "අපි රසථසා දුන්නාද?" කියා 

ශමතුමන්ලා අහනවා; "රැකී රක්ෂා ලබාදීම අක් ශවලා" කියා කම 

ගහනවා. අපි එතුමන්ලාශේ කාලශආ සිදු වුණු ශද්වල් ගැන කම 

ගහන්ශන් නැති වුණාට, සායා ශල්නවලින් ඒ ශද්වල් 

ශපන්වනවා. අපි ශේ රට භාර ගන්න ශකොට රශට් ශසේවා ිධුතක්තිය 

සියයට 4.4ි . 0189 වර්ෂය වනිධට එය සියයට 4.0ක් දක්වා පහත 

බැස තිශබනවා. අපි අද රැකී රක්ෂා රමාණය වැඩි කර තිශබනවා.  

ඊළඟට, අශප් ිධශද්  සාචිත රමාණ අරශගන බලමු. මමත 

ඉතිහාසය ශදස බැලුශවොත්, 2017 වර්ෂශආ සමසථත ිධශද්  සාචිත 

රමාණශආ ිධශ ේෂ අගයක්; වාර්තාගත අගයක් සටහන් වනවා. 

0189 වර්ෂය වන ිධට අශප් ශගවුේ ශ ේෂශආ අගය යූඑසථ ශඩොලර් 

මිලියන 0,068ක් දක්වා වැඩි කර තිශබනවා. වර්තමානශආ අශප් 

රට තුළ ශමවැනි තත්ත්වයක් අපි ඇති කර තිශබනවා.  

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට ශවන් වූ කාලය අවසානි , ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගරු අිටත් මාන්නප්වපරුම මහතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට තව ිධනාඩියක් ලබාශදන්න, ගන් නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි. 

2008 වර්ෂශආදී ශගනා රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති පනත 

තුළින් අශප් රටට වැඩිහරියක්ම ්ශයෝජන ්ශ  ශහෝටල් 

කර්මාන්තය සඳහාි .  නමුත් එදා ශහෝටල් ිධශදසථ සාචාරකයන්ට 

හරිහැටි ශනොසලකපු නිසා ිධශද්ශිකශයෝ අශප් රටට ්ශ  නැහැ. 

එම නිසා අශප් අය ශේේසථ පැකර්ලා වාශේ අය හරහා ශලෝකශආ 

තිශබන භයානක කැසිශනෝ වයාපාර ලාකාවට ශගනාවා. එශහම 

 ශගනැත් කැසිශනෝකාරයන්ශේ, ගණිකා වෘත්තිශආ 

ශයශදන්නන්ශේ, සල්ලාලයන්ශේ පාරාදීසයක් බවට ශේ රට පත් 

කළා. නමුත් අශප් රශට් ජනතාවශේ වාසනාවකට 018  ජනවාරි 

1 වැනි දා සිදුවුණු ිධප්ලවය තුළින් ශේ රශට් පාලන බලය ශවනසථ 

වුණා. නැත්නේ ශේ වනිධට අශප් රශට් කැසිශනෝකාරශයෝ පිරිලා; 

සල්ලාලශයෝ හා ශ.බද්ශදෝ පිරිලා. ඒ ඉතිහාසය අමතක කරලා අද 

ශමතුමන්ලා  ාන්තුවරශයෝ වාශේ කථා කරනවා. 

ගන් නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවසාන ව ශයන් 

කියන්න තිශබන්ශන් ශමපමණි . අපි යන ගමන අපි යනවා. අපිට 

දැන් රතිඵල ලැබී තිශබනවා. අපි දැන් ණය ශගවීශේ කටුතතු 

රමානුූලලව හසුන්වාශගන යනවා. ශමතුමන්ලා හැම ශද්ටම කම 

ගහනවා. එදා ගිලන්රථ ශසේවය ශේ රටට ශගශනන ිධට කම 

ගැහුශවත් අද සිාගප්පූන් - ශ්රී ලාකා නිදහසථ ශවශළඳ ගිිධසුම ගැන 

කම ගහනවා වාශේම තමි . RAW සාිධධානශආ ඔත්තුකාරශයෝ 

එනවාය කියා එදා කි වා. නමුත්, අද ශෂෝක් එකට එම ගිලන්රථ 

ශසේවය පවත්වාශගන යනවා. එදා වවදයවන් ඒ ගැන උද්ශඝෝෂණ 

කළා. නමුත් අද බලන්න, එම ශසේවාව ශකොච්චර රශයෝජනවත්ද 

කියලා. ශ්රී ලාකා - සිාගප්පූන් නිදහසථ ශවශළඳ ගිිධසුම ිධතරක් 

ශනොශවි , අපි තව තවත් ගිිධසුේගත ශවලා ශලෝකය සමඟ 

අත්වැල් බැදශගන, අපනයන ්දායම ඉහළ ගිය රටක්, රැකී රක්ෂා 

සුලබ රටක් බවට ශේ රට පත් කරන බවට ශපොශරොන්දු ශවමින්, 

මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

ශබොශහොම සථතුතිි . 

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබොශහොම සථතුතිි .  

Order, please! The next speaker is the Hon. Douglas 
Devananda. Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Edward Gunasekara to the Chair?  

 

ගරු වජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 

ක්රිස් පයානි ආගමික කටයුතු අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அபிவிருத்தி 

ேற்றும் கிறிஸ்தவ ெேய அலுவல்கள் அமேச்ெர்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 

Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 
take the Chair.  
 
 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිවයෝජය කාරක සභාප පතුමා මූලාසනවයන් 

ඉවත් වුවයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණවසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு  எட்வட் குைமெகர 

அவர்கள்  தமலமே வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 

left the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took 
the Chair. 

 

 

[பி.ப. 3.30] 

 

ගරු ඩේලස් විවානන්දා මහතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்மறய தினம் தெயல்நுணுக்க அபிவிருத்திக் கருத் 

திட்டங்கள் ெட்டத்தின்கீழொன இரு கட்டமளகள் விவொதத்திற்கு 

எடுத்துக்தகொள்ளப்படுகின்ற நிமலயில், இந்த விவொதத்தில் 

கலந்துதகொண்டு எனது கருத்துக்கமளயும் பதிவு தெய்வதற்கு 

வொய்ப்பு வழங்கியமேக்கு உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்மறன். 

இந்தச் ெமபயிமல அபிவிருத்தி உபொயமுமறகள் ேற்றும் 

ெர்வமதெ வர்த்தக அமேச்ெொினொல் இந்தக் கட்டமளகள் 

ெேர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிமலயில், இந்த நொட்டில் ேிக 

அண்மேக்கொலேொகப் தபரும் குழப்ப நிமலயிமனத் 

மதொற்றுவித்துள்ள 'ெிங்கப்பூர் வர்த்தக ஒப்பந்தம்' ததொடர்பிலும் 

எனது கருத்துக்கமள முன்மவக்க விரும்புகின்மறன். இந்த 

ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தியுள்ள ெந்மதகேொனது இந்த நொட்டிமல 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ேருத்துவ அதிகொொிகள் ேத்தியிலும் ஏற்பட்டதனொல், கடந்த 

17ஆம் திகதி ேருத்துவர்கள் மேற்தகொண்டிருந்த ஒரு நொள் 

பைிப் பகிஷ்கொிப்பு கொரைேொக இந்த நொட்டிமல வடக்கு, 

கிழக்கு உட்பட்ட அமனத்துப் பகுதிகளிலுமுள்ள மநொயொளர்கள் 

தபரும் ெிரேங்கமள அனுபவித்தமதயும் அதனொல் பொதிக்கப் 

பட்டமதயும் எவரொலும் ேறந்துவிட முடியொது. மநொயொளிகளின் 

தரப்பிலிருந்து ெிந்திக்கின்ற எவருக்கும் இந்தப் பைிப் 

பகிஷ்கொிப்பிமன மேற்தகொண்டிருந்த ேருத்துவர்கள்ேீது 

மகொபம் வரலொம். என்றொலும், எந்த ஒரு விடயம் ததொடர்பிலும் 

உொிய அமனத்துத் தரப்பினருடனும் கலந்துமரயொடொேல், 

இத்தமகய ெந்மதகத்மத ஏற்படுத்திவிட்டு, அதமன 

அடிப்பமடயொகக்தகொண்டு, ஒரு தரப்பினர் - அதுவும் ேக்களது 

அன்றொட, அடிப்பமட  அதொவது ேக்களது உயிருடன் 

ெம்பந்தப்பட்ட ததொழிற்துமற ெொர்ந்த தரப்பினர் - பைிப் 

பகிஷ்கொிப்பிமன மேற்தகொண்டொல்தொன், குறித்த தரப்புகமள 

அமழத்துப் மபச்சுவொர்த்மத நடத்தப்படும் என்ற நிமலமேமய 

நீங்கள் உருவொக்கி, அதமன ஒரு வழமேயொகமவ 

முன்தனடுத்து வருகின்ற நிமலயில், இத்தமகய பைிப் 

பகிஷ்கொிப்புகள் இந்த நொட்டில் ஏற்படுவது தவிர்க்க 

முடியொததொகியுள்ளது என்பமத இங்கு சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்மறன். 

ஏற்தகனமவ 'எட்கொ' ஒப்பந்தம் கொரைேொக நொட்டில் 

ஏற்பட்டிருந்த குழப்ப நிமலமேயிமனயும், அதன் கொரைேொக 

எேது ேக்கள் ெந்தித்திருந்த பல்மவறு பொதிப்புகள் குறித்தும் 

நொம் ேறக்கவில்மல. அந்த நிமலயிலிருந்து ேீண்டுவரும் 

நிமலயில், இப்மபொது இன்தனொரு குழப்பத்திமனமய இந்தச் 

ெிங்கப்பூர் ஒப்பந்தம் இந்த நொட்டில் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. 

இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு எதிரொக ேருத்துவர்கள் பைிப் 

பகிஷ்கொிப்பில் ஈடுபட்டதன் பின்னர்தொன், அது குறித்த 

ததளிவுபடுத்தல்கமள நீங்கள் மேற்தகொள்கின்றீர்கள். இந்த 

நிமலயில், ஏன் இதமன முன்கூட்டிமய தெய்திருக்கக் கூடொது? 

என்ற மகள்வி எழுகின்றது. 

இலங்மகயிலிருந்து ெிங்கப்பூருக்கு ஏற்றுேதி தெய்யப்படு 

கின்ற தபொருட்களுக்தகன விமெட வொி விதிப்புகள் 

மேற்தகொள்ளப்படொதிருக்கும் நிமலயில், அந்த நொட்டுடன் 

விமெட வர்த்தக ஒப்பந்ததேொன்றுக்குச் தெல்லமவண்டிய பொொிய 

அழுத்தங்கள் என்ன? என்ற மகள்விமய இன்று பலரொலும் 

முன்மவக்கப்படுகின்றது. அமதமநரம், மேற்படி ஒப்பந்தத் 

திற்குக் கிமடத்துள்ளதொகக் கூறப்படுகின்ற அமேச்ெரமவ 

அனுேதி ததொடர்பிலும் ெந்மதகங்கள் தவளியிடப்படுகின்றன. 

மேற்படி ஒப்பந்தம் கொரைேொகப் பொதிக்கப்படக்கூடிய 

வர்களொகக் கூறப்படுகின்ற ததொழில் துமறகள் ெொர்ந்த 

ததொழிற்ெங்கத்தினருக்மகொ, மகத்ததொழிலொளர்களுக்மகொ 

ஒப்பந்தம் ததொடர்பில் அறிவுறுத்தப்படவில்மல என்று 

ததொிவிக்கப்படுகின்றது. எனமவ, இத்தமகய ஒப்பந்தங்கள் 

மேற்தகொள்ளப்படுகின்றமபொது, உொிய தரப்பினர் அமனவரும் 

அறிவுறுத்தப்பட மவண்டும் என்ற விடயத்மத நொன் ேீண்டும் 

இந்தச் ெமபயிமல வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன். 

இந்த நொட்மடப் தபொருளொதொர வீழ்ச்ெியிலிருந்து ேீட்பதற்கு 

நீங்கள் முயல்வதொகக் கூறுகிறீர்கள். அதற்கொக அவெரப்பட்டு, 

தேன்மேலும் இழப்புகமள ஏற்படுத்தும் முயற்ெிகளுக்குத்  

துமை மபொகொதீர்கள்! எனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். இன்று 

இந்த நொட்டில் அபிவிருத்தி என்ற தபயொில் பல அமேச்சுக்கள் 

இருக்கின்றன. இவற்றில் எத்தமன அமேச்சுக்கள் 

தெயற்பொட்டில் இருக்கின்றன? என்ற மகள்வி எேது 

ேக்களிமடமய இல்லொேல் இல்மல. வடக்கின் அபிவிருத்திக்கு 

என்றும் ஓர் அமேச்சு உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. கிழக்கிற்கு 

மதமவயில்மல என நிமனத்துவிட்டீர்கள்மபொலும்! மேல் 

ேொகொைத்திற்கும் ததன்ேொகொைத்திற்கும் வடமேல் 

ேொகொைத்திற்கும் அபிவிருத்தி அமேச்சுக்கமள ஏற்படுத்திய 

நீங்கள், ஏமனய ேொகொைங்களில் அபிவிருத்தி மதமவயில்மல 

என்று நிமனத்மதொ, அல்லது ஏமனய ேொகொைங்கள் 

அமனத்தும் முழுமேயொன அபிவிருத்திகமளக் கண்டுவிட்டன 

என நிமனத்மதொ, அவற்றுக்தகன அபிவிருத்தி அமேச்சுக்கள் 

உருவொக்கொேல் இருந்துவிட்டு, இப்மபொது வடக்கு 

ேொகொைத்திற்கும் கண்டி ேொவட்டத்திற்கும் உருவொக்கி 

யுள்ளீர்கள். இதனொலொவது ஏமதனும் தெயற்பொடுகள் 

முன்தனடுக்கப்படுேொ? என்ற மகள்வியும் எேது ேக்கள் 

ேத்தியில் இல்லொேல் இல்மல.  

ேத்திய அரெில் ஸ்திரத்தன்மே இன்னமும் ஏற்பட்டுள்ள 

தொகத் ததொியவில்மல. எேது ேொகொைங்கமளப் தபொறுத்த 

வமரயில், கிழக்கு ேொகொைம் மதர்தலுக்கொகத் தவம் 

கிடக்கின்றது. வடக்கு ேொகொைம், எேது ேக்களுக்குப் பயனொக 

ஒருமபொதும் இருக்கப்மபொவதில்மல என்ற ெொதமனமய 

நிமலநொட்டி, உயிொிழந்த எேது ேக்கமள மவத்து, உயிருடன் 

உள்ள எேது ேக்கள் ேத்தியில் சுயலொப அரெியல் தெய்து 

தகொண்டிருக்கின்றது.  உயிொிழந்த உறவுகமள அவர்கள்தம் 

உறவுகள் நிமனவுகூர்வதற்கு யொருமடய அனுேதியும் 

மதமவயில்மல. ஆனொல், அமதச் சுயலொப அரெியலொக்கக் 

கூடொது என்பமத எேது நிமலப்பொடொகும்.  எேது ேக்கமள 

முள்ளிவொய்க்கொலுக்குக் தகொண்டு தென்றவர்கள், தகொண்டு 

தெல்லத் துமை மபொனவர்கள், தகொல்லக் தகொடுத்தவர்கள் 

இன்று அங்கு தென்று அரெியல் கண்ைீர் வடிப்பது 

மவதமனக்குொிய விடயேொகும்.   

உறவுகமளப் பலி தகொடுத்த வலிமயச் சுேக்கும் ேக்களில் 

நொனும் ஒருவன்.  எனது உடன்பிறந்த ஒரு ெமகொதரமனயும் 

ஒரு ெமகொதொிமயயும் ேட்டுேல்லொது, என்மனொடு மதொமளொடு 

மதொள் நின்ற பல மதொழர்கமளயும் தநருக்கேொன உறவுகள் 

பலமரயும் இந்த உொிமேப்மபொரொட்டத்தில் பலி தகொடுத்த 

இழப்பின் துயரங்கமள நொனும் அனுபவிப்பவன்.  அந்த 

அனுபவங்களுக்கு ஊடொகமவ உொிமேமய தவல்வதற்கொன 

எேது பொமதமய நொம் தெப்பனிட்டுக்தகொண்டவர்கள். 

பலியொகிப்மபொன அமனத்து உறவுகளுக்கும் அமனத்து 

இயக்கப் மபொரொளிகளுக்கும் நொம் தெலுத்தும் அஞ்ெலி 

ேொியொமத என்பது, இழப்புகமளச் தெொல்லி அழுது 

தகொண்டிருப்பதல்ல;  இழப்புகமள மவத்து அரெியல் 

நடத்துவதும் அல்ல.  ேொறொக, உறவுகமளப் பறிதகொடுத்து வலி 

சுேந்த எேது ேக்களின் ேனங்கமள ஆற்றுப்படுத்த மவண்டும்.  

தங்களது உயிொிழந்த உறவுகமளச் சுதந்திரேொக 

நிமனவுகூர்வதற்கு ஒரு கொலகட்டத்தில் ததன்பகுதியொல் 

விடுக்கப்பட்டிருந்த தமடகள், இமடயூறுகள் தளர்ந்து, இன்று 

வடபகுதிச் சுயலொப அரெியல்வொதிகளொல் அந்தத் தமடகள், 

இமடயூறுகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற நிமலமே உருவொகி 

யுள்ளது.  வடக்கின் அரெியல்வொதிகள் நிமனவுகூர்வதற்கு 

அமழத்தொல் அவர்களது ெகொக்கள் நொன்மகந்து மபர் 

மபொவொர்கமள அன்றி, எேது ேக்கள் மபொகேொட்டொர்கள். 

எனமவதொன், எேது ேக்கள் மபொகின்ற இடங்கமளப் பொர்த்து 

வடக்கு அரெியல்வொதிகள் வலுக்கட்டொயேொக நுமழந்து, 

யதொர்த்தபூர்வேற்ற வமகயில், தெயற்மகத்தனேொக எேது 

ேக்களின் உைர்வுகமளத் தூண்ட முயற்ெித்துக்தகொண்டு, 

தங்களது சுயலொப அரெியமல முன்தனடுக்கப் 

பொர்க்கின்றொர்கள். இதமனத் ததன்பகுதிச் ெிங்கள ேக்கள் 

புொிந்துதகொள்ள மவண்டும்.  அந்த வமகயில், தங்களது 

சுயலொப அரெியலுக்கொகச் ெொத்தியேற்ற விடயங்கமள 

முன்மவத்து, அது குறித்துக் கமதத்துக் கமதத்மத இந்த 
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நொட்டின் அமனத்து ேக்கமளயும் திமெ திருப்பி, தங்களது 

இலக்குகமள எட்டிவிட முமனகின்ற அமனத்துத் தரப்பு 

இனவொத அரெியல்வொதிகளினதும் குறுகிய  மநொக்கங்கமள 

எேது ேக்கள் அமனவரும் நன்கு உைர்ந்துதகொள்ள மவண்டும் 

எனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். 

இன்று, அதிகளவிலொன வொி விதிப்புக்கள், கடன்கள், 

கண்டபடி தண்டங்கள் விதிப்பு மபொன்றவற்றினொமலமய இந்த 

நொட்டின் தபொருளொதொரம் ஓடிக்தகொண்டிருப்பதொகப் தபொது 

ேக்கள் நம்புகின்ற நிமலயில், அதிகளவிலொன விமலமயற் 

றங்கள் கொரைேொக ேக்கள் தபொிதும் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

இந்நிமலயில், வடக்கு ேொகொைத்திமல இன்னமும் தீர்க்கப் 

படொத எேது ேக்களது உைர்வுபூர்வேொன பிரச்ெிமனகள் 

உள்ளிட்ட அடிப்பமடப் பிரச்ெிமனகள் பலவும் இருக்கின்ற 

மபொது, அரெியல் தீர்வு ததொடர்பில் கூடிக்கூடிக் கமதத்துக் 

தகொண்டிருக்கின்ற இவ்மவமளயில், ததன்பகுதியிமல 

கொலநிமலச் ெீர்மகடு கொரைேொகச் சுேொர் 23,000 மபர் 

வமரயில் பொதிக்கப்பட்டு, 8 மபர் அளவில் உயிொிழந்துள்ளனர்.  

ததன்பகுதியிமல மவரஸ் கொய்ச்ெல் கொரைேொக  இதுவமரயில் 

சுேொர் 13 மபர் வமரயில் உயிொிழந்துள்ள நிமலயில், 

பிரச்ெிமனக்கு மேல் பிரச்ெிமனகமள எதிர்தகொள்ள மவண்டிய 

நிமலமேக்கு எேது நொட்டு ேக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். 

வடக்கு, கிழக்கு ேொகொைங்கமளப் தபொறுத்தவமரயில், 

முப்பதொண்டு கொல யுத்தப் பொதிப்புகள் இன்னமும் 

அவர்கமளவிட்டு முழுமேயொக அகலொத நிமலயில், அன்றொட 

வொழ்வொதொரத்திற்மக அல்லற்படுகின்ற எேது ேக்களுக்கு 

தவறும் உைர்வுகமளத் திைித்துத் திமெ திருப்புவதற்கு 

முயற்ெிப்மபொர், ஒரு மவமள உைவளிப்பதற்கொன வழிமயக் 

கொட்டுதொக இல்மல என்ற மவதமனமய ததொடர்கின்றது.  

இன்று எேது ெொதொரை ேக்களின் பிரதொன எொிதபொருளொன 

ேண்தைண்தையின் விமலமய அதிகளவில் உயர்த்தி 

யமதொடு, உயர்த்திய விமலமயவிட மேலும் அதிகொித்த 

விமலயில் எேது பகுதிகளிமல குறிப்பொக, தீவகப் பகுதிகளிமல 

அது விற்பமன தெய்யப்படுகின்ற நிமலமேயும் ஏற்பட் 

டுள்ளது. இது குறித்துக் கவனம் தெலுத்தப்பட மவண்டிய 

மதமவமய இங்கு உைர்த்துவதுடன், கடற்தறொழிலொளர் 

களுக்கு ேொனிய விமலயில் ேண்தைண்தைய் வழங்கப் 

படுவதுமபொல், நீொிமறக்கும் இயந்திரங்கமளப் பயன்படுத்தி 

விவெொயத் துமறயிமல ஈடுபடுகின்ற ேக்களுக்கும் அமத 

ேொனிய விமலயில் வழங்கப்பட மவண்டும் என்ற 

மகொொிக்மகமயயும் இங்கு முன்மவக்க விரும்புகின்மறன். 

எேது பகுதிகளின் அபிவிருத்திகள் பற்றிப் மபெப் 

படுகின்றன. எழுத்திமல கொட்டப்படுகின்றன. ஆனொல், 

நமடமுமறச் தெயற்பொடு எனப் பொர்த்தொல், எல்லொமே 

பூச்ெியேொகமவ இருக்கின்றன. எேது பகுதிகளுக்தகன 

குறிப்பிடப்படுகின்ற அபிவிருத்திகள், பல்மவறு கொரைங் 

கமளக் கொட்டி அங்கிருந்து திருப்பப்படுகின்ற கொொியங்களும் 

நிமறயமவ நடந்துதகொண்டிருக்கின்றன. உங்களுக்கு 

எதுதவல்லொம் ெொதகமேொ, அமததயல்லொம் அங்கு தெய்ய 

முயற்ெிக்கின்றீர்கள்! எேது ேக்களுக்கு எமவதயல்லொம் 

ெொதகமேொ, அமவ ததொடர்பில் இழுத்தடித்து வருகின்றீர்கள்! 

அங்மக ேொகொை ெமபமயக் கட்டிப்பிடித்துக்தகொண்டிருப்மபொர் 

எேது ேக்களுக்குச் ெொதகேொனவற்மறதயல்லொம் புறந்தள்ளி 

விட்டு, தவறுேமன தீர்ேொனங்கமள நிமறமவற்றுவதிமலமய 

அக்கமறயொக இருக்கின்றொர்கள். அன்றொடத் மதமவகள், 

அபிவிருத்திகள், அரெியல் தீர்வு என்ற அடிப்பமட மநொக்கில் 

எேது ேக்களது மதமவகமள உைர்ந்து அவற்மற 

நிமறமவற்றிக் தகொடுத்தவர்கள் நொங்கள்! இப்மபொது இமவ 

எதுவுேற்ற நிமலயில் எேது ேக்கள் மகவிடப்பட்டுள்ளனர். 

தபொருளொதொர ொீதியில், ெமூக ொீதியில் ேற்றும் அரெியல் அதிகொர 

ொீதியில் ஏன், ேனிதொபிேொன ொீதியில்கூட மகவிடப் 

பட்டவர்களொகமவ எேது ேக்கள் இன்று உள்ளனர். எனமவ, 

எேது ேக்கமள எந்த ொீதியில் நீங்கள் அபிவிருத்தி தெய்யப் 

மபொகிறீர்கள்? என்ற மகள்விமய முன்மவத்து விமடதபறு 

கின்மறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට  ගන් (්චාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.40] 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අද ඉතාම වැදගත් ිධවාදයක් 

පැවැත්ශවන ශේ අවසථථාශ දී ගන් ඇමතිතුමා ශේ ගන් සභාශ  

ශනොසිටීම ගැන මා කනගාටු වනවා. මීට ශපර කථා කළ අශප් 

අජිත් මාන්නප්ශපන්ම මන්ත්රීතුමාට මා ශබො ශහොම කන්ණාශවන් 

දැනුේ ශදන්න කැමැතිි   පුරා අවුන්දු 31ක් ඍ  ිධශද්  ්ශයෝජන 

පිළිබඳව එක වචනයක්වත් කථා කරන්න අපට ඉඩ රසථතාව 

තිබුශඩු නැහැි  කියන එක. ගන් ශේ.්ර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 

ිධවෘත ශවශළඳ ශපොළ ්ර්ිකක රමය හඳුන්වා දීලා  ලාකාශ  

නිදහසථ ශවශළඳ කලාප පිහිටුවා  ිධශද්  ධන ්ශයෝජන සඳහා ඉඩ 

රසථතා ලබා දීලා  බදු සානුබල දිරි ගැන්වීේ සියල්ල දීලා  කිසි 

දවසක වාර්ෂික ිධශද්  ් ශයෝජනය ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

011කට වඩා වැඩි කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ කාල පරිච්ශේදය තුළ 

ිධවෘත ්ර්ිකකය ඇති වීශමන් පසු අශප්ක්ෂිත අරමුණු  ඉලක්ක 

කරා කිසිවකුට යන්න බැරි වුණා.  

ඉන්දු-ලාකා ගිිධසුශමන් පසු රශට් ඇති වුණු දැවැන්ත තත්ත්වය 

තුළ  ඉන්දියන් වඳුන් හමුදාව පැන්නීම හා සේබන්ධිත ක්රියා මාර්ග 

තුළ අශප් රට මිනී කන්නන්ශේ ශද් යක් බවට පත්ශවලා තිබුණා. 

් ශයෝජකයන් ශේ රටට එනවා තබා ්ශයෝජන ගැන හිතන්නවත් 

ශකශනක් සිටිශආ නැහැ. මහා භීෂණයක් තමි  රට ඇතුශළේ 

තිබුශඩු. තන්ණි න් හා අනික් අයශේ ඔළු කපලා  ශබලි කපලා 

වැටවල්වල ගහලා  මළ මිනී දහසථ ගණනින් තිබුණු ුතගයක් පැවැති 

බව එතුමාට අමතක වීම ගැන මට පුදුමි .  

ඊට පසථශසේ එල්ටීටීඊ කුරින් ත්රසථතවාදය වර්ධනය වුණා. මුහුදු 

ශවරශළන් 0/3ක්  මහ ශපොශළොශවන් 8/3ක් පිළිබඳ ්ධිපතයය 

පිහිටුවා තිබුශඩු එල්ටීටීඊය ිධසිනුි . සිාගප්පූන්ශ  ිධ ාලත්වය 

වර්ග කිශලෝමීටර 8 111ි . උතුන් නැ ශඟනහිර ශදපළාශත් 

ිධ ාලත්වය වර්ග කිශලෝමීටර 8   11ි . සිාගප්පූන්ව වැනි රටවල් 

8 ක ූමමි රමාණයක් අපට අහිමි ශවලාි  තිබුශඩු.  

එදා 8    ඉඳලා  ලක්ෂථමන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා -වර්තමාන 

සභානායකතුමා- අපි දන්නවා. ශබෞද්ධි න්ශේ මුදුන් මල් කඩ බඳු 

වූ ඓතිහාසික මහනුවර  දළදා මාලිගාවට එදා රහාර එල්ල 

වනශකොට  ශේ රශට් ගුවන් ශතොටුශපොළට එල්ටීටීඊ කුරින් 

රහාරයන් එල්ල වනශකොට සාචාරකයන් ශහෝ කිසිම ිධශද්  

්ශයෝජකශයක් ශේ රටට එන්න තබා හිතන්නවත් බැරි 

තත්ත්වයක් තමි  ලාකාශ  තිබුශඩු. ශකොළඹ නගරශආ කිසිම 

ශහෝටලයක කාමරයක් ශඩොලර් 0 කටවත් ශදන්න බැරි වුණා. 

ශහෝටල් කාමර සුද්දන් නැතුව ඉකි බින්දා. මරාශගන මැශරන 

ශකොටි ත්රසථතවාදින් රශට් ූලලය ශක්න්ද්රසථථානය වන ශ්රී ලාකා මහ 

බැාකුවට  ශකොළඹ මර්මසථථානවලට ශබෝේබ ගහනශකොට  හමුදා 

449 450 



පාර්ලිශේන්තුව 

ූලලසථථානයට ඇිධල්ලා මරාශගන මැශරන ශකොටි පහර 

ශදනශකොට භය හා සැකය අබ මල් ශර්ණුවක්වත් තිශබන ිධශද්  

්ශයෝජකයන් ලාකාව ගැන හිතුශ වත් නැහැ. ශමොන ිධවෘත 

්ර්ිකක රතිපත්තියක් ඇති කළත්  කුරින් ශකොටි ත්රසථතවාදය 

කරනශකොටශගන නිදහසින් පසථශසේ අශප් රශට් කිසිම 

්ශයෝජකයකුට කිසිම ඉඩකඩක්  තිබුශඩු නැහැ. 011 දී 

ශසේනාධිනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ සහ ්රක්ෂක 

ශල්කේ ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ නායකත්වය යටශත් 

රණ ිධන්වන් සිය දහසථ ගණනක් තමන්ශේ ජීිධත  ඇට  මසථ  ශල්  

නහර පූජා කරලා ශේ මාතෘ ූමමිය ත්රසථතවාදින්ශගන් නිදහසථ කර 

ගැනීශමන් පසථශසේ තමි  ලාකාශ  ්ර්ිකකය නැඟිටින්න පටන් 

ගත්ශත් කියන එක අකැමැත්ශතන් වුණත් ශේ සියලුශදනාම 

පිළිගත ුතතු ශවනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  උතුශර් දුේරිය මාර්ගය 

තිබුශඩු නැහැ. රභාකරන් ඒ ශර්ල් පීලිවලින් බාකර් හදලා තිබුණා. 

ඒ රශද් ශආ ිධදුලිය තිබුශඩු නැහැ. ඒ රශද් ශආ බැාකු තිබුශඩු 

නැහැ. ඒ රශද් ශආ ලාකා බැාකුව  මහජන බැාකුව ඇතුළු කිසිම 

බැාකුවක් තිබුශඩු නැහැ. 

රක්ෂණය නැහැ  කෘෂි කාර්මික ක්ශෂේත්රවල  කුඹුන්වල වැඩ 

කරන්ශන් නැහැ. තර්ජිත ගේමානවල මිනිසථසු වැඩ කශළේත් නැහැ. 

ඒවා පිළිබඳව කිසිම සායා ශල්නයක්  දත්තයක් නැහැ. එම 

නිසා  ඒ කාලය තුළ දත්ත එකතු කරන්න ජන ශල්න හා සායා 

ශල්න ශදපාර්තශේන්තුවට යන්න බැහැ. උසාිධයක් නැහැ  නක් 

ඇහුශ  රභාකරන්. ශේ සියල්ල අමතක ශවලා  මහින්ද 

රාජපක්ෂශේ රජය ිධතරි  තිබුශඩු කියලා තමි  කථා කරන්ශන්. 

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා හා ඒ රජය කරපු මහා ජාතික 

ුතතුකම හා වගකීම ශනොශවන්නට අද තමුන්නාන්ශසේලාට කිසිම 

ිධශද්  ්ශයෝජනයක් පිළිබඳව කථා කරන්න තියා හිතන්නවත් 

හේබ ශවන්ශන් නැති බව පැහැදිලිව අවශබෝධ කරගන්නට ඕනම. 

එම නිසා ශවන කිසිවක් ශනොකළත්  මහින්ද රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමා ශේ රට කඩන්ශන් නැතුව  ශබදන්ශන් නැතුව  

සිාහල  මුසථලිේ  ශදමළ  බර්ගර් සියලු මිනිසුන්ට හා 

්ශයෝජකයන්ට නිදහශසේ රශට් ඉන්න හා ගමන් කරන්න ඉඩ 

රසථථා ලබා දීශේ පිාකමට ජාතිශආ රණාමය හිමි ශවන්නට ඕනමය 

කියන එක අපි අවාකව කියන්නට ඕනම. ඒක තමි  ඇත්ත. 

ඊට පසථශසේ ලාකාශ  ්ර්ිකකය ඉදිරියට ගියාද  පසථසට ගියාද 

කියලා මනින්න දර් ක තිශබනවා. රශට් සමසථත නිමැවුම 

තිශබනවා; ්දායම තිශබනවා; ශසේවා නිුතක්තිය තිශබනවා; මිල 

මට්ටම තිශබනවා; ශගවුේ ශ ේෂය තිශබනවා; ඉතුන්ේ තිශබනවා; 

්ශයෝජනය තිශබනවා. ඒවා පිළිබඳව දත්ත හදලා කියන්න බැහැ. 

ගන් අජිත් මාන්නප්ශපන්ම මන්ත්රීතුමා කියනවා වාශේ දත්ත හදලා 

ශපන්වන්න බැහැ. ශමොකද  ශේ පාර්ලිශේන්තුව සේමත  කරපු 

"මුදල් නීති පනත" කියන නීතියට අනුව රශට් ්ර්ිකක තත්ත්වය 

පිළිබඳ  සේපූර්ණ වාර්තාවක්  ශේ.්ර්. ජයවර්ධන මහතා ශ්රී ලාකා 

මහ බැාකුව පිහිටූවූ දවශසේ ඉඳලා අද ශවනකල් හැම වසරකම ශ්රී 

ලාකා මහ බැාකුව ිධසින් ශේ ගන් සභාවට පිළිගන්වනවා. "ඒශක් 

තිශබන ඉලක්කේ ශබොන්  ඒශක් ඉන්ශන් පිසථශසෝ" කියලා 

කියනවා නේ  පිසථසු ඩබල් වුණු ශකශනකුට තමි  ඒ ්ර්ිකක 

දර් ක කෘ්රිමව හැදුවා කියලා කියන්න පුළුවන්. පිසථසු පූශසකුට 

ිධතරි  එශහම කියන්න පුළුවන්. ශ්රී ලාකා මහ බැාකුශ  ඉන්ශන්   

ිධ ථවිධදයාල පද්ධතිය තුළ පළමුවැනි පන්ති සාමර්ථයක් ලබලා  

ශවනත් රටවලට ගිහිල්ලා master’s degree එකක් කරලා  PhD 

එකක් කරලා  - 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

න්පියල් 0  11න් මාසයක් ජීවත් ශවන්න පුළුවන් කියලා 

ගණන් හදන ශකොට පිසථසු පූශසක් ශවන්ශන් නැද්ද ගන් 

මන්ත්රීතුමා? 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔ   ඒක මම දාපු Cabinet Paper එකක්. 

 
ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

නැහැ  නැහැ. මම අහන්ශන්  න්පියල් 0  11 ගණන් කරන 

ශකොට පිසථසු පූශසක් ගණන් කරනවා වශේ ගණන් කිරීමක් 

ශවන්ශන් නැද්ද කියලාි . 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

නැහැ  එතශකොට නැහැ. මශේ ශවලාශ  ශමතුමා කථා 

කරනවා. ශේ වාශේ 
 
[මූලාසනව  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එක්ක - ශේවා කියන ශකොට ශමතුමන්ලාට අහශගන ඉන්න බැහැ. 

ගන් රාජය ඇමති සශහෝදරයා  මහ බැාකු වාර්තාව අනුව අද සිද්ධ 

ශවලා තිශබන්ශන්  018   018) හා 0189 කියන වර්ෂ තුශන්ම 

රශට් නිමැවුම  අදායම  ශසේවා නිුතක්තිය  මිල මට්ටම  ශගවුේ 

ශ ේෂය  ඉතුන්ේ  ්ශයෝජනය කියන ස.බ සකලමනාවන් ටික 

කඩා වැටිලා ඉවරි . නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? 

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

සාචිත වැඩිශවලා තිශබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

සාචිත වැඩි කශළේ ශකොශහොමද? 

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් නිශරෝෂන් ශපශර්රා රාජය අමාතයතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

8.2ට තිබුණු සාචිතය කාලා ඉවර කරලා  838ට තිබුණු - 

451 452 

[ගන්  (්චාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 



2018  මැි   00 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ශමතුමා හැමදාම සාචිත ගැන 

තමි  කථා කරමින් සිටිශආ. දැන් සාචිත ගැන කථා කරන්ශන් 

නැහැ. ශමොකද  සාචිත රමාණය වැඩි ශවලා තිශබන නිසා. 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ශේක මශේ ශවලාව.  .0ට 

තිබුණු සාචිත  ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 4කට වඩා පුච්චලා 

ිධනා  කරලා  - [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ශසේලා තමි  පිච්චුශ . 

පුළුවන් නේ "පිච්චුශ  නැහැ" කියලා කියන්න. පුච්චලා  අද 

ශවනශකොට ජාතයන්තර ශවශළඳ ශපොශළන් ගිනි ශපොලියට 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 0. ක් ලබාශගන තමි  සාචිත වැඩි 

කරශගන තිශබන්ශන්. ලාකා ඉතිහාසශආ කිසිම ්ඩුක්වක් 

Sovereign Bond එකක් issue කරලා ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

බිලියන 0. ක් ගිනි ශපොලියට අරශගන නැහැ. ශේ ශගොල්ශලෝ 

තමි  ගත්ශත්. ඒ බිලියන 0.  දාලා කියනවා  "සාචිතය නැේගා" 

කියලා. ලාකා ඉතිහාසශආ ශලොකුම ණය රමාණය ගැනීම පිළිබඳව 

වාර්තාවක් පිහිටුවමින් තමි  ශේක කරලා තිශබන්ශන්. ඒ පිළිබඳව 

ශනොශවි  මම ශේ ගන් සභාශ  අවධානය ශයොමු කරවන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. 

අත්සන් කර තිශබන සිාගප්පූන්-ශ්රී ලාකා ගිිධසුම  8 8  දී සිදු වූ 

පාවා දීමටත් වඩා ිධ ාල පාවා දීමක් කියන එක ශේ රශට් වවදය 

ිධශ ේෂඥයන්  ඉාජිශන්න්වන්න්  ගණකාධිකාරිවන්න්  වාසථතු 

ිධදයාඥයන්  ිධ ථවිධදයාලවල ්චාර්යවන්න්  මහාචාර්යවන්න් 

සියලුශදනා එක පි න් කන්ණු සහිතව ඔප්පු කරලා ශේ වන ිධට 

ශ්රේෂථඨාධිකරණයටත් ගිහින් තිශබනවා.  

එශසේ ශ්රේෂථඨාධිකරණයට යන්න ශහේතු වූ එක කන්ණක් තමි   

ගන් මලික් සමරිධරම අමාතයතුමාත් සිාගප්පූන්ශ  ිධශද්  

අමාතයතුමාත් අත්සන් කරපු පිටු දහසථ ගණනකින් ුතත් ගිිධසුමට 

නීතයනුූලලව කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දීලා නැති බව. 

අධිකරණයට ඉදිරිපත් වූ එක තර්කයක් ඒක. [බාධා කිරීමක්] 

උසාිධය ඉදිරිශආ තිශබන කාරණයට උසාිධයට ගිහින් උත්තර 

බඳින්න.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අග්රාමාතය ශල්කේ ඊ. එේ. 

එසථ. බී. ඒකනායක මහතාශේ 0189.80.00 දිනැති ලිපිශයන් දැනුේ 

දී ඇත්ශත්  ශ්රී ලාකා - සිාගප්පූර් නිදහසථ ශවශළඳ ගිිධසුම-  

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් නිශරෝෂන් ශපශර්රා රාජය අමාතයතුමා  point of Order 

එක ශමොකක්ද? 

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ශමම නියමයන් සඳහා අපි 

කැබිනට් අනුමැතිය අරශගන තිශබන බව මශේ කථාශ දී මම 

පැහැදිලිව රකා  කළා. 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

සම කැබිනට් රකා ක - 
   

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒක ඔබතුමාශේ මතය. රජයක් හැටියට අපි රකා  කරලා 
තිශබනවා ශන්  "අපි කැබිනට් අනුමැතිය අරශගන තිශබන්ශන්" 
කියලා. ඔබතුමා ශකොශහේ ශහෝ ගිහිල්ලා ඒ ගැන තර්ක කරන්න. 
අපි  අනුමැතිය අරශගන තිශබන්ශන්. අපට පැහැදිලිව අි තියක් 
තිශබනවා ඒක කියන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මට කථා කරන්න තිශබන අි තිය නැති කරනවා. මට කථා 

කරන්න තිශබන අි තිය ශදන්න ඕනැ. [බාධා කිරීමක්] වාඩි 

ශවන්න. වාඩි ශවන්න. මට කථා කරන්න තිශබන අි තිය ශදන්න. 

මට කථා කරන්න තිශබන අි තිය නැති කරන්ශන් ශකොශහොමද? 

වාඩි ශවන්න. වැදගත් ශවන්න. තාත්තා ශකොච්චර වැදගත් 

මනුසථසශයක්ද? 
 

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි — 
 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අග්රාමාතය ශල්කේ 

ඊ.එේ.එසථ.බී. ඒකනායක මහතාශේ  0189 - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් නිශරෝෂන් ශපශර්රා රාජය අමාතයතුමා. 
 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශමතුමා කි වා  කැබිනට් අනුමැතිය අරශගන නැහැ කියලා. 

වැරදි මතයක් රටට යවන්න හදන්ශන්. මම ඒකි  නිවැරදි කශළේ.  
 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳි . 
 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  එම ලියිධල්ල මම 

කියවන්නේ. “අග්රාමාතය ශල්කේ ඊ. එේ. එසථ. බී. ඒකනායක 

මහතාශේ 0189.80.00 දිනැති ලිපිශයන් සාවර්ධන උපාය මාර්ග 

හා ජාතයන්තර ශවළඳ අමාතයාා ශආ ශල්කේ ශවත දැනුේ දී 

ඇත්ශත්  ශ්රී ලාකා - සිාගප්පූර් නිදහසථ ශවශළඳ ගිිධසුම අගමැති ශ්රී 

ලාකාවට පැමිණීමට නියමිත 018  ජනවාරි 03වැනි දිනට ශපර 

453 454 



පාර්ලිශේන්තුව 

කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා ශයොමු කරන ශලසි . එය ්ර්ිකක 

කළමනාකරණය පිළිබඳ කැබිනට් කමිටුශ  තීරණයක් ශලස එහි 

තවදුරටත් සඳහන් කර තිශ.. සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාතයන්තර ශවළඳ අමාතයාා ශආ ශල්කේවරිය ිධසින් 

0189.80.00 දිනැති කැබිනට් සාශද් ය කැබිනට් මඩුඩලය ශවත 

ඉදිරිපත් කර ඇත. අතිගන් ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු තවත් 

අමාතයවන්න් 83ශදශනකු ිධසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ නිරීක්ෂණද ඒ 

සමඟ එම සාශද් ශආ 0189 ජනවාරි 1 වැනි දින පවත්වන ලද 

කැබිනට් මඩුඩලය ශවත ඉදිරිපත් කර තිශ.. එම දිනශආදී 

කැබිනට් මඩුඩලය ිධසින් ගන්නා ලද තීරණ අමාතය මඩුඩලශආ 

ශල්කේවරයාශේ හා අතිශර්ක ශල්කේවරයාශේ 0189 ජනවාරි 89 

දිනැති ශයොමු අාක 89/0  0/0 0/144 දරන ලිපිශයන් නීතිපතිතුමා 

ිධශද්  කටුතතු අමාතයාා ශආ ශල්කේ හා සාවර්ධන උපාය මාර්ග 

හා ජාතයන්තර ශවළඳ අමාතයාා ශආ ශල්කේ ශවත දන්වා යවා 

ඇත. 

එහි පිටපත් ගන් ජනාධිපති ශල්කේ  අග්රාමාතය ශල්කේ  

ජාතික රතිපත්ති හා ්ර්ිකක කටුතතු අමාතයාා ශආ ශල්කේ  

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටුතතු අමාතයාා ශආ ශල්කේ හා 

අශනකුත් අදාළ අමාතයාා  ශල්කේවන්න් හා ිධගණකාධිපති ශවත 

යවා ඇත. එම දින ශආදී කැබිනට් මඩුඩලය ිධසින් පහත සඳහන් 

පරිදි කටුතතු කිරීමට සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර 

ශවශළඳ අමාතයාා ශආ ශල්කේට නියම කිරීමට තීරණය කර 

තිශ.. එනේ  

1.  පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන්හි  -අර ඇමතිවන්න් 83ශදනකු 
දීලා තිශබන නිරීක්ෂණවල- අතිගන් ජනාධිපතිතුමාශේ  
මුදල් හා ජනමාධය ඇමතිතුමාශේ  ිධශද්  කටුතතු 
ඇමතිතුමාශේ  කර්මාන්ත සාවර්ධන ඇමතිතුමාශේ  
අධිකරණ ඇමතිතුමියශේ  ිධශද්  රැකියා ඇමතිතුමියශේ  
නිපුණතා සාවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාතයතුමාශේ 
නිරීක්ෂණයන්හි අවධාරණය කර තිශබන කාරණා 
සැලකිල්ලට ශගන  කැබිනට් සන්ශද් යට අමුණා ඇති ශ්රී 
ලාකා - සිාගප්පූන් නිදහසථ ශවශළඳ ගිිධසුශේ ශකටුේපත 
අව ය පරිදි සාශ ෝධනය කිරීම සඳහා සුදුසු ක්රියාමාර්ග 
ගැනීම. 

2.  එම ශකටුේ පශත් ගිිධසුේ ශ.න්ේකරණයට අදාළ කන්ණු 
හා සේබන්ධ ිධධිිධධාන නීතිපතිතුමාශේ ිධශ ේෂ අවධානයට 
ශයොමු කරමින් ඉහත 8හි සඳහන් පරිදි  සාශ ෝධනය කරන 
ලද ශකටුේපත් ගිිධසුම සඳහා එතුමාශේ නිරීක්ෂණ ලබා 
ගැනීම පිණිස පියවර ගැනීම.    

3.  ඒ අනුව සකසථ කරන ලද අවසන් ශකටුේපත් ගිිධසුම සලකා 
බැලීම පිණිස ඇමතිතුමා මඟින් අමාතය මඩුඩලය ශවත 
ඉදිරිපත් කිරීම. 

ශමම තීරණය අදාළ බලධාරින්ට දැනුේ දීම සඳහා අමාතය 

මඩුඩලශආ ශල්කේ ශවත බලය පවරා තිශ.. එම දැනුේ දීම 018  

ජනවාරි මස 89 දිනැති ලිපිශයන් දන්වා යවා ඇති අතර  එම ලිපිය 

ඇතැේ අමාතයාා  ශවත ලැබී තිශබන්ශන්  018  ජනවාරි මස 00 

දිනි .  

ජනවාරි 89 දිනැති ලිපිශයනුි  දන්වා තිශබන්ශන්. හැබැි   

අමාතයාා වලට ලිපිය ලැබී තිශබන්ශන් ජනවාරි 00 දිනි . 

තවද  018  ජනවාරි මස 89 හා ජනවාරි මස 03 අතර කිසිදු 

අමාතය මඩුඩල රැසථවීමක් පවත්වා නැහැ. එශසේ තිබියදී  018  

ජනවාරි මස 03වැනි දින ශමම ගිිධසුම අත්සන් කර තිශබනවා.  

ජනවාරි මස 89 සහ 03 අතර කිසිදු කැබිනට් මඩුඩල රැසථවීමක් 

පවත්වා නැහැ.  ගන් ශජෝන් අමරතුාග ඇමතිතුමනි   කැබිනට් 

මඩුඩල සාමාජිකයකු ශලස ඔබතුමා එය දන්නවා ඇති. අර 

සාශ ෝධනත් එක්ක නැවත කැබිනට් මඩුඩලයට ඉදිරිපත් 

කරන්නය කි වා.  නමුත්  එශහම ඉදිරිපත් කශළේ නැහැ.  ඉදිරිපත් 

ශනොකර  ජනවාරි මස 03වැනි දින ගිිධසුමට අත්සන් තබා ඇති 

අතර   ශ්රී ලාකාශ  සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර 

ශවශළඳ අමාතය ගන් අමාතය මලික් සමරිධරම මහතා එයට 

අත්සන් කර තිශබනවා. 

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Niroshan Perera, what is your point of Order?  

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගන් මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කියන ිධධියට අතිගන් 

ජනාධිපතිතුමාත්  ඒ සියලුම අමාතයවන්නුත් ශේ වනතුන් -ශේ 

ගිිධසුම ශහොශරන් අත්සන් කරනතුන්- කට පියා ශගන ඉඳලා 

තිශබනවා. ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ශමතුමා කියන්න 

හදන්ශන් ශමොකක්ද කියලා මට ශත්ශරන්ශන් නැහැ. 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔබතුමා ශත්න්ේ ගන්න උත්සාහ ගන්න කාලය මිඩාගු 

කරන්න එපා. ශේ රශට් ිධිධධ ිධද්වතුන් ශේ පිළිබඳව ශේ වන 

ිධටත් ශ්රේෂථඨාධිකරණයට ශපත්සේ  ක් ශහෝ ඊට වඩා වැඩි 

රමාණයක් ශයොමු කර තිශබනවා. ඒවාශආ- 

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Niroshan Perera, what is your point of Order?  
 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ශමතුමන්ලාට අව ය ශවලා 

තිශබන්ශන්  ශේ රටට එන ිධශද්  ්ශයෝජන නවත්වන්නි .  ශේ 

රට  ක්තිමත්ව ඉදිරියට යනවාට ශමතුමන්ලා අකැමැතිි . 

කකුශලන් අදිමින්   ජනතාවට ශනොශයක් අසතය මත රකා  

කරන්ශන් ඒ නිසාි . 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔබතුමාශේ මතය ඒක නේ එශහම හිතාශගන ඔබතුමා දැන් 

වාඩි ශවන්න.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ඒ අනුව  තහවුන් වන්ශන් 

සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ශවශළඳ අමාතයතුමා එම 

455 456 

[ගන්   (්චාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 



2018  මැි   00 

ගිිධසුම අත්සන් කරන අවසථථාව වන ිධට අමාතය මඩුඩලය ිධසින් 

නියම කර තිබූ පරිදි  ගිිධසුම අව ය පරිදි සාශ ෝධනය කර ශහෝ 

අදාළ සාශ ෝධන සඳහා නීතිපතිතුමාශේ නිෂථකාසන ලබා ශගන 

ශනොතිබූ බවි . එබැිධන්  මලික් සමරිධරම අමාතයවරයාට එම 

ගිිධසුම අත්සන් තැබීමට බලයක් ශනොතිබී ඇති අතර  එම දිනය 

වන ිධට අමාතය මඩුඩලශආ අනුමැතිය ලැබූ ගිිධසුමක්ද 

ශනොතිබුණි. එශසේම  එම අමාතයාා ශආ ශල්කේවරිය වන චාන්දනී 

ිධශේවර්ධන මහත්මිය ිධසින්ද එම අමාතයාා ශආ නියමය පරිදි 

ක්රියා කිරීම පැහැර හැර තිශ.. එබැිධන්  018  ජනවාරි 03වැනි දින 

මලික් සමරිධරම අමාතයවරයා ිධසින් අත්සන් තබන ලද ශ්රී ලාකා 

- සිාගප්පූන් නිදහසථ ශවශළඳ ගිිධසුශේ වලාගු භාවයක් ශනොමැත.  

එශසේ තිබියදී  018 .14.8 වන දින සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාතයන්තර ශවශළඳ අමාතයාා ශආ ශල්කේ චාන්දනී ිධශේවර්ධන 

මහත්මිය ශර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා ශවත ලිපියක් යවා  එම 

ඊනියා ගිිධසුම 018 .1 .18වන දින සිට බලාත්මක වන බවත්  එය 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අව ය පියවර ගන්නා බවත් සඳහන් කර 

තිශබනවා. ශමශසේ කිරීමට එම ශල්කේවරියට කිසිදු අි තියක් 

නැහැ. ශමොකද  ඒ ලිපිය යැිධය ුතත්ශත් මුදල් අමාතයාා ශආ 

ශල්කේවරයා මිස ශේ ශල්කේවරිය ිධසින් ශනොශවි . 

ජනාධිපතිශේ නියමය ක්රියාත්මක කළාය කියලා හිටපු ජනාධිපති 

ශල්කේ ලලිත් වීරතුාග වැරදිකන් කරලා හිශර් දැේමා. නමුත් කිසිදු 

බලයක් නැතුව ශේ ශල්කේතුමිය ශර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාට 

කියනවා  කැබිනට් මඩුඩලශආ අනුමැතිය ශනොලබපු ගිිධසුමක් 

ක්රියාත්මක කරන්න කියලා. එතුමිය ඒ පිළිබඳ වගකීම 

සේපූර්ණශයන් භාරශගන ඇති කියා අපි ිධ ථවාස කරනවා. මම ශේ 

උත්තරීතර සභාශ  හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඒ ශකොටස ඇතුළත් කර 

තබනවා  ජාතිශආ හා ජාතික ්ර්ිකකශආ යහපත ශවනුශවන්. 

සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ශවශළඳ  අමාතයවරයා 

හා එතුමාශේ ශල්කේවරිය ිධසින් දිගින් දිගටම කැබිනට් 

මඩුඩලශආ නියමයට පටහැනිව හා නීතියට පටහැනිව කටුතතු 

කිරීම සේබන්ධශයන් ්ඩුක්රම වයවසථථාශ  44 (4) (8) වන අනු 

වයවසථථාව යටශත් එම අමාතයවරයා ද  ්ඩුක්රම වයවසථථාශ  

40 (0) අනු වයවසථථාව යටශත් සමසථත කැබිනට් මඩුඩලය ද 

උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට සාමුහිකව වගකීමට හා පිළිතුන් දීමට 

බැඳී සිටී. තවද ශේ වන ිධට අත්සන් කර ඇති ශලස අදාළ 

අමාතයාා ය ිධසින් රසිද්ධ කර ඇති ඊනියා ගිිධසුශේ ශර්ගු බදු 

පැනවීම ඇතුළු රාජය ූලලයයට ඍ  හා වරව බලපාන කන්ණු ද  

එශසේම ශ්රී ලාකාව තුළ ්ශයෝජනය සිදු කිරීම ්ශයෝජනයන් හා 

රජය අතර ශ.න්ේකරණය යනාදිය සේබන්ධශයන් වන කාරණා 

ශබොශහොමයක් අන්තර්ගත ශ . ශමකී නීතිමය වලාගුභාවයක් 

ශනොමැති ගිිධසුම ක්රියාත්මක වුවශහොත් එය රාජය ූලලයයට හා ශ්රී 

ලාකාව තුළ ්ශයෝජනයන්ට බලපමමක් ඇති කරවන බැිධන් 

්ඩුක්රම වයවසථථාශ  84 වන වයවසථථාව හා 8 9වන 

වයවසථථාව අනුව ඒ සඳහා පාර්ලිශේන්තුශ  අනුමැතිය 

ලබාශනොශගන එවැනි ගිිධසුමකට අත්සන් කිරීමට ශහෝ එවැනි 

ගිිධසුමක් බලාත්මක කිරීමට ශනොහැකි ය. එබැිධන් එම ගිිධසුම 

අනුව කටුතතු කිරීමට කිසිදු රාජය නිලධාරිශයක් නීතිශයන් බැඳී 

ශනොසිටී. එශහි න් 018  ජනවාරි මස 03ශවනි දින අත්සන් තබා 

ඇති ශ්රී ලාකාව හා සිාගප්පූන්ව අතර ඊනියා නිදහසථ ශවළඳ ගිිධසුම 

ශ්රී ලාකා රජයට හා ජනතාවට අහිතකර වගන්ති අන්තර්ගතශකොට 

සකසා ඇති බැිධන් ද  එම ගිිධසුම බලාත්මක කිරීම 

පාර්ලිශේන්තුශ  උත්තරීතරභාවය හා ජනතා පරමාධිපතය බලයට 

ද  ්ඩුක්රම වයවසථථාවට ද පටහැනි වන බැිධන් ශමම ඊනියා 

ගිිධසුම බලාත්මක කිරීම වැළැක්වීම සඳහා අව ය පියවර ගන්නා 

ශලස අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ශමය ඉතාම බරපතළ 

කන්ණක්. අශප් රශට් ඉතිහාසශආ ශමවැනි ජනතා ිධශරෝධ මත 

ගිිධසුේ රාශියක් අත්සන් කරලා තිශබනවා. ලක්ෂ ගණන් 

මිනිසුන්ට ශවඩි තියලා මරද්දී ඉන්දු - ලාකා ගිිධසුම අත්සන් කළා. 

ඉන්දු ලාකා ගිිධසුම අත්සන් කිරීමට වන්දි ව ශයන් )1 111කට 

අධික වටිනා තන්ණ ජීිධත රමාණයක් රටට අහිමි වුණා. ඒ නිසා  

කැබිනට් මඩුඩල සාශ ෝධන හා කිසිශදයක් ශනොසලකා 

හිතුවක්කාර ශලස පුද්ගලයන් කීප ශදශනකුශේ ජාවාරේකාර 

වුවමනාවන් ශවනුශවන් ශමවැනි බරපතළ ගිිධසුමක් අත්සන් 

කරලා බලාත්මක කරන්න යාම වහා නතර කරවීම සඳහා රටට 

්දරය කරන සියලු ශදනාට මැදිහත් ශවන ශලස අපි ඒකාබද්ධ 

ිධපක්ෂය ශවනුශවන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතිි .  

එදා ඩඩ්ලි ශසේනානායක මැතිතුමා අග්රාමාතයවරයාව සිටියදී  

්ර්.ජී. ශසේනානායක මැතිතුමා ශවශළඳ අමාතයවරයා ශලස 

කටුතතු කරද්දී ලාකාශ  සහල් හිඟයක් ඇතිශවලා තිබුණා. රබර් 

අශළිධ කර ගැනීමට ශනොහැකි තත්ත්වයක් තුළ එක්සත් ජාතික 

පක්ෂශආ රතිපත්තිමය ිධශරෝධතා යටශත් ඉතා පුළුල් ිධවාදයක් 

චීන - ලාකා රබර් සහල් ගිිධසුම සේබන්ධශයන් ඇති වුණා. එහිදී 

එදා ිධපක්ෂශආ හිටපු එසථ.ඩ.ලි .්ර්.ඩී. බඩුඩාරනායක 

මැතිතුමා  ඒ වාශේම ්චාර්ය එන්.එේ. ශපශර්රා මැතිතුමා  පීටර් 

ශක්නමන් මැතිතුමා  පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා වැනි නායකයන් 

ඉතාමත් දීර්ඝ ශලස ශේ ගන් සභාශ  සාකච්ඡා කරලා  ිධන්ද්ධ 

පක්ෂශආ එක් අශයකුශේ ිධශරෝධය මැද තමි  එදා චීන - ලාකා 

රබර් සහල් ගිිධසුම අත්සන් කශළේ. ඒ ගිිධසුම අත්සන් කශළේ 

අවුන්දු  කටි . සිාගප්පූන් ශ්රී ලාකා නිදහසථ ශවශළඳ ගිිධසුශේ 

එවැනි කාලයක් නැහැ. අපි තමුන්නාන්ශසේලා මැරිලා යනවා. 

ශමතැන ිධකාර කතා කර කර ඉඳලා අපාශආ ශහෝ ශකොශහේ ශහෝ 

ශලෝකයකට යි . ඒ ගියාට පසථශසේ අවුන්දු තුන්දහසකදී ශහෝ  

පන්දහසකදී ශහෝ අවුන්දු දහදාහකදී ශහෝ ශේ ගිිධසුම අවලාගු 

කරන්න බැහැ.  

චීන - ලාකා රබර්-සහල් ගිිධසුම රාජයයන් ශදකටම වාසිදායක 

නිසා ්ඩුක් ශවනසථ වුණත් ශවනසථ ශවන්ශන් නැති ිධධියට අවුන්දු 

පශහන් පහට -  

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි   මශේ කථාශ දී ශේ 

කාරණය පැහැදිලි කළා. අගමැතිතුමාත් පැහැදිලි කළා  වසරක් 

පාසා ශේ ගිිධසුම සමාශලෝචනය කරන්න පුළුවන් කියලා.  මම 

දන්ශන් නැහැ  ශමතුමා ශකොශහන් ශේ කන්ණු ශහොයාශගන  

එනවාද කියලා. එතුමා 'ශදදහසථ පන්සීශආ කථාව'  හදා ශගන ්පු 

තැන්වලින්ම තමි  ශේකත් හදාශගන  ඇිධත් තිශබන්ශන්.  

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ශේක මශේ කථා කිරීශේ අි තිය ශන්. පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් මට පාර්ලිශේන්තුව තුළ කථා කිරීශේ 

අි තිය තිශබනවා.   

එදා  ඒ  රබර්- සහල් ගිිධසුම අවුන්දු තිහක් තිබුණා  රාජයයන් 

ශදකටම වාසිදායක වන නිසා. නමුත් පිටු  එක්දහසථ ගණනක් 

තිශබන  ශේ ගිිධසුශේ  සමහර වගන්ති ඇතුළත් කරන්ශන්  'CPC'  

කියලා.  9018CPC, 202  013 යන ්දී ව ශයන් වගන්ති 

ඇතුළත් කර තිශබනවා. එතශකට  ඒ  CPC කියන්ශන් 

ශමොනවාද?  8  8 නි  ශයෝර්ක්  Central Product Classification   

කියන එක අනුව ජාතයන්තර භාඩුඩ වර්ගීකරණයට යන්න ඕනම. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඒ වර්ගීකරණයට ගියාම තමි  ශේ ගැන දැන ගන්න පුළුවන් 

ශවන්ශන්. නමුත් ශේ ගිිධසුම ඇතුශළේ   ඒවා නැහැ. ශේ ගිිධසුශේ 

තිශබන ශසේවා ශමොනවාද?  ශගොඩනැඟිලි ක්ශෂේත්රයට අව ය 

කේකන්වන්  යන්ත්ර ක්රියාකන්වන් වාශේම  පරිගණක 

ක්රියාකන්වන්  ශහදියන්  රියැදුරන්  ගෘහ ශසේවකයන්  නිවාස බලා 

ගන්නා අය  අව ය  නේ  සහකාරියකුත්  manpower company  

එකක්  හරහා  ශගශනන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා තිශයන ශකෝඩ් 

එක ශේ ගිිධසුශමන් ශසොයා ගන්න බැහැ.  ඒක ශසොයා ගන්න ශවන 

ශකෝඩ් එකකට යන්න  ඕනම. ශවන ශකෝඩ් එකකට ගියාම තමි  

අහුශවන්ශන් එතැන ශමොනවාද තිශයන්ශන් කියලා.  ඒ ිධධියට 

ශකොශළේ  හාගලා ගහලා තමි  ශසල්ලේ කරලා තිශබන්ශන්. ශේ 

ගිිධසුම හරහා ශේ රශට් කේකන්වන්ශේ සිට වෘත්තියශ දීන් දක්වා 

සියලු ශසේවාවලට ලාකාශ  ශවළඳශපොළ ිධවෘත කරනවා.  ශේක 

මහා පාවදීමක් ශවන්ශන් අශප් රශට් ලක්ෂ ගණන් රක්ෂා නැති 

මිනිසථසු සිටියදී සිාගප්පූන්ව හරහා පාකිසථථාශයන්  

බාේලාශද් ශයන්  ඉන්දියාශවන් ශසේවකයන් ශගන්වා ගන්න 

පුළුවන් නිසාි . ශේ ගිිධසුම රජයක් ිධසින් අවලාගු කරන්න 

තීරණය කළත්  ඒ සමාගමක් අවුන්දු දහයක් යනතුන් ලාකාශ  

අවලාගු කරන්න බැහැ. ඒ ිධතරක් ශනොශවි . ශේ ගිිධසුශේ  හාගලා 

තිශබනවා-  
 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගන් මන්ත්රීතුමා   ඔබතුමාට කියන්නට පුළුවන්ද   ඉන්දියාශ   

පාකිසථථානශආ අය  සිාගප්පූන්ව හරහා  අශප් රටට  ඇිධත් 

ශහොශරන් වැඩ කරන්න අනුමැතිය ගන්ශන් ශකොශහොමද කියලා.  

ඒක කියන්න ශකෝ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මම කියන්නේ. අහශගන ඉන්න. GATS- General 

Agreement on Trade in Services  එශක්  තිශබනවා  modes    

හතරක්. ඒ හතශරන්  තුන්වන එකට අනුව  තමි   සිාගප්පූන්ශ  

ලියාපදිාචි එවැනි සමාගමකට ලාකාවට ඇිධත් වැඩ කරන්න 

පුළුවන් කියන කන්ණ තිශබන්ශන්. ඔබතුමා පිළිගන්න  ඕනම  

ලාකාශ  ඉන්න පුද්ගලශයෝත් සිාගප්පූන්ශ   සමාගේ ලියාපදිාචි 

කර තිශබන බව. අර් න් මශහේන්ද්රන් ලාකාවට ඇිධල්ලා ශමොකද  

කශළේ කියලා තමුන්නාන්ශසේ දන්නවාශන්. එයාත් සිාගප්පූන් 

පුරවැසියා. අන්න  ඒ රමයට තමි   එන්ශන්. අහගන්න. අශප් රටට 

ඇිධල්ලා  සල්ලි ශකො ළයට අත්සන් කරන්න  අර් න් මශහේන්ද්රන්ට 

තමුන්නාන්ශසේලා භාර දුන්නා.   

 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි   මම  එතුමාශගන් ඉතාම 

සරල ර ථනයක් ඇහුවාම  එතුමා අර් න් මශහේන්ද්රන් දිහාවට ගියා. 

මම දන්ශන් නැහැ එතුමා ශමොනවාද කියන්ශන් කියලා. මශේ 

ර ථනයට උත්තර ශදන්න එතුමාට  බැරිව ගියා. ගන් ඇමතිතුමා 

පැහැදිලිවම කි වා  ශකොශහොමද  ඒ තත්ත්වය  ඇති ශනොශවන්ශන් 

කියන  එක.  ඔබතුමා ඒ අවසථථාශ  ශමතැන හිටිශආ නැහැ ශන්. ඒ 

නිසා කරන්න ශදයක් නැහැ. ඔබතුමා ඉතාම සරලව උත්තර 

ශදන්නශකෝ මම අහන ර ථනයට. 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ූලලාසනාරූඪ  ගන් මන්ත්රීතුමනි  ලාකාශ  පුද්ගලශයෝත් 

සිාගප්පූන්ශ  සමාගේ ලියාපදිාචි කර තිශබනවා; ශන්පාලශආ 

අයත් ලියාපදිාචි කර තිශබනවා. බුන්මශආ ඒ කටුතතු 

සේපූර්ණශයන් වහලා තිශබන අවසථථාශ දී  බුන්මයට Central 

Bank එකක් නැතිව තිශබන අවසථථාශ දී ඒ සියලු ගනුශදනු කශළේ  

සිාගප්පූන්ව හරහා. සිාගප්පූන්ශ  ඕනමම සමාගමකට ශේ ගිිධසුම 

හරහා ලාකාවට  එන්න පුළුවන්. ලාකාශ  සමාගේ- 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ජා පක ප්ර පපත් ප හා 

ආර්ිකක කටයුතු රාජය අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ - மதெிய 

தகொள்மககள் ேற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் இரொஜொங்க 

அமேச்ெர்) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගන් මන්ත්රීතුමනි  මම  ඔබතුමාට  ඒ ගැන ිධග්රහයක් 

කරන්නද? Mode 1, Mode 2, Mode 3 and Mode 4  තිශබනවා 

ශන්. Mode 3 යට ශත්  සමාගමක් ලියාපදිාචි කර යේ කිසි  පිරිසක් 

ශගශනන්න පුළුවන් ගන් මන්ත්රීතුමා. දැනුත් ඒක කරන්න පුළුවන්. 

[බාධා කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්නශකෝ. හැබැි   සිාගප්පූන්ශවන් ඒ 

අය ශගශනනවා නේ  ඒ අය සිාගප්පූන්ශ  පුරවැසිශයෝ ශහෝ 

residentsලා ශවන්න ඕනම. ඉන්දියාශ  ඉන්න  පාකිසථථානශආ 

ඉන්න අය  සිාගප්පූන්වට ගිහින්  සිාගප්පූන්ශ  පුරවැසිශයෝ ශවලා   

්ශයත් ලාකාව ට  එන්ශන් නැහැ.  

සිාගප්පූන්ශ  පුරවැසිශයෝ වුණාම  සිාගප්පූන්ශ  වැඩ 

කරනවා. ගන් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි  ශමහි ශවනස 

තිශබන්ශන් එතැනි . ශේක ඔබතුමාත්  මාත් ශහොඳට දන්නා 

ශදයක්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔබතුමා ශපොඩ්ඩක් ඉන්න ශකෝ. (්චාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා   

මශේ උගත් මිත්රයා  ඒක ශවන්ශන් ශමශහමි . සිාගප්පූන්ශ  

තිශබන සමාගමක නිශයෝජිතයන්ට සිාගප්පූන්ශ  නිශයෝජිත 

්යතනයක් ශලසත් ශේ රටට එන්න පුළුවන්. HSBC බැාකුව 

ලාකාවට එන රමය තිශබන්ශන් Mode 3 යටශත් ශන්. ඒ ිධධියට 

ඒ සමාගේ අශප් රටට එනවා. ඒ ිධධියට ්වාම ශමොකද ශවන්ශන් 

කියලා ශමහි එක තැනක තිශබනවා. ඒකි  මම ඔබතුමාට 

කියන්ශන් ගැඹුරට ගිහිල්ලා ශේ ගැන බලන්න කියලා. ඒ ිධධියට 

ඇිධල්ලා ඔවුන්ට ලාකාව ඇතුශළේ manpower company එකක් 

පටන් ගන්න පුළුවන්. ශවනත් අයශේ අව යතා සඳහා එශහම 

manpower company එකක් පටන් ගත්තාම  ඒකට nursesලා 

ඕනමද  රියදුරන් ඕනමද  කේකන්වන් ඕනමද  machine 

operatorsලා ඕනමද  computer operatorsලා ඕනමද  වක් බාසථ 

උන්නැශහේලා ඕනමද  electriciansලා ඕනමද යනාදී ව ශයන් 

ඕනමම ශකශනකු ඒ සමාගමට අරශගන තුන්ශවනි පාර් ථවයක් 

එක්ක ගිිධසුමකට එන්න පුළුවන්. ඒකට බලන්න ඕනම  Mode 3 

ශනොශවි . ඒකට බලන්න ඕනම  CPCවල  918   910   913 

කියන ටික. ඒක ඔබතුමා බලන්න. ඒ ටික තිශබන්ශන් Mode 

3වලින් පසථශසේි . ඒ ටික තිශබන්ශන් Central Product 

Classification එක යටශත්.  
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[ගන්  (්චාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගන් මන්ත්රීතුමනි- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගන් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කැමති නේ 

ශමතුමාට ශවලාව ශදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

බැහැ  මශේ ශවලාව එතුමාට ශදන්න බැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාලය තිශබන නිසා  ඔබතුමාට පැහැදිලි කර ගැනීමක් අව ය 

නේ එතුමාට ශවලාව ශදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මට පැහැදිලි කර ගැනීමක් අව ය නැහැ. ශේ සේබන්ධශයන් 

එතුමන්ලා පැහැදිලි කරන්න ඕනම. නමුත්  ඒ මශේ ශවලාශ දී 

ශනොශවි . සේපූර්ණ දිනයක ිධවාදයක් පවත්වා ිධපක්ෂය 

ශවනුශවන් අපි ඉදිරිපත් කරන කන්ණුවලට රජය ව ශයන් 

එතුමන්ලා උත්තර බඳින්න ඕනම. ඒ  අපට ශනොශවි . රටට; ශේ 

රශට් ජනතාවට. 

 
ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගන් හර්ෂ ද සිල්වා රාජය ඇමතිතුමා කන්ණු පැහැදිලි කරි . 

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා රට ශනොමඟ යවනවා. ඒ නිසා ශේ 

කන්ණු පැහැදිලි කරන්න එතුමාට අවසථථාවක් ශදන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඒක point of Order එකක් ශනොශවි .   අපි  ශේ රට ශනොමඟ 

යවනවා ශනොශවි . ශේ රශට් වවදයවන් සේපූර්ණ දවසක 

වර්ජනයක් කළා. ඒ ශමොකද? ශේ ්ඩු ක්වට කියන එක 

ශත්ශරන්ශන් නැති නිසා; කියන එක අහන්ශන්  නැති නිසා; 

හිතුවක්කාරකශේ සීමාශ  ඉමක්  ශකොනක් නැති නිසා. කැබිනට් 

ඇමතිවන් කි වා  සිාගප්පූන් ජාතිකයකු වන අර් න් මශහේන්ද්රන් 

ශගනැල්ලා ශ්රී ලාකා මහ බැාකුශ  අධිපති රයරයට පත් කරන්න 

එපා කියලා. එශහම කි වාද  නැද්ද? රාජිත ශසේනාරත්න 

ඇමතිතුමා කි වා  එතුමා එශහම කි වා කියලා. ඒ  කැබිනට් මාධය 

රකා කතුමා. චේපික රණවක ඇමතිතුමාත් කි වා  එතුමාත් එපා 

කි වා කියලා. අග්රාමාතයතුමා කි වා  "මම වගකීේ භාර ගන්නවා" 

කියලා. සිාගප්පූන් පුරවැසියකු ශගනැල්ලා රශට් සමසථත මුදල් 

රමය  බැාකු රමය  ණය රමය භාර දීලා   මුදල් ශනෝට්ටුවට 

අත්සන් කරන්නත් ඉඩ දීලා කි ශ  "අපි සියල්ල බලාගන්නේ  

මහා රාතිහාර්යයක් ශවනවා" කියලාි . හිටපු මහ බැාකු අධිපති 

මහ දවල් මහ බැාකුව ශකොල්ල කාලා දැන් සිාගප්පූන්වට ගිහිල්ලා 

ඉන්නවා. සිාගප්පූන් පුරවැසියකු අත්සන් කරලා තිශබන ශේ මුදල් 

ශනෝට්ටු ලාකාශ  ජනතාව භාිධත කරන්ශන් ශකොශහොමද? රටින් 

පැනලා ගිය  ්පහු ශමරටට එන්ශන් නැති මනුසථසශයක් අත්සන් 

කරපු මුදල් ශනෝට්ටුවක් අරශගන කශඩ් යන මිනිසථසු ඉන්න 

ශලෝකශආ එකම රට බවට ලාකාව පරිවර්තනය කශළේ 

තමුන්නාන්ශසේලා ශන්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් මන්ත්රීතුමනි  දැන් ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානි . 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

අශප් මුදල් ශනෝට්ටුවලට අත්සන් කරලා තිශබන්ශන් ශේ 

වාශේ වැඩ කරපු මහත්වන්. ශබෝේබ ගහලාවත් ශකොටින්ට බිමට 

සමතලා කරන්න බැරි වුණු මහ බැාකුව සමතලා කශළේ 

තමුන්නාන්ශසේලාි .  

 
ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අශප් රශට් ජනාධිපති වන්න 

ඇශමරිකානු පුරවැසිශයකු එනවා. ශමතුමා ඒක දන්ශන්ත් නැහැ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය අවසානි . 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

නිශරෝෂන් ශපශර්රා රාජය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාට තිශබන්ශන් 

මා කියන එක එක කන්ණට උත්තර ශහොයා ශගන  චාන්දනී 

ිධශේවර්ධන ශනෝනා මහත්මියශගනුත් කන්ණු  අරශගන ඇිධල්ලා 

ශමතැන කියන්නි . කැබිනට් මඩුඩලශආ වූ සාකච්ඡා ගැන 

කියන්න දයාසිරි ජයශසේකර හිටපු කැබිනට් ඇමතිතුමාත් එනවා. ඒ 

ටිකත් එක්ක තව දවසථ ශදකකින් පමණ සිාගප්පූන් - ශ්රී ලාකා 

නිදහසථ ශවශළඳ ගිිධසුම ගැන ිධවාදයක් කරමු. අධිකරණශආ 

තීන්දුව එන ශතක් අපි ඉඳිමු. ඒකට ලමසථතිද? 

 
ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගන් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි  එදා ඔබතුමා න්පියල් 

අර 0  11 ගණනය කශළේ ශකොශහොමද කියලා කි ශවොත් මම ඒ 

ිධවාදයට එනවා. එතශකොට  ඒ ිධවාදයට මම එකඟ වනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඒ න්පියල් 0  11 කථාව සිාගප්පූන් ගිිධසුමට අදාළ  නේ  මම 

ඔබතුමාශේ ශයෝජනාවට එකඟ වනවා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අවසන්. දැන් ඔබතුමාශේ කථාව අවසන් කරන්න.  

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ශේ ගන් සභාශ  නිශරෝෂන් ශපශර්රා රාජය ඇමතිතුමාශේ 

පියා වාශේ මිනිසුන් හිටියා නේ ශමොන තරේ ශහොඳද කියලා   මට 

හිශතනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශේ කථාව දැන් අවසන් කරන්න. ඔබතුමා වැඩිපුර 

ිධනාඩි තුනකුත් ගත්තා. 

 

ගරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා  
(ேொண்புேிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

දැන් න්පියල් 0  11න් තමි  ගේවල මිනිසථසු කන්ශන්. 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඒක ගැනත් දවසක ිධවාදයක්  තියන්න පුළුවන්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමනි  දැන් ඔබතුමාශේ කථාව 

අවසන් කරන්න. අනික් කිකකයාශේ නම ශනොකියාි  මම 

ඔබතුමාට කථාව අවසන් කරන්න කියන්ශන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි   ශේක ිධහිළු කරන 

අවසථථාවක් ශනොශවි . 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔ   ඒක තමි .  ඔබතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  8 8  කන්ද උඩරට 

ගිිධසුශමන් අශප් රට ිධශද්ශිකයන්ට යටත් වුණා. 8 8 දී ඩී.එසථ. 

ශසේනානායක මැතිතුමා  එෆථ.්ර්. ශසේනානායක මැතිතුමා  

ධර්මපාලතුමා ඇතුළු ජාතික ිධරයන් සිරගත කළා. ඊට අවුන්දු 

811කට පසථශසේ 018 දී නැවත වතාවක් ශේ රට එක රටකට 

ශනොශවි  ශලෝකශආ සියලු රටවලටම පාවාදීලා ශේ රට පරාදීන 

්ර්ිකකයක් තිශබන රටක් බවට පත් කරලා තිශබනවා.  රට පාවා 

ශදන ශේ සිාගප්පූන් ගිිධසුම අශහෝසි කිරීම සඳහා ජාතිශආ 

නාමශයන් මැදිහත් ශවන්න කියන ඉල්ලීම කරමින්  ඒ සඳහා 

රබුද්ධ ිධවාදයකට ්චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා වැනි අයට 

්රාධනා කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සථතුතිි .  

මීළඟට  ගන් මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. 

 

[අ.භා. 4.15] 

 

ගරු මුිටබුර් රහුමාන් මහතා  
(ேொண்புேிகு முஜிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සථතුතිි   ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. අපි ඉසථශකෝශල් යන 

කාලශආ උසසථ ශපළට ්ර්ිකක ිධදයාව ඉශගන ගත්ශත් අශප් 

හිතවත් ගන් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමාශගන්. හැබැි   එතුමා 

දැන් ශේ කියන කථා ඇහුවාම ශපොඩි සැකයකුත් මතු ශවනවා. 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ඇත්තටම බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්ත්රීතුමා අද කරපු කථාශ  දී ශේ ගිිධසුශේ තිශබන හුඟාක් 

ශද්වල් ගැන කි වා. ඒවා සේබන්ධශයන් මීට කලින් කථා කරපු 

අශප් මන්ත්රීවන්ත්  ඇමතිවන්ත් උත්තර දීලා තිශබනවා.  

ිධශ ේෂශයන්ම අශප් බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා 

ශමතැනදී ශපන්වන්න උත්සාහ දැන්ශ   අශප් රජය ශේ 

ගිිධසුේවලට යනශකොට රටක් හැටියට අපට ශවන අවාසි හා ඒ 

අවාසි තුළ අපි ශේ රශට් ජනතාව ශනොමඟ යවනවා කියන 

කාරණයි . ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අද ඇති ශවලා 

තිශබන ශගෝලීය ධනවාදය ඇතුශළේ  ලිබරල් ්ර්ිකකය ඇතුශළේ 

ඕනමම රටකට එක එක රටවල් එක්ක ගිිධසුේ හරහා තමි  

ඉසථසරහට යන්න ශවන්ශන්. කිසිම රටකට බැහැ  තමන්ශේ 

්ර්ිකකය කියලා සාවෘත ්ර්ිකකයක් හදාශගන ඉසථසරහට යන්න. 

එශහම ගමනක් ගිය ශලෝකශආ කිසිම රටක් නැහැ. ශලෝකශආ 

එශහම උත්සාහයන් දරපු රටවල් අන්තිමට ිධනා ය කරා ගමන් 

කරපු ්කාරය අපි දැක තිශබනවා. සමහර රටවල් සාවෘත 

්ර්ිකකයක් හරහා ඉසථසරයට යන්න උත්සාහ කළා. ඉතිහාසය 

ශදස බැලුවාම එශහම ඉසථසරහට ගිහිල්ලා ්ර්ිකකය ජයග්රහණය 

කරපු රටක් අපට ශපශනන්ශන් නැහැ.  

අද ශලෝකශආ කඳවුන් දිහා බැලුවාම  සමාජවාදී ්ර්ිකකයක් 

ගැන කථා කරන එවැනි කඳවුන් අද ශලෝකශආ නැහැ. 

ිධශ ේෂශයන්ම ශසෝිධයට් න්සියාව ගත්තත්  චීනය ගත්තත් 

එශහමි .  ිධශ ේෂශයන්ම අපට වඩා ිධවෘත ්ර්ිකකය ශහොඳින් 

ක්රියාත්මක කරන රටක් හැටියට අද චීනය පත් ශවලා තිශබන බව 

අපට ශපශනනවා.  අපි චීනය දිහා බැලුවාම  අද ශලෝකශආ තිශබන 

අශනකුත් රටවල්වලට වැඩිය තමන්ශේ රටට ්ශයෝජකයන් 

ශගන්වා ගන්ශන් ශකොශහොමද  තමන්ශේ රටවල්වල 

්ශයෝජකයන් දිරිගන්වන්ශන් ශකොශහොමද කියන කාරණා 

ශපරදැරි  කරශගන   ිධශ ේෂශයන්ම තනි පක්ෂ පාලන රමයක් 

යටශත්  ිධ ාල ව ශයන් ශලෝකයට ්ර්ිකකය ිධවෘත කරපු රටක් 

හැටියට අපි  චීනය දකිනවා. ඒ වාශේම අපි සමාජවාදී කඳවුර ගැන  

කථා කශළොත්  ඒ සමාජවාදී කඳවුර අද කඩා වැටිලා ඒවාට 

ඉසථසරහට යන්න ිධධියක් නැතිව ඒවා ශලෝකය තුළ පාශවන 

්කාරය අද අපි දකිනවා. සන්ාගලයක් යවලා ඒ සන්ාගලශආ නූල 

කැක්ණාම ඒක පාශවන ගතියක් තමි  අද සමාජවාදී රටවල්වල 

තිශබන ්ර්ිකක තත්ත්වය අපට ශපශනන්ශන්. ඒක එහාටත් 

නැහැ  ශමහාටත් නැහැ. එකම තැන පල්ශවන ගතියක් අපි 

දකිනවා. එශහම තත්ත්වයක් තිබියදී    ශලෝකශආ ධනවාදී රමය 

තුළ  ශේ ශගෝලීයකරණය උඩ  අද අපි වශේ රටවලට ඉසථසරහට 

යන්න පුළුවන් ශකොශහොමද කියන ර ථනය තිශබනවා. බන්දුල 

ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලා ්ඩුක් කරන කාලශආත් ශේ වාශේ 

463 464 



2018  මැි   00 

ගිිධසුේ තිබුණා. මා දන්නා ිධධියට නේ  ිධශ ේෂශයන්ම ෂැාග්රි-ලා 

එක එක්ක අත්සන් කරපු ගිිධසුම කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කශළේ 

නැහැ. මම ඒක ගැන ශසොයා බලද්දී  පසුගිය ්ඩුක්ශ  හිටපු 

ඇමතිවන්න්ශගන් දැන ගන්නට ලැබුශඩු   ෂැාග්රි-ලා එශක් ගිිධසුම 

කැබිනට් මඩුඩලයට ඉදිරිපත් කරන්ශන් නැතිව තමි  රාජපක්ෂ 

්ඩුක්ව එදා එම ගිිධසුම අත්සන් කශළේ කියන එකි . 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මම ගන් මන්ත්රීතුමාට ඒ කන්ණ ගැන පමණක් කියන්න 

කැමැතිි . ඒක එක සමාගමක් එක්ක අත්සන් කරපු ගිිධසුමක්. ශේ 

සිාගප්පූන් - ශ්රී ලාකා ගිිධසුම රාජයයන් ශදකක් අතර   එනේ 

රටවල් ශදකක් අතර  අත්සන් කරපු ගිිධසුමක්. ෂැාග්රි-ලා එකත් 

එක්ක අත්සන් කරපු ගිිධසුම තනි ්යතනයක් එක්ක අත්සන් 

කරපු ගිිධසුමක්. ඒක කැබිනට් මඩුඩලයට එන්න ඕනම නැහැ. 

 

ගරු මුිටබුර් රහුමාන් මහතා  
(ேொண்புேிகு முஜிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශකශසේ ශවතත්  ඔබතුමා ශමතැනදී හුඟාක් දුරට කථා කශළේ 

ශේ ගිිධසුම කැබිනට් මඩුඩලය ශනොදැනුවත්ව කරපු ශදයක් 

හැටියටි .  

මම එතැනදී මතු කිරීමට උත්සාහ කශළේ  තමුන්නාන්ශසේලාශේ 

්ඩුක්ව කාලශආත් යේ යේ ගිිධසුේ අත්සන් කරනශකොට කැබිනට් 

මඩුඩලය ශනොදැනුවත්ව අත්සන් කළා කියන එකි . ශේ ගිිධසුම 

0189.80.01 දිනැති අමාතය මඩුඩල සන්ශද් ය මඟින් අමාතය 

මඩුඩලය ශවත ඉදිරිපත් කර තිශබන බව මම ිධශ ේෂශයන්ම  

කියන්න ඕනම. ඒ වාශේම 018 .18.10 හා 018 .18.1  යන 

දිනවල පැවැති අමාතය මඩුඩල සාකච්ඡාවලදී සාකච්ඡාවට බඳුන් 

කළ අතර  නීතිපතිවරයාශේ නිරීක්ෂණය ලබා ගැනීශමන් පසු 

ගිිධසුශේ අවසන් ශකටුේපත අමාතය මඩුඩලය ශවත ඉදිරිපත් කර 

018 .18.8) දිනැති අමාතය මඩුඩල තීරණය මඟින් සාවර්ධන 

උපාය මාර්ග සහ ජාතයන්තර ශවශළඳ අමාතයවරයා ශ්රී ලාකා-

සිාගප්පූන් ශව ශළඳ ගිිධසුම අත්සන් කිරීම සඳහා අනුමැතිය 

ලබාශගන තිශබනවා. ඒ අනුව ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණා 

ඉතාම පරසථපර ිධශරෝධි බව  අපට ශපශනනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අද අශප් රශට් සිදු වන 

සාවර්ධනය දිහා බැලුවාම අපි ශලෝකයත් සමඟ ගමන් කරන 

ුතගයකි  ඉන්ශන්. ිධශ ේෂශයන්ම අශප් රට අවට තිශබන  

සිාගප්පූන්ව ශවන්න පුළුවන්; පාකිසථථානය ශවන්න පුළුවන්; 

ඉන්දියාව ශවන්න පුළුවන්  ඒ රටවල් එකක්වත් අමතක කරලා 

අපට එශහම ගමනක් යන්න බැහැ. අපි ඉන්දියාවට යාබදව පිහිටා 

තිශබන රටක්. ඉන්දියාව කියන්ශන් ිධ ාල ශවශළඳ ශපොළක් 

තිශබන රටක්. එවැනි ිධ ාල ශවශළඳ ශපොළක් තිශබන රටක් 

එක්ක අපට ගනුශදනු කරන්න බැරි නේ  ඒ රටත් එක්ක අපට 

එකට වැඩ කරන්න බැරි නේ  අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න 

ඇශමරිකාව ශහෝ ුතශරෝපා රටවල් ශහෝ ඉදිරියට එි  කියලා මම 

හිතන්ශන් නැහැ. ශමොකද  ඒ හැම රටක්ම අපට වඩා කිට්ටුශවන් 

ඉන්දියාව එක්ක වැඩ කරනවා. ඒ කවුන්වත් ඉන්දියාව තරහා 

කරශගන අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න එන්ශන් නැහැ. එම නිසා අපි 

ශේ ශලෝකශආ යථාර්ථය ශත්න්ේ අරශගන ඉදිරියට යන්න ඕනම. 

ඉන්දියාව කියන්ශන් අපට යාබදව පිහිටි  ිධ ාල ශවශළඳ ශපොළක් 

තිශබන  මිලියන ගණනක ජනතාවක් ජීවත් ශවන  ශේ 

මහද්වීපශආ තිශබන ශලොකුම රට. ශලොකුම ශවශළඳ ශපොළ. ඒ 

ශවශළඳ ශපොළ අපි දිනා ගන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක  රටක් 

හැටියට අශප් ්ර්ිකකයත් එක්ක සේබන්ධ කර ගන්ශන් 

ශකොශහොමද කියන එක අපට  තිශබන ශලොකු අභිශයෝගයක්. 

ඉන්දියාව අතහැරලා  අශප් රශට් ්ර්ිකකය ගැන කථා කරන්න 

අපට පුළුවන් කියලා මම හිතන්ශන් නැහැ. අශප් රටට යාබදව 

තිශබන සිාගප්පූන්ව  පාකිසථථානය  බාේලාශද් ය වැනි රටවල 

්ර්ිකකයන් සමඟ ඒකාබද්ධ ශවන්ශන් නැතිව  ඒ රටවල් සමඟ 

එකට වැඩ කරන්ශන් නැතිව ලාකාශ  ්ර්ිකකය දිුතණු කරන්න 

පුළුවන් කියලා මම නේ ිධ ථවාස කරන්ශන් නැහැ.  

ඉන්දියාව කියලා කියන්ශන් අපට යාබද රට. අපි ුතශරෝපා 

රටකට ගියාම  ඒ ශගොල්ලන් කියන්ශන් අපි ඉන්දියන්කාරශයෝ 

කියලාි . අපට කවුන්වත් ශ්රී ලාාකිකශයෝ කියලා කියන්ශන් නැහැ. 

අපිව දැක්ක ගමන් ඔවුන්ට සිහි ශවන්ශන් ඉන්දියන්කාරයන්. 

ශමොකද  ඉන්දියාව එක්ක අශප් එශහම සේබන්ධකමක්  

තිශබනවා. ඒ නිසා ඉන්දියාව අත හැරලා අපට ඉදිරියට යන්න 

පුළුවන්ද කියන එක ර ථනයක්. ඉට්කා ගිිධසුම ශවන්න පුළුවන්; 

ශවනත් ගිිධසුමක් ශවන්න පුළුවන්   එම ගිිධසුේ කඩාකප්පල් 

කරලා අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද කියන ර ථනය තිශබනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ගිිධසුමක් අත්සන් 

කරනශකොට ඒ ගිිධසුේවල වාසි සහ අවාසි තිශබනවා කියලා අපි 

දන්නවා.   අපට අව ය ිධධියට කවුන්වත් ගිිධසුේ අත්සන් කරන්න 

එන්ශන් නැහැ. තමන්ට උපරිම වාසිය ගන්න පුළුවන් ිධධියට 

තමි  ඕනමම රටක් ගිිධසුමකට එන්ශන්. මම කවුන් ශහෝ සමඟ 

ගිිධසුමකට යනවා නේ  මශේ ශපෞද්ගලික වාසිය ශකොි  තරේ 

රමාණයකට ලැශබනවාද කියන තීන්දුව මත තමි  මම ගිිධසුමකට 

යන්ශන්. එම නිසා ලාකාවට වාසි ශවන ිධධියට  ලාකාවට ශගඩි 

පිටින් ලැශබන ිධධියට  ලාකාව කියන ්කාරයට ඔක්ශකොම 

ශද්වල් කරන්න කිසිම රටක් ගිිධසුේ අත්සන් කරන්න එන්ශන් 

නැහැ. එශහම එන්ශන් නැහැ. ශමොන ්ඩුක්ව තිබුණත් එන්ශන් 

නැහැ. ඒ නිසා ගිිධසුමක් අත්සන් කරනශකොට අපට යේ යේ වාසි 

තිශබන්න පුළුවන්; යේ යේ අවාසි තිශබන්නත් පුළුවන්. නමුත් 

අපට ශලෝක ්ර්ිකකයත් සමඟ ඉදිරියට යන්න අව ය නේ   

ශගෝලීයකරණයත් සමඟ ඉදිරියට යන්න අව ය නේ   

අනිවාර්ශයන්ම ගිිධසුේ හරහා රටවල් සමඟ ්ර්ිකක සේබන්ධකේ 

ඇති කර ගන්න ඕනම. 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  පසුගිය කාලය දිහා බැලුවාම 

0183 වර්ෂශආ සෘ  ිධශද්  ්ශයෝජන හැටියට ශඩොලර් මිලියන 

83 8ක් සහ 0184 වර්ෂශආ ශඩොලර් මිලියන8)8)ක් ලැබී තිශබන 

බව අපට ශපශනනවා. 018  වර්ෂශආ සෘ  ිධශද්  ්ශයෝජන 

ශඩොලර් මිලියන  91ක් දක්වා අක් ශවලා තිශබනවා. 018) 

වර්ෂශආ එය ශඩොලර් මිලියන  18ක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. 

0189 වර්ෂශආදී ශඩොලර් මිලියන 8981ක් දක්වා වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. 018  වර්ෂශආ ශමම පළමුවැනි කාර්තුව සඳහා ශඩොලර් 

මිලියන 4 3ක ිධශද්  ්ශයෝජන ශමරටට එන්න පුළුවන් කියන 

එක අද අපට ශපශනන්නට තිශබනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අද වන ිධට ජාතයන්තර ූලලය 

අරමුදල  ශලෝක බැාකුව  ්සියානු සාවර්ධන බැාකුව වැනි 

්යතන ශේ රටට ්ධාර ශදන්න පටන්ශගන තිශබනවා. ශේ රශට් 

465 466 



පාර්ලිශේන්තුව 

්ර්ිකකය ගැන  ශේ ්ඩුක්ව ගැන යේ ිධ ථවාසයක්  යේ 

තහවුන්වීමක් උඩ අපිට GSP Plus සහනය නැවත ලබාගන්න 

පුළුවන් වුණා. ඒ වාශේම අපිට පනවපු ුතශරෝපා මත්සය තහනම 

ඉවත් කර ගන්න පුළුවන් වුණා. අපට GSP Plus සහනය නැවත 

ලැබීම තුළ ඉදිරි කාලශආදී අශප් අපනයන ිධ ාල ශලස ඉහළ 

යනවා. ඒ වාශේම මත්සය තහනම ඉවත් කර ගැනීම තුළ අපිට ඒ 

අා ශආ අපනයන වැඩි කර ගැනීමටත් පුළුවන් ශවනවා.  

අලුත් බදු රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීම තුළ  ශේ රශට් දිළිඳු 

ජනතාව මත සියයට  1ක බරක් තබා තිබුණු බදු ්දායේ 

රතිපත්තිය ශවනසථ කරලා එය සියයට )1ක් දක්වා පහළට ශගන 

ඒමට අපිට හැකි වුණා. ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අපි ශේ 

හැම කාරණයක් ගැනම කථා කරලා ඒ ශද්වල් ිධසඳන්න හදන්ශන් 

ශේ රශට් දිුතණුව සහ ්ර්ිකක සාවර්ධනය ශවනුශවනුි . නමුත් 

අපි එක කාරණයක් මතක තබා ගන්න ඕනම. ශේ හැම ශදයකටම 

ූලලික ශවලා තිශබන්ශන් අද තිශබන ශද් පාලන ර ථනයි . 

ශමොකක්ද අද තිශබන ශද් පාලන ර ථනය? අපිට ිධසඳා ගන්න 

බැරි  තවමත් අපි මඟ හරිමින් සිටින අශප් රශට් ජාතික ර ථනය 

ශමතැනදි වැදගත් සාධකයක් බවට  රශට් ්ර්ිකක දිුතණුවට 

බලපාන රධාන කාරණයක් බවට අද පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ 

නිසා අපි පසුගිය කාලශආ අලුත් ්ඩුක්රම වයවසථථාවක් ගැන 

කථා කළා; ශේ රශට් අලුත් ශද්වල් ්රේභ කිරීම ගැන කථා කළා; 

ජාතික සමගිය ගැන කථා කළා; ජාතීන්ශේ එකමුතුව ගැන කථා 

කළා. ඒ ශද්වල් කරන්ශන් නැතිව  ශේ රශට් ්ර්ිකක සාවර්ධනය 

ඇති කරන්න  අපි ශේ සභාශ  කථා කරන ශද්වල් ක්රියාත්මක 

කරන්න අපිට කවදාවත් පුළුවන් ශවි  කියා මම නේ ිධ ථවාස 

කරන්ශන් නැහැ.  

ශලෝක ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම ශේ ගැන අපිට හුඟාක් 

උදාහරණ ශපශනන්න තිශබනවා. ිධශ ේෂශයන්ම ශේ ්ර්ිකක සහ 

සමාජීය රතිපත්ති ක්රියාවට නාවන්න නේ සියලු ජන ශකොටසථවලට 

සමානව සලකන රතිපත්තියක් අපි හඳුන්වා ශදන්න ඕනම. සියලු 

ජන ශකොටසථ එකට ඉන්න  සියලු ජන ශකොටසථවලට බලය ශබදා 

හරින  සියලු ජන ශකොටසථවලට සමානව සලකන සාධාරණ සමාජ 

රතිපත්තියක් උඩ තමි  ශේ රශට් සාවර්ධනය සහ ඉදිරි ගමන 

තීරණය ශවන්ශන්.  බලන්න  මැශල්සියාව කියන්ශන් ඉතාම 

දන්ණු ර ථන තිබුණු රටක්; ජාතිවාදී ශකෝලාහල තිබුණු රටක්; 

ඉන්දියානු ශදමළ සේභවය  චීන මැශල්සියානු සේභවය වැනි 

ජනවාර්ගික ර ථන වාශේම තවත් ිධ ාල ගැටලු තිබුණු රටක්. 

නමුත් මහතිර් ශමොශහොමඩ් මැතිතුමා ුතක්ති සහගත ශලස  

සාධාරණ ශලස සියලුශදනාටම සමානව සලකන අලුත් ්ඩුක්රම 

වයවසථථාවක් ශගොඩ නඟලා ඒ ර ථනය ිධසූ  නිසා අද මැශල්සියාව 

ශේ කලාපශආ තිශබන දිුතණුම රටක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ඊළඟට අපි දකුණු අරිකාව 

ගැන බලමු. දකුණු අරිකාව කියන්ශන් එදා සුදු ්ඩුක්වක්; සුදු 

ජාතික බලයක් තිබුණු රටක්. එදා ඒ සුදු ජාතික ්ඩුක්ව ිධසින් ඒ 

රශට් කල්ශලෝ පාලනය කළා. ශනල්සන් මැන්ශඩලා කළ නිදහසථ 

අරගළය - ිධප්ලවය- තුළින් දකුණු අරිකාශ  සුදු-කළු ශේදය 

අමතක කරවලා  ඒ ශේදය ශවනසථ කරලා  ඒ ශේදය නවත්වලා 

අලුතින් හිතන්න පුළුවන් රටක් ශගොඩ නැඟූ නිසා ශලෝකශආ 

ශ ගශයන් දිුතණු වන රටක් බවට අද දකුණු අරිකාව පත් ශවලා 

තිශබනවා. අපි දකුණු අරිකාශ  තිබුණු තත්ත්වය ගැන දන්නවා. 

ඉතාම ශගෝ්රිකවාදී  ේශල්ච්ඡ රටක් හැටියට තමි  ඒ රට තිබුශඩු. 

නමුත් අද ඒ රශට් සිටින සුදු ජාතිකයන් සහ කළු ජාතිකයන් 

එකතුශවලා තමන්ශේ රට ශගොඩ නඟන  සාවර්ධනය කරන 

තත්ත්වයට පත්කර තිශබනවා. ඒක ශකොශහොමද වුශඩු? 

ශලෝකශආ තිශබන ශහොඳම ්ඩුක්රම වයවසථථාව දකුණු අරිකාශ  

්ඩුක්රම වයවසථථාවි  කියා කියනවා. ූලලාසනාරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි  ශනල්සන් මැන්ශඩලා මැතිතුමා බලයට ඒමත් සමඟ  

ඇති කළ පරිවර්තනය තුළ ඒ රශට් සියලුශදනාටම සමාන ශලස 

සලකන  ුතක්ති සහගත ශලස සලකන අලුත් පාලන තන්ත්රයත් 

එක්ක මුළු රශට්ම ්ර්ිකක තත්ත්වය ශවනසථ කරන්න පුළුවන් 

ිධධිශආ පරිවර්තනයක් දකුණු අරිකාව තුළ ඇති ශවලා තිශබනවා. 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ශමච්චර ්ර්ිකක වර්ධනයක් 

ඇති කරනවා; අපි ශමච්චර ශද්වල් ශේනවා; ශමච්චර ්ශයෝජන 

ශේනවා; 010  වන ිධට ශේ රට ශේ තරේ දුරකට යනවාය කියා 

ශකසථ පැශලන තර්ක අපි ශමතැනදී ශකොි  තරේ ඉදිරිපත් කළත්  

ඒ ශවනස අශප් රට තුළ ඇති කරන්න හැකි ශවි  කියා මම නේ 

ිධ ථවාස කරන්ශන් නැහැ. ශමොකද  ූලලික පදනමට  ූලලික 

ශලශඩ්ට ශබශහත් කශළේ නැත්නේ  ූලලික අව යතාවට ිධසඳුේ 

ශදන්ශන් නැත්නේ  ශකොටසථ ශකොටසථ ිධතරක් අරශගන ශේ රට 

සාවර්ධනය කරන්න පුළුවන් ශවි  කියා හිතන්න බැහැ; එශහම 

සිදුශවලාත් නැහැ. ශලෝක ඉතිහාසය ශදස බැලුවාම අපිට 

ශපශනනවා  මැශල්සියාව  සිාගප්පූන්ව  දකුණු අරිකාව වාශේ හැම 

රටක්ම දිුතණු ශවලා තිශබන්ශන් ූලලිකව ඒ ශද්වල් කළ නිසා බව.  

ිධශ ේෂශයන්ම අශප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාව ගැන අපි 

දන්නවා. 8 49 වන ිධට ඔවුන්ශේ ජාතික ර ථනය ිධසඳා ගන්න 

එදා හිටපු ශන්න් මැතිතුමා ඇතුළු පාලකයන්ට යේකිසි දුරකට 

හැකියාව ලැබුණා. ඉන්දියාව කියන්ශන්  ජාතීන් ිධ ාල සායාවක් 

ජීවත් වන රටක්; ඔවුන් භාෂා ගණනාවක් කථා කරනවා. ඒ 

වාශේම සාසථකෘතික අතින් ිධිධධත්වයක් තිශබන රටක්. 8 49දී 

නිදහස ලැබුවාට පසුව ශන්න් මැතිතුමා ඇතුළු එදා හිටපු 

පාලකයන් යේකිසි රමාණයකට තමන්ශේ ජාතිකත්වශආ තිශබන 

ගැටලු ිධසඳා ගැනීම උඩ  රට තුළ බලවත් අධිකරණයක් පිහිටුවීම 

උඩ අද වන ිධට ඉන්දියාව ්ර්ිකක ව ශයන්  ය ඝ්ර සාවර්ධනයක් 

ලබා තිශබනවා. අපිට එතැනට යන්න ඕනම නේ  අපි ඒ ගැන කථා 

කරනවා නේ  අනිවාර්යශයන්ම අශප් ූලලික පදනම  ූලලික ර ථනය 

ිධසඳා ගත ුතතුි  කියාි  මම නේ හිතන්ශන්. එශහම ිධසඳා 

ගන්ශන් නැතිව  අපි සිහින දකින සිාගප්පූන්ව  අපි සිහින දකින 

මැශල්සියාව  අපි සිහින දකින ුතශරෝපශආ ශවනත් රටවල් 

එකකටවත් අපිට ළඟා වන්න බැහැ. ශමොකද  අපි තවම 

එක්දහසථනවසිය හතළිසථ ගණන්වල  පණසථ ගණන්වල කථා කරපු 

ශද්වල්ම කථා කර කර ඉන්න ජාතියක් බවට පත්ශවලා ඉන්නවා. 

අපිට අලුතින් හිතන්න බැරිශවලා තිශබනවා. අලුත් ශද්වල්  අලුත් 

සිතිිධලි අශප් සිත්වලට එන්ශන් නැහැ.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ්ඩුක්වක් හැටියට ශේ 

කාරණා ගැන සිතා බැලීම අද අපිට ඉතා වැදගත් ශවනවා. ශමොකද  

අපි 018  ජනවාරි 1 වන දා බලය ලබා ගත්ශත්ත් ශමන්න ශේ 

බලාශපොශරොත්තු එක්කි . ශේ රශට් ජාතික ර ථනය ිධසඳන්න  ශේ 

රශට් සිටින සියලුම ජාතීන්ට ජීවත් වන්න පුළුවන් ්කාරයට  

සියලුශදනාටම පිළිගන්න පුළුවන් අලුත් ්ඩුක්රම වයවසථථාවක් 

හදා ශගන ඉදිරියට යන්න  සමානාත්මතාව මත ජාතික ර ථනය 

ිධසඳන්න  ුතක්තිගන්ක සමාජයක් ශගොඩනඟන්න  සියලුශදනාටම 

ුතක්තිය ඉෂථට කළ හැකි  නීතිශආ ්ධිපතයය ඉෂථට කරන බලවත් 

අධිකරණයක් ඇති කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු වුණා. ශේ සියලු 

කාරණා එක්ක තමි  අපි 018  ජනවාරි 1 වන දා ජයග්රහණය 

ලබා ගත්ශත්. ඒ ගම ශන් අවසානය කරා යන්න අපිට තව කාලයක් 

තිශබනවා. අපිට ලබා දී තිශබන ඉදිරි කාලය තුළ අපි ශේ ගමන 

ශනොගිශයොත්  අපිට ශේ ගමන යන්න ූලලිකව බලපාන ශේ ගැටලු   

ශේ ගැටුේ නිරාකරණය කර ශනොගත්ශතොත් අපිට තවදුරටත් 

ඉසථසරහට යන්න බැහැ  ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අපි කථා කළ ්කාරයට  

018  ජනවාරි 1 වන දා ශේ රශට් ජනතාවට ලබා දුන් ශපොශරොන්දු 

467 468 

[ගන්  මුජිබුර් රහුමාන් මහතා] 



2018  මැි   00 

ඉදිරි කාලය තුළ ඉෂථට කරමින්  ශේ රට අලුත් ගමනක් කරා 

ශමශහයවන්න ශේ රජයට  ක්තිය ලැශ.වා!ි  රාර්ථනා කරමින්  

මට කථා කරන්න අවසථථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් 

සථතුතිවන්ත ශවමින්  මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

සථතුතිි .   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීළඟට  ගන්  චන්ද්රසිරි ගජදීර මන්ත්රීතුමා.  

ඊට රථම  කවුන්න් ශහෝ ගන් මන්ත්රීවරශයක් ූලලාසනය සඳහා 

ගන් ලකී ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කරන්න.  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  "ගන් ලකී ජයවර්ධන 

මන්ත්රීතුමා දැන් ූලලාසනය ගත ුතතුය" ි  මා ශයෝජනා කරනවා.  
 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණවසේකර මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වූවයන්  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு எட்வட் குைமெகரஅவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள்  தமலமே வகித்தொர்கள்.    
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 4.33] 

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මහතා 
(ேொண்புேிகு  ெந்திரெிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  රටක රශමෝපාය සාවර්ධනය 

පිළිබඳ ඉලක්ක මත ශගන එන වැඩ පිළිශවළකදී කවර ගිිධසුේ 

සකසථ කළත්  රාජය තාන්්රිකව කවර වාණිජ එකඟතාවලට ්වත්  

නි ථචිත කන්ණු පිළිබඳව අවශබෝධයක් ඇතිව රශට් පවතින 

්ර්ිකක තත්ත්වය සහ සාවර්ධනය කළ ුතතු ඉලක්ක මත උපාය 

මාර්ගික වැඩ පිළිශවළක් නැත්නේ ඒවා ඵල දරන්ශන් නැහැ.  

රශට් ්ර්ිකකය සාවර්ධනය කරන්න රටට හානි ශනොවන 

ඕනමම එකඟතාවකට ජාතයන්තර ව ශයන් එළශඹන එශක් 

වරදක් තිශබනවාය කියා මම නේ දකින්ශන් නැහැ. ඒ ගැන අපිට 

ර ථනයක් නැහැ.  

ඇත්ත ව ශයන්ම ශගෝලීය ්ර්ිකකය තුළ අපට තනියම 

පවතින්න බැහැ. අශනක් රටවල් සමඟ සේබන්ධතා ඇතුව අශප් 

රශට් ්ර්ිකකය පුළුල් කරන්න  ඒ තුළින් අශප් රශට් ්ර්ිකක 

වර්ධන ශ ගය වැඩි කරන්න ඉලක්කගත වැඩ පිළිශවළක් රටට 

අව යි . ඒ ඉලක්කගත වැඩ පිළිශවළ හදනශකොට  ජාතික ්ර්ිකක 

රතිපත්තියක් තුළ ඉඳශගන ඒ ගිිධසුේවලට එන්න ඕනම. මම 

දකිනවා  තවමත් එශහම රතිපත්තියක් අපට නැහැ කියලා. අපි 

තැනින් තැනින් එකතු කර ගන්නා වූ යේ අදහසථ මත ිධිධධ රටවල් 

එක්ක එවැනි ගිිධසුේවලට එනවා. ඇතැේ රටවල් ජාතික ්ර්ිකක 

රතිපත්තීන් පදනේ කර ශගන ඒ අයශේ ්ර්ිකක ය පිළිබඳ අනාගත 

සැලසුේ ඉදිරියට ශගන යන්න ශේ වාශේ ගිිධසුේවලට ්වත්  අපි 

එශහම ඉලක්කගත වැඩ පිළිශවළක් ඔසථශසේ නිවැරැදි සාවාදයකින් 

ුතතුව අශප් ්ර්ිකක ූලශලෝපායන් හඳුනා ගත්ත ්ර්ිකක වැඩ 

පිළිශවළකට අනුරූපීව ගිිධසුේවලට එනවා කියන එක අපට 

ශපශනන්ශන් නැහැ.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අශප් රශට් කවර අා  දිුතණු 

කළ ුතතුද  අපි කවර අා  ඉලක්ක කරශගන ශමවැනි ගිිධසුේවලට 

එළඹිය ුතතුද  ඒ තුළින් අශප් ්ර්ිකක ධාරිතාව ඵලදායී ිධධියට 

වර්ධනය කර ගන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක පිළිබඳව පසු ගිය 

ඉතිහාසය පුරාම නිසි සැලසුේකරණයක් අපට ශනොතිබුණු නිසා 

අශප් රට පසථසට වැටිලා තිශබනවා. ශේ  වනශකොට අශප් රශට් 

මධයම බැාකුව ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාශ  තිශබනවා  අද අශප් රශට් 

්ර්ිකක වර්ධන ශ ගය 3.8කට පහළ වැටිලා කියලා. ශේක පසු 

ගිය අවුන්දු 8) තුළ ඇති ශවච්ච අක්ම වර්ධන ශ ගය. ්ර්ිකක 

කඩා වැටීමත් එක්ක ඇශමරිකානු ශඩොලරයට සාශප්ක්ෂව අශප් 

රශට් න්පියල අවරමාණය වී ූලලය සථථාවරභාවයක් නැති 

ශවනශකොට ්ශයෝජන පරිසරයක් රටක ඇති ශවන්ශන් නැහැ. 

ඒක නිසා රටක ්ශයෝජන පරිසරය ශගොඩ නැ සම රධාන 

කාරණාවක්. මම ඔබතුමාට ශේ කාරණය කියන්න කැමැතිි . අපි 

කවර ගිිධසුේවලට ්වත්  ඒ ගිිධසුේවලට එළශඹන රටවල් 

පමණක් ශනොශවි   ඒ ගිිධසුේ තුළින් රාේධනය ්ශයෝජනය 

කරන ධශන් ථවර වයවසායකශයෝ පවා කල්පනා කරනවා  අපි 

අශයෝජනය කළාම ඒශකන් අපට රතිඵල ලබාගත හැකිද කියලා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අශප් රට බරපතළ අර්බුද 

ගණනාවකට මුහුණ ශදනවා. එකක් තමි   දිශනන් දින පහළ 

වැශටන ්ර්ිකක අර්බුදය.  යහ පාලන රජය බලයට පත් වුණාට 

පසථශසේ රශට් සේපත් සාවර්ධනය කිරීමට ශනොහැකි වූවා වාශේම 

මහා ණය කන්දරාවකටද රට තල්ලු කර තිශබනවා. ශේක 

කාටවත් නැහැි  කියලා කියන්න පුළුවන් එකක් ශනොශවි . 

තමුන්නාන්ශසේලාශේම වාර්තාවල තමි  ශේක සඳහන් ශවන්ශන්. 

ණය රමාණය ඉහළ යමම ශඩොලර් බිලියන  3) දක්වා වර්ධනය 

ශවලා තිශබනවා. ශමශහම ණය කන්දරාවකට මුහුණ ශදන රටක් 

ඇතුශළේ එක පැත්තකින් අද ්ර්ිකක ව ශයන් කඩා වැටීමත් 

එක්ක ිධ ාල ශද් පාලන අර්බුදයක් මතු ශවලා තිශබනවා. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයි   ශ්රී ලාකා නිදහසථ පක්ෂයි  ශගොඩ නැඟූ 

්ඩුක්ශ  අද සමබරතාවක් නැහැ.  

පසුගිය කාලශආ 8)ශදශනක් ්ඩුක් පාර් ථවශයන් ිධන්ද්ධ 

පාර් ථවයට ්වා. ශේ ්ඩුක්ව ''බැලන්සථ'' එකක් නැතුවි  

යන්ශන්. නිකේ ශහශලත්තාක් ්ඩුක්වක්. බැලූ බැල්මට ශකොි  

ජාශේ ශේක බිඳ වැශටනවාද කියන එක ගැන කාටවත් නි ථචිතව 

කියන්න බැහැ. රශට් මිනිසථසුත් අශපන් අහන්ශන්  "සර්  ශහට 

ශමොකද ශවන්ශන්? දැන් ශමොකක්ද ශවන්ශන්?" කියලා. එශහම 

අිධනි ථචිත බවක් ශේ ්ඩුක්ව ගැන තිශබනවා. වයවසථථානුූලල 

තත්ත්වයන් යටශත් ්ඩුක්වට යේ දුරක් යන්න පුළුවන්. නමුත් 

රශට් ජනතාව ්ඩුක්වත් එක්ක නැහැ. ශලොකු රතිිධශරෝධයකට 

අද මුහුණ ශදනවා. ඒක නිසා සමාජ ගැටුේ ශමන්ම ිධිධධ සමාජ 

බලශ ග ්ඩුක්වට  එශරහිව ශපළ ගැශහනවා. 

බැලුවාම  හැම පාරක් පාරක් ගණශන් උද්ශඝෝෂණ. සිහි 

බුද්ධිය තිශබන ශමොන ්ශයෝජකයාද  ශමවැනි 

ශනොසන්සුන්කමක් තිශබන  ශද් පාලන සථථාවරභාවයක් නැති 

රටකට එන්ශන්? ශකොි  ශවලාශ  ශේ ්ඩුක්ව බරපතළ 

අර්බුදයකට යාිධද කියන සැකය තිශබන තත්ත්වයක් යටශත් ශේ 

රටට ්ශයෝජනය කරන්න යමකු එනවා කියා කල්පනා කරනවා 

නේ  ඇත්ත ව ශයන්ම එය නිකේ සිහිනයක් ිධතරි . ඉදිරි 

කාලශආදීත් ශේ රශට් ්ර්ිකක සාවර්ධනශආදී අපට තිශබන 

සේපත් -කලින් කන්ණු ඉදිරිපත් කරපු අවසථථාශ  කි වා වාශේ 
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පාර්ලිශේන්තුව 

සාවර්ධනය කරන්න ඕනම සේපත්- හඳුනා ශගන අපට අව ය 

බුද්ධිමය දායකත්වය ලබා ගැනීම අව යි .  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අශප් රශට් අමාතයාා  

ගත්තාම  ශලොකු සැලසුේකරණයන් කරන්න පුළුවන් අය ඒ 

අමාතයාා වල ඉන්නවාද? අමාතයාා  ශල්කේවරයකු කියන්ශන්  

පරිපාලනය පිළිබඳ දක්ෂශයක්. ඔහුට උගන්වන්ශන් පරිපාලනයි . 

ිධභාග සමත් කරලා රශට් පරිපාලනයට එකතු වුණාම ඔහු දන්ශන් 

රශට් සාවර්ධනය ඇති කිරීම ගැන ශනොශවි . ්යතන සාග්රහයට 

අනුව  ූලලය ශරගුලාසිවලට අනුව අමාතයාා ය හසුන්වන හැටිි  

ඔහු දන්ශන්. එය තමි  ඔහු දන්ශන්. අමාතයාා යක් ඇතුශළේ 

සිටින  තමන්ශේ වපසරිය තුළවත් හරියාකාර සැලසුමක් කරන්න 

පුළුවන් ශකනා කවුද? එවැනි රබුද්ධත්වයක් තිශබන්ශන් 

ශකොශහේද? රටක ්ර්ිකක සැලසුේකරණය හරියාකාරව නැතිනේ 

ශමොකද ශවන්ශන්? ශේ ඇමතිවන්න් මහා ිධශ ේෂඥශයෝ ශනොශවි  

ශන්. අපිත් ඉතින් අමාතය රයර දැන්වා ශන්. එක් එක්ශකනාශේ 

දැනුශේ රමාණය අනුව තමි  ඔවුන්ටත් යමක් කරන්න 

පුළුවන්කම ලැශබන්ශන්.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  සමාජවාදී රටවල බිඳ වැටීේ 

තිශබනවා කියා ශමහිදී කි වා. ඇත්ත ව ශයන්ම ඒ රටවල් 

ඇතුශළේ නිසි ්ර්ිකක දැක්මක් ඇතිව  කළමනාකරණයක් ඇතිව  

ජාතික හා ජාතයන්තර තත්ත්වයන් නිසි ශලස වටහා ගනිමින් 

කටුතතු කරන නිසා  නිසි ගමන් මඟක යන නිසා ඒ රටවල් දිුතණු 

ශවනවා; ්ර්ිකක ජයග්රහණ ලබනවා. ගන් අමාතයතුමා ශේ 

සාවාදශආදී කන්ණු ඉදිරිපත් කළාට පසුවත් මම එතුමාශගන් 

ශපෞද්ගලිකව ඇහුවා  අශප් රට සේබන්ධශයන් ශේ ්ඩුක්වට 

තිශබන සැලසුේකරණය ශමොකක්ද  ිධශද්  ශවළඳ ශපොළ 

ජයග්රහණය කරන්න අපට තිශබන සේපත් අප හඳුනාශගන 

තිශබනවාද කියා. ඒවා සාවර්ධනය කරන්ශන් ශකොශහොමද  ඒකට 

බුද්ධිමය දායකත්වය ශදන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක පිළිබඳව 

මම එතුමාශගන් ඇහුවා. එ වැනි වැඩ පිළිශවළක් නැහැ. ජාතික 

රතිපත්තිමය වැඩ පිළිශවළක් තිශබන්න ඕනම. ජාතික 

රතිපත්තිමය වැඩ පිළිශවළ සමසථතයක් හැටියට අධයයනය කරලා  

ඒ නි ථචිත කන්ණු ඉසථසරහට ශගන යමම ඇමතිවරයාශේ වගකීමි . 

එය ඔහුට භාර ශදන්න ඕනම. එශහම නැතිව  ඒ ක්රියා දාමය සැලසුේ 

කරලා සකසථ කරන ිධශ ේෂඥයන් නැහැ ශන්. අපට ශපශනනවා  

රතිපත්තිමය ිධධියට රශට් ්ර්ිකකය ඉසථසරහට ශගන යන්න නේ 

කරන්න ඕනම  කුමක්ද කියා. දැනුම ශක්න්ද්රීය කරගත් බුද්ධිමය 

සැලසුමක් මත  රශට් ්ර්ිකකය පිළිබඳ හරියාකාර දත්ත ිධග්රහයක් 

ඇතිව  රශට් සියලු සේපත් පිළිබඳ අවශබෝධයකින් හදා ගන්නා වූ 

රමශ දයක් ඇතුශළේ තමි  අපට ්ර්ිකක ජයග්රහණ කරා 

ඉසථසරහට ගමන් කරන්න පුළුවන්කම ලැශබන්ශන්. නමුත් එවැනි 

තත්ත්වයක් නැහැ. බලයට පත් වුණාට පසුව තිශබන අවශබෝධශආ 

රමාණයට අපි වැඩ කරනවා. ශලෝක තත්ත්වයන් පිළිබඳව  

ශලෝකශආ දිුතණු වන සමාජවාදි රටවල් පිළිබඳව අධයයනයක් 

නැතිව  දිුතණු ධනවාදි රටවල ශගන යන ්ර්ිකක සාවර්ධන උපාය 

මාර්ග පිළිබඳ අධයයනයක් නැතිව පරණ ්ර්ිකක සැලසුමක් මත 

අපි ගමන් කරනවා. ඒක තමි  ශලෝකය රතික්ශෂේප කරපු නව 

ලිබරල්වාදි ්ර්ිකක රතිපත්තිය වන්ශන්. දැන් ශමතැනදී කි වා  

"අපි ධනපති ්ර්ිකක සාවර්ධනයක යනවා." කියා. ඒක ඇත්ත 

ව ශයන්ම යල් පිනූ  ශලෝකය රතික්ශෂේප කරන රතිපත්තියක්. 

ශලෝකශආ ්ර්ිකක ිධශ ේෂඥයන් පවා කියනවා  "ඒක දැන් 

ිධකිණිලා ඉවරි . නව ලිබරල්වාදි ්ර්ිකක රතිපත්තියට තවදුරටත් 

යන්න බැහැ." කියා.               

ඒ රතිපත්තියට ගිය රටවල් ඇතුශළේ දිළිඳුකම  ඇති නැති 

පරතරය වර්ධනය වීමත් එක්ක අද බරපතළ සමාජ වයසන මතු 

ශවලා තිශබනවා. දුගීකම ඇති ශවනශකොට  ඒවාට පිළිතුන් නැති 

ශවනශකොට  ්ර්ිකක ජයග්රහණවල රතිඵල සමාජශආ පහළ 

ශකොටසථවලට ශනොලැශබනශකොට ඇති වන සමාජ අසහනය 

ඇත්ත ව ශයන්ම රටක ශද් පාලන අසථථාවරභාවයට බරපතළ 

ිධධියට බලපානවා. ඒකට තමි  අද ශේ ්ඩුක්ව මුහුණ ශදන්ශන්. 

ඇත්ත ව ශයන්ම ශද් පාලන අර්බුදය කියන්ශන්  ්ර්ිකක 

අර්බුදශආ රතිඵලයක්. ශේ ්ඩුක්ව නිවැරදි ගමන් මඟක ගියා 

නේ  ජනතාවට ්ර්ිකක ජයග්රහණ ලබා දුන්නා නේ  ශේ 

මන්ත්රීවන්න්ට භය නැතුව ඉන්න තිබුණා. නමුත් පසුගිය කාලශආ 

කරපු වැරදි නිසා දැන් එළියට බැසථසත් ගල් ගහන තත්ත්වයක් 

තමි  තිශබන්ශන්. පසුගිය කාලශආ ශේ රට ්ර්ිකක ව ශයන් 

ඉදිරියට ශගන යන්න ශගන ගිය සැලසුේ ්පසථසට හරවලා  

ඇත්ත ව ශයන්ම රම ිධශරෝධී උපාි ක ්ර්ිකක රමශ දයන් 

ඉසථසරහට ශගන යන්න ශගන ගිය සැලසුේවල අසාර්ථකභාවය 

නිසා අද රට නරක තැනකට තල්ලු ශවලා තිශබනවා. ඒකට 

්ඩුක්ව දකින උත්තරය තමි  ඇමතිවන් මාන් කරලා  

අමාතයාා වල ශපොඩි ශපොඩි ශවනසථකේ කිරීම. එශහම කරලා  

"අපි ිධදයාත්මක රමයකට යනවා"ය කියලා රටට කියලා  

අිධදයාත්මක සථවරූපයකින් පවතින්න උත්සාහ කරනවා. ඒක 

තාවකාලිකි .   

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  මම  ඔබතුමාට ශේ 

කාරණයත් කියන්න කැමැතිි . ඇත්ත ව ශයන්ම අශප් රශට් 

බුද්ධිමතුන්  ිධශ ේෂඥි න් පිටරටවල ඉන්නවා. ්ර්ිකක 

ිධශ ේෂඥි න් ශවන රටවලින් සල්ලිවලටම ශගශනන්න ඕනම 

නැහැ. ිධිධධ ක්ශෂේත්රවල අධයාපනය ලබලා  ශවන රටවලට 

ගිහිල්ලා ශිෂයත්ව ලබලා  දැනුශමන් පින්ණු අයට අද ඒ රටවල 

පුරවැසිභාවය ලබා දීලා  සේපත් දීලා  අද ඔවුන් ඒ රටවලට ශසේවය 

කරනවා. අශප් රශටන්ම බිහි වුණු  අශප් රශට් ශද් ගුණය ගැන 

දන්න  අශප් රශට් මහ ශපොශළොව ගැන දන්න  පස ගැන දන්න  

පරිසරය ගැන දන්න  අශප් රටට ්දරය කරන ඒ අය ශගනැල්ලා 

අශප් රශට් සාවර්ධනයට අව ය ජාතික ්ර්ිකක සැලසුමකට 

ඔවුන්ශේ බුද්ධිමය දායකත්වය ගන්න එක උත්සාහයක්වත් 

ගත්තාද? එශහම එකක් ඇත්ශත් නැහැ. දන්න ිධධියට ඔශහේ 

අරශගන යනවා. දන්න ිධධියට ශගන යනවා. ඉතින් දන්න ිධධිශආ 

තරම ශේක තමි . ශකොි  ිධධියට ගියත් මීට ඉසථසරහට යන්න 

බැහැ.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ශේ රශමෝපාය සාවර්ධනය 

රටකට අව යි . රටකට රශමෝපාය සාවර්ධනයක් ඕනම. ජාතික 

රතිපත්තිය මත පදනේ වුණු සාවර්ධනයක් තිශබන්න ඕනම. ඒකට 

අව ය මානව සේපත තිශබන්න ඕනම; බුද්ධිමය දායකත්වය 

තිශබන්න ඕනම. සැලසුේ හැදුවාට වැඩක් නැහැ  ඒ සැලසුම 

ක්රියාත්මක කිරීශේදී අපි ලබන්ශන් පාක්වක් නේ  එවැනි සැලසුේ 

අපට අව ය වන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ජාතික ව ශයන් අපට හිමි 

සියලු අා  එක්තැන් කරලා  ්රම සේපත  ිධශ ේෂඥ දැනුම  

බුද්ධිමය දායකත්වය ්දී අශප් රශට් වටිනා සේපත් සාවර්ධනය 

කරන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක ගැන නිවැරදි වැඩ පිළිශවළක් 

ඔසථශසේි   අපි ශේ ගිිධසුේ ඇති කර ගන්නට අව ය. 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  මම ඔබතුමාට අවසන් 

ව ශයන් ශේ කාරණයත් කියනවා. ඔබතුමා ශේ අවසථථාශ  

ූලලාසනශආ සිටීම ගැන මා සතුටු ශවනවා. ඔබතුමාත්  මමත් තවත් 

පිරිසක් සමඟ ලාඕසයට ගියා. ඔබතුමාට මතක ඇති  අපි 

ගේමානයකට ගියා. ඒක සිල්ක් ශරදි නිපදවන ගේමානයක්. ඒක 

ඒ මිනිසුන්ශේ ්ශ ණික  සේරදාි ක කර්මාන්තයක්. 

සාචාරකි න් ශකොි  තරේ එතැනට ඇිධල්ලා හිටියාද? එශහම ඒවා 

අශප් රශට් තිශබනවාද? අපට ිධශද්  ිධනිමය උපයන්න  රශට් 

සාමානය මිනිසුන්ශේ කුසලතා සාවර්ධනය කරලා ඇත්ත 

ව ශයන්ම ඒවා ිධශද්  ශවශළඳ ශපොළට ශගන යන්න පුළුවන්. ඒ 
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2018  මැි   00 

වාශේම සාචාරක ්කර්ෂණය ලබා ගන්න පුළුවන්. අශප් රශට් ඒ 

වාශේ සැලසුේ රමයක් තිශබනවාද කියලා මම ඔබතුමාශගන් 

අහනවා. ිධශද්ශිකයන්ට ශනොශවි   අපටවත් එශහම එක ගමකට  

එක වීිකයකට  එක තැනකට ගිහිල්ලා මිනිසුන්ශේ කුසලතා 

නරඹන්න අවසථථාවක් තිශබනවාද? ඒ නිසාි  මම කි ශ   

සැලසුේකරණයක් නැහැ  ශලෝක අත් දැකීේ ගන්ශන් නැහැ 

කියලා. අපි යනවා  ශලෝකය බලනවා  ්පහු එනවා. අපි දන්නා 

ිධධියට අශප් වැඩ ටික කර ශගන යනවා. ඒ නිසා ශලෝකශයන් 

උකහා ගත ුතතු වන්ශන් ණය ිධතරක් ශනොශවි . ඒ ණය ඵලදායී 

ිධධියට ශකොශහොමද අශප් ්ර්ිකකය  ක්තිමත් කරන්න ශයොදා 

ගන්ශන් කියන පුළුල් අවශබෝධයත් රටකට අව යි . එශහම 

වුශණොත් අශප් ශේ රශමෝපාය ඉසථසරහට යි . එශහම නැති 

වුශණොත්  ශේ හදන ඒවා සියල්ලම පුසථසක් බවට පත් ශවි .  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අශප් ලාාකීය සමාජයම එකතු 

කර ශගන ජාති  ්ගේ  කුල ශේදවලින් ශතොරව අපි එක්සත් රටක් 

ඇතුශළේ සියලුම ජන වර්ගවල දැනුම  බුද්ධිය හා ්රමය ඒක රාය  

කර ගත් සාවර්ධන ඉලක්කයකට රට ශමශහයවන්න ඕනමය කියන 

රකා ය කරමින්  ඔබතුමාට සථතුතිවන්ත ශවමින් මම නිහ  වනවා. 

 

[අ.භා.4. 1] 
 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ேொண்புேிகு இஷொக் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අද ිධවාදයට ගන්නා 

රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති පනත යටශත් නියමයන් 

සේබන්ධව කථා කරන්න අවසථථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා. 

අද සමසථත රශට්ම ්ර්ිකකශආ ශබොශහොම පසුබමමක් ඇති වුණු 

ශවලාවක ශමවැනි සාවර්ධන වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් වී තිබීම 

ශබොශහොම සතුටට කාරණයක්. කවුන් ශමොනවා කි වත්  

්ඩුක්ශ  සිටින 00  ශදනාම රශට් ඉදිරි දැක්ම ගැන හිතන්ශන් 

නැතිව තමන්ශේ වාසිය තකා කටුතතු කරන බවි  ඒ කථා කරන 

ශද්වලින් අපට දකින්නට තිශබන්ශන්. පැවති රජය ශහෝ දැනට 

පවතින රජය ශහෝ රශට් ්ර්ිකකය ශවනුශවන් යේ කිසි වැඩ 

පිළිශවළක් ඉදිරිපත් කළාම අපි සියලුම ශදනා ඒකට සහශයෝගය 

ශදන්න ඕනම. එශහම නැතිව  ''ඒශක් අක් පාක් තිශබනවා  ශේශක් 

අක් පාක් තිශබනවා  ශේක හරි නැහැ'' කියමින් කථා කර කර 

හිටිශයොත්  ශද් පාලකයා හරහා අශප් රශට් ඉන්න ්දරණීය 

ජනතාව හැම දාම හිඟන්ශනෝ ිධධියට තමි  පත් ශවන්ශන්. ඒ ගැන 

අහන්න ශදයක් නැහැ.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අපි අද ශලෝකශආ දිුතණු වුණු 

රටවල් ගැන කථා කරනවා; සිාගප්පූන්ව ගැන අපි කථා කරනවා. 

ඒ රශට් හිටපු අගමැති ලී ක්වාන් යූ මැතිතුමාට පාර්ලිශේන්තුශ  

පක්ෂ  ිධපක්ෂ හැම ශකශනක්ම උද  කරපු නිසා තමි  අද 

ශලෝකශආම පිළිගන්නට පුළුවන් ිධධියට  ඒ රට  දිුතණු තත්ත්වයක 

තිශබන්ශන්.  

ඒ වාශේම මැශල්සියාව ගැන අපි කථා කරනවා. මැශල්සියාශ  

නිදහශසන් පසථශසේ එකම ්ඩුක් පක්ෂය තමි  ඒ රට පාලනය 

කශළේ. ඒ ඉන්න සියලුම මැති-ඇමතිවන් ඒ රශට් ජනතාව ිධසින් 

පත් කරනු ලැබුශ  රශට් ්ර්ිකකය ඉදිරියට ශගන යන්න ඕනමය 

කියලාි . ඒ නිසාම ඒ මැති-ඇමතිවන්  ්ර්ිකක ව ශයන් 

ශලෝකශආ ඉහළම රටක් ිධධියට සැලකිය හැකි ්කාරයට එරට 

පත් කළ ුතතුය කියා රජයට ිධ ථවාසශයන් වැඩ කටුතතු කළා. 

මමතකදී ඒ රශට් හිටපු අගමැතිතුමාශේ ිධනය වැඩ පිළිශවළ රටට 

ඔබින්ශන් නැහැ කියලා  ශලෝකශආම වයසථගතම නායකයා වූ 

මහතිර් ශමොශහොමඩ් මැතිතුමා මැතිවරණශයන් නැවත වතාවක් 

දිනවලා ්ර්ිකකය ඉදිරියට ශගන යන්නට හැකි වැඩ පිළිශවළක් 

හදා ශගන යන බව අපට දකින්න ලැබුණා. ඒ වාශේම දකුණු  

අරිකානු ශනල්සන් මැන්ශඩලා ගැන අපි කථා කරනවා.   දකුණු 

අරිකාශ   ජනතාව සුද්දන්ට යටත් ශවලා  තමන්ශේ ජීිධත ිධතරක් 

ශනොශවි  ්ර්ිකකය යනාදී සියල්ලම නැති කරලා තිබුණත්  

නිදහස ලැබුණාට පසථශසේ  සාර්ථකව ්ර්ිකකය ඉදිරියට ශගන ගිය 

හැටි අපි බලා ශගන හිටියා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ශමතැනදී අපට එක් ශදයක් 

දකින්න තිශබනවා. ඒ තමි   ශලෝකශආ දිුතණු වුණු ඒ සමම 

රටක්ම එකිශනකාට අත දිගු කරමින් රශට් ්ර්ිකකය ිධනා  

ශනොකර  අශනක් රටවල් එක්ක සාම ගිිධසුේ  ශවශළඳ ගිිධසුේ  

ඇති කරශගන ඒ හරහා දිුතණු වී තිශබන බව. 

එකම රටකටවත් තනිව දිුතණු ශවන්න  ක්තියක් නැහැ. අද 

වන ිධට ශලෝකශආ දිුතණුවට පත්ශවලා තිශබන රටවල් තමි  

China, Singapore. අපි ළඟදී සිාගප්පූන්වත් එක්ක ගිිධසුමක් 

අත්සන් කරලා තිශබනවා. එම ගිිධසුශේ වැරදි තිබුණා නේ, 

නිවැරදි කරලා ඉදිරියට අරශගන යන්න ඕනම. ඒක රජශආ 

ුතතුකමක්. ඒ වාශේම ිධපක්ෂශආ ඉන්න අයත් ඒකට ඇඟිල්ල දික් 

කර කර අපහාස කර කර ඉන්න එශක් ශත්න්මක් නැහැ. ඒක ශේ 

රශට් ඉන්න ්දරණීය ජනතාවට කරන ුතතුකමක් ශනොශවි . 

ශේක වැරදිි , ශේක නිවැරදි කරන්න, ශේක හරිගසථසන්න, ශේක 

ශවන්න ඕනම ශමශහමි  කියලා නිවැරදි කශළොත් ිධතරි  අපට 

රටක් ිධධියට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වන්ශන්. එශහම නැති 

වුශණොත් අපි  ශමොන කි වාන් ගැහුවත්, කවුන් බලයට පත් කළත් 

වැඩක් වන්ශන් නැහැ.  අශප් පාර්ලිශේන්තුශ  ඉන්න 00  ශදනාම 

එකතු ශවලා, එදා සිාගප්පූන්ශ , මැශල්සියාශ , දකුණු අරිකාශ   

නායකයන් කටුතතු කළ ිධධියට කටුතතු කිරීමට ශේ රට පාලනය 

කරන නායකයාට අවසථථාව දුන්ශන් නැත්නේ, තව අවුන්දු 

කිහිපයකින් ශේ රශට් ඉන්න ජනතාවට අපි ඉතිරි කරලා යන්ශන් 

ශසෝමාලියාව, ටැන්සානියාව වාශේ රටක් කියලා මා ඇතුළු ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ  සිටින සියලු ශදනාම හිතන්න ඕනම. ශේ රශට් 

ඉන්න ශකෝටි ශදකහමාරක ජනතාව ඡන්දය දීලා අපව පත් කශළේ 

මහා ිධ ාල ිධ ථවාසයකින් ුතතුවි .  ශේ රට ඉදිරියට ගමන් කරලා, 

ශලෝකශආ දිුතණු රටවල් වන සිාගප්පූන්ව ිධධියට, මැශල්සියාව 

ිධධියට දිුතණුව කරා ශගනයන්න පුළුවන් කියලා හිතලා තමි  අපි 

දිහා බලලා ඡන්දය දුන්ශන්. නමුත් ඒ ඡන්ද ටික අරශගන අපි 

ශමොනවාද කරන්ශන්? අපි එකාට එකා ර ථන ඇති කරශගන 

්ර්ිකකය ිධනා  කරන එකි  අද අපට දකින්න පුළුවන් වන්ශන්.  

අතිගන් ජනාධිපතිතුමනි, ගන් අගමැතිතුමනි, ගන් කැබිනට් 

ඇමතිවන්නි, 2015 මහ මැතිවරණශආදී ිධශ ේෂ ිධධියට ශේ රජය 

පත් කශළේ ශේ රශට් සමඟිය, සාමය ඇති කර ජාතිවාදී, ්ගේවාදී, 

අන්තවාදී නැති සමසථත ශලෝකය පිළිගත් රටක් ිධධියට ඉදිරියට 

අරශගන යන්න ඕනම කියලාි . ශමතැනදි තවත් ර ථනයක් 

තිශබනවා. පසුගිය අවුන්දු ශදක, තුන තුළදී ්ර්ිකක ර ථනයක් ඇති 

ශවන්න පළමුශවනි ශහේතුව තමි  පසුගිය රජය ජාතිවාදී, 

්ගේවාදී, අන්තවාදී ිධධියට ර ථන ඇති කිරීම. ඒ නිසා තමි  ඒ 

රජය  අන්ත පරාජයකට පත් කරලා නැවත වතාවක් 018  

වසශර්දී ගන් වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමාශේ සහ ගන් රනිල් 

ිධරමසිාහ මැතිතුමාශේ නායකත්වය යටශත් සිාගප්පූන්ව ිධධියට, 

මැශල්සියාව වාශේ අශප් රටත් දිුතණු කරන්න අශප්ම රජයක් පත් 

කශළේ. අශප් රශට් සිටින ජාතිවාදීන් සියලු ශදනාම තුරන් කරලා 

්ර්ිකක ව ශයන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ිධධියටි  රශට් ඉන්න 

ශකෝටි ශදකහමාරක ්දරණීය ජනතාව වරම දුන්ශන්. 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් 

වන්ශන් අපි නිවැරදිව ගමන් කශළොත් පමණි . එශහම නැතිව 

ශකොච්චර සාවර්ධන වැඩ පිළිශවළවල් ශගනාවත් ශේ රශට් 

ජාතිවාදයක්, ්ගේවාදයක්, අන්තවාදයක් තිශබනවා නේ, 

සමඟියක් නැත්නේ ඉදිරියට යන්න බැහැ.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේකට සේබන්ධ නැති වුණත් 
මම තව ශදයක් කියන්නේ. අශප්ම ශගොිධ මහත්වන් කන්න හතරක් 
ශගොිධතැන් කටුතතු කරන්න  බැරිව පීඩනයට පත් ශවලා සිටින 
ුතගයක් තමි  ශේ. මම ළඟදී රාජාාගන ශආ මළශගවල් තුනකට 
ගියා. ඒ මළශගවල් තුශන්දීම ජනතාව කි ශ , "අශප් මන්ත්රීතුමනි, 
වපුරලා මාසයක් ඉවරි . පසුගිය කාලශආ න්පියල් 3 11ට 
ශපොශහොර තිබුණා. සල්ලිත් තිබුණා. ඊට පසුව ශපොශහොර නැති 
වුණා. අපි අ ලුශතන් ඇමති ශකශනක් පත් කළා. ශමදා හරි 
ශපොශහොර හරියට ලැශබි  කියලා හිතුවා. නමුත්, මාසයයක් 
ගිහිල්ලාත් තවම ශපොශහොර ලැබුශඩු නැහැ." කියලා. දැන් 
ශපොශහොර මිටියක් න්පියල් 8 11ට අක් කරලා තිශබනවා. 
සහනාධාරයක් ිධධියට ශපොශහොර මිටියක් න්පියල්  11ට අක් 
කරලා තිශබනවා. නමුත්, ශගොිධ මහතුන්ට තවම ශපොශහොර 
ලබාදීලා නැහැ. නිලධාරි මහත්වන්න්ශගන් අහනශකොට 
කියනවාලු, "ලබන මාසශආ 4වන දා එන්න" කියලා. අශන්! 
ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, දැන් මාසයක් ඉවරි . 

ලබන මාසය වනශකොට මාස ශදකක් ඉවරි . කපන්න 
ශවන්ශන් ශබොල් වී ශගොයම තමි . වී ශගොයම කපන්න බැහැ. 
ශබොල් වී ශගොයම තමි  කපන්න ශවන්ශන්. ඒ නිසා ගන් 
ජනාධිපතිතුමාශගන්, ගන් අගමැතිතුමාශගන් සහ කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුමාශගන් මා ශේ අවසථථාශ දී ශගෞරවනීය ඉල්ලීමක් 
කරනවා. හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට ඒ වැඩ පිළිශවල කරන්න 
බැරි වුණා. ගන් මහින්ද අමරවීර මැතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ වැඩ 
පිළිශවල හරියට කරි  කියලා තමි  ඔබතුමාව කෘෂිකර්ම ඇමති 
හැටියට පත් කශළේ. නමුත් ඔබතුමාටත් ඒ වැඩ පිළිශවල තවම 
කරන්න බැරිශවලා තිශබනවා. මම දුකින් තමි  අද කථා 
කරන්ශන්. අනුරාධපුර දිසථ්රික්කශආ මශේ ්දරණීය ජනතාවට 
ිධතරක් ශනොශවි , ලාකාශ  සිටින ශගොිධ මහත්වන්න්ට තවම 
න්පියල් 8,500ටවත් ශපොශහොර ලබා ශදන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. 
ඒ නිසා ගන් ඇමතිතුමාශගන්  මා ශගෞරවනීය ඉල්ලිමක් කරනවා.  

අශප් රට කෘෂිකාර්මික රටක්. ශේ රට කෘෂිකර්මශයන් ඉදිරියට 
ශගන යන්න නේ ඒ ශවනුශවන් අව ය ශද්වල් කරන්න ඕනම. 
නමට ිධතරක් කෘෂිකාර්මික රටක් කියලා වැඩක් නැහැ. රශට් 
සාවර්ධනයක් කරනවා කියලා සිාගප්පූන්වත් එක්ක ගිිධසුේ ගහලා 
හරි යන්ශන්ත් නැහැ. අශප් රශට් ශගොිධ මහත්වන්න්ට අතයව ය 
ශද් තමි  ශපොශහොර. ශපොශහොර නැත්නේ ශගොිධ මහත්වන් 
ශගොිධතැන් කටුතතු කරන්ශන් ශකොශහොමද? ශගොිධ ජනතාවට 
අව ය ශද්වල් ඉක්මනින් ලබා ශදන්න කටුතතු කරන්න කියලා මා 
කන්ණාශවන් ඉල්ලනවා. ශේ අවසථථාශ දී මම ශදමළ 
භාෂාශවනුත් වචන සථවල්පයක් කථා කරන්න කැමැතිි . 

நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அநுரொதபுரம் ேொவட்டத் 

திலுள்ள ரொஜொங்கமனயில் வொழ்கின்ற விவெொயிகள் விவெொய 

நடவடிக்மககமள ஆரம்பித்து தற்தபொழுது ஒரு ேொதேொகி 

விட்டது. ஆனொல், இன்னமும் அவர்களுக்குொிய ශපොශහොර  
வழங்கப்படவில்மல. කෘෂිකර්ම පර්ශආෂණ හා නිෂථපාදන 

සහකාර නිලධාරි யிடம் மகட்டொல், “வருகின்ற ேொதம் 

வொருங்கள், 500 ரூபொய்க்கு ශපොශහොර தருகின்மறொம்” என்று 

கூறுகின்றொர். அண்மேயில் ரொஜொங்கமனப் பகுதியிமல மூன்று 

ேரை வீடுகளுக்குச் தென்றிருந்மதன். அந்மநரத்தில், 

அங்கிருந்த கமடகளுக்குச் தென்று ශපොශහොර இருக்கின்றதொ 

என்று பொர்த்மதன்.  500 ரூபொய்க்கு அல்ல, 1,500 ரூபொய் 

தகொடுத்தொலும் அங்கு வொங்குவதற்கு எந்தக் கமடயிலும் 

ශපොශහොර இருக்கவில்மல.   

மேதகு ஜனொதிபதி அவர்கமள! தகௌரவ பிரதேர் 

அவர்கமள! தகௌரவ கேத்ததொழில் அமேச்ெர் அவர்கமள! 

இன்று அநுரொதபுரம் ேொவட்டத்திலுள்ள விவெொயிகள் 4 

மபொகங்களும் விவெொயம் தெய்ய முடியொேல் பொொிய 

தநருக்கடிக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறொர்கள். எனமவ, 

அவர்களுக்குொிய ேொனியத்மத வழங்குங்கள்! தென்ற  2 1/2 

வருட கொலத்திமல ශපොශහොර தகொடுக்கொமேயொல் விவெொயிகள் 

'தபொள்'ஐத்தொன் வீட்டுக்குக் தகொண்டுவந்தொர்கள். இம் 

முமறயும் அதுமபொன்றுதொன் நடக்கும். ஆதலொல், மேதகு 

ஜனொதிபதி அவர்களும் தகௌரவ பிரதேர் அவர்களும் தகௌரவ 

கேத்ததொழில் அமேச்ெர் அவர்களும் இதற்குொிய நடவடிக் 

மகமய உடனடியொக எடுக்க மவண்டும். இல்லொவிட்டொல், 

இந்த நொட்டிமல ேீண்டும் ஒரு தபொருளொதொரப் பின்னமடவு 

ஏற்படும் என்பதில் எந்தவிதேொன ெந்மதகமும் இல்மல.  

இன்று இந்த நொட்டில் அபிவிருத்தி ஏற்படுத்தப்பட 

மவண்டுதேன்று ெிங்கப்பூமரொடு இமைந்து ஓர் ஒப்பந்தம் 

தெய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனொல், இந்த நொட்டிமல விவெொயி 

களுக்கு ேிக முக்கியத்துவேொன - அடிப்பமடத் மதமவயொன 

ශපොශහොර மவ வழங்கொவிட்டொல் இந்த ஒப்பந்தம் ஒருமபொதும் 

ெொிவரொது! அதனொல் விவெொயிகளுக்கு உடனடியொக ශපොශහොර 

மவ வழங்க மவண்டும். அதுேட்டுேல்ல, இனவொதம், 

ேதவொதம், குலவொதம் அற்ற ொீதியில் ெிங்கப்பூர், ேமலெியொ 

மபொன்று இந்த நொட்மட ஓர் ஒழுங்கொன அமேப்புக்குக் 

தகொண்டுவந்தொல் ேொத்திரம்தொன் நொட்டிமல அபிவிருத்திமய 

ஏற்படுத்த முடியும். இந்த நொட்மடச் ெிங்கப்பூர், ேமலெியொ 

மபொன்று ஆக்கமவண்டுதேன்பதுதொன் தகௌரவ பிரதேருமடய 

ஆவல்! ெிங்கப்பூர் ேக்கள் தங்களுமடய நொடு இலங்மக 

மபொன்று வரமவண்டுதேன்று அன்று எதிர்பொர்த்தொர்கள். 

ஆனொல், இன்று தகௌரவ பிரதேர் அவர்களும்  எங்கள் நொட்டு 

ேக்களும் ெிங்கப்பூர் மபொன்று இலங்மக உருவொக்கப்பட 

மவண்டுதேன்று எதிர்பொர்த்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இப்படி 

யொன ஏற்பொடுகமளச் தெய்தொல் ேட்டுமே, அந்த ஆவல் 

நிமறமவறும் என்று தெொல்லி, வொய்ப்பளித்த தகௌரவ 

தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி,  

விமடதபறுகின்மறன். வஸ்ஸலொம்.  

 

 

[අ.භා.  .13] 
 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාතයන්තර ශවශළඳ අමාතයාා ය ිධසින් ඉදිරිපත් කර තිශබන 

නියමයන් සේබන්ධශයන් ිධවාද කරන අද දවශසේ ඒ 

සේබන්ධශයන් කථා කරන්න මටත් අවසථථාවක් ලැබීම ගැන මම 

ිධශ ේෂශයන්ම සන්ශතෝෂ වනවා. ශේ ිධවාදශආදී මම කන්ණු 

කීපයක් මතු කරන්න බලාශපොශරොත්තු වනවා. ිධශ ේෂශයන්ම 

සිාගප්පූන්ව සමඟ ඇති කරශගන තිශබන නිදහසථ භාඩුඩ හා ශසේවා 

ශවශළඳ ගිිධසුම පිළිබඳව මම කථා කරන්න කැමතිි . ශමය 

කැබිනට් මඩුඩලය අනුමත කරලා නැහැ කියලා පාර්ලිශේන්තුශ  

ිධ ාල කතිකාවතක් ඇති වුණා. හැබැි   කැබිනට් මඩුඩලය ශේ 

ගිිධසුම අනුමත කළා. ශේ ගැන ඒ තරේ කථා කරන්න අව ය 

වාතාවරණයක් අපිට සකසථ ශවලා තිබුශඩු නැහැ. ශමොකද  

පළමුවැනි වතාවට ඉදිරිපත් ශවලා ශදවැනි දවශසේ තමි  ශමය 

සාකච්ඡා කශළේ. අපි ඒ සාකච්ඡාශ දී කන්ණු කීපයක් මතු කළා. 

අශප් ගන් අමාතයවන්න් කීප ශදශනකු ශේ සේබන්ධව අදහසථ මතු 

කළා. අපිත් ශේ සේබන්ධව ිධිධධ කාරණා ගණනාවක් මතු කළා. 

ඒ අවසථථාශ දී අපිට ිධ ාල ව ශයන් සාකච්ඡා කරන්න බැරි 

වුණත් මලික් සමරිධරම මැතිතුමා අපිට කි ශ  ශමය ඉතාම 

ඉක්මනින් අත්සන් කළ ුතතු කාරණයක් බැිධන් ශේකට අනුමැතිය 

ලබා ශදන්න කියලාි . හැබැි   ඒ අනුමැතිය ලබා දීශේදී කන්ණු 

තුනක් ගැන කැබිනට් මඩුඩලය සාකච්ඡා කළා. එක් කාරණයක් 

475 476 

[ගන්  ඉෂාක් රහුමාන්  මහතා] 



2018  මැි   00 

තමි   නීතිපති ශදපාර්තශේන්තුව  නීතිපතිතුමාශේ අදහසථ  

ශයෝජනා සැලකිල්ලට භාජනය කරලා  එතුමා දීලා තිශබන 

නිර්ශද්  අනිවාර්යශයන් ශේ ගිිධසුමට අනුගත වීශේදී  -ක්රියාත්මක 

කිරීශේදී- වැදගත් ශකොට සලකලා  ඒවා එයට ඇතුළත් කරන්න 

කියන කාරණය. ශදවනුව ශද්ය ය කර්මාන්ත සහ ශද්ය ය ශසේවාවන් 

-services- පිළිබඳව ඇතිශවලා තිශබන තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට 

භාජනය කරන්න කියන කාරණය. එහිදී අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව 

කි වා  ශද්ය ය කර්මාන්තවලට සහ ශද්ය ය ශසේවාවන්වලට නරක 

ශලස බලපාන කාරණා -adverse effects-  සේබන්ධශයන් 

ගිිධසුේගත වීශේදී ර ථන තිශබනවා නේ ඒවා වැළැක්වීම සඳහා 

කන්ණාකරලා පියවර ගන්න කියන කාරණය.  

ඊළඟට  adverse effects නැති වන ිධධියට  නැත්නේ 

තර්ජනාත්මක ිධධියට ලාකාවට බලපාන කාරණා සේබන්ධශයන්  

-ර ථන තිශබන ඒවා සේබන්ධව- කැබිනට් මඩුඩලය ිධධියට 

සාකච්ඡා කරලා  යේ නිර්ශද්  ඉදිරිපත් කරන්න නැවත අපිට ඉඩ 

ශදන්න කියන කාරණය පිළිබඳවත් කි වා. 

ඒවාට යටත්ව අතිගන් ජනාධිපතිතුමා ිධශ ේෂශයන්ම කි වා  

්රක්ෂාව පිළිබඳව තිශබන කන්ණු සේබන්ධව එතුමා දැඩි 

අවධානයක් ශයොමු කරනවා  ඒ සේබන්ධව යේ ක්රියා මාර්ගයක් 

ගන්න කියලා. පැහැදිලිව ශේ කාරණාවලට යටත්ව තමි  ශේ 

ගිිධසුම අත්සන් කශළේ. ශමය අපි සිාගප්පූන්ව සමඟ අත්සන් කරපු 

පළමු ශවශළඳ ගිිධසුම.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ලාකාශ  ිධ ාල ර ථනයක් 

තිශබනවා. ඒ තමි   ශවශළඳ ගිිධසුේ පිළිබඳව අපට කිසිම 

රමශ දයක් නැතිකම. ලාකා ඉතිහාසශආ ශේ වන තුන් ශවශළඳ 

ගිිධසුේ අත්සන් කිරීශේ කිසිම රමශ දයක්  ජාතික රතිපත්තියක් 

අපට තිබුශඩු නැහැ. අපි ඉන්දියාව එක්ක ශවශළඳ ගිිධසුමක් 

අත්සන් කළා. ඒ ශවශළඳ ගිිධසුම අපට අවාසිි . ඒ ගිිධසුශමන් 

රටට ශබොශහෝ අවාසි අත් වුණු බව අපි දැක්කා. හැබැි   ඒ ශවශළඳ 

ගිිධසුම පිළිබඳව අපට ්පහු කථා කරලා ශවනසථ කරන්න බැරි 

තැනකට තල්ලු ශවලා තිශබනවා. ඒ වැරැද්ද තිශයද්දි  අපි නැවත 

ඉන්දියාව එක්ක ETCA  ගිිධසුම අත්සන් කරන්න යනවා. නිදහස 

ලබා ගත්ත දවශසේ ඉඳලා ශේ වන තුන් ශවශළඳ ගිිධසුේ සේබන්ධව 

අපට ජාතික රතිපත්තියක් තිබුශඩු නැහැ. අපි රශට් අනාගතය 

ගැන හිතනවා නේ   පළමුව කළ ුතත්ශත් අදාළ අමාතයාා ය මඟින් 

අශප් ජාතයන්තර ශවශළඳ රතිපත්තිය ශමොකක්ද කියලා වැඩ 

පිළිශවළක් සකසථ කිරීමි . එය ශවශළඳ ගිිධසුේ අත්සන් කිරීශේදී 

ඉතා වැදගත් වනවා. මම එය කියන්ශන්  ශේ ්ඩුක්වට පමණක් 

ශනොශවි . රශට් ඊළඟට බලයට එන සියලු ්ඩුක්වලට ශමය 

බලපානවා.  

ශදවැනි කාරණය ශමයි . මීට ශපර අපි අත්සන් කරපු ශවශළඳ 

ගිිධසුේ ගැන ශේ වන තුන් කිසිම  කයතා අධයයනයක්  කරලා 

නැහැ. ඒ ගිිධසුේ අපි ඔශහේ අත්සන් කළා. සමහර ඒවා අපට 

අවාසිි . ඒත්  අපි සද්ද නැතුව නිකේ ඉන්නවා. ඊළඟට  තව 

ගිිධසුමක් අත්සන් කරනවා. එහි වාසි අවාසි ගැනත් අපි කල්පනා 

කරන්ශන් නැහැ. ඉතිහාසශආ අත්සන් කරපු ගිිධසුේවල තිබුණු 

ශහොඳ ශමොනවාද නරක ශමොනවාද කියලා අපි කල්පනා කරන්ශන් 

නැහැ. දැන් ශමතැන ඇමතිතුමාත්  රාජය ඇමතිතුමාත් නැති වුණත් 

මම කියන්න ඕනම  කන්ණාකරලා ශේ අදහසථ ගැන කල්පනා 

කරලා අනාගතශආදී ශවශළඳ ගිිධසුේ සේබන්ධව කටුතතු කරන්න 

කියලා.  

ඊළඟ කාරණය තමි   රැකී රක්ෂා ක්ශෂේත්ර ්රක්ෂණ 

රමශ දයක් තිබිය ුතතු වීම. අශප් සමහර රැකියා තිශබනවා. ඒ     

අවසථථා තිශබන්ශන් අශප් රශට් ්රමිකයන්ට ිධතරි . හැබැි   දැන් 

අපි ජාතයන්තර ශවශළඳ ගිිධසුේ හරහා ඒ  අවසථථාත් ිධශද්  

්රමිකයන්ට ලබා ශදන තත්ත්වයක් ඇති කරනවා නේ  ිධශද්  

ශවශළඳ ගිිධසුේ අත්සන් කිරීශේ රශට් ූලලික නයාය බවට පත් 

ශවන්ශන් ඒකද කියලා මම තමුන්නාන්ශසේලාශගන් අහන්න 

කැමැතිි . අපි ිධශද්  වෘත්තිකයන්ට  ්රමිකයන්ට ිධවෘත කළ ුතතු 

ශසේවා ශමන්ම ිධවෘත ශනොකළ ුතතු ශසේවා තිශබනවා. ඒ 

ශමොනවාද? අපි ිධවෘත කළ ුතතු  රටට වැදගත්වන ශසේවා 

ශමොනවාද? අශප් ්රමිකයන් ඉන්න  අශප් වෘත්තිකයන් ඉන්න  

රටට වැදගත්වන  ිධවෘත ශනොකළ ුතතු ශසේවා ශමොනවාද? අපි ඒ 

සේබන්ධව ශේ වන තුන් කිසිම අධයයනයක් කරලා නැහැ. ඒ 

නිසා ශමය අද ඉතා දැවැන්ත ර ථනයක් බවට පත් ශවලා 

තිශබනවා. අද අශප් රශට් ඉන්න වෘත්තිකයන් සියල්ලම එකතු 

ශවලා වෘත්තිකයන්ශේ ජාතික ශපරමුණක් හදන තැනකට ශේ 

්ඩුක්ව යටශත් පත් වුණා. ශමොකක්ද ඒකට ශහේතුව? ඒ 

වෘත්තිකයන් ිධ ථවාස කරනවා ඔවුන්ශේ වෘත්තිය ්රක්ෂා 

කරන්න ්ඩුක්වක් ිධධියට ශේ අය කටුතතු කරන්ශන් නැහැ  

රටක් ිධධියට කටුතතු කරන්ශන් නැහැ කියලා. අශප් රට ශවනත් 

රටක් එක්ක ගිිධසුේ අත්සන් කරන්න ශපර  වෘත්තීයශ දීන්ශේ 

අදහසථ  ගන්ශන් නැතුව එක එක ඇමතිවන් අත්තශනෝමතික ශලස  

කටුතතු කිරීම තුළ ශේ රශට් වෘත්තිකයන් ශලොකු අසහනයකට 

පත් ශවමින් සිටිනවා. තම වෘත්තිය ්රක්ෂා කර ගැනීම 

ශවනුශවන් ශේ ්ඩුක්ව යටශත් පළමු වතාවට වෘත්තිකයන්ශේ 

ජාතික ශපරමුණක් හදන්න ඔවුන්ට සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. අපට 

ඒ ගැන කනගාටුි .  ්ඩුක්වක් තම රශට් වෘත්තිකයන් රකින්ශන් 

නැත්නේ  ඒ වෘත්තිකයන්ට සිද්ධ ශවලා තිශබනවා  වෘත්තිය රැක 

ගැනීම ශවනුශවන් උද්ශඝෝෂණ කරන්න  ශපළපාළි යන්න අව ය 

ඒ වැඩ පිළිශවළට  ක්තිය ශදන්න ශපරමුණු හදා ගන්න.  

පසුගිය දිනවල වවදයවන්න්ශේ සාගමය වැඩ වර්ජනයක් 

කළා. ඒ වැඩ වර්ජනය නිසා ශේ රශට් අහිාසක  දුප්පත් මිනිසුන්ට 

අමාන්ි . ශේ රශට් අහිාසක  දුප්පත් මිනිසථසු ශබශහත් ටික ගන්න 

ගියාම ශරෝහශල් ශදොසථතර මහත්මයා නැහැ; ිධශ ේෂඥ 

වවදයවරයා නැහැ. 

ඔවුන් තමන්ශේ වෘත්තීය ක්රියා මාර්ග ශගන තිශබනවා. 

්ඩුක්ව නිසා ඒ වෘත්තිකයන්ට ශේ රශට් අහිාසක  දුප්පත් 

ජනතාව ශවනුශවන් කරන්න ශදයක් නැහැ.   වෘත්තිය ශ.රා 

ගැනීම සඳහා  ඔවුන්ට වැඩ වර්ජනයක් කරන්න සිද්ධ වුණා. 

ශමයට වග කියන්න ඕනම කවුද? ්ඩුක්වක් ිධධියට ඔවුන්ශේ 

අදහසථ ටික අහලා  ඒවාට ශහොඳින් ඇහුේ කන් දීලා  ඔවුන්ශේ 

වෘත්තීය ිධනා  ශනොවන ිධධියට කටුතතු කළා නේ අද ශේ ර ථනය 

ඇති වන්ශන් නැහැ. අනික් පැත්ශතන්  ශේ ගත්ත වෘත්තීය 

ක්රියාදාමය වැරැදිි  කියා ්ඩුක්ව එක එක අය ලවා කථා 

කරවනවා. ඒ නිසා  වෘත්තිකයන් ්රක්ෂා කිරීම සඳහා ්ඩුක්ව 

ගන්නා වූ ක්රියා මාර්ග ගැන ශේ රශට් වෘත්තිකයන්ට පැහැදිලි 

ර ථනයක් තිශබනවාය කියන එක මා කියන්න කැමැතිි .  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි   ශේ ශවශළඳ ගිිධසුම නිසා 

අපට ිධ ාල අවාසි ගණනාවක් සිද්ධ ශවමින් තිශබනවා. ශේ 

ගිිධසුශේ 9වන ශේදය  අනුව  ශ්රී ලාකාශ  වෘත්තිකයන්ශේ 

සුරක්ෂිතභාවය ්රක්ෂා කරන්න කටුතතු කරලා නැහැ. හැබැි   

සිාගප්පූන්ව ඔවුන්ශේ වෘත්තිකයන්ශේ රැකියා සුරක්ෂිතභාවය හා 

නියාමනය සඳහා දැනටමත් රමශ දයක් සකසථ කරලාි  

තිශබන්ශන්. ලාකාශ  එවැනි ක්රියා මාර්ගයක් නැති වීම තුළ 

වෘත්තීයශ දින්  තාක්ෂණිකශ දින් ඇතුළු පුහුණු නුපුහුණු ඕනමම 

්රමිකයකුට ශ්රී ලාකාශ  ශදොරටු ිධවෘත කරන්න අද කටුතතු කරලා 

තිශබනවා. ශේ තුළින් ර ථන ගණනාවක් ඇති ශවලා තිශබනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ශේ සේබන්ධශයන් ඇහුවාම 

අශප් හර්ෂ ද සිල්වා රාජය ඇමතිතුමා කි වා  ශමහි Mode 4  

වහලාි  තිශබන්ශන් කියලා. Mode 4 වහලා තිබුණාට  Mode 3  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඇරලාි  තිශබන්ශන්. ගිිධසුශේ උපශල්නශආ  9018   9013  

 9014   901  යටශත් manpower companiesවලට පවා 

ලාකාවට ඇිධල්ලා  ලාකාවට අව ය කරන ්රමිකයන් පිරිස  

ශලෝකශආ ඕනමම රටකින් ශගන්වා ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් 

සකසථ කරලා තිශබනවාය කියන එක මා පැහැදිලිව කියන්න 

කැමැතිි .  

ඒ ිධතරක් ශනොශවි . WTO වැඩ පිළිශවළ ය ටශත් Domestic 

Regulations හදන්න දැන් අපට අි තිවාසිකමක් නැහැ. ඒ නිසා 

අපි දැන් ිධ ාල අර්බුදයකට ලක්ශවලා තිශබනවා. සිාගප්පූන්ශ  

ඉන්න ඕනමම ශකනකුට ලාකාවට ඇිධල්ලා ලාකාශ  වෘත්තියක් -

රැකියාවක්- කිරීශේ අවසථථාව ශේ ගිිධසුම හරහා සථථාපිතශවලා 

තිශබනවා. අපි ජනවාරි 8) වන දා කැබිනට් මඩුඩලය අත්සන් 

කළ adverse effects, එශහම නැත්නේ ඉතාම භයානක රතිඵල 

ශදන  ශවශළඳාම සඳහා සහ වෘත්තිකයන් සඳහා වන ර ථනය 

ිධසඳන්න අව ය කටුතතු  ශේ ගිිධසුම තුළින් ඉටු වී  තිශබනවාද 

කියලා මා අහන්න කැමැතිි .  

ඒ ිධතරක් ශනොශවි . ශේ ගිිධසුමට ිධන්ද්ධව 

ශ්රේෂථඨාධිකරණශආ නක් ගණනාවක් -නක් 9ක්- පවරා තිශබනවා. 

ශේ රශට් වෘත්තිකයන් කියනවා  "ශවන කරන්න ශදයක් නැහැ  

අක්ම තරමින් ශ්රේෂථඨාධිකරණශයන් ශහෝ ශේ ර ථනය ශ.රා 

ශදන්න"ි  කියලා. මලික් සමරිධරම ඇමතිතුමාශගන් ඇහුවාම  

එතුමා කි වා  "නැහැ  කිසි ර ථනයක් නැහැ. අපට ඒ 

සේබන්ධශයන් කථා කරන්න පුළුවන්" කියලා. ගිිධසුම 

සේබන්ධශයන් කථාකරන්න පුළුවන්. හැබැි   ගිිධසුම ශවනසථ 

කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ගිිධසුම ගැන කථා කරන්න පුළුවන්; 

සාකච්ඡා පවත්වන්න පුළුවන්. සාකච්ඡා පැවැත්වූවාට  ශේ 

ගිිධසුශේ Chapter 17 - Article 17.12 හි ශබොශහොම පැහැදිලිව 

තිශබනවා  "ශේ ගිිධසුම indefinite" කියලා. "Indefinite" කියන 

එශකන් අදහසථ කරන්ශන් ශමොකක්ද? ඒශකන් කියන්ශන් ශමය 

සදාකාලික ගිිධසුමක් කියන එකි . ලාකාශ  ්ඩුක්රම 

වයවසථථාවත් සදාකාලික නැහැ. ලාකාශ  ්ඩුක්රම වයවසථථාව 

ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශවනසථ කරන්න පුළුවන්. හැබැි  ලාකාවත්  

සිාගප්පූන්වත් අතර ඇති කරගත්ත ශේ ගිිධසුම කවදාවත් ශවනසථ 

කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කරලා ඉවරි . ශේ ගිිධසුම 

සේබන්ධශයන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හැබැි  ශේ ගිිධසුශමන් 

ඉවත් ශවන්න  එළියට යන්න පුළුවන්  Exit Clause එකක් නැහැ; 

Termination Clause එකක් නැහැ. හැබැි  ගිිධසුම ගැන සාකච්ඡා 

කරන්න පුළුවන්. ගන් අග්රාමාතයතුමා ඒ සේබන්ධශයන් කි වාලු.  

එතුමා ඇිධල්ලා කි වාලු  " We can discuss."  කියලා. අපිත් 

දන්නවා  ඒ ගැන කථා කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැි  ර ථනය 

තිශබන්ශන් ඒක ශනොශවි . ඒ ගැන කථා කරලා  අශප් අදහසථ 

අනුව අපට ශේ ගිිධසුම ශවනසථ කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ.  අපට 

ගිිධසුම ශවනසථ කරන්න බැහැ  ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

ඒකි  ශමතැන තිශබන රධාන අර්බුදය. ඒ නිසා ශේ සිාගප්පූන් 

ගිිධසුම සදාකාලික ගිිධසුමක් බවට පත් වනවා ිධතරක් ශනොශවි   

රටට අව ය කරන අවසථථාවලදී අපට ශමි න් ඉවත් ශවන්න 

අි තියකුත් නැහැ  සමහර කාරණා තහනේ කරන්න අි තියකුත් 

නැහැ. 

අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. සාකච්ඡා කරලා බැරි තැන 

ශමොකක්ද ශවලා තිශබන්ශන්? සාකච්ඡා කරලා බැරිම තැන 

ශමොකක්ද ශවන්ශන්? ඊළඟ කාරණය අනුව අපට යන්න පුළුවන්  

arbitrationවලට. අපට arbitrationවලට යන්න පුළුවන්. හැබැි , 

arbitration තිශබන්ශන් අශප් ලාකාශ  ශනොශවි . Arbitration 

තිශබන්ශන් සිාගප්පූන්ශ . අශප් රශට් කිසිම තැනක අපි අත්සන් 

කරපු කිසිම ගිිධසුමක් නැහැ. ශේ ශවලාශ  ගන් තිලක් මාරපන 

මැතිතුමා ඉන්නවා. ලාකාශවන් පිටට ගිහිල්ලා ශේ ගිිධසුම අත්සන් 

කිරීම පිළිබඳව කථා කරන ශකොට ශමහි තිශබන සමහර කාරණා 

පිළිබඳව ඔබතුමාශේ අදහසථ එදා ඔබතුමා කි වා. හැබැි , අද 

ශේක ඇතුශළේ සිද්ධ ශවලා තිශබන කාරණය ශමොකක්ද? 

Arbitrationවලට ගිහිල්ලා අපි අන්තිමට ශකොශහේද හිරශවන්ශන්? 

අන්තිමට සිාගප්පූන්වට ගිහිල්ලා ශඩොලර් මිලියන ගනන්, බිලියන 

ගණන් දීලා තමි  අපට ශේ සේබන්ධශයන් තිශබන 

සාකච්ඡාවලට, ශ.න්ේකරණවලට යන්න සිද්ධ ශවන්ශන්. ශේ 

ගිිධසුම මලික් සමරිධරම මැතිතුමා අත්සන් කරන්න පුළුවන්, 

රනිල් ිධරමසිාහ මහත්මයා ඒකට නායකත්වය ශදන්න පුළුවන්. 

නමුත්, අර් න් මශහේන්ද්රන් මහත්මයා තමි  සිාගප්පූන්ශ  ඉඳලා 

අද ශමම ගිිධසුම ක්රියාත්මක කරන වැඩ පිළිශවළ සකසථ කරන 

පුද්ගලයා බවට පත්ශවලා තිශබන්ශන්. අර් න් මශහේන්ද්රන් 

මහත්මයා දැන් ලාකාශ  නැහැ. එතුමා උසාිධවලින් ශහොයනවා. 

හැබැි , අද අර් න් මශහේන්ද්රන් මහත්මයාට job එකක් දීලා 

තිශබනවා, සිාගප්පූන්ශ  සිට ලාකාශ  නිශයෝජිතයා ශලස ක්රියා 

කරමින් සිාගප්පූන්-ශ්රී ලාකා ශවශළඳ ගිිධසුශේ රධාන බලාධාරියා 

ිධධියට කටුතතු කිරීමට. එම job එක දීලා තිශබනවා. ශවන 

ශමොකක්වත් දීලා නැහැ.  

එදා ගන් අග්රාමාතයතුමා කි වා, "ඔහු මට ිධ ථවාසි . මම 

ඕනමම ශවලාවක ශගනැල්ලා භාර ශදන්න සූදානේ" කියලා. ගන් 

අග්රාමාතයතුමාශගන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා,  කන්ණාකරලා 

ඔහුවට ලාකාවට අරශගන එන්න.  දැන් ඔහුට ිධන්ද්ධව රතු 

වශරන්තු නිකුත් කරලා තිශබනවා; නිල් වශරන්තු නිකුත් කරලා 

තිශබනවා; ිධිධධ වර්ගශආ පාට පාට ඒවා නිකුත් කරලා තිශබනවා. 

නමුත්  තමන්ට ිධ ථවාස වූ අර් න් මශහේන්ද්රන් මහත්මයාව 

ලාකාශ  උසාිධය හමුවට පමුණුවන්න ගන් අග්රාමාතයතුමා ශේ 

වන තුන් කටුතතු කරලා තිශබනවාද, නැද්ද කියලා මම අහන්න 

කැමැතිි . කවදාද එතුමාව උසථසාශගන එන්ශන්? එතුමාව 

උසථසාශගන එන්ශන් නැහැ. දැන් සිාගප්පූන්ශ  office එකක් 

හදලා, අර් න් මශහේන්ද්රන් මහත්මයා තමි  සිාගප්පූන්- ශ්රී ලාකා 

ගිිධසුම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා, එහි රධානියා ිධධියට කටුතතු 

කරන්ශන්. ශේක තමි  අද ඇතිශවලා තිශබන තත්ත්වය. 

මම තවත් කාරණයක් කියන්න කැමැතිි . ්ඩුක්ශ  

රසේපාදන සේබන්ධශයන් ඇති උප ශල්නය අරශගන බැලුවාම, 

"This Annex is left empty intentionally." කියලා තමි  එහි 88-

බී වගන්තිශආ තිශබන්ශන්. එම පිටුව  blank.  අනාගතශආ ඒක 

හදන ිධධිය review කරලා ශපන්වන වැඩ පිළිශවළ ශේක තුළ 

නැහැ. අක්ම තරමින් review කරන ක්රියාදාමය පාර්ලිශේන්තුවට 

එන වැඩ පිළිශවළක්වත් හදලා නැහැ. ඒ නිසා ශේක නැවතත් 

review කරන්න බැරි තැනකට තල්ලු කරලාි  තිශබන්ශන් කියලා 

මම කියනවා. ඒ ිධතරක් ශනොශවි , ඒ Chapter එක අරශගන 

බලන්න. සියයට 01ක්ව තිශබන Customs Duty එක සියයට 

බින්දුව දක්වා අක් කරන්න ිධෂය භාර අමාතයවරයාශේ තනි 

මතයට පුළුවන්. ශේ ගිිධසුම ඇතුශළේ සහල්, එළවළු ්දී ඕනමම 

ශදයක්, ශේ රටට වැදගත් වන ඕනමම භාඩුඩයක්, ඕනමම 

ශවලාවක අක් ශර්ගු බද්දක් යටශත් ලාකාවට ්නයනය කරන්න 

පුළුවන්. උදාහරණයක් ිධධියට ගත්ශතොත්, ලාකාවට සහල්වල 

ර ථනයක් තිශබන ශවලාවක ඇමතිවරයාට පුළුවන් තමන්ට ඕනම 

ිධධියට ශර්ගු බද්ධ සියයට බිාදුවි  කියලා ගහලා tax එකක් නැතුව 

ශගන්වන්න.  

ඒ ිධතරක් ශනොශවි , ඕනමම භාඩුඩයක් -ලාකාශ  

නිෂථපාදනය කරන භාඩුඩයක් වුණත්- tax එක සියයට බිාදුවට අක් 

කරලා ශගන්වන්න අමාතයවරයාට පුළුවන්. ගන් මලික් සමරිධරම 

මැතිතුමා ශමතැන ශපොඩ්ඩක් ඉඳශගන ඉන්නවා නේ මම 

කැමැතිි . ශමොකද ශහේතුව, ශේක ඔබතුමා කිශය ශවොත් ශහොඳි . 

ශමහි තිශබන කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව මම කි වා. Chapter 17 
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එශක් තිශබන කාරණය ගැනත් මම කි වා. "Indefinite" කියලා  

ශබොශහොම පැහැදිලිව එහි සඳහන් කරලා තිශබනවා. කන්ණාකරලා 

Chapter 17 කියවලා බලන්න. Chapter 17 - Article 17.12  

ශබොශහොම පැහැදිලිව තිශබනවා, ශේ ගිිධසුම සදාකාලිකි  කියලා. 

ශේශකන් ඉවත් ශවන්න කිසිම රමයක් නැහැ. 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් මන්ත්රීතුමා - 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාශේ කාලශයන් අක් කරනවා නේ   කථා කරන්න. 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් මන්ත්රීතුමා  කැබිනට් මඩුඩලය ශේක approve කරන 

ශකොට ඔබතුමාත් කැබිනට් මඩුඩලශආ සිටියා. ඒ ශවලාශ  

ඔබතුමා ඔය කිසි ශදයක් කි ශ  නැහැ. 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම දැන් ඒ ගැනත් කි වා. ඔබතුමා ශමතැන හිටිශආ නැහැ 

ශන්. ඔබතුමා ශමතැන හිටිශආ නැහැ. ගන් ඇමතිතුමනි  මම 

ශබොශහොම පැහැදිලිව කි වා  "මමත් ඒ කැබිනට් මඩුඩලය 

ඇතුශළේ සිටියා  හැබැි  ඒක කැබිනට් එකට ශේනශකොට ඒ 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ලැබුශඩු නැහැ" කියලා. අපට කථා 

කරන්න ලැබුශඩු නැහැ. ඔබතුමා කි වා  "ශේක හදිසිශආ 

දාන්ශන්  ලබන 03වැනිදාට ශේක අත්සන් කරන්න තිශබනවා. 

කන්ණාකරලා ශේක approve කරලා ශදන්න" කියලා. මලික් 

සමරිධරම ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ශබොශහොම ගන් කරනවා. 

හැබැි , ර ථනය ඒක ශනොශවි . 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

එශසේම මමත් ඔබතුමාට ගන් කරනවා. හැබැි   ශේ Cabinet 

Paper එක එදාට කලින් ලබා දුන්නා. 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ලබා දුන්ශන් නැහැ. මම ඔබතුමාට කියන්නේ  අවසානශආදී 

අපි කන්ණු තුනක් ගැන කි වා. 

පළමු කාරණය තමි  නීතිපතිතුමාශේ නිර්ශද්  පිළිගන්නය 

කියන එක. ශදවනුව කි වා  adverse impacts on domestic 

industries and services සේබන්ධව.  දැන් ශේක ්රක්ෂා ශවලා 

තිශබන්ශන් ශකොශහද?  ඊළඟට   ඔබතුමා Chpater 7 - Page 01 

එශකන් කාරණයක් අරශගන කියනවා  Mode 4 එක වහලාි  

තිශයන්ශන් කියලා. හැබැි   Mode 3 එක open කරලි  

තිශබන්ශන්. 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

නැහැ. Open කරලා නැහැ. 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා උපශල්නය අරශගන බලන්න.  9018   9013  

 9014   901  -ශේ ටික- open  කරලි  තිශබන්ශන්. මම 

ඔබතුමාට ශබොශහොම ශගෞරවශයන් ශේක කියන්ශන්.  
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

They are all investment-related only. We have not 
opened Mode 4. We have not done anything with regard 
to that at the moment. 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Can you please go through this and tell me? We are 

very good friends. So, I do not want to have any bitter 
argument with you. But, what I am asking you is to go 
through this. Actually, I read the whole Agreement two 
or three days back because so many organizations accuse 
you and the Government. So, I just wanted to check all 
these things. So, as a lawyer by profession, that is why I 
am asking you to go through this and see what has 
happened. Please, take this very seriously. මම ඒකි  
ඔබතුමාට කියන්ශන්. ඔබතුමාශේ අවාකභාවය ගැන මට 
ර ථනයක් නැහැ.  නමුත්  මම කියන්ශන් කන්ණාකර ශේවා ගැන 
බලන්න කියලාි .  ඒ තුළ ශමොනවාද සිදුශවලා තිශබන්ශන් කියලා 
අපට බලන්න පුළුවන්.  ඊළඟට  මම කියන්න කැමැතිි  - [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් සභානායකතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Let the Hon. Minister explain that. 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
He explained. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Let him explain now. 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

These are all investment-related only. There is 
nothing new. But, if you want further explanation, I can 
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පාර්ලිශේන්තුව 

talk to you after this. But, what I want to tell you is that 
these are  only investment-related. Persons can come here 
only for specialized jobs. But, for that also, the visas will 
have to be obtained. They cannot just come as and when 
they want. 

 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
You have categorically said that you have closed 

Mode 4. But, when you take Mode 3, it is already opened 
and that is why there are many categories. 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

No, we are not doing anything that is not being done 
at present. 
 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Okay. But, anyway, please go through this. 

 

ඊළඟට   State Land සේබන්ධව මම කියන්න කැමැතිි . 

සිාගප්පූන්ශ  තිශබන State Landවලින් සියයට  1ක් ශේ ගිිධසුමට 

පිටින් තිශබන්ශන්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගන් මන්ත්රීතුමනි  කාලය අවසානි . 

 
ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශහොඳි   ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි. 

ගන් ඇමතිතුමනි  please go through ANNEX 7-B on Page 

02.   ශමහි ශබොශහොම පැහැදිලිව සඳහන් කර තිශබනවා  සිාගප්පූන් 

රජයට අයත් ශනොවන ඉඩේ සේබන්ධව. ඉතාම කුඩා අකුශරන් 

සඳහන් කර තිශබන සටහනක්. ශේශක් සඳහන් වන ිධධියට State 

Land කි වාම  සියයට  1ක් එතැනින් ඉවත් ශවනවා.  අපි ශප්ළි 

4කින් කියලා තිශබන කාරණය ඒ ශගොල්ලන් පිටු එකහමාරකින් 

කියලා තිශබනවා  "ශමන්න ශේ ශේ ශද්වල් තමි  ඇතුළත් 

ශවන්ශන්  අශනක් ඒවා ඇතුළත් ශවන්ශන් නැහැ" කියලා. ශේක 

ිධ ාල ශපොතක්.  හැබැි   මම ඒක ශහොඳට කිශය වා. ඒකි  මම 

කි ශ   ශේශක් වැදගත් කාරණා ගණනාවක් තිශබනවා කියලා. 

ශවනත් ්කාරයකින් ිධශ චනයක් කරන්න මට වුවමනාවක් 

නැහැ. ශේවා ගැන අපි ශහොයා බලමු  සාකච්ඡා කරමු. ශමොකද  

ශමවැනි ශවශළඳ ගිිධසුමක් ඇති කරපු පළමුවැනි අවසථථාශ  මම 

ඔබතුමාශගන් ඉල්ලනවා  වහාම ශේ සේබන්ධශයන් කමිටුවක් 

පත් කරන්න කියලා. කන්ණු හතරක් ගැන මම ඔබතුමාට දැන් 

කි වා.  ශේ ශවශළඳ ගිිධසුේ ගැන ජාතික රතිපත්තියක් හදන්න. 

ඒක තමි   කළ ුතතු පළමු ශද්. ඊළඟට  පරණ ගිිධසුේ ගැන 

 කයතා අධයයනයක් කරන්න. තුන්වැනි කාරණය ිධධියට ශේ 

ක්ශෂේත්ර ිධවෘත කළ ුතත්ශත් ශමොන කාරණාවලටද කියන එක 

සේබන්ධශයන් ශවනම සාකච්ඡා වටයක් තියන්න.  අනාගතශආ 

ඔබතුමා තවත් ශවශළඳ ගිිධසුේ ගණනාවක් අත්සන් කරන්න 

හදනවා. ඒ අත්සන් කරන ශකොට රටට වාසි සහගත තත්ත්වයන් 

ගන්න නේ  ශේවා පිළිබඳව යේ අධයයනයක් කළ ුතතුි  කියලි  

මම ිධ ථවාස කරන්ශන්. අපට අවාසි සහගත සමහර තැන් 

තිශබනවා. මම නැහැි  කියන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශමවැනි කන්ණු 

පිළිබඳව කන්ණාකර අවධානය ශයොමු කරන්න. එශහම නැති 

වුශණොත් එක පැත්තකින්  ශනොමඟ යැවීමක් සිදු ශවනවා වාශේම 

අශනක් පැත්ශතන් රටට ්ර්ිකක රමශ දයක් හදාගන්න තිශබන 

ක්රියාදාමය කඩාකප්පල් ශවනවා. තුන්වැනි කාරණය ිධධියට 

ශේශකන් වෘත්තිකයන් දැඩි ශලස පීඩාවට පත් ශවනවා. ඒ නිසා 

කන්ණාකර ශේ කාරණා පිළිබඳව තමන්ශේ අවධානය ශයොමු කළ 

ුතතුි  කියන අදහස ගන් ඇමතිතුමාට මතක් කරමින් මට ශේ 

අවසථථාව ලබා දීම ගැන සථතුතිය පුද කරමින් මශේ වචන සථවල්පය 

අවසන් කරනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සථතුතිි .  

මීළඟට  ගන් නලින් බඩුඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා. ඊට ශපර  

ූලලාසනය සඳහා ගන් (වවදය) තුසිතා ිධශේමාන්න 

මන්ත්රීතුමියශේ නම ශයෝජනා කරන ශලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna 

do now take the Chair.  
 

ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වුවයන්  ගරු (වවදය) තුසිතා විවේමාන්න මහත්මිය මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிரொெனத் 

தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருேதி) 
துஸிதொ விமஜேொன்ன அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the 
Chair, and THE HON. (DR.) (MRS) THUSITHA WIJEMANNA took 
the Chair. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගන් නලින් බඩුඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා.  .0)] 

 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශබොශහොම සථතුතිි   ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමියනි.  

සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ශවශළඳ අමාතය  ගන් 

මලික් සමරිධරම මැතිතුමා ිධසින් ඉදිරිපත් කර තිශබන 

රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති පනත යටශත් නියමයන් 

සේබන්ධශයන් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ශවනවා. 

ිධශ ේෂශයන් අශප් මිත්ර ගන් දයාසිරි ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා ශ්රී ලාකා 

- සිාගප්පූන් නිදහසථ ශවශළඳ ගිිධසුම සේබන්ධව ිධශ චනය කළා. 

හැබැි   ඒ ගිිධසුම අත්සන් කළ කැබිනට් මඩුඩලශආ හිටපු 

සාමාජිකයකු ිධධියටි  එතුමා කථා කශළේ. ශකශසේ ශවතත්  එතුමා 

එහි තිශබන අක් පාක් ශපන්වා දුන්නා.  

483 484 

[ගන්  මලික් සමරිධරම  මහතා] 



2018  මැි   00 

හැබැි   අපි දන්නා ිධධියට නේ ශ්රී ලාකා - සිාගප්පූන් ශවශළඳ 

ගිිධසුම පිළිබඳව රශට් මතයක් ඇතිශවලා තිශබන්ශන් වෘත්තිකයන් 

ශේ රටට ගලා එනවාය කියන කාරණය මුල් කරශගනි . ශමන්න 

ශේ කාරණය ශකශරහි මම ශේ ගන් සභාශ  ශයොමු කරවන්න 

කැමැතිි .  සිාගප්පූන්ශ  වවදයවරයකුශේ සාමානය මාසික 

්දායම න්පියල්වලින් ගත්ශතොත්  මිලියන ශදකකට වැඩි 

රමාණයක් ශවනවා. ඉාජිශන්න්වරශයක් න්පියල් මිලියන 8. කට 

වැඩි මාසික ්දායමක් ලබනවා. ිධශ ේෂඥ වවදයවරශයක් 

channelling ගාසථතු ිධධියට එක ශරෝගියකුශගන් සාමානයශයන් 

න්පියල් දසදහසකට වැඩි මුදලක් ගන්නවා. අශප් වෘත්තිකයන්  

වවදය අා   වවදය සාගේ කලබල ශවලා තිශබන්ශන් 

සිාගප්පූන්ශ  සිටින වවදයවන් අශප් රශට් වැඩ කරි ද කියන 

ර ථනය නිසාද කියා මට හිශතනවා. හැබැි   මම පැහැදිලිවම 

කියන්න ඕනම  සිාගප්පූන්ශ  වවදයවන්න්ට රැකියා පිළිබඳ 

ර ථනයක් නැති බව. සිාගප්පූන්ශ  සිටින ඉාජිශන්න්වන්ටත් රැකියා 

පිළිබඳ ර ථනයක් නැහැ; වෘත්තිකයන්ටත් රැකියා පිළිබඳ ර ථනයක් 

නැහැ; ශමශහේ ඇිධත් වැඩ කරන්න සිාගප්පූන්ශ  කේකන්ශවොත් 

නැහැ. ශමොකද  එශහේ පාරවල් ගණශන් රැකියා නැති කේකන්ශවෝ 

ශහෝ තාක්ෂණශ දීන් ශහෝ ශිල්පීන්  ඉන්නා බවක් අපි නේ 

දකින්ශන් නැහැ. ශවනත් රටවලින් ඇිධත් ඕනම තරේ පිරිසථ 

සිාගප්පූන්ශ  ශසේවය කරනවා. හැබැි   සිාගප්පූන්ව දිුතණු රටක් 

නිසා අද රජයක් ිධධියට අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ඔවුන් ශේ 

රට තුළ ්ශයෝජන ඇති කරි  කියන කාරණයි . එම ්ශයෝජන 

ඇති කිරීමට අව ය වටපිටාව සකසථ කර ගන්නත්  එම ්ශයෝජන 

දිරිමත් කරන්න ඒ ්ශයෝජකයන්ට අව ය පහසුකේ ලබාදීශේ 

අරමුණත් ඇතිව තමි  ශේ ශ්රී ලාකා - සිාගප්පූන් ශවළඳ ගිිධසුම 

අත්සන් කශළේ කියන එකි  මශේ දැනීශේ හැටියට මට කියන්න 

තිශබන්ශන්.  

 අව යතා මත  ඕනම නේ වසරින් වසර -වසර අවසානශආදී- 

ශේ ගිිධසුම ශවනසථ කිරීශේ හැකියාව තිශබනවාය කියා අශප් ගන් 

මලික් සමරිධරම ඇමතිතුමා පැහැදිලිවම කි වා.   
 

ගරු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගන් මන්ත්රීතුමනි  ශකොශහේදීද එතුමා ඒක කි ශ  කියා මට 

ශපොඩ්ඩක් කියනවාද? 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 ගන් දයාසිරි ජයශසේකර මන්ත්රීතුමනි  ගන් මලික් සමරිධරම 

ඇමතිතුමා පැහැදිලිවම ඒ බව කි වා. මම ඒක ිධ ථවාස කරනවා.  

ගන් මලික් සමරිධරම ඇමතිතුමා සාමානයශයන් අසතය රකා  

කරන ශකශනක් ශනොශවි . ඒ නිසා මලික් සමරිධරම ඇමතිතුමා 

කි ශ  සතයයක් කියා මම ිධ ථවාස කරනවා. අපි ශකොරශහේ 

කිඹුල්ලු දකිනවා වාශේ  හැම දාම ශවශළඳ ගිිධසුේවලට භය වුණා. 

අපි ජාතයන්තරය සමඟ  දිුතණු රටවල් සමඟ සේබන්ධ ශවලා 

කටුතතු කරද්දි නිතරම ඒවාශආ වාසි පැත්ත තමි  බලන්න ඕනම. 

ඒවාශආදී ශපොඩි ශපොඩි අවාසිසහගත තැන් තිශබන්න පුළුවන්. 

නමුත් සමසථතයක් ිධධියට රශට් ්ශයෝජන වැඩිවීමට ශේ ගිිධසුම 

පිටිවහලක් ශවනවාය කියන එක තමි  අශප් හැ සම. ශේ ගිිධසුම 

තුළින් සිාගප්පූන් ්ශයෝජන අශප් රටට ගලාශගන එද්දී  රට තුළ 

්ර්ිකක  ක්තිය වැඩි ශවද්දී   රැකියා ිධුතක්තිශයන් ඉන්න අශප් 

ිධ ාල පිරිසකට ඒ රැකියා අවසථථා උදාශවන්න තිශබන ඉඩකඩ 

වැඩිි . අද අශප් රශට් ිධ ාල පිරිසක් ශවනත් රටවලට ගිහින් 

ශසේවය කරනවා.  

අශප් ඉාජිශන්න්වන්  තාක්ෂණශ දින් ිධ ාල රමාණයක් 

මැදශපරදිග රටවල වැඩ කරනවා; සිාගප්පූන්ශ   මැශල්සියාශ  

අශප් ිධ ාල පිරිසක් වැඩ කරනවා. ඒ නිසා ශේ ගිිධසුම හරහා අශප් 

රටට ශවනත් රටවලින් ්රමිකයන්  නැත්නේ තාක්ෂණශ දීන්  

වෘත්තිකයන් ගලාඒශේ අවදානමක් තිශබනවාය කියන කාරණය 

ගැන අපි කිසිශසේත්ම බිය ිධය ුතතු නැහැ.   

අශප් ගන් ජනාධිපතිතුමා  ගන්  අගමැතිතුමා  ගන් හර්ෂ ද 

සිල්වා රාජය ඇමතිතුමා මැදිහත් ශවලා පටන් ගත් සුවසැරිය 

ambulance service එක ්රේභ කරද්දිත් ශේ වාශේම ිධ ාල 

කාලශගෝට්ටියක් ඇතිවුණු ්කාරය අපි දැක්කා. ඒ ගැන ශේ 

පාර්ලාශේන්තුශවත් කම ගැහුවා. ඔය අද කම ගහන GMOA එකත් 

ඒකට කම ගැහුවා.  "ඔන්න ඉන්දියාශවන් nursesලා ශේනවා; 

ශදොසථතරලා ශේනවා; driversලා ශේනවා; ඔත්තුකන්ශවෝ 

ශේනවා" කියා ඒ ශගොල්ශලෝ කි වා. හැබැි   අද  ශ්රී ලාාකීය 

තන්ණ තන්ණියන් ිධ ාල පිරිසක් ශේ සුවසැරිය ගිලන් රථ 

ශසේවශආ වැඩ කරනවා. ඒ ිධතරක් ශනොශවි   ශේ ගිලන්රථ ශසේවය 

තුළින් ශරෝගීන්ට ශනොමිලශආ පහසුකේ සැලශසනවා. ඒ නිසා  ශේ 

හැම ශදයක් ගැනම අපි කල් ඇතුව පුශරෝකථනය කරනවාට වඩා  

ශේ කටුතතු දිහා යේකිසි අවධානයකින් බලාශගන ඉඳලා  

ශවන්ශන් ශමොනවාද කියලා බලලා ඒවාශආ අක්පාක් කියන එක 

තමි  ශහොඳම ශද් කියා මම හිතනවා.  

 ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමියනි  අපි අද ජාතයන්තරයට 

්රාධනා කරන  ්ශයෝජකයන්ට ්රාධනා කරන  

්ශයෝජකයන්ට සුදුසු වටපිටාවක් සකසථ කරන රටක් බවට පත්වී 

සිටිනවා. 0189දී අශප් ඍ  ිධශද්  ්ශයෝජන ිධ ාල රමාණයකින් 

වැඩිශවලා තිශබනවා.  

2018- 2019 වසරවල ශේ රමාණ තවදුරටත් වැඩිශවි  කියා 

අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාතයන්තර ශවශළඳ අමාතයතුමා එම අමාතයාා ය තුළින් ඊ ට 

අව ය පරිසරය නිර්මාණය කර තිශබනවා. ඊට අව ය  ක්තිය 

ගන් ජනාධිපතිතුමාත්  ගන් අගමැතිතුමාත්  ගන් දයාසිරි ජයශසේකර 

මන්ත්රීතුමන්ලා හිටපු කැබි නට් මඩුඩලශයන් ලබා  දී තිශබනවා. 

එම නිසා අර සාේරදාි ක ිධපක්ෂශආ කාර්ය භාරය ඉෂථට 

කරන්ශන් නැතිව  ශේ ගැන ධනාත්මක ිධශ චන ඉදිරිපත් කළා 

නේ ශහොඳි  කියන කාරණයි  අපිට කියන්න තිශබන්ශන්.  

අශප් රජය අද සමාජ ශවශළඳ ්ර්ිකකය මත කටුතතු කරන 

රජයක්. ඊශආ ශපශර්දා සිට අපි දැකපු ශදයක් තිශබනවා. 

ඒකාබද්ධ ිධපක්ෂශආ යේ කඩුඩායමකශේ ජනාධිපති 

අශප්ක්ෂකයා ිධධියට හඳුන්වන ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මහත්මයලාත් ශමොකක්ද "මඟක් " ය කියා එකක් කියාශගන  ශේ 

සමාජ  ්ර්ිකක ශවශළඳ ශපොළ තවත් ්කාරයකින් රට තුළ 

රතිනිර්මාණය කරනවා. එශසේ නැත්නේ අශප් වැඩ පිළිශවළ 

කාබන් ශකොපියක් ිධධියට ඉදිරිපත් කරනවා. ශේවා දකිද්දී අපිට 

එක පැත්තකින් සතුටක් දැශනනවා. තවත් පැත්තකින් ශේ කථා 

කරන අයශේ පසුගිය පැටිකිරිය  දකිනශකොට  මාගල  සමරවීර 

ඇමතිතුමා කි වා වාශේ ශේක  "ිධයත් මඟක්"  ද   නැත්නේ 

"ිධපත් මඟක්" ද කියන සැකය ඇති ශවනවා.  මට ශවලාවකට 

ශේක  "කියත් මඟ" ක්ද කියා දැශනනවා. ශමොකද මිනී 

ශමෝන්න්ශේ කශට් තිශබන්ශන් කියත් වාශේ ශබොශහොම තිුතණු  

දත් ශසට්  එකක්.  මිනී ශමෝන් පාිධච්චි කර  කට්ටිය අතුන්දහන් 

කරපු - අසථථානගත කරපු  - ුතගයකුත් ශේ රශට් තිබුණා.  ඒ 

ුතගයට ද ශේ "ිධයත් මඟ" ඔසථශසේ  "කියත් මඟ" ගමන් කරන්ශන් 

කියන ඒ  ිධපත අපිට දැශනනවා. ඒ වාශේම ශේ "ිධයත් මඟ" 

ඔසථශසේ ඒකාබද්ධ ිධපක්ෂශආ ජනාධිපති අශප්ක්ෂක තරගයකුත් 

ඇිධත් තිශබනවා. දැන් අශප් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පැත්ශත්ත් 

තරගයක් තිශබනවා. හැබැි    ඒ තරගය තිශබන්ශන් දක්ෂි න් 

අතරි . හැබැි  ඒකාබද්ධ ිධපක්ෂය  පැත්ශත් තරගය තිශබන්ශන්  

එකම පවුශල් පිරිස අතරි . දැන් ශේක ශසොයා බලුශවොත්  ශේ 

485 486 



පාර්ලිශේන්තුව 

තරග ය ඇතුශළේ රාජපක්ෂ නම අගට  ශයශදන්ශන් නැති කවුන්වත් 

නැහැ. එක්ශකෝ ජී. රාජපක්ෂ  නැත්නේ එන්. රාජපක්ෂ  එශසේ 

නැත්නේ බී. රාජපක්ෂ  එශසේ නැත්නේ එේ. රාජපක්ෂ  එශසේ 

නැත්නේ සී. රාජපක්ෂ. ශේ අය ගැන තමි  කථා ශවන්ශන්. 

රාපක්ෂ නාමශයන් ශතොර  ජනාධිපති අශප්ක්ෂකශයක් ගැන 

ඒකාබද්ධ ිධපක්ෂශආ කථා ශවන්ශන් නැහැ; නිර්මාණය 

ශවන්ශන්ත්  නැහැ. ඒකි   ඒ ශද් පාලන පක්ෂශආ -පිශල්- ඇත්ත 

තත්ත්වය. ශමොකද  එි න් එහා ශකශනකුට ඉඩක් කඩක් නැහැ. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ශන් ඊට එහා ගිය  දැවැන්ත 

ශද් පාලන වයාපාරයක්. ඒ වයාපාරය තුළ රනිල් ිධරමසිාහ 

ශවන්න පුළුවන්; සජිත් ශරේමදාස ශවන්න පුළුවන්; නවීන් 

දිසානායක  ශවන්න පුළුවන්; අකිල ිධරාේ  කාරියවසේ ශවන්න 

පුළුවන්; හරින් රනාන්දු ශවන්න පුළුවන්; ඉරාන් ිධරමරත්න 

ශවන්න පුළුවන්; ඒ වාශේ තවත් අශප් නායකශයෝ ිධ ාල පිරිසක්  

ශපළ ගැසී ඉන්නවා. - න්වන් ිධජයවර්ධන රාජය ඇමතිතුමාත් 

ශමතැන ඉසථසරහ ්සනශආ වාඩිශවලා ඉන්නවා; ශබොශහොම 

වාසනාවන්ත මුහුණක්. - අනාගතය ගැන කථා කරන්න අපිට 

නායකශයෝ ඕනමතරේ ඉන්නවා. ඒකාබද්ධ පිල වාශේ  

"රාජපක්ෂවන්න්ශගන් ශතොර නායකත්වයක්  නැත" කියන එකක් 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නැහැ. අපිට  එශහම එකක් නැහැ.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය නමක් මත පදනේ වූ පක්ෂයක් ශනොශවි . 

එම නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා  "ඒ අව ය නායකත්ව ශපළ 

ගැසථමත්  එක්ක අපි ඉදිරි අනාගතශආ ශේ  රට  සාවර්ධන දිසාව 

කරා අනිවාර්යශයන්ම අරශගන යනවා" කියලා. එම නිසා "ිධයත් 

මඟ" එක්සත් ජාතික පක්ෂශආ 010  වැඩ පිළිශවළ ශකොපි කළාට  

ඒකට 0131 කියා දමා  ශගන  ඒ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කළාට  

ඒක සැබැිධන්ම අශප් වැඩ පිළිශවශළේ කාබන් ශකොපියක් ිධධියට 

තමි  ශවනත් ්කාරයකින්  ඉදිරිපත් කරන්ශන්. හැබැි  ශේක 

ඉදිරිපත් කිරීශේදී ඒ සඳහා පාිධච්චි කරන සථථානය ගැනත් අපි 

කියන්න  ඕනම. රාජපක්ෂවන්න්ශේ කාලශආදී සින්නක්කරව 

චීනයට ිධකුණන ලද ෂැන්ග්රි-ලා ශහෝටලය ඇතුශළේ ඉඳශගන  

ඒශකන් ශනොමිලශආ පහසුකේ  ටික ලබා ශගන  ජාතිකත්වය ගැන 

කියනවා.  හැබැි  සින්නක්කරව ිධකුණපු තැන ඉඳශගනි  ශේ 

කථා කරන්ශන්. දකුණු අත පැත්ශතන් තිශබන්ශන් Port City  

එක.   

සින්නක්කරව ිධකුණපු අශප් ඒ ූමමිය  දකුණු පැත්ශතන් 

තිශබනවා. එතැන ඉඳශගන "ිධයත් මඟ" ගැන කථා කරනවා.  

"ිධයත් මඟ"  නිර්මාණකන්ශවෝ පිඹුන් පත් සකසථ කර ශේ 

ශගොඩනැඟිල්ල - ූමමිය - සින්නක්කරව ිධකුණා රටට අහිමි 

කරන්න  කටුතතු කළ පිරිසක්. එම නිසා ඒ අයශේ  ඇත්ත 

තත්ත්වය රශට් ඉන්න ජනතාව  දන්නවාය කියන කාරණය අපි 

පැහැදිලිවම කියනවා. එම නිසා ජනතාව ශගොනාට අන්දන්න  

ජනතාවට වැරදි අවශබෝධයක් ලබා ශදන්න කටුතතු කරනවා නේ  

ජනතාව ඒක ක්ෂණයකින් අවශබෝධ කර ගන්නවා. ිධ ශ ේෂශයන් 

ශද්ය ය වයාපාරිකශයෝ නඟාසිටුවන්න ශේ රජය ිධ ාල කාර්ය 

භාරයක් කරලා තිශබනවා. ශේ ්ඩුක්ව බදු වැඩි කළා කියලා 

සමහන් මතයක් සථථාපිත කරන්න හදනවා. හැබැි   ශමපමණ 

කාලයක් ශේ රශට් බදු ්දායශමන් සියයට  1ක් සඳහා දායකත්වය 

දුන්ශන් රශට් දුප්පත් ජනතාව. එශලස සියයට  1ක දායකත්වයක් 

දුප්පත් ජනතාව ලබා දුන්ශන් රශට් සමසථත ජනතාවශගන්. 

වයාපාරිකි න්ශගන්  ධනවතුන්ශගන් එකතු ශකන්ශ  සියයට 

01ි . අද ශේ සියයට  1 සීමාව සියයට )1 දක්වා අරශගන එද්දි ශේ 

අය කම ගහනවා  "බදු වැඩි කරනවා - බදු වැඩි කරනවා." කියලා. 

හැබැි   දුප්පත් මිනිසුන්ට සමහර ිධට ශේක ශනොශත්ශරනවා 

ශවන්න පුළුවන්. ඇත්ත කථාව  දුප්පතුන්ශගන් එකතු කරන බදු 

රමාණය අක් කරලා ධනවතුන්ශගන් එකතු කරන බදු රමාණය 

වැඩි කරන්නි  අපි කටුතතු කරන්ශන්.  

මීට ටික ශවලාවකට කලින් මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ 

මැතිතුමා කථා කරද්දි කි වා  "ිධශද්  ්ශයෝජනවලින් Super 

Gain Tax එක අය කරනවා." කියලා. පැහැදිලිවම මලික් 

සමරිධරම ඇමතිතුමා කි වා  "ඒ කරපු ්ශයෝජනය වාශේ 

ශදගුණයක් ලාභ ලැබුවාට පසථශසේ තමි  ඒ ශගොල්ලන්ශගන් ඒ 

බද්ද අය කරන්ශන්." කියලා. මලික් සමරිධරම ඇමතිතුමා එශහම 

කියද්දිත්  ඒ ිධශද්  ්ශයෝජකශයෝ සතුටු කරන්න ඕනම  එම නිසා 

ඒ අයශගන් බදු අය කරන්න ඕනම නැහැි  කියන පදනශේ සිට 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මැතිතුමා කථා කළා. ශේ ශදබිඩි 

පිළිශවත අපට ර ථනයක්. රශට් ජනතාව අවශබෝධ කර ගන්නවා  

ශේ ශගොල්ලන් කවුන් ශවනුශවන්ද ශපනී සිටින්ශන් කියන 

කාරණය. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
නලින් බඩුඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව මිනිත්තු 

ශදකක කාලයක් තිශබනවා. 

    
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශහොඳි   ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමියනි.  

ශපශට්රෝලියේ බදු  දුේශකොළ බදු  සථරීතු බදු ශේ ගිිධසුේවලට 

ඇතුළත් වන්ශන් නැහැ. එම නිසා ශේ ගිිධසුේවලින් රජශආ 

්දායේ ්රක්ෂා ශවලා තිශබනවා. එශහම නේ  ශේ ශගොල්ලන් 

ශේ කථා කරන්ශන් ශමොන ශමොන කාරණා ඉසථමතු කරන්නද? ඒ 

ශවන ශමොකකටවත් ශනොශවි . රජය ්ශයෝජකයන් 

දිරිගන්වන්න  රටට වැඩි ්ශයෝජන රමාණයක් ශගශනන්න 

කටුතතු කරද්දි ඒවාට අකුල් ශහළන්න  රට තුළ අසථථාවරභාවයක් 

ඇති කරන්න ශේ අය කටුතතු කරන ්කාරයක් තමි  

ශපශනන්ශන්.  

ජනාධිපතිතුමාශේත්  අගමැතිතුමාශේත් ්ය ර්වාදය යටශත් 

ගන් මලික් සමරිධරම මැතිතුමා ක්රියාත්මක කරන සිාගප්පූන් - ශ්රී 

ලාකා නිදහසථ ශවශළඳ ගිිධසුම තුළින් රශට් ්ශයෝජන වැඩිවනවා; 

්ශයෝජකශයෝ දිරිමත් වනවාය කියන කාරණය අපි පැහැදිලිවම 

කියනවා. ඒ වාශේම ශමහි යේ අක් පාක්වක් තිශබනවා නේ  

ඉදිරිශආදී ඒවා නිවැරදි කරන්න කටුතතු කරන්න පුළුවන් 

තත්ත්වය මත ශේ ගිිධසුම අත්සන් කරලා තිශබනවාය කියන 

කාරණයත් මතක් කරමින්  ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමියනි  මා 

හට කථා කරන්න අවසථථාව උදා කර දීම සේබන්ධශයන් 

ඔබතුමියට සථතුතිවන්ත ශවමින් මා නිහ  වනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. S. Viyalanderan. You 

have ten minutes.  

 

[பி.ப. 5.40] 
 

ගරු එස්. වියාවල්න්දිරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெ. வியொமழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

நொட்டிமல தபொருளொதொர ொீதியொன புதிய திட்டங்கமளயும் 

வர்த்தக உடன்படிக்மககமளயும் மேற்தகொண்டு அதனூடொக 

நொட்மடக் கட்டிதயழுப்புவது பற்றி நொங்கள் மபெிக் 

தகொண்டிருக்கின்ற இந்தத் தறுவொயிமல, தபொருளொதொர 
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ொீதியொக வளமுள்ள ஒரு நொடொக ேொற்றமவண்டுேொனொல் 

முதலொவதொக அரெியல் ொீதியிலொன ஸ்திரத்தன்மே பற்றி 

நொங்கள் ெிந்திக்க மவண்டும். எேது நொடு அரெியல் ொீதியொக 

கொத்திரபூர்வேொன, ஆமரொக்கியேொன ஸ்திரத்தன்மேமயப் 

மபணுகின்றதொ? என்பமதப் பற்றியும் ெிந்திக்க மவண்டும். 

ஆனொல், இன்று தவளிநொடுகளில் இருக்கின்ற முதலீட் 

டொளர்கள் தங்களுமடய முதலீடுகமள இலங்மகயிமல முதலீடு 

தெய்வதற்குத் தயங்குகின்ற நிமலமே ததொடர்ச்ெியொகக் 

கொைப்படுகின்றது. இந்த நிமலமே ேொற்றப்பட 

மவண்டுேொனொல், இந்த நொட்டிமல முதலொவதொக அரெியல் 

ொீதியிலொன ஸ்திரத்தன்மே ஏற்படுத்தப்பட மவண்டும்; மபைப் 

பட மவண்டும். அவ்வொறொன ஒரு நிமலமே 

உருவொகும்தபொழுதுதொன் இந்த நொட்டிமல ெர்வமதெ ொீதியிலொன 

பல வர்த்தக உடன்படிக்மககமள எங்களொல் மேற்தகொள்ள 

முடியும்; பல முதலீட்டொளர்கமளக் தகொண்டுவர முடியும்; பல 

திட்டங்கமள, திட்ட முன்தேொழிவுகமள  அமுலொக்கம் தெய்ய 

முடியும். இந்த நொட்டிமல மூன்று தெொப்தத்துக்கும் மேலொகப் 

புமரமயொடிக் கொைப்படுகின்ற மதெிய இனப் பிரச்ெிமனக்கொன 

ஒழுங்கமேக்கப்பட்ட ஒரு தீர்வு இதுவமர எட்டப்படொத 

நிமலமேயிமல, அரெியலமேப்பு ேொற்றத்திற்கூடொக அதற்கொன 

தீர்க்கேொனததொரு முடிவு எடுக்கப்பட மவண்டுதேன்ற 

நிமலயிமல, அமததயல்லொம் ஒருபக்கம் மவத்துவிட்டு 

இப்தபொழுது தபொருளொதொர ொீதியிலொன ஸ்திரம் பற்றிப் 

மபெப்படுகின்றது.   மதெிய இனப் பிரச்ெிமனக்கு அவெிய 

ேொகவும் அடிப்பமடயொகவும் தீர்வு கொைப்பட மவண்டும் என்ற 

விடயம் ேிக முக்கியேொனது. அது இலங்மக அரெியலுமடய 

ஸ்திரத்தன்மேமய மேலும் வலுவூட்டும்.  

இன்று திட்டங்கமள உருவொக்கும்தபொழுது, அவற்மற 

அடிேட்டத்திலிருந்து ெொியொன முமறயிமல ஆரொய்ந்து 

நொட்டுக்கும் நொட்டு ேக்களுக்கும் அமவ எந்தவிதத்திலும் 

பொதிப்மபக் தகொண்டுவரொத வமகயிமல, நொட்டினுமடய 

வளத்மதப் பொதிக்கொத வமகயிமல - அமவ தபௌதீக 

வளங்களொக இருக்கலொம்; ேனித வளேொக இருக்கலொம் - 

உருவொக்கிக்தகொள்ள மவண்டும். நொங்கள் ததொழில்நுட்பம் 

பற்றிப் மபெலொம்; ெர்வமதெ ொீதியிலொன உடன்படிக்மககள் 

பற்றிப் மபெலொம். எங்களுமடய ேனித வளேொனது 

எந்தளவுக்குப் பயன்பொட்டுக்குள்ளொக்கப்படுகின்றது? என்று 

ஆரொய்ந்து பொர்க்க மவண்டும். அது அரெொங்கத்துமறயிமலொ, 

தனியொர்துமறயிமலொ பயன்படுத்தப்படொத வமகயிமல 

வீைொகிச் தெல்கின்ற நிமலமேமய கொைப்படுகின்றது. இன்று 

இந்த நொட்டிமல எத்தமனமயொ இமளஞர், யுவதிகள் 

மவமலவொய்ப்பற்று இருக்கின்றொர்கள்.  இந்த அரசு பதவிக்கு 

வரும்தபொழுது பத்து இலட்ெம் இமளஞர், யுவதிகளுக்கு 

மவமலவொய்ப்பு வழங்குவதொகக் கூறியது; படித்த 

இமளஞர்களுக்கு சுயததொழில் கடன்கமள வழங்குவதொகக் 

கூறியது. இன்று அது எந்தளவுக்கு நிமறமவற்றப் 

பட்டிருக்கின்றது? எந்த அமடவு ேட்டத்மதப் 

தபற்றிருக்கின்றது? என்று நொங்கள் ெிந்திக்க மவண்டும். இன்று 

உலகத்திமல ஜப்பொன் மபொன்ற அபிவிருத்தியமடந்த பல 

நொடுகமள எடுத்துப் பொர்த்தொல், தேது ேனித வளங்கமள, 

தபளதிக வளங்கமளச்  ெிறப்பொன முமறயிமல பயன்படுத்திய 

நொடுகள் அபிவிருத்தியிமல ெிறப்பொன முன்மனற்ற 

ேமடந்திருப்பமதக் கொைலொம். ஆகமவ, எங்கள் நொட்டில் 

இருக்கின்ற ேனித வளங்கமளச்  ெிறந்த முமறயில் பயன்படுத்த 

மவண்டும்.  

இன்று ஒருெில முக்கியேொன பிரச்ெிமனகள் குறித்து இந்த 

விவொதத்திற்கூடொக நொன் மபெ விரும்புகின்மறன். 

அண்மேயிமல கிழக்கு ேொகொைத்தில் வழங்கப்பட்டதொன 

ததொண்டர் ஆெிொியர் நியேனம் ததொடர்பொக நொங்கள் பல 

தடமவகள் மபெியிருக்கின்மறொம். அமதமநரம், அந்தத் 

ததொண்டர் ஆெிொியர்களும் பல ஆர்ப்பொட்டங்கமள மேற் 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அதன் பிரகொரேொக, அண்மேயில் 

கிழக்கு ேொகொை ெமபயிமல நடந்த மநர்முகப் பொீட்மெமூலேொக 

456  ததொண்டர் ஆெிொியர்கள் ததொிவுதெய்யப்பட்டு அவர்களுக் 

கொன நியேனம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனொல், இந்த 

மநர்முகப் பொீட்மெயின்மபொது பல்மவறுபட்ட தபொய்யொன 

ஆவைங்கள் ெேர்ப்பிக்கப்பட்டு, பல  குளறுபடிகளும் 

இடம்தபற்றிருக்கின்றன.  

உண்மேயிமல அந்தத் ததொண்டர் ஆெிொியர்கள் 1999ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து 2006ஆம் ஆண்டுவமர ததொடர்ச்ெியொக 

அதிகஷ்டப் பிரமதெங்களிமல மெமவயொற்றியிருக்கின்றொர்கள். 

அதொவது யுத்தம் நடந்துதகொண்டிருந்த பகுதிகளிலுள்ள 

பொடெொமலகளுக்கு ஆெிொியர்கள் தெல்ல முடியொத 

கொலங்களிமல அந்தத் ததொண்டரொெிொியர்கள், தங்களுமடய 

உயிமரத் துச்ெேொக ேதித்துச் மெமவ தெய்திருக்கிறொர்கள். 

அந்த வமகயில், இவ்வொறொன கஷ்டப் பிரமதெங்களிலுள்ள 

பொடெொமலகளில் இருக்கின்ற அதிபர்கள் அந்தப் பொடெொமல 

களுக்கு மூடுவிழொ மவக்கொேல் அந்தந்தக் கிரொேங்களில் 

இருக்கின்ற படித்த பிள்மளகமளக் தகொண்டுதொன் அங்கு 

கற்றல் ெொர்ந்த தெயற்பொடுகமள மேற்தகொண்டொர்கள்.  

அண்மேயிமல கிழக்கு ேொகொை ெமபயினொல் 

நடத்தப்பட்ட ததொண்டர் ஆெிொியர்களுக்கு நிரந்த நியேனம் 

வழங்குவதற்கொன மநொோ்முகப் பொீட்மெயில், 2005, 2006, 

2007ஆகிய ஆண்டுகளில் கடமே புொிந்ததற்கொன ஆவைங் 

கமள பொிெீலிக்கப்பட்டன. ஒரு வமகயில் இதமனத் 

திட்டேிட்ட ஒரு தெயற்பொடொகமவ நொன் பொர்க்கிமறன். 

திருமகொைேமலயில் யுத்தம் உக்கிரேொக நடந்துதகொண்டிருந்த 

கொலத்தில் கிளிதவட்டி, மூதூர், ெம்பூர், கட்மடபறிச்ெொன், 

பள்ளிக்குடியிருப்பு, இலங்மகத்துமற முகத்துவொரம், தவருகல் 

ேற்றும் ேட்டக்களப்பிலுள்ள  வொகமர, கட்டுமுறிவு, 

படுவொன்கமரப் பகுதிகள் என்று பல கிரொேங்கமளச் மெொோ்ந்த 

ேக்கள்  அந்தப் பகுதிகளிமல யுத்தம் நடந்ததனொல் இடம் 

தபயர்ந்தனர். திருமகொைேமலயிலிருந்து அமரவொெிக்கும் 

மேற்பட்மடொர் ேட்டக்களப்மப மநொக்கி இடம்தபயர்ந்தனர். 

ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்திமல படுவொன்கமரயிலிருந்த ேக்கள் 

முழுமேயொக எழுவொன்கமர - நகர்ப்புறத்மத மநொக்கி 

இடம்தபயர்ந்தொர்கள். இடம்தபயரும்தபொழுது தங்களது 

உமடமேகமள விட்டுவிட்டுத்தொன் அவர்கள் வந்தொர்கள். 

அவர்களொல் தங்களது ஆவைங்கமளக்கூடக் தகொண்டுதெல்ல 

முடியொேல் மபொனது. இதன்கொரைேொக அதிகஷ்டப் பிரமதெங் 

களில் ததொண்டர் ஆெிொியர்களொகக் கடமேபுொிந்தவர்களும் 

2006, 2007ஆம் ஆண்டு கொலப்பகுதியில் அகதி முகொம்களிமல 

இருந்தொர்கள். ஆனொல், குறித்த மநொோ்முகத் மதொோ்விமல 2005, 

2006, 2007ஆம் ஆண்டு என்று மூன்று வருடங்கள் 

ெம்பந்தப்பட்ட ஆவைங்கள் பொிெீலிக்கப்பட்டுள்ளன.  அமத 

மநரம், ததொண்டர் ஆெிொியர்களுக்கு நிரந்தர நியேனம் 

வழங்குவதற்கொக உள்வொங்கப்பட்டிருக்கின்றவர்களில் 80 

வீதேொனவர்கள் நகர்ப்புறத்மதச் மெொோ்ந்தவர்கள். இவர்களுக்கு 

நியேனம் வழங்கமவண்டொம் என்று நொங்கள் கூறவில்மல. 

ஆனொல், ஆெிொியர்கள் தெல்ல முடியொத, ஆெிொியர்களின் 

மதமவப்பொடுள்ள கஷ்டப் பிரமதெங்களிமல, மபொக்குவரத்து 

வெதிகள் இல்லொத, பஸ் வண்டிகள்கூட  தெல்லமுடியொத 

சூழலில், மெக்கிளிலும் நமடயொகவும் தென்று பல 

துன்பதுயரங்கமள அனுபவித்து - இரொணுவத்தினரொல் 

மகதுதெய்யப்பட்டு அடிவொங்கியவர்களும் அவர்களில்  

இருக்கிறொர்கள் - தங்கமள அர்ப்பைித்துச் தெயற்பட்ட தேிழ் 

ததொண்டர் ஆெிொியர்கள் இந்தத் மதர்வில் முற்றுமுழுதொகப் 

புறக்கைிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்.  
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அண்மேயிமல கிழக்கு ேொகொை ஆளுநர் அவர்கள் இந்த 

மநொோ்முகத் மதொோ்மவத் திரும்பவும் நடத்துவதொகக் கூறியிருப்ப 

தொக நொங்கள் அறிகின்மறொம். நொங்கள் கூறிக்தகொள்கின்ற 

விடயம் என்னதவன்றொல், கிழக்கு ேொகொைத்திமல ததொண்டர் 

ஆெிொியர்களுக்கு நிரந்தர நியேனம் வழங்கப்படும்தபொழுது, 

கிழக்கு ேொகொைத்தில் பொதிக்கப்பட்ட பிரமதெங்களில் - கஷ்டப் 

பிரமதெங்களிமல தங்களது உயிமரயும் துச்ெேொக ேதித்துச் 

மெமவயொற்றிய அத்தமன தேிழ் ததொண்டர் ஆெிொியர்களும் 

அதில் உள்வொங்கப்படமவண்டும் என்பதொகும். அந்தச் 

தெயற்பொடு உொிய முமறயில் நமடமுமறப்படுத்தப்பட 

மவண்டும். அவ்வொறொன நடவடிக்மககள் மேற்தகொள்ளப்படொத 

பட்ெத்தில் - கிழக்கு ேொகொைத்திமல ெம்பந்தப்பட்ட தேிழ் 

ததொண்டர் ஆெிொியர்களுக்கு நிரந்தர நியேனம் வழங்கப்படொத 

பட்ெத்தில் - நொங்கள் ஜனநொயக ேயப்படுத்தப்பட்ட பல்மவறு 

மபொரொட்டங்கமள முன்தனடுக்கத் தயங்கப்மபொவதில்மல. 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற, வறுமேக் மகொட்டுக்குக்கீழ் வொழு 

கின்ற, 40 - 42 வயமதக் கடந்திருக்கின்ற, 10 - 15 வருடங்கள் 

தங்களுமடய வொழ்க்மகமயத் ததொண்டர் ஆெிொியரொக 

அர்ப்பைித்திருக்கின்ற அந்த அப்பொவித் தேிழ்த் ததொண்டர் 

ஆெிொியர்களுக்கு நிரந்தர நியேனம் வழங்கப்படமவண்டும். 
கடந்த கொலங்களிமல அவர்கள் பல மபொரொட்டங்கமள 

நடத்தியிருக்கிறொர்கள். அவர்களில் கொோ்ப்பிைித் தொய்ேொரும் 

மகக்குழந்மத உள்ளவர்களும்கூட அடங்குகின்றொர்கள். 

அவர்கமளப் பொர்க்கின்றதபொழுது எங்களுக்கு அழுமக 

வருகிறது; தங்களுக்கு நியேனம் தபற்றுத்தருேொறு அவர்கள் 

கொல்களிமல விழுந்து அழுகிறொர்கள்.  

இவ்வொறொனததொரு நிமலயில், தவளிநொட்டிமல இருக்கின்ற 

ஒருவருக்குப் பதிலொக இன்தனொருவர் திட்டேிட்டு குறித்த 

மநொோ்முகப்பொீட்மெக்குச் தென்றிருக்கிறொர். மநொோ்முகப்பொீட்மெக் 

குொிய தபயர் list இமல ெம்பந்தப்பட்டவருமடய தபயர் 

வந்ததும், அவர் தவளிநொட்டிலிருந்து வந்திருக்கின்றொர். 

ஆகமவ, கிழக்கு ேொகொைத்தில் கஷ்டப் பிரமதெங்களிமல 

மவமலதெய்த தேிழ் ததொண்டர் ஆெிொியர்கமள மவண்டு 

தேன்மற புறக்கைிக்கின்ற வமகயில் நடத்தப்பட்ட இந்த 

மநொோ்முகப்பொீட்மெயொனது இரத்துச் தெய்யப்பட மவண்டும் 

அல்லது குறித்த ததொண்டர் ஆெிொியர்கள் அமனவரும் அந்த 

நியேனங்களில் உள்வொங்கப்பட மவண்டும் என்ற விடயத்மத 

இந்த உயொிய ெமபயிமல நொன் ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன். மேலும், இந்த விடயத்தில் பிரதேர் ேற்றும் 

கல்வி அமேச்ெர் ஆகிமயொர் உடனடியொகத் தமலயிட்டு, பல 

வருடங்களொகத் ததொழிலுக்கொகக்  கொத்திருக்கின்ற - 

இமதவிட்டொல் இன்தனொரு ததொழில் இல்மல என்ற நிமலயில் 

இருக்கின்ற - ததொண்டர் ஆெிொியர்களுக்கு நிரந்தர நியேனம் 

வழங்க நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டுதேனக் மகட்டுக்தகொண்டு, 

விமடதபறு கின்மறன். நன்றி!  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගන් ඉන්දික අනුන්ද්ධ ශහේරත් මහතා. ඔබතුමාට 

ිධනාඩි 8 ක කාලයක් තිශබනවා. 
 
 

[අ.භා. . 8] 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුිධ වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමියනි, 2008 අාක 84 දරන 

රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති පනත යටශත් නියම ශදකක් 

ඉදිරිපත් කරන අද දිනශආ ඒ සේබන්ධශයන් කථා කරන්න මා හට 

අවසථථාව ලබා දීම සේබන්ධශයන් ඔබතුමියට ශබොශහොම සථතුතිි .  

ිධශ ේෂශයන්ම අද දවශසේ මශේ කථාව ්රේභ කරන්න ශපර 

මා මුලින්ම මලික් සමරිධරම ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. ඇමතිතුමා නේ ශේ අවසථථාශ  ශේ ගන් 

සභාශ  නැහැ. රාජය ඇමතිතුමා නේ දැන් ගන් සභාවට ්වා. 

ඇමතිතුමා අපට දවල් ලබා ශදනවා යැි  කියූ ශල්නය රාජය 

ඇමතිතුමා අශත් ශහෝ එවා තිශබනවා නේ ශහොඳි . ඇමතිතුමා 

කි වා, සෘ  ිධශද්  ්ශයෝජන ශඩොලර් බිලියන 8.9ක් ලැබුණා 

කියලා. ඒ ්ශයෝජනවල ිධසථතර ඇතුළත් වාර්තාව පැය 

භාගයකින් ශදනවා කියලා තමි  කැබිනට් ඇමතිතුමකු වන ගන් 

මලික් සමරිධරම මැතිතුමා රකා  කශළේ. මා හිතන්ශන් එතුමා 

එශලස රකා  කශළේ දවල් ශදකට පමණ අද දින සභාශ  රධාන 

කටුතතු පටන් ගත් ශමොශහොශත්ම වාශේි . හැබැි , අශප් රටට 

එශලස ් ්ශයෝජන ශමොනවාද කියන එක ගැනවත්, ඒ 

්ශයෝජකශයෝ කවුද කියලාවත් සඳහන් කිසිම ශල්නයක් ශේ 

ශමොශහොත දක්වාම අපට ලැබී නැහැ. එම නිසා මශේ කථාව 

අවසන් ශවද්දිවත් ඒ ශල්නය ඉදිරිපත් කරනවා නේ ශහොඳි  

කියලා මශේ කථාව ්රේභ කරමින්, මශේ දැනුශේ හැටියට, 

මශේ ශද් පාලනශආ හැටියට, රශට් ජනතාවශේ 

බලාශපොශරොත්තුශ  හැටියට ශේ ගිිධසුේ ශමොනවාද කියන එක රට 

දැනගත ුතතුි  කියලා මා හිතනවා.  

රටත්, ජාතියත්, අද පාර්ලිශේන්තුශ  සිටින බහුතරයත් 

'සාවර්ධනය' කියන ශද් ශමොකක්ද කියලා හඳුනා ගත් කාල 

වකවානුව මහින්ද රාජපක්ෂ ුතගයි . එක්සත් ජාතික පක්ෂශආ 

සමහන්න්ට අද භීතියක් තිබුණාට, සමහන්න්ට නිදහසක් නැති 

වුණාට, ුතද්ධය අවසන් ශවලා සාවර්ධනයක් කියන එක ශවන්ශන් 

ශකොශහොමද, සාවර්ධනය ගමට ලැශබන්ශන් ශකොශහොමද, 

සාවර්ධනශආ රතිලාභ ලබා ගන්ශන් ශකොශහොමද, ්ශයෝජකශයෝ 

ශගන්වන්ශන් ශකොශහොමද කියන වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක වුණු 

කාල වකවානුවක්, වසරක් තිබුණා නේ, එශහම නැත්නේ 

ද කයක් තිබුණා නේ, ඒ රාජපක්ෂ ුතගය ිධතරි . 

සමහර අයට ශේවා අහශගන ඉන්න බැහැ. ශේවා අහශගන 

ඉද්දී සමහර අයශේ කනට නිකේ යගුල්වලින් අනිනවා වාශේ. ඒ 

භීතිය වැඩි ශවලා. මහින්ද රාජපක්ෂ ුතගශආ අව යතාව තිබුශඩු 

රශට් ග්රාමීය කර්මාන්තකන්වා, වයවසායකයා, වයාපාරිකයා දිුතණු 

කරලා, ශ්රී ලාකාව තුළ ශමවැනි වයාපාර තිශබනවා කියලා 

ශපන්වමින් ශලෝකශආ ්ශයෝජකයන්ට ඒ වයාපාරිකයා 

ශහොයාශගන එන තැනට අශප් රට පත් කරන්නි . ඒ නිසා තමි  

හේබන්ශතොට වරාය ඉදි කශළේ. හේබන්ශතොට වරාය චීනය 

දැක්කා; සිාගප්පූන්ව දැක්කා. හේබන්ශතොට වරාශආ වටිනාකම, 

වැදගත්කම බටහිර රටවල් දැක්කා. හේබන්ශතොට වරාය ඉදිශවලා 

වසරකින්, ශදකකින් රටට ලැශබන්න තිබිච්ච මහා 

ධනසථකන්ධයක් නැති කරන්න සිාගප්පූන්වත් මැදිහත් වුණා. 

සිාගප්පූන් වරාය කඩා වැශටනවා සිාගප්පූන්ව දැක්කා. ඒ නිසා 

තමි  සිාගප්පූන්ව ලාකාශ  එවකට පැවැතිච්ච රාජපක්ෂ ්ඩුක්ව 

පරාජය කරන්න දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් කශළේ. ඒ කාර්ය භාරයට 

සිාගප්පූන්ශවන් මුදල් එ වා. ඒ මුදල් ශගවීේ කිරීම සඳහා මහ 

බැාකුවට අධිපති ශකශනක් වර්තමාන අගමැතිවරයා පත් කර 

ගත්තා. ඒ තමුන්ශේ ශබොශහෝම හිතවශතක්; යාළුශවක්; යන එන 

ගමන් බිමන් ශහොඳට දන්න, ශහොඳට හඳුනන ශකශනක්. ඒ මහ 

බැාකු අධිපතිවරයා ගැන අපි පුන පුනා කි වා. 018  ශපබරවාරි 

මාසශආදී මහ බැාකු බැඳුේකශර් සල්ලි ශකොල්ල කද්දී ඒ ගැන අපි 

ශේ ්ඩුක්වට කි වා. මහ බැාකු බැඳුේකරය සේබන්ධශයන් මහ 

බැාකු අධිපතිවරයාට ඇඟිල්ල දික් කරලා අපි ශේ ්ඩුක්වට 

කි වා, "ිධ ාල ශහොරකමක්, වාචාවක් ශවලා තිශබනවා" කියලා. 

අගමැතිතුමා එදා මහ බැාකු අධිපතිවරයා ්රක්ෂා කළා. ශදවැනි 
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2018  මැි   00 

වර මහ බැාකු බැඳුේකශර්දී අපි කථා කරලා ශපන්නලා දුන්නාම, 

එදාත් ඔහුව ්රක්ෂා කළා. ජනාධිපතිවරයා හිටපු මහ බැාකු 

අධිපතිවරයා ්රක්ෂා කළා. ඒ ශවලාශ  තිබිච්ච ්ඩුක්ව 

ජනාධිපතිවරයා ිධසිශර වා; COPE වාර්තාව එද්දී ිධසිශර වා. ඒ 

සිාගප්පූන් භීතිය තවම රටින් ගිහිල්ලා නැහැ. සිාගප්පූන්ශ   

පුරවැසිකම තිශබන හිටපු මහ බැාකු අධිපතිවරයාශේ භීතිය තවම 

ශ්රී ලාකාශ  ජනතාවශේ සිත්සතන් තුළින් ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා 

තමි , අපට සියයට 811ක් බදු ගහන්න ශවන්ශන්. ඒ නිසා තමි , 

ඉන්ධන මිල වැඩි කරන්න ශවන්ශන්. ඒ නිසා තමි , පාරිශභෝගික 

අතයව ය භාඩුඩ සියල්ශල් මිල වැඩි කරන්න ශවලා තිශබන්ශන්. 

මහ බැාකුව ශකොල්ල කාපු හිටපු මහ බැාකු අධිපතිවරයා දැන් 

සිාගප්පූන්ශ  සුර සැප ිධඳිනවා. මලික් සමරිධරම ඇමතිවරයා දැන් 

තව සිාගප්පූන් ශකෝලමක් ශගනැල්ලා තිශබනවා. සිාගප්පූන්වත් 

එක්ක ශේ ගහන ගිිධසුශමන් ETCA එශකන් අශප් රටට එන්න 

බැරිව ගිය ඉන්දියානුවන් ලාකාවට එනවා. ඒක ගැන උශද් තර්ක 

ිධතර්ක ්වා. මම කැමැති නැහැ, ඒ ගැන කථා කරන්න. ඒක 

අව ය නැහැ. නමුත්, ඔබතමුන්නාන්ශසේලාට ශේ රට පාලනය 

කරන්න දීලා තිශබන්ශන් අවුන්දු 4ක, 5ක තාවකාලික කාලයක් 

ිධතරි  කියලා ඇි  ශේ නායකයන්ට හිශතන්ශන් නැත්ශත්? රශට් 

සින්නක්කර අි තිය අගමැති රනිල් ිධරමසිාහටවත්, ජනාධිපති 

වමත්රීපාල සිරිශසේනටවත්, ශේ කැබිනට් මඩුඩලශආ ඉන්න කිසි 

ශකශනකුටවත් දීලා නැහැ. ශේක අවුන්දු 4ක නැත්නේ  ක 

තාවකාලික අි තියක් ිධතරි . ශේ අි තිය තුළින් අද ඉපශදන 

දන්වාශේත්, අනාගතශආ ඉපශදන්න ඉන්න දන්වාශේත් ඉරණම 

තීන්දු කරනවා.  

අනාගතශආ ඉපශදන්න ඉන්න දන්වාශේ ඉරණම ශේ අවුන්දු 

4ක, 5ක තාවකාලික අි තිශයන් තීන්දු කරනවා. "ඉන්දු-ලාකා" 

ගිිධසුම චන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක කුමාරතුාග මැතිනිය අත්සන් 

කරද්දී අපි කුඩාි . ඒ  ාපශආ පාපය අපි තවම ශගවනවා. 

ඉන්දියාශවන් යන්ත්ර සූත්ර එනවා. ඉන්දියාශවන් ශමෝටර් රථ සහ 

යතුන් පැදි එනවා. ඒවාට අව ය උපකරණ වන ඇණ මුරිච්චිශආ 

ඉඳන්, ටයර් එශක් ඉඳන්, ටිුත. එශක් ඉඳන් හැම අමතර 

ශකොටසක්ම ඉන්දියාශවන් එනවා. ඒකට දාන මුරිච්චියක් හදා 

ගන්න අශප් ලාකාශ  කිසි ශකශනකුට බැහැ. ඒ ඉන්දියානු 

වාහනවලට අව ය අමතර උපාාගයක් හදාගන්න තවම අපට 

බැහැ. අශප් නිෂථපාදකශයක් ්ශද් කයක් ිධධියට යමක් 

හැදුශවොත්, ඉන්දියාව ඊට වඩා අක්වට ඒ භාඩුඩ ලාකාවට එවලා ඒ 

වයාපාරය කඩා දානවා. එශහම නේ අද ඇමතිවන් ඉන්න ඕනම 

ඇි ? ඇමතිවන් කටුතතු කරන්න ඕනම ශකශසේද? ඔබතුමන්ලා ශේ 

අවුන්දු 3 ගත කරපු කාලශආ ශහොඳකම නිසා තමි  ්ඩුක්ශ  

හිටපු 01කට වැඩි රමාණයක් ශේ ශවද්දී ඒකාබද්ධ ිධපක්ෂය 

පැත්ශත් ඇිධල්ලා වාඩි ශවලා ඉන්ශන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

නිශයෝජනය කරන ්සන සාිධධායකවන් අද කථා කරලා 

කියන්ශන්, "කට නිහ ව තියාශගන ිධපක්ෂශආ කටුතතු කරන්න 

ඉඩ ශදන්න" කියලි . ඒ නිසා අද පාර්ලිශේන්තුශ  ජනරියම 

පක්ෂය බවට පත් ශවලා තිශබන්ශන් ිධපක්ෂයි  කියන එක 

කවුන්ත් දැනගන්න ඕනම. අද ්ඩුක්වට ජනරියත්වයක් නැහැ. අද 

්ඩුක්ශ  ඇමතිවන්න්ට ජනරියත්වයක් නැහැ. අද ්ඩුක්ශ  

අගමැතිවරයාට, ජනාධිපතිවරයාට ජනරියත්වයක් නැහැ. ඒ 

ජනරියත්වය ඇිධල්ලා තිශබන්ශන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

සමඟ ඉන්න ඒකාබද්ධ ිධපක්ෂයට සහ සමසථත පාර්ලිශේන්තුශ  

ිධපක්ෂයටි .  

අද ිධපක්ෂශආ බලය වැඩි ශවලා. අද ඇතැමුන් කථා කරන්ශන් 

එක පැත්තක් ගැන ිධතරි . හැබැි , අපි අද අහනවා, අ ශඳෝනා 

ශදනවා, ්ඩුක්ව උතුරට දුන්න සාවර්ධනය ශකෝ  කියලා. උතුරට 

ශර්ල්ලුව ශගනිච්ශච් මහින්ද රාජපක්ෂ. උතුරට  කාපට් පාර 

ශගනිච්ශච් මහින්ද රාජපක්ෂ. උතුරට ිධතරක් ශනොශවි . රශට් 

හතරදිේභාගයට සාවර්ධනය ශගනිච්ශච් මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා. ්දරණීය හිතවතුනි, මිත්රවන්නි, ගන් මන්ත්රීවන්නි, ගන් 

ඇමතිවන්නි, එතුමා ඒ කටුතත්ත කශළේ නිකේ ශනොශවි ; අද අපි 

දකින අන්ණලු ශහට ඉපශදන දන්වාටත් දකින්නි . හේබන්ශතොට 

වරාය දිුතණු කරමින්, රශට් අශනකුත් වයවසායකයන්, 

වයාපාරිකයන් දිුතණු කරමින් ඒ කටුතත්ත කරන්නි  අව යතාව 

තිබුශඩු.  

අපි අද ශදපැත්තට ශබදාශගන,  ගිිධසුමක එල්ලිලා තර්ක 

ිධතර්ක ශගනාවත්, අපි ශමොකටද ශේ වාශේ කාලකඩුණි ගිිධසුේ 

ශගශනන්ශන්? අශප් රශට් ඉන්න වෘත්තිකශයෝ, අශප් රශට් ඉන්න 

ඉාජිශන්න්ශවෝ, අ ශප් රශට් ඉන්න වවදයවන් පැහැදිලිවම 

කියනවා ශේ ගිිධසුේ තුළින් ඒ අයශේ වෘත්තීන්වලට ඇති වන 

අනාරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව. ඒ අයශේ වෘත්තීන්වලට ඇති වන 

අනාරක්ෂිතභාවය ගශේ සිටින අහිාසක දිළිඳු ජනතාවටත් 

දැශනනවා. ඒ නිසා කිසියේ ශදයක් නිෂථපාදනය කරලා, අශළිධ 

කරලා නිෂථපාදන ්ර්ිකකයක් හදන්න නායකි න්ශේ ඔළු 

ශගඩිවලට ශමොළය පහළ ශවන්ශන් නැතිව, ශේ යන ිධධියට 

ගිශයොත් අර ිධසථස, ිධසිපහ ිධතරක් ශනොශවි , තවත් ශකොටසක් 

ඇිධත් ිධපක්ෂශආ වාඩි ශවි . අපි දන්නවා, දැන් ශගෝඨාභය 

භීතිකාවක් හැදිලා තිශබනවා කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ශේ අවසථථාශ දී ගන් කථානායකතුමා 

ූලලාසනයට පැමිශණනනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු (වවදය) තුසිතා විවේමාන්න මහත්මිය 

මූලාසනවයන් ඉවත් වුවයන්, ගරු කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, ேொண்புேிகு  (மவத்திய கலொநிதி)(திருேதி) துஸிதொ 

விமஜேொன்ன அவர்கள் அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு 

ெபொநொயகர் அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள்.  
 

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA 
left the Chair, and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගන් ඉන්දික අනුන්ද්ධ ශහේරත් මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුිධ වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගන් කථානායකතුමනි, එක්තරා වකවානුවක ඔබතුමාත් ශහොඳ 

වයවසායකශයක්; ශහොඳ වයාපාරිකශයක්. ිධශද්ශිකයන්ට 

පහසුකේ සපයන්න කලින් රශට් වයාපාරිකයන්ට, 

වයවසායකයන්ට අවසථථාවක් ශදන්න ඕනම කියන එක 

වයාපාරිකයන් ිධධියට අපි දන්නා ශදයක්. ඔබතුමා අද 

පාර්ලිශේන්තුශ  මුලසුන දරද්දී, ඔබතුමා කථානායකවරයා 

ිධධියට කටුතතු කරද්දී ශේ ්ඩුක්ව ශමවැනි කාලකඩුණි පනත් 

ශගනැත් අශප් රශට් තිශබන සේපත් ිධනා  කරනවා නේ, සේපත් 

ටික සූරාශගන කනවා නේ  ඉතා කනගාටුදායකි .  සුජීව 

ශසේනසිාහ මැතිතුමා පැයකට, ශදකකට පාර්ලිශේන්තුවට ්ශ  

එන්න බැරි නිසා ශවන්න ඇති කියලාි  මම හිතන්ශන්.  ශමවැනි 

ගිිධසුේවලට අත්සන් කරනවාට කැමති නැති නිසාද දන්ශන්ත් 

නැහැ. හැබැි , අශප් ිධෂය භාර ඇමතිතුමා උශද් කථා කරද්දී 

කි ශ  සුජීව ශසේනසිාහ මැතිතුමාට ශහොඳටම අසාධයි , ඒ නිසා 

එන්න ිධධියක් නැහැ කියලාි . දැන් ඔබතුමා ්ව නිසා අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා  ඔබතුමා ශේ ගැන සුබවාදී තීන්දුවක් 

ගනිි  කියලා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශගෝඨාභය භීතිකාවකුත් දැන්  ඇති ශවලා  තිශබනවා. රටට 

් දශර් කරන නායකි න්ට ඉදිරියට එන්න ඉඩ ශදන්න. 

රාජපක්ෂවන්න්ශගන් ශගෝඨාභයද, බැසිල්ද, මහින්ද රාජපක්ෂද, 

නාමල් රාජපක්ෂද, චමල් රාජපක්ෂද කියන එක අපි තීන්දු කර 

ගන්නේ. තමුන්නාන්ශසේලාශේ එක්සත් ජාතික පක්ෂශආ ඊළඟ 

නායකයා සජිත් ශරේමදාස මහත්තයාද, අගමැතිතුමාමද, එශහම 

නැත්නේ අර කියාපු ශකශනක්ද කියලා බලන්න ඔබතුමන්ලාශේ 

කිල්ශලෝටවල ඇඟිලි ඔබන්න අපි ්ශ  නැහැ. ඔබතුමන්ලාශේ 

ශද්වල් කියන්න අපි ්ශ  නැහැ. ශේ ගජ මිතුන් හවුශලන් රටට 

ිධනා යක් තමි  සිදු ශවලා තිශබන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] ඒක 

තමි . පලනි දිගේබරේ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගැනත් කියන්න 

ඕනම. "්ඩුක්ශ  අගමැතිවරයාට ශකළශ ශගන එනවා. 

ජනාධිපතිවරයාට ශකළශ ශගන එනවා. ශමශහම ගිශයොත් අපටත් 

ශකළ ශවනවා." කියලා ඔබතුමා ඊශආ ශපශර්දා කියනවා අපි 

අහශගන හිටියා. ශේ හැම නායකශයක්ම දකින ශද්වල්. ඔබතුමා 

කඳුකර ජනතාවට ද්රිධඩ නායකත්වය ශදද්දී, ඒ ජනතාවශේ 

පැත්ශත් හිටගන්න ඕනම. ජනතාවශේ පැත්ශත් හිටගන්න 

ශද් පාලන නායකයන් ශේ කිසිම ශකෝලමකට කැමති නැහැ. 

හැබැි , වරදාන, වරරසාද එක්ක හිටගන්න අයට ඕනමම ශදයක්. 

ශවන්නප්පුශ  මන්ත්රීතුමා  රීති ර ථන - points of Order - එකින් 

එකට දැේමා. එශහම දැේශේ ශමොකටද? කාව රකින්නද? ගන් 

මන්ත්රීතුමනි, ගන් ඇමතිතුමනි, කවදාවත් නායකි න් රකින්න 

යන්න එපා. ගශේ ජනතාව රකින්න. ගශේ ජනතාව රැක්ශකොත් 

තමි  නායකත්වයට යන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. හැබැි , නායකි න් 

රකින්න ගිශයොත්, නායකි න් රකින්න ගිය අයට සිද්ධ ශවන්ශන් 

ශගදරට ශවලා නායකයන්ට පහන් දල්ව දල්වා ඉන්නි . ශේ 

යටිතල පහසුකේ ගැන, ශේ ශවශළඳ ගිිධසුේ ගැන එශහමි  කථා 

කශළේ.  ඒ ගජ මිතුන් පාලනය ශබොශහොම භයානක පැත්තකට දැන් 

ගිහින් තිශබන්ශන්. ඒ නිසා දැන් රාජකීය ිධදයාලශආ ්දී ශිෂයයන් 

පවා, රාජකීය - Royal- පාලනය ගැන -[බාධා කිරීමක්] ඒක තමි .  

රාජකීය ිධදයාලශආ ්දි ශිෂයයන්  පාසලට ්දරය කරන, රටට 

්දරය කරන දක්ෂ අය. හැබැි , අද පාර්ලිශේන්තුශ  ඉන්න 

රාජකීශයෝ ටික එකතු ශවලා -[බාධා කිරීමක්] නැහැ, ්ඩුක්ව 

නිශයෝජනය කරන අය ගැන අපි කියන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] ගන් 

හර්ෂණ රාජකන්ණා මන්ත්රීතුමනි, ඒ ශගොඩට යන්නට ඔබතුමාට 

chance එකක් නැහැ. ඒ රාජකීශයෝ ශගොශඩ් ඉන්ශන් ශවනම team  

එකක්. ඒ team  එක ඒක බලාගනී. ඔබතුමා රාජකීශයක් වුණාට 

ඔබතුමා ඒ team එකට ඇතුළු කර ගන්ශන් නැහැ. රාජකීය  

පාලනය ශේ ිධධියට අරශගන ගිශයොත් රට ශබොශහොම භයානක 

තැනකට යනවා.  

ගන් කථානායකතුමනි, අපි දකින ිධධියට ගශේ 

වයවසායකයාට, ගශේ වයාපාරිකයාට අවසථථාවක් ශදන්නට ඕනම. 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිසිම දවසක ශමවැනි ජාතයන්තර 

ගිිධසුේවලට ගිශආ නැහැ. එතුමා ඒ කිසිම -[බාධා කිරීමක්] 

ශමොකක්ද, ගන් ඇමතිතුමා?  
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ජාතයන්තරය එතුමාව ගණන් ගත්ශත් නැහැ. 
 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුිධ වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒක තමි , ගණන් ගත්ශත් නැති නිසා. හැබැි , එතුමාව 

ජාතයන්තරය ගණන් ගන්න ඕනම නැහැ, ලාකාශ  ජනතාව 
ශහොඳට ගණන් ගත්තා. ිධශද්ශිකශයෝ ගණන් ගත්ශත් නැති වුණාට 

සථවශද්ශිකශයෝ ගණන් ගත්තා. ඔබතුමන්ලා සලකන්ශන් 
ිධශද්ශිකයන්ට මිසක් සථවශද්ශිකයන්ට ශනොශවි . එම නිසා 
ඔබතුමන්ලා ිධශද්  ්ශයෝජකයන්ට පඬුන් අල්ලනවා; 
ඔබතුමන්ලා ිධශද්  ්ශයෝජකයන්ට ශදොළපිශද්නි ශදනවා. 
ඔබතුමන්ලා ිධශද්  ්ශයෝජකයන්ට ශමොනවා දුන්නත් ඔබතුමා 
ශේ අමාතයාා ය භාර ගත්ත දා ඉඳන් රශට් ්ර්ිකක වර්ධන ශ ගය 
සියයට 3.8ට ඇදලා දාලා තිශබනවා. Volkswagen 
කර්මාන්ත ාලාවට කියලා Senok Automobiles Private 

Limited එකට කුලියාපිටිශයන් අක්කර ගණනක් දීලා තිශබනවා. 
ටයර් කර්මාන්ත ාලාවට කියලා තව එකක් දීලා තිශබනවා.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 

නැ ස සිටිශආය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, if you want to reply, I will give you 
time after his speech.  

 

ගරු ඉන්දික අනුරුිධ වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබතුමා ශේ කාරණාව සේබන්ධශයන් අපට පිළිතුන් ශදන්නට 

කලින් පැය භාගයකින් ශගනත් ශදනවා කියපු අලුත් 
්ශයෝජකි න්ශේ වාර්තාව කන්ණාකරලා ඉදිරිපත් කරන්න. මම 
ඉල්ලා සිටිනවා, ශමන්න ශේ වයාපාරය ශමන්න ශේ ගශේ, 

ශමන්න ශේ නගරශආ ්රේභ ශවනවා කියලා ිධශද්  ්ශයෝජන 
 ක් මට කියන්න කියලා. එශහම නේ මම ශේ කථාව ශමතැනින් 
අවසන් කරලා වාඩි ශවන්නේ. ඔබතුමා මට ්ශයෝජන අවසථථා 
 ක් කියන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් මන්ත්රීතුමා, කථාව අවසානද? ගන් ඇමතිතුමා, පැහැදිලි 

කරන්න. 
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් කථානායකතුමනි,- 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුිධ වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශබොශහොම සථතුතිි , ගන් කථානායකතුමනි. මම කථාව අවසන් 

කරන්නේ. ඉන් පසුව එතුමාට අදහසථ කියන්න පුළුවන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගන් ඇමතිතුමා, එශහම නේ අවසාන කථාශ දී පැහැදිලි 

කරන්න. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුිධ වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගන් කථානායකතුමනි, අපට අව ය කරන්ශන් සිහින 

ශනොශවි . කථාවක් තිශබනවා සිහින ශකෝටියක් තිබුණාට අශත් 

495 496 

[ගන්  ඉන්දික අනුන්ද්ධ ශහේරත්  මහතා] 



2018  මැි   00 

එක සතයක් නැහැ කියලා. ඔබතුමන්ලා එදා ඉඳලා ''ශලොරි 

ශටෝක්'', ''නැ  ශටෝක්'' දුන්නාට ඔබතුමන්ලාට රාශයෝගිකව 

කරන්නට බැරිව ගියා. මම කථාව අවසන් කරන්නේ. මම ඉල්ලා 

සිටින්ශන් සිහින ශනොශවි , යථාර්ථයක් වුණු මිලියන ශමපමණ 

රමාණයක වයාපෘතියක් ්ශයෝජන ව ශයන් රටට ්වා කියන 

එක  රකා  කරන්න කියලාි . ශබොශහොම සථතුතිි .  

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් කථානායකතුමනි, මම රථමශයන්ම ශේ රටට පසුගිය 

මාස හතර තුළ ්ව ්ශයෝජන පිළිබඳව ශක ටිශයන් ඉදිරිපත් 

කරන්නට කැමැතිි . ඉසථශසල්ලාම හේබන්ශතොටට ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් මිලියන 939ක LNG plant එකක් එනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න මම ඉදිරිපත් කරනතුන්, ඉන් පසුව කථා කරන්න. 

[බාධා කිරීමක්] එශහම බැහැ. ඔබතුමා ඉල්ලා සිටි කන්ණුශන් මම 

කියන්ශන්. ශකොළඹට apartment complex එකක් එනවා, 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන   ක. ඒ වාශේම දකුණට 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 90ක  luxury resorts එනවා. 

Colombo suburbsවල apartment complexes සඳහා ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් මිලියන 04ි . උතුරට ශමගාශවොට් 81 wind power plants  

ශදකක් එනවා, ඒකට ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 0 ි . 

Manufacturing projects සඳහා ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

80ි . [බාධා කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්න කම ගහන්ශන් නැතිව. 

ශමොබිශටල් ්යතනශයන්- 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුිධ වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශබොන් එපා. 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශබොන් ශනොශවි , ගිහින් බලන්න. දන්ශන් නැතිව කථා 

කරන්න එපා.  කමගහන්න එපා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් ඇමතිතුමා, පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුිධ වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශකොශහේද ඉදිශවන්ශන්? 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශේවා ඉදි ශවන්ශන් ශකොළඹ, පාගුවක් ඒවා පිට පළාත්වල. 

[බාධා කිරීමක්] Mobitel, ශකොළඹ - ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

 1ි . රට වශට්ම Telecom සඳහා ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

9 ි . [බාධා කිරීමක්] Hutch සඳහා ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

 9ි . Agro-industries  සඳහා ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 0 ි . 

ගිරිඋල්ශල් MAS Garments සඳහා ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 

08ි . [බාධා කිරීමක්] For tobacco for export, ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් මිලියන 83ි . [බාධා කිරීමක්] Garment factories  සඳහා 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 9ි . 

අශනක් ඒවා ශඩොලර් මිලියන 811ි . ඊට අමතරව   නි 

මාසශආ අන්තිම ශවන්න කලින් ශකරවළපිටිශආ ඉදි කරන LNG 

plant  ශදකක් සඳහා  ශඩොලර් බිලියනයි ; ශඩොලර් මිලියන 

8111ි . LNG terminal  එකක් ශඩොලර් මිලියන 811ි . 

හේබන්ශතොට cement plant එකට ශඩොලර් මිලියන 811ි .  මම 

ශේ ශල්නය සභාගත* කරනවා.   

ගන් කථානායකතුමනි,  අවසාන ව ශයන් මම කියන්න කැමැතිි 

- [බාධා කිරීේ] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගන් ඇමතිතුමාට කථා කරන්න අවසථථාව ශදන්න.  

 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Sir, I would like to inform that as per the Singapore - 
Sri Lanka Free Trade Agreement, no one can come to Sri 
Lanka. No Singaporean or anyone else can come to Sri 
Lanka except after investing in a project. If they invest in 
any project, only some specialists can come and  work 
and that is only in that particular company. I want to 
make that very clear. That is the current regulation as 
well.  
Thank you.  

ප්ර ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 

 
ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගන් කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ශයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

"011  අාක 84 දරන රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති පනශත් 3 (4) 

වගන්තිය යටශත් සාවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ශවළඳ 

අමාතයවරයා ිධසින් සාදන ලදුව, 2018 මාර්තු 8) දිනැති අාක 01)0/49 

දරන අති ිධශ ේෂ ගැසට් පත්රය මඟින් සාශ ෝධිත 0189 ශදසැේබර් 8  

දිනැති අාක 014 /   දරන අති ිධශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පළ කරනු ලැබ, 

2018.03.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ ුතතු ය. 

(අමාතය මඩුඩලශආ අනුමතිය දන්වා තිශ..)" 

 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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————————— 
*  පුස්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගන් කථානායකතුමනි, ''පාර්ලිශේන්තුව දැන් කල් තැබිය 

ුතතුය''ි  මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්ර ්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
 
 

 ධීවර ජනතාවට වපර පැවැ ප මිලට ඉන්ධන සැපයීම    
ேீனவர்களுக்கு முன்மனய விமலயில் எொிதபொருள் 

வழங்கல்   
PROVISION OF FUEL AT PREVIOUS PRICE FOR FISHERFOLK 

 
 

[අ.භා. ).81] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත් ප  මහතා 
(ேொண்புேிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගන් කථානායකතුමනි,  සභාව කල් තබන අවසථථාශ  මා 

පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"වත්මන් ්ඩුක්ව පසු ගිය දා ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම ශහේතුශවන් ශේ 

රශට් ධීවර රජාව, වතුකරශආ ජනතාව ඇතුළු සමසථත ජනතාවම ඉමහත් 

පීඩාවට පත්ව ඇත. ිධශ ේෂශයන්ම අති ය වූ ගැටලු රැසක් සහිතව ධීවර 

කර්මාන්තශආ නියැශළන ධීවර ජනතාවට ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම දැරිය 

ශනොහැකි බරපතළ පීඩාවකි; ඉමහත් ගැටලුවකි. ශමමඟින් සිදු වනුශආ 

ධීවර ජනතාව සථවකීය කර්මාන්තශආ රැදී ශනොසිට ඉවත්ව යමමට ඉඩ 

රසථථාව ලබා දීමි . 

පසු ගිය ්ඩුක් සමය තුළ ද ශමශලස ඉන්ධන මිල ඉමළ දැූල අවසථථාශ  

ඔවුනට සහනාධාර ූලපන් රමශ දයක් හඳුන්වා ශදන ලදී. එය කිසිශසේත්ම 

ධීවරයාශේ මුය ර ථනයට සැබම උත්තරයක් ශනොවීය. 

වත්මන් ්ඩුක්ව ද එම රමශ දයම අනුගමනය කරමින් සහනාධාර ූලපන් 

පත් හා බැාකු ගිණුේවලට මුදල් බැර කිරීශේ ක්රියාවලියක් ශයෝජනා කරනු 

ලබන අතර, එයද ශපර පැවැති තත්ත්වයටම සමානය. එය ධීවර  රජාවශේ 

ර ථනයට සැබම උත්තරයක් ශනොවීය. එබැිධන් ශතල් මිල වහා අක් කරන 

ශලසත්, නැතශහොත් ධීවර රජාවට ශපර පැවැති මිලටම ඔවුන්ශේ 

රැකියාශ  අව යතාවට සරිලන ශසේ දිවි ශන් ඕනමම ඉන්ධන 

පිරවුේහළකින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට අවකා  සලසන ශලස ශමම 

පාර්ලිශේන්තුවට ශයෝජනා කර සිටී."  

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ශේ අවසථථාශ  කවුන්න් ශහෝ ගන් මන්ත්රීවරශයක් ගන් ලකී 

ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමාශේ නම ූලලාසනය සඳහා ශයෝජනා 

කරන්න. 

ගරු සුජීව වසේනසිංහ මහතා (ජාතයන්තර වවවඳ  රාජය 

අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு சுஜீவ மெனெிங்க - ெர்வமதெ வர்த்தக இரொஜொங்க  

அமேச்ெர்) 

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

ගන් කථානායකතුමනි, "ශේ අවසථථාශ  ගන් ලකී ජයවර්ධන 

මන්ත්රීතුමා ූලලාසනය ගත ුතතුය" ි  මා ශයෝජනා කරනවා.  
 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්  
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொெனத் 

தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள்  தமலமே 

வகித்தொர்கள்.  
 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත් ප  මහතා 
(ேொண்புேிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ්ඩුක්ව ිධසින් පසු ගිය මැි  
81 වැනි දා මධයම රා්රිශආ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළ දැේමා. එය ශේ 
රශට් සමසථත ජනතාවට බරපතළ පීඩාවක්. ඒ කාරණය නිසා  ධීවර 
ජනතාව, වතුකරශආ ජනතාව ඇතුළු ශේ රශට් වැඩ කරන 
ජනතාව, දුක් ිධඳින ජනතාව ඉමහත් පීඩාවකට පත්ව සිටිනවා. 
ශපට්රල් ලීටරයක මිල න්පියල් 889 සිට 839 දක්වා න්පියල් 
01කින්, ඩීසල් ලීටරයක මිල න්පියල්    සිට 81  දක්වා න්පියල් 
84කින්, ූමමිශතල්  ලීටරයක මිල න්පියල් 44 සිට 818 දක්වා 
න්පියල්  9කින් වැඩි කරන්නට ්ඩුක්ව කටුතතු කර තිශබනවා. 
එය රශට් සියලු ක්ශෂේත්රවලට බරපතළ ිධධියටම බලපා තිශබනවා. 
ශේ තත්ත්වය තුළ රශට් භාඩුඩ හා ශසේවා ගාසථතු ඉහළ යමම 
ශමොනම ්කාරයකින්වත් වළක්වා ගන්න ්ඩුක්වට හැකියාවක් 
නැහැි  කියලා අපි ිධ ථවාස කරනවා.  

ශේ රශට් නිෂථපාදන ්ර්ිකකය නාවාලීමට කටුතතු කරන 
ධීවරයාට, කේකන්වාට, වතු කේකන්වාට, ශගොිධයාට -සමසථත 
වැඩ කරන ජනතාවට- ශේ ඉන්ධන මිල වැඩි වීම ශමොනම 
්කාරයකින්වත් දරා ගන්න හැකියාවක් නැති ශවලා තිශබනවා. 
මම ිධ ථවාස කරනවා, ශේ නිසා සමම ක්ශෂේත්රයකම නිෂථපාදනය 
කඩා වැටීමකට ලක් ශවනවාය කියලා. ඉන්ධන මිශල් ශේ ඉහළ 
යමම ධීවර කර්මාන්තයට රබල ිධධියටම බලපානවා.  ශගොඩබිම 
ගමන් කරන වාහනවලට වඩා වැඩි ඉන්ධන රමාණයක් ජලය මත 
ගමන් කරන යාත්රාවලට වැය ශවනවා. ිධදයාත්මකව  සලකා 
බැලුශවොත් ජලය මතු පිට ගමන් කිරීශේදී ඝර්ෂණ බලය සහ වාත 
රතිශරෝධනය ඇති ශවනවා. ඒ නිසා ජලය මත යාත්රාවක් ඉදිරියට 
ගමන් කිරීශේදී ිධ ාල බලයක් ශයොදවන්න සිද්ධ ශවනවා. ඒ 
සඳහා ිධ ාල ඉන්ධන රමාණයකුත් වැය කරන්න සිද්ධ ශවනවා. 
වැඩි බලයක් ශයදවීමට සිදුවන නිසා වැඩි ඉන්ධන දහනයක් සිද්ධ 
ශවනවා. ඒ නිසා ධීවර ජනතාවට ිධ ාල ඉන්ධන ිධයදමක් දරන්න 
සිද්ධ ශවනවා. ඒක ධීවර ජනතාවට ඉතාම බරපතළ ගැටලුවක් 
බවට පත්ශවලා තිශබනවා. ජාතික ්ර්ිකකය  ක්තිමත් කරන, 

රශට් ජනතාවශේ ශරෝටීන් ඌනතාව නැති කරන ශේ ධීවර රජාව 
ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම නිසා බරපතළ ිධ ධිශආ ගැටලුවකට 
මුහුණ දී තිශබනවා. අ වට, වැසථසට, මාරියාවට මුහුණ ශදමින් 
තමන්ශේ ජීිධතය පරදුවට තබමින් ධීවර කර්මාන්තශආ ශයශදන 
ධීවර රජාවට ශේ නිසා අද ඇති ශවලා තිශබන්ශන් කබශලන් 
ලිපට වැටීමක් වාශේ තත්ත්වයක්.  
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මා ිධශ ේෂශයන්ම ධීවර අමාතයතුමාට සහ රාජය අමාතයතුමාට 

කියනවා,  ඔවුන් ශකශරහි ිධශ ේෂ අවධානයක් ශයොමු  කරන්න 

කියලා. ඉන්ධන මිල වැඩිවීම නිසා ධීවර කර්මාන්තශආ ශයදිලා 

ඉන්න තුන්ලක්ෂයක් ශවච්ච ජනතාවට ශේ ශවනශකොට දහසක් 

අභිශයෝගවලට මුහුණ ශදන්න සිද්ධශවලා තිශබනවා.  ධීවර 

්ේපන්න මිල ඉහළ යමම, වරාය ගාසථතු ඉහළ යමම, වරාය හා 

ශතොටුශපොළ පහසුකේ රමාණවත් ශනොවීම සහ ඒවාශආ පවතින 

ගැටලු ධීවර ජනතාවට බලපානවා. ිධටින් ිධට සිදුවන කාලගුණික 

ිධපර්යාස ශහේතුශවන් ධීවරයා බරපතළ ිධ ධිශආ ගැටලුවලට මුහුණ 

ශදනවා වාශේම, ඒ නිසා යේ යේ අවසථථාවල ධීවරයාශේ ජීිධත 

ිධනා  ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ අයශේ ්රක්ෂාව 

සේබන්ධශයන් ගැටලු මතු ශවලා තිශබනවා. අිධධිමත් රක්ෂණ 

රමශ දය නිසා අදත් ධීවරයාශේ ජීිධතවලට නිසි ්රක්ෂාවක් 

ලැබිලා නැහැ. ඒ ිධතරක් ශනොශවි , ශනළා ගන්න මත්සය 

අසථවැන්නට කිසිම ්කාරයක වටිනාකමක් ලැශබන්ශන්ත් නැහැ. 

අශප් දිලිප් ශවද්රච්චි රාජය ඇමතිතුමාත් ඒක දන්නවා.  

පසුගිය දවසථවල තාගල්ල, නිල්වැල්ල, කුඩාවැල්ල, ගන්දර, 

ශකෝට්ටශගොඩ, ශදවුන්දර, ශ.න්වල කියන්නා වූ ඒ රශද් වල 

බහුදින යාත්රාවලින් ශගනාපු ඒ මත්සය අසථවැන්න කුණු 

ශකොල්ලයට ිධකුණුවා. ඒවා කිසිම ශකශනක් ගන්ශන් නැති 

තත්ත්වයකටත් පත් වුණා. ිධජයමුණි ශසොි සා ධීවර ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමාත් ශේ තත්ත්වය ශත්න්ේ ගන්න.  ිධශ ේෂශයන්ම "ලින්නා" 

කියන මාළු වර්ගශආ කිශලෝ එක න්පියල් 31ට ගියා. ඒවා 

කවුන්වත් ගත්ශත් නැහැ. ඒ අසථවැන්න මිලදී ගන්න ධීවර 

සාසථථාවට, ධීවර අමාතයාා යට රමශ දයක් නැහැ. අසථවැන්න 

වැඩි වුණාම ඒවා මිලදී ගන්න කෘෂිකර්ම අමාතයාා යට වැඩ 

පිළිශවළක් නැති නිසා එළවලු මිල අක් ශවනවා වාශේම, ධීවර 

අසථවැන්න වැඩි වුණාට පසථශසේ ඒවා මිලදී ගන්න ධීවර 

අමාතයාා යට රමශ දයක් නැති නිසා ඒවාත් අද කුණු 

ශකොල්ලයට ිධකිශණනවා.  ඒ නිසා ධීවරයා අකර්මනය ශවනවා; 

මන්ශදෝත්සාහී ශවනවා; රැකියාවට යන්ශන් නැහැ. ධීවරයා 

රැකියාවට යන්ශන් නැති තත්ත්වයක් තුළ තමුන්නාන්ශසේලා ශතල් 

මිලත් අත්තශනෝමතිකව වැඩි කිරීම නිසා ඒ අයට බරපතළ ිධධිශආ 

ගැටලුවකට මුහුණ ශදන්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. 

ශේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම නිසා, ිධශ ේෂශයන්ම ූමමිශතල් 

මිල සියයට 831කින් වැඩි වුණා. ඒක ධීවර කර්මාන්තයටම 

බරපතළ ිධධියට බලපා තිශබනවා. ශේ ධීවර කර්මාන්තශආ 

ශයශදන වැඩි පිරිසක්  සුළු පන්න ධීවරයන්. ඔවුන් තමි  ූමමිශතල්  

වැඩි වැඩිශයන් පාිධච්චි කරලා මත්සය අසථවැන්න ශනළා ගන්න 

මැදිහත් වන්ශන්.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, පිටත එන්ජිේ සිධ කළ යාත්රා -

outboard motor engine boats- 24,000ක් අශප් රට පුරා වරායවල 

මුහුද ්ශ්රිත කර්මාන්තශආ ශයශදනවා. ඊට අමතරව එන්ජින් සිධ 

කළ සාේරදාි ක යාත්රා 4,000කට වැඩි රමාණයක් ඉන්ධන භාිධත 

කරමින් අද එම කර්මාන්තශආ ශයශදනවා. ූමමි ශතල් මිල සියයට 

831කින් වැඩි වීම නිසා ඒ යාත්රා හිමියන්ට, ධීවරයන්ට බරපතළ 

ගැටලුවකට මුහුණ ශදන්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. ිධශ ේෂශයන්ම 

පිටත එන්ජින් සිධ කළ යාත්රාවලට මත්සය අසථවැන්න ශනළා ශගන 

එන්න එක් දිනකට ූමමිශතල් ලීටර 0 ක්, 30ක් පමණ වැය වනවා. 

සමහර ඒවාට ූමමිශතල් ලීටර 41ක් වැය වනවා. තවත් සමහර 

ඒවාට ලීටර 4 ක් ිධතර වැය වනවා. ූමමිශතල් ලීටරයක මිල 

ශපරට වඩා න්පියල්  9කින් වැඩි වීම නිසා දළ ව ශයන් එක් 

දිනකට න්පියල් 8,500ක අමතර ගාසථතුවක් සුළු ධීවරයාට -පිටත 

එන්ජිේ සිධ කළ යාත්රා හිමියාට- දැරීමට සිදු වනවා. ශේ රමාණය 

දළ ව ශයන් න්පියල් 0,500ක් දක්වා වැඩි වනවා. ශමය බරපතළ 

ගැටලුවක්. ශනළාශගන එන අසථවැන්නට කිසිම ්කාරයක මිලක් 

නැති නිසා ඒ අයට කර්මාන්තය එපා ශවනවා. එම නිසා ඔවුන්ට 

කර්මාන්තශයන් බැහැර ශවන්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. ගන් 

අමාතයතුමනි, ගන් රාජය අමාතයතුමනි,   බහු දින යාත්රාවක් 

සාමානයශයන් මාසයකට දින 8 ක්, 20ක්, 25ක් රැකියාශ  

ශයශදන බව ඔබතුමන්ලා ශදශදනාම දන්නවා ඇති.  ශේ ඉන්ධන 

මිල වැඩි වීම නිසා ඒ අයට අවම ව ශයන් න්පියල් 3 ,000ක 

අමතර ගාසථතුවක් ශගවන්න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා. දළ ව ශයන් 

න්පියල් )41,000ක් ිධතර වැය වනවා. ලීටර 8,000 සිට  ,000ක් 

දක්වා රමාණයක් ශේ බහු දින යාත්රාවලට ශයොදන්න ඒ අයට සිද්ධ 

වනවා. ඒ අනුව න්පියල් 3 ,000ක 4 ,000ක වැඩි පිරිවැයක් 

දරන්න සිදු වීම නිසා අද ඒ අය ගැටලුවකට මුහුණ දී සිටිනවා. 

ඉන්ධන මිශලහි වැඩි වීම ඉවසා ගන්න බැරි නිසාම තමි  

නිල්වැල්ල, කුඩාවැල්ල, ගුන්ශපොකුණ, හලාවත, පුත්තලම ්දි 

රශද් වල බහු දින යාත්රා හිමියන් පසු ගිය දිනවල දැඩි ිධධිශආ 

සාධාරණ, ුතක්තිසහගත උද්ශඝෝෂණයක් කශළේ.    එම 

උද්ශඝෝෂණය ඉතාම සාධාරණ, ුතක්තිසහගත එකක් කියලා අපි 

ිධ ථවාස කරනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ඩීසල් ලීටරයක මිල න්පියල් 

84කින් ඉහළ යමම නිසා සිදු වී තිශබන ශද් අපි දන්නවා. සාමානය 

බහු දින ධීවර යාත්රාවක මුහුදු ගමනකට දළ ව ශයන් ඩීසල් ලීටර 

2,500ක, 3,000ක රමාණයක් සඳහා  න්පියල් ලක්ෂ 3 සිට ලක්ෂ   

දක්වා රමාණයක් වැය කරන්න සිද්ධ වනවා. ඩීසල් මිල වැඩි වීම 

නිසා එක් මුහුදු ගමනකට දළ ව ශයන් න්පියල් 3 ,000ක, 

45,000ක අමතර මුදලක් වැය වනවා. ඉතාම ගැටලුකාරි 

තත්ත්වයක් තුළ අමාන්ශවන්, අපහසුශවන් මුහුදු සීමා පැන ගිහින් 

ඒ අය අශප් රටට මත්සය සේපත් ශනළාශගන ්වත්, ඒ ශනළා 

ශගන එන සේපත්වලට නිසි ්කාරශආ මිලක් ශනොමැති නිසා 

සමහර ශබෝට්ටු හිමියන් නැවත වතාවක් එම ගැනියන් මුහුදු 

යවන්ශන් නැහැ. ගන් දිලිප් ශවද්රච්චි රාජය අමාතයතුමා ඒ ගැන 

ශහොඳ හැටි දන්නවා. ඒ තත්ත්වය තුළ ඉන්ධන මිල වැඩි වීම අද 

බරපතළ ගැටලුවක්.  කරන්න ශවනත් ශදයක් නැතිව  ශබෝට්ටු 

ගැටගසා දමලා, හූල්ලමින් අහස දිහා, මුහුද දිහා බලාශගන ඉන්න 

එම ධීවරයන්ට සිද්ධ ශවලා තිශබනවා.   

අපට ්රාචියක් ලැබී තිශබනවා,  දැන් තමුන්නාන්ශසේලාශේ 

්ඩුක්ව -යහ පාලන ්ඩුක්ව- එම බහු දින යාත්රා හිමියන්ශගනුත් 

්දායේ බදු අය කරන්න දැන් ්දායේ බදු ලිපි ශගොනු සකසථ 

කරමින් සිටිනවා කියලා.  එශහම වුශණොත්, එය ඉතාම ශේදනීය 

තත්ත්වයක්. ඒ වාශේම එය ්ඩුක්ශ  ශසෞයයටත් හිතකර 

නැහැ කියලා මා ිධ ථවාස කරනවා.  එක් දින ධීවර යාත්රාවකට 

දිනකට රැකියාශ  ශයශදන්න දළ ව ශයන් ඩීසල් ලීටර 41ක, 

50ක රමාණයක් වැය වනවා. ඊට අදාළ ිධයදම න්පියල් 9,000ක්, 

8,000ක් පමණ වනවා.   ඉන්ධන මිල වැඩි වීම නිසා ශවනදාට 

වඩා න්පියල් 8,500ක මුදලක් වැඩිපුර වැය කරන්න ඒ අයට සිදු 

ශවලා තිශබනවා.  

ධීවර කර්මාන්තශආ නිුතතු කිමිදුේකන්වනුත් ශේ වන ිධට 

බරපතළ ර ථනයකට මුහුණ දීලා තිශබනවා. ඒ වාශේම පැනවුේ 

පන්න රමය මඟින් ධීවර කර්මාන්තශආ ශයශදන ධීවරි න්ටත් දළ 

ව ශයන් ූමමිශතල් ලීටර  1- 1 අතර රමාණයක් තමන්ශේ 

රැකියාවට ශයොදවන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. එතශකොට දිනකට 

න්පියල් 0,500-4,000ක් අතර රමාණයක අතිශර්ක වැයක් දරන්න 

සිදු ශවලා තිශබනවා. ඒ අනුව දළ ව ශයන් මාසයකට න්පියල් 

50,000-80,000 අතර අතිශර්ක මුදලක් ඒ අයශේ රැකියාවට වැය 

ශවනවා. නමුත් ලැශබන අසථවැන්න, ලැශබන ඵල රශයෝජනය 

ඉතාම අක්ි . ඒ අනුව ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම ශහේතුශවන් ධීවර 
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පාර්ලිශේන්තුව 

කර්මාන්තශආ ශයශදන්නන් ඉතාම බරපතළ ර ථන රාශියකට 

මුහුණ දීලා තිශබනවා කියලා අපි ිධ ථවාස කරනවා. පසුගිය දිනවල 

ධීවර රජාව දිගින් දිගටම තමන්ශේ ිධශරෝධය නැුණශ , දිගින් 

දිගටම ඒ අයට අසාධාරණයක් සිදු වුණු නිසි . ඉන්ධන මිල ඉහළ 

ගිය ශමොශහොශත් ඉඳලා සමසථත ලාකා ශපොදු ධීවර සේශේලනය 

ධීවර කර්මාන්තයට අත් ශවලා තිශබන ඉරණම සේබන්ධශයන් 

මාධය මඟින් රකා  නිකුත් කළා; ඒ වාශේම පුවත්පත් සාකච්ඡා 

කිහිපයක් පැවැත්වූවා; රට පුරා උද්ශඝෝෂණ කිහිපයක් දියත් කළා; 

ධීවරයාශේ දුක කියලා ශපත්සේවලට අත්සන් කළා; ධීවර 

වරායවල, ධීවර ශතොටුශපොළවල කළු ශකොඩි දමලා ිධශරෝධය පළ 

කළා. ඒ වාශේම ධීවරි න් මුහුදු ශනොශගොසථ, කර්මාන්තශයන් 

බැහැර ශවලා තමන්ශේ දුක් ගැනිධල්ල ඉතාම සාධාරණව 

්ඩුක්වට ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාශේ අති ය සාධාරණ, ුතක්ති 

සහගත, සාමකාමී ිධශරෝධතා දියත් කළා, ඉන්ධන මිල වැඩි වීම 

සේබන්ධශයන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ ්ඩුක්ව කාලශආ දීත් ශේ 

ිධධියටම ඉන්ධන මිල වැඩි වීම නිසා ධීවරයා අති ි න්ම 

ගැටලුකාරී තත්ත්වයකට පත් වුණා.  0180.10.88 වනදා රට පුරා 

ධීවර රජාව තමන්ශේ බිරිඳ, තමන්ශේ දන්වන්, තමන්ශේ 

අසල්වැසියන් එක්ක පාරට බැහැලා, සාමකාමී ිධධියට තමන්ශේ 

දුක කි වා. නමුත් එදා රාජපක්ෂ ්ඩුක්ශවන් ශමොකක්ද කශළේ? 

හලාවත, එශගොඩවැල්ශල්දී ඇන්ටනි රනාන්දු සශහෝදරයා ශවඩි 

තබා ඝාතනය කළා. මට මතක හැටියට අශප් ිධජිත් ිධජයමුණි ද 

ශසොි සා ඇමතිතුමාත් ඒ ්ඩුක්ශ  හිටියා. ගන් ඇමතිතුමනි, ඒ 

නිසා ඔබතුමාටත් ඒ සේබන්ධශයන් වගකීමක් තිශබනවා. ඒ 

වාශේම තවත් හතර ශදශනක් සදාකාලික අ.බගාති න් බවට පත් 

වුණා. ශේසුමරිය කිාසථලි කියන්ශන් ඒ හතරශදනාශගන් 

එක්ශකශනක්. ඔහු Tamil සශහෝදරශයක්. ඔහු ශබල්ල 

වැලලාශගන මැන්ණා, ජීවත් ශවන්න රමයක් නැති නිසා. 

"ධීවරයාශේ තාත්තා" කියලා පාරේබාපු රාජපක්ෂ මහත්මයලා 

අන්න ඒ ිධධියට තමි  එදා ධීවර ජනතාවශේ අති ය සාධාරණ, 

ුතක්ති සහගත අරගළවලට උත්තර දුන්ශන්.  ඒ ්ඩුක්ශවනුත් එදා 

ශතල් සහනාධාරය ලබා දුන්නා. එදාත් ශතල් සහනාධාරය 

ශදනශකොට අපි කි වා, "ධීවරයන් කියන්ශන් ශමොනම 

්කාරයකින්වත් හිඟන්නන් ශනොශවි . ධීවරි න් කියන්ශන් 

අනුන්ට අත පාලා ජීවත් වන අය ශනොශවි .  ධීවරයන්ට 

අභිමානයක්, ඒ වාශේම ්ත්ම ගන්ත්වයක්, ශපෞන්ෂයක් 

තිශබනවා. ඒ නිසා සහනාධාර ශරෝඩාව එපා, වහාම ඉන්ධන මිල 

අක් කරන්න,  ඉන්ධන මිල අක් කරලා සහන සලසන්න" කියලා. 

නමුත් එදා ඒ ශද් කශළේ නැහැ. ශේ වතාශ ත් තමුන්නාන්ශසේලා ඒ 

ිධධියටම කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම 

කියනවා, ඒ කටුතත්ත ශමොනම ්කාරයකින්වත් කරන්න එපා 

කියලා. මට මතක හැටියට නව වතාවකදී -අවසථථා නවයකදී- 

වාරික ලබා දුන්නා. ලබා දීලා අවසානශආ දී නිකේම ලිසථසලා ගියා.  

ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම ශවනුශවන්,  ධීවරයන් ශවනුශවන් 

ඉතිහාසශආ පළමුවන වතාවට තමන්ශේ ජීිධතය පූජා කළ 

වර්ණකුලසූරිය ඇන්ටනි රනාන්දු සශහෝදරයාට; ඒ ධීවරයාට 

අවමානයක් කශළේ. ඒ නිසා ශේ ශමොශහොශත්ත් අපි 

ඔබතුමන්ලාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ශමන්න ශේ තත්ත්වය 

ශත්න්ේ  ගන්න.  රාජපක්ෂ මහත්මයලාශේ ්ඩුක්ව කළා වාශේ 

ක්රියා කරන්න එපා.   

ධීවර රජාවට ූලපන් එපා; බැාකු ගිණුේ එපා; ඒවාට මුදල් 

දමන්න එපා; ශතල් මිල වහාම අක් කරන්නය කියන ඉල්ලීම අපි 

කරනවා. එශසේ කළ ශනොහැකි නේ, සියලු ධීවරයන්ට ඔවුන්ශේ 

රැකියාවට අව ය රමාණයට, ශපර පැවති මිලටම, ගැටලුවකින් 

ශතොරව ඕනමම පිරවුේහලකින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට අවකා  

සලසන්න. එශහම කරන්න බැරි වුශණොත්, ශේ ්ඩුක්වටත් 

පසුගිය රාජපක්ෂ ්ඩුක්වට සිදුවුණු ශදයම ශවි  කියා අපි 

ිධ ථවාස කරනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ ්ඩුක්ව පාසල් නිල 

ඇඳුේ ශවනුශවන් වවුචර්පත් ලබා දුන්නා. ශපොශහොර සහනාධාරය 

ශවනුවට ශගොවීන්ට මුදල් ලබා දුන්නා. ඒශකන් ශමොකක්ද වුශඩු? 

නා ගත්තා; අනා ගත්තා; හත් ශපොශළේ ගා ගත්තා. ඒ නිසා අපි 

ඉල්ලන්ශන්, ධීවරයාශේ ගිණුේවලට මුදල් බැර කරන්න අත 

තියන්න එපා කියාි . ඔබතුමන්ලා ශමවැනි කටුතත්තක් කරි  

කියා අපි ිධ ථවාස කරන්ශන් නැහැ. නමුත්, සහනාධාර ූලපන් 

ශදනවාය කියා තිශබනවා. ඒකත් කරන්න එපා. එශහම කරනවා 

නේ, අඩුඩව ඒවා ලබාශදි  කියා අපි ිධ ථවාස කරනවා. ඒවා 

අතරමගදි නවත්වන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ධීවර කර්මාන්තශආ 

ශයශදන ලක්ෂ තුනක ධීවරයන් පිරිස සහ ලක්ෂ 8 ක් වන 

යැශපන ධීවරි න් පිරිස ගැන සැලකිල්ල ශයොමු කර, ශේ 

ශවනුශවන් සථිකරසාර -ශවනසථ ශනොවන- රතිපත්තියක් අනුගමනය 

කරන්නය කියා ශේ ශමොශහොශත් වත්මන් ්ඩුක්ශවන් මා ඉල්ලා 

සිටිනවා. 

අශප් ගන් ඇමතිතුමා සහ රාජය ඇමතිතුමා කියන 

ශදපළශගන්ම මා තවත් ඉල්ලීමක් කරනවා. තමන්ශේ රැකියාශ  

නියැලීමට ශනොහැකිව ශේ ශමොශහොශත් ධීවරයන් තමන්ශේ 

ශගවල්වලට  ශවලා ඉන්නවා. ශතල් මිල ඉහළ යමශේ බරපතළ 

ගැටලුව නිසා සුළුපන්න ධීවරයන් අද මහ මඟට බැස තිශබනවා; ඒ 

වාශේම සාේරදාි ක ධීවරයන් මහ මඟට බැස තිශබනවා; බහුදින 

යාත්රා ධීවරයන් තමන්ශේ දන් පවුල් සමඟ මහ මඟට බැහැලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා ශේ අයශේ අනාගත ඉරණම අනිවාර්යශයන්ම 

තමුන්නාන්ශසේලා භාර ගන්න ඕනම. ධීවරයා ශවන කිසිම 

රැකියාවකට පුන්දු ශවලා නැහැ; ධීවරයා ශවනත් රැකියාවක් 

කරන්ශන් නැහැ. ධීවරයාට කරන්න පුළුවන්කම තිශබන්ශන් ශේ 

රැකියාව ිධතරි . ඒ රැකියාව සුරක්ෂිත කිරීම පිණිස ඔබතුමන්ලා 

ශදශදනා වග කීමකින් ුතතුව කටුතතු කරන්නය කියා මම ඉල්ලා 

සිටිනවා. 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම ශේ 

කාරණයත් කියන්න ඕනම. ශේ ශවනශකොට වදනික මත්සය 

පරිශභෝජනය දළ ව ශයන් ග්රමේ 3 ි  කියා අපි දන්නවා. නමුත් 

ගන් ඇමතිවන්නි, ඉන්ධන මිල ශේ ිධධියට ඉහළ යමම සුළුපන්න 

ධීවරයා, සාේරදාි කපන්න ධීවරයා, මාදැල්පන්න ධීවරයා, බහුදින 

යාත්රා ධීවරයා වැනි ඒ සමම ක්ශෂේත්රයකම මත්සය අසථවැන්න 

ශනළන ධීවරයාට බලපානවා වාශේම, නිෂථපාදනය කඩා 

වැටීමටත් අනිවාර්යශයන්ම එය පාදක ශවනවා. එශහම වුශණොත්, 

ග්රමේ 3 ක් වන වදනික මත්සය පරිශභෝජනය ග්රමේ 8  දක්වා 

පහළ බහින තත්ත්වය වළක්වන්න තමුන්නාන්ශසේලාට 

හැකියාවක් නැහැ. ඒ තත්ත්වය ඇති ශවන්න ශනොදී, වහාම 

ක්රියාත්මක වන පරිදි ශේ ර ථනයට සථිකරසාර ිධසඳුමක් ලබා 

ශදන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින්, මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සථතුතිි .  

ශයෝජනාව සථිකර කිරීම, ගන් (වවදය) නලින්ද ජයතිසථස 

මන්ත්රීතුමා. 
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ගරු (වවදය) නලින්ද ජය පස්ස මහතා 
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශතල් මිල වැඩිවීම 

ිධශ ේෂශයන් ධීවර ජනතාවට බලපා තිශබන ්කාරයත්, ඒ නිසාම 

ධීවර ජනතාවට ිධධිමත්ව සහනාධාර ලබාදිය ුතතුය කියාත් ගන් 

නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමා ිධසින් සභාව කල් තබන අවසථථාශ  

ඉදිරිපත් කරන ලද ශයෝජනාව මම සථිකර කරනවා. 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි, ශේ සේබන්ධශයන් අදහසථ 

දැක්වීමට ශපර මා ශමම කන්ණ සඳහන් කරනවා. ශතල් මිල 

වැඩිවීම ජනතාවට බලපාන බරපතළ ර ථනයක් නිසා, අද දවල් 

පැවති පක්ෂ නායක රැසථවීශේදී තීන්දුවක් ගත්තා, හවස හතශරන් 

පසථශසේ ඒ ගැන පැය තුනක පමණ ිධවාදයක් කරන්න. එතශකොට 

අපිට පුළුවන් ජනතාවශේ පැත්ශතන් ශේ ගැන කන්ණු කියන්න. 

්ඩුක්වට අවසථථාවක් ලැශබනවා, ශතල් මිල වැඩි කරන්න ශහේතු 

වුණු කාරණා පැහැදිලි කරන්න. අද ශේ පාර්ලිශේන්තුව පටන් 

ගත්තාට පසථශසේ දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා රමු ඒකාබද්ධ 

ිධපක්ෂශආ කඩුඩායමත්, අර දහසශආ කල්ලියත් ශේ ගන් සභාව 

ඇතුශළේ මහා ශඝෝෂාවක් නැුණවා, රශමෝපාය සාවර්ධන වයාපෘති 

පනත යටශත් නියමයන් සේබන්ධ ිධවාදය පැත්තකට දමලා, ශේ 

ශතල් මිල සේබන්ධශයන් ඉදිරිපත් කරන සභාව කල් තැබීශේ 

අවසථථාශ  ශයෝජනාවට අද වැඩි කාලයක් ගනිමු කියලා. පක්ෂ 

නායක රැසථවීශේ දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා සිටින අවසථථාශ දී 

ඒ ශවනුශවන් ඇති වූ එකඟතාව අපි මතක් කළ ශවලාශ  එතුමා 

නැවතත් ර ථනයක් මතු කළා; හයහමාර ශවනකල් ිධවාදය 

පවත්වන්න ඕනම, ශබදීමක් ඉල්ලුශවොත් ඡන්ද ිධමසීමක් එනවා,  

ඡන්දය ශදන්න මන්ත්රීවන් එන්ශන් ඒ ශවලාවටි , ඒ නිසා එශතක් 

ිධවාදය පවත්වන්න ඕනමය කියා. 

දැන් ශබදීමක් ඉල්ලුවාද? ඡන්දයක් පැවැත්වුවාද? එතශකොට 

ඒකාබද්ධ ිධපක්ෂශආ සහ දහසශආ කල්ලිශආ මන්ත්රීවන්න්ට 

ජනතාව ගැන කැක්කුම එන්ශන් ශේ පාර්ලිශේන්තු ිධවාදය 

රූපවාහිනිශආ live ශපන්වන ිධට ිධතරද? ශමම ිධවාදය සවස 

3.11ට කලින් ගත්තා නේ මහ ශඝෝෂාවක් දමලා, සමහර ිධට සභාව 

මැද්දට පැනලා, ශසාශකෝලයත් උසථසලා ිධශරෝධය රකා  

කරනවා. හැබැි , සවස තුශනන් පසුව ිධවාදය ගත්ශතොත් ජනතාව 

අදාළම නැහැ. මම හිතන ිධධියට ඊට වඩා ශගදර ර ථන ශලොකු 

ඇති. ජනතාවට බලපා තිශබන ශේ ශතල් ර ථනය ගැන කථා 

කරන්න; ධීවරයාශේ ර ථන ගැන කථා කරන්න දැන් සභාව 

ඇතුශළේ කවුන්ත් නැහැ; එක 

 
[මූලාසනව  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නැහැ.  ශේක නාඩගමක්. ශේ ජනතාව ශවනුශවන් ශපනී සිටීමක් 

ශනොශවි  කියා පැහැදිලිවම ශපශනනවා. ශතල් මිල වැඩිවීම 

ජනතාවට දැශනන බරපතළ ර ථනයක් කියා ඔවුන් හිතනවා නේ, 

අක්ම තරශේ එක වචනයක්, ශදකක් ශහෝ කථා කරන්න එක මන්ත්රී 

ශකශනකුට ශහෝ ශේ ගන් සභාශ  ඉන්න තිබුණා ශන්. ශමොකද, 

කථානායකතුමා ශබොශහොම පැහැදිලිව කි වා, "ජනතා ිධමුක්ති 

ශපරමුණ ශමම ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිශබනවා, ඒකට 

සාධාරණ ශවලාවක් ලබා ශදන්න අපි රශමෝපාය සාවර්ධන 

වයාපෘති පනත යටශත් නියමයන් සේබන්ධ ිධවාදය කලින් අවසන් 

කරමු" කියලා. ඒකටත් බාධා කරලා, ඒකත් කඩාකප්පල් කරන්න 

හදලා, අවසානශආ ඡන්ද ිධමසීමකුත් නැතිව ඒ අය යන්න ගිහින්. ඒ 

නිසා,  TV එක ඉසථසරහා රඟන රැඟිල්ලම ශනොශවි  ඇත්ත 

ශද් පාලනය කියන එක ශේ රශට් ජනතාව ශත්න්ේ ගත ුතතුව 

තිශබනවා.  

 

ගරු  ගාමිණී විිටත් විජයමුණි වසොයිසා මහතා (ධීවර හා 

ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්රාමීය ය ආර්ිකකය පිළිබ  

අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு கொேினி விஜித் விஜயமுனி தெொய்ெொ - 

கடற்தறொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி ேற்றும் கிரொேியப் 

தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமேச்ெர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of  
Fisheries and Aquatic Resources Development and Rural 
Economic Affairs)  

TV වීරශයෝ. 

 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජය පස්ස මහතා 
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඔ , TV වීරශයෝ. ශේ ිධවාදයත් TV එශක් live  ශපන්නුවා 

නේ සමහර ිධට ඔවුන් ශමම සභාශ  ඉන්නත් ඉඩකඩ තිබුණා.  

නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමා අද තමන්ශේ කථාශ දී වැඩි 

අවධානයක් ශයොමු කශළේ ධීවර ජනතාව පිළිබඳවි . ධීවරයන්ට 

ිධතරක්  ශනොශවි , මම හිතන ිධධියට ශතල් මිල වැඩිවීම නිසා බසථ 

ගාසථතු සියයට 80. කින් වැඩි කරන්න තමුන්නාන්ශසේලා අද උශද් 

කැබිනට් මඩුඩලශආදී එකඟතාවකට ඇිධත් තිශබනවා. දැනටමත් 

්රි ශරෝද රථ රියැදුරන් තමන්ශේ ගාසථතුව වැඩි කරලාි  

තිශබන්ශන්. ශහට අනිද්දා වනිධට දුේරිය ගාසථතු වැඩි ශවනවා. බසථ 

ගාසථතු, දුේරිය ගාසථතු,  ත්රීවීල් ගාසථතු කියන සියල්ල වැඩි වුණාට 

පසුව ප්ශල්න් ටී එශක්, ්ප්පශආ ඉඳලා, සියලුම භාඩුඩ හා 

ශසේවාවල මිල ඉහළ යනවා. ශේක ජනතාවට බරපතළ ශලස 

බලපාන ර ථනයක්.  "ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ ශබොර ශතල් 

බැරලයක මිල ඉහළ ගියා, ඒ නිසා තමි  ශතල් මිල වැඩි කශළේ" 

කියා ්ඩුක්ව කියනවා. ශේකට උත්තර ශදන්න ඕනම ඇත්තටම 

ධීවර ඇමතිවන් ශදපළ ශනොශවි .  Petroleum Resources 

Development Ministry එක භාර අශප් නිශයෝජය ඇමතිතුමිය ශේ 

ගන් සභාශ  දැන් ඉන්නවා. එතුමිය උත්තර දුන්ශනොත් ශහොඳි .  

මම ූමමිශතල් ගැන කථා කරන්ශන් නැතිව, ජනතාව වැඩිපුර 

පාිධච්චි කරන ශපට්රල් සහ ඩීසල් ගැන කථා කරන්නේ.  ශේ 

අවුන්ද්ශද් අශරේල් මාසය වන ිධට වරායට පැමිණි ඔක්ශට්න් 92 

ශපට්රල් ලීටරයක මිල න්පියල් 9 .43ි . ඒකට ශර්ගු බදු, වරාය හා 

ගුවන් ශසේවා ගාසථතු සියල්ල එකතු වුණාට පසුව ්ඩුක්ව අය 

කරන බද්ද න්පියල් )1.)3ක් ශවනවා. ඒ කියන්ශන්, ශපට්රල් 

ලීටරයක මිශලන් සියයට 43.)ක් ්ඩුක්ව බදු ශලස අය කරනවා. 

ඩීසල් ලීටරයක් වරායට එන්ශන් න්පියල්  3.91ටි . මම කලින් 

සඳහන් කළ බදු එකතු වුණාට පසුව ්ඩුක්ව ඩීසල් ලීටරයකට 

න්පියල් 30.84ක බද්දක් ගන්නවා. ඒ අනුව ඩීසල් ලීටරයක 

ිධකිණුේ මිශලන් සියයට 0 ක් ්ඩුක්ව අය කරන බද්දි ; ශපට්රල් 

ලීටරයක මිශලනුත් සියයට 43.)ක් බදු ශලස අය කරනවා. 

හැබැි , දැන් ්ඩුක්ව කශළේ බදු වැඩිකිරීමි . කලින් ඔක්ශට්න්  0 

ශපට්රල් ලීටරයකට ශර්ගු බද්ද ශලස අය කශළේ න්පියල් 80ි . දැන් 

ඒ මුදල න්පියල් 0 .  ි .  ්ඩුක්ව ශර්ගු බද්ද ශදගුණයකින් වැඩි 

කර තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, ්ඩුක්ව ශපට්රල් ලීටරයක මිල 

න්පියල් 01කින් වැඩි කරනශකොට එතැන න්පියල් 84ක්ම ්ඩුක්ව 

වැඩි කරපු බදුි . මම අහන්ශන් ශේකි . ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ 

ශබොර ශතල් මිල ඉහළ දැමීම නිසා ශපට්රල් ලීටරය න්පියල් 01කින් 

ඉහළ දමනශකොට ශපට්රල්වලට වැඩිශවන්ශන් න්පියල් )ි . නමුත් 

ශලෝක ශවශළඳ ශපොළ ශපන්වලා ්ඩුක්ව න්පියල් 84කින් එය 

වැඩි කරනවා. එතශකොට ර ථනය තිශබන්ශන් ශලෝක ශවශළඳ 

ශපොශළේද, නැත්නේ භාඩුඩාගාරශආද? කලින් ඩීසල් ලීටරයකට 

505 506 



පාර්ලිශේන්තුව 

න්පියල් 4ක් ව ශයන් තිබුණු ශර්ගු බද්ද ්ඩුක්ව න්පියල් 81.   

දක්වා -න්පියල් 9කට ්සන්න මිලකින්- වැඩි කළා. ඩීසල් 

ලීටරයක මිල න්පියල් 84කින් වැඩි කරනශකොට,  එි න් න්පියල් 

9ක්ම ්ඩුක්ව වැඩි කරපු බදුි .  

ඒ කියන්ශන්  ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ මිල ඉහළ ගියා නේ 

වැඩි කශළේ න්පියල් 9ි . භාඩුඩාගාරයට අලුතින් ගත් බද්ද න්පියල් 

9ි . දැන් ර ථනය තිශබන්ශන් ශකොතැනද? ර ථනය තිශබන්ශන් 

ශලෝක ශවශළඳ ශපොශල්ද  භාඩුඩාගාරශආද? ශතල් මිල වැඩි 

වුශඩු තමුන්නාන්ශසේලා ශලෝක ශවශළඳ ශපොශල් ශබොර ශතල් 

බැරලය ශපන්වලා බදු වැඩි කරපු නිසි . ජනතාවශේ ශපොකැට් 

එකට ගැහුශ  ශලෝක ශවශළඳ ශපොශල් ර ථනයක් නිසා ශනොශවි . 

ශලෝක ශවශළඳ ශපොශල් ශබොර ශතල් බැරලයක  මිල වැඩි 

වනශකොට තමුන්නාන්ශසේලාටත් මිල වැඩි කරන්න සිදු  වන බව 

අපිත් පිළිගන්නවා. හැබැි   න්පියල් 01කින් ශපට්රල්වල මිල වැඩි 

කරනශකොට න්පියල් 84ක් ්ඩුක්ශ  බද්ද වැඩි කරශගන 

තිශබනවා. ඩීසල් ලීටරයකින් න්පියල් 9ක් බද්ද වැඩි කරශගන 

තිශබනවා. 

ගන් නිශයෝජය ඇමතිතුමියනි  ශේක ශලෝක ශවශළඳ ශපොශල් 

ර ථනයක් ශනොශවි . ඔබතුමියන්ලා ජනතාව මත ගහන බද්ශද් 

තරම තමි  ජනතාවට වැදිලා තිශබන්ශන්. "බදු ගැහීම නිසා 

න්පියල් බිලියන  3ක වැඩිපුර ්දායමක් ශහොයන්න 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. ඒ න්පියල් බිලියන  3 අපි ග්රාමීය 

සාවර්ධනයට ශයොදවන්නේ." කියලා මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා 

මම දැක්කා. ඒ න්පියල් බිලියන  3 ග්රාමීය මාර්ග හදන්න 

ශයොදවන්නද  පාලේ හදන්න ශයොදවන්නද නැත්නේ ශතල් මිල අක් 

කරන්න ශයොදවන්නද කියලා පාරට ගිහිල්ලා ජනතාවශගන් 

ඇහුශවොත් ඔවුන් කියි   ඒ න්පියල් බිලියන  3 ශතල් මිල අක් 

කරන්න ශයොදවන්න කියලා. ශමොකද ශපට්රල්  ඩීසල්  ූමමිශතල් 

ලීටරයක මිල න්පියලකින්  න්පියල් ශදකකින් ඉහළ යනශකොට 

බක් මිල ඉහළ යන්ශන් ඒකට සාශප්ක්ෂව මිසක් අනුපාතිකව 

ශනොශවි  කියලා ඔබතුමිය දන්නවා. ඊ ට පසථශසේ ඒවාශආ මිල 

හැටහුටහමාරට නැඟලා යනවා. ඒ සියලු බර පැ ටශවන්ශන් 

ජනතාව මතටි . ඒ නිසා නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් 

කළ සභාව කල් තැබීශේ ශයෝජනාවට අනුව ධීවරයන්ට සහන 

ශදන්න කියන අතශර්ම මම ඉල්ලන්ශන් අසාධාරණ ශලස වැඩි 

කරන ලද බදු ඉවත් කරන්න කියලාි . ්ඩුක්වක් පවත්වාශගන 

යන්න නේ බදු අය කරන්න වනවා. හැබැි   තමුන්නාන්ශසේලා 

ශලෝක ශවශළඳ ශපොළක් සහ ශබොර ශතල් බැරලයක් ශපන්වලා 

ගහපු අසාධාරණ බද්ද ඉවත් කරලා  ශේ සහනය ජනතාවට ලබා 

ශදන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා. ශතල් මිල අක් කශළොත් 

එශහම ශබොශහෝ භාඩුඩ හා ශසේවාවල මිල අක් කරන්න පුළුවන්. ඒ 

්කාරයට ශබොශහෝ ශද්වල්වල මිල අක් කරන්න පුළුවන්. ශේ 

කාරණයට පිළිතුර බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් අපි ඇත්තටම අශප් 

ධීවර ඇමති ශදපළශගන් ශනොශවි . ඊට ගන් නිශයෝජය 

ඇමතිතුමිය උත්තර ශදි  කියලා මම බලාශපොශරොත්තු වනවා. 

ශබොශහොම සථතුතිි . 

 
 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සථතුතිි .  

ඊළඟට  ගන් (වවදය) අශනෝමා ගමශේ නිශයෝජය 

ඇමතිතුමිය. 

[අ.භා. ).41] 

 
ගරු (වවදය) අවනෝමා ගමවේ මහත්මිය (ඛනිජ වතල් 

සම්පත් සංවර්ධන නිවයෝජය අමාතයතුමිය) 
(ேொண்புேிகு (டொக்டர்) (திருேதி) அமனொேொ கேமக - 

தபற்மறொலிய  வளங்கள் அபிவிருத்தி பிரதி அமேச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister 
of Petroleum Resources Development) 

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම නිසා 

ධීවර ජනතාව මුහුණ පා ඇති ගැටලුව සේබන්ධශයන් ජනතා 

ිධමුක්ති ශපරමුශඩු අශප් නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමා සභාව 

කල් තබන අවසථථා ශ  ශයෝජනාවක් අද ශමම ගන් සභාවට 

ඉදිරිපත් කළා. එම ශයෝජනාව සථිකර කරමින් ගන් නලින්ද 

ජයතිසථස මන්ත්රීතුමාත් ඉන්ධන මිල සේබන්ධශයන් කථා කිරීම 

පිළිබඳව මම සතුටු වනවා. ශේ ර ථනයට උත්තරයක් ලබා ශදන්න 

අවසථථාවක් එනතුන් මමත් බලාශගන හිටියා. 

ඉසථශසල්ලාම මම ූමමිශතල් කතන්දරය ගැන කියන්නේ. අශප් 

රජය බලයට පත් වුණාට පසථශසේ ූමමිශතල් මිල අපි තුන් වතාවක් 

අක් කළා. ජනතාවට අපි ශපොශරොන්දුවක් ලබා දුන්නා ඩීසල්  

ශපට්රල් සහ ූමමිශතල්  මිල අක් කරනවා කියලා. අපි අවසානශආ 

ූමමිශතල් ලීටරයක මිල න්පියල් 44 දක්වා අක් කළා. නමුත් අපි 

ූමමිශතල් ලීටරයක මිල න්පියල් 818 වනතුන් වැඩි කශළේ ඇි  

කියන කාරණයට බලපාන ශලොකු ශහේතුවක් තිශබනවා. ූමමිශතල් 

කලවේ කරලා ශපට්රල්  ඩීසල් වාහන ඔක්ශකොම ධාවනය කරන්න 

පටන් ගත්තා. ඒ සේබන්ධශයන් පසු ගිය කාල සීමාව ඇතුළත 

ශබොශහෝ පැමිණිලි ලැබුණා වාශේම වැටලීේ ශගොඩක් සිදු වුණා. 

අශප් පර්යන්තශයන් එළියට යන වාහනවලටත් ඩීසල්  භුමිශතල් 

කලවේ කළා. සමෘද්ධි ලාභීන්ට වාශේම ධීවර ශබෝට්ටුවලට 

අව ය රමාණයට වඩා ිධ ාල රමාණයක් ඒවා නිකුත් වන බව 

අපිට ශත්න්ණා. ූමමිශතල්වලට වර්ණකයක් දාලා තිශබනවා. 

එශහත් ඒක අල්ලන්න බැරිවි  අපි හිටිශආ.  ශකොශහොම වුණත් 

ූමමිශතල් මිල වැඩි කිරීමට කලින් අපි සාමානයශයන් වදනිකව 

ශම්රික් ශටොන් ) 1ක් නිකුත් කළ බව ඔබතුමන්ලා ිධ ථවාස 

කරන්න.  

ඊශආ දවශසේ අපි නිකුත් කශළේ ශම්රික් ශටොන් 8 1ත් - 011ත් 

අතර රමාණයක්. වැසි සහිත කාලගුණය ශහේතුශවන් ශබෝට්ටු 

යන්ශන් නැති නිසා  ශපොඩි ශවනසක් ශවලා ඇති. නමුත් ශේ 

රමාණය ශම්රික් ශටොන් 0 1ක් කියලා මට හිතන්න පුළුවන්. ශේ 

අිධධිමත් රමය අපි ඉසථශසල්ලාම නවත්වන්න ඕනම. ඒක එක් 

ශහේතුවක්. ඒ එක්කම මිනිසුන්ට සහ ධීවරයන්ට වන අලාභය -

පාක්ව- ගැන  ධීවරයන්ට වන ර ථන ගැන අපි කල්පනා කශළේ 

නැතුවා ශනොශවි . ශමම කාරණය සේබන්ධශයන් ධීවර 

ඇමතිතුමන්ලා මුදල් ඇමතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා 

තිශබනවාය කියා මා හිතනවා. නමුත් ූලපන් රමය අසාර්ථක බව 

අපි දන්නවා.  

ඕනම ශකශනකුට ූලපන් ශදන්න පුළුවන්. ශමොනවා කළත් 

අපට ූලපන් රමය කළමනාකරණය කරන්න බැහැ. ශබෝට්ටු 

තිශබන මිනිසථසුත් ූලපන් ගන්නවා; නැති මිනිසථසුන්ටත් ූලපන් 

ශදනවා. එම නිසා ූලපන් රමය ගැන එච්චර ිධ ථවාසයක් අපට 

නැහැ. අපි සමෘද්ධිය ශහෝ ඒ වාශේ යේකිසි රමශ දයකට ඒ අයට 

හිඟ මුදල් ලබා දීලා  බැාකුවක තැන්පත් කරලා  ඕනමම petrol 

shed එකකින් තමන්ට අව ය ශතල් ටික ගන්න පුළුවන් ිධධියට 

රමශ දයක් හදන්න බලාශපොශරොත්තු වනවා. ධීවරයන්ට 

අසාධාරණයක් ශවන්න අපි ඉඩ තියන්ශන් නැහැ. ධීවරයන්ට 

ිධතරක් ශනොශවි   ශගොිධතැන් කටුතතු සඳහා ශයොදා ගන්නා 

ට්රැක්ටර් යනාදියටත් ශතල් අව ය බව අපි දන්නවා. ඒ අයටත් ශේ 

රමශ දය හරහා සහනයක් ලබා ශදන්න අපි බලාශපොශරොත්තු 
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[ගන්  (වවදය) නලින්ද ජයතිසථස  මහතා] 



2018  මැි   00 

වනවා. රමශ ද හදලා කරන්න හිටිශයොත් අපට ශේ කටුතත්ත 

කරන්න බැරි වනවා.  

ගන් නලින්ද ජයතිසථස මන්ත්රීතුමා කි වා  "ශපට්රල්  ඩීසල් මිල 

වැඩි කරනශකොට රජශආ බද්ද වැඩි කරශගන තිශබනවා." කියලා. 

රජශආ බද්ද වැඩි කරලා තිශබනවා. හැබැි  ඒක ශවලා 

තිශබන්ශන්  ශබොර ශතල් බැරලශආ මිල අක් කිරීමත් එක්කම 

ශනොශවි . ඒකත් එක්කම බදු වැඩි කිරීමකුත් කරලා තිශබනවා. 

ඒක මම පිළිගන්නවා. අපි ඩීසල්  ූමමිශතල්  ශපට්රල් මිල ගණන් 

අක් කරපු ශවලාශ  කිසි ශකශනක් ඒ සහනය පාරිශභෝගික 

ජනතාවට ලබා දුන්ශන් නැහැ ශන්. කමම-බීමවල මිල ගණන්ද  

රවාහන ගාසථතුද අක් වුශඩු නැහැ ශන්. ශතල් මිල අක් කළත් කිසිම 

ශකශනක් ඒ රතිලාභය ජනතාවට ශදන්ශන් නැහැ. සාමානය 

රතිපත්තිය ශවලා තිශබන්ශන්  වැඩි කළාම ජනතාවශගන් අය කර 

ගන්නා එකි . එය අශප් රශට් ිධතරක් ශනොශවි   ශකොි  රටක 

වුණත් සිදු වන ශදයක්. අපි ශතල් මිල අක් කිරීශේදී ඇත්තටම බදුත් 

අක් කළා. බදු අක් කරලා තමි  ඒ සහනය ජනතාවට දුන්ශන්.  

2015දී අපි ්ඩුක්ව භාර ගන්නශකොට ශබොර ශතල් බැරලශආ 
මිල තිබුශඩු ශඩොලර්        මට්ටශේ. එදා ශබොර ශතල් බැරලශආ 
වැඩිම මිල ශවලා තිබුශඩු ශඩොලර් )1ි .  අද වනශකොට ශඩොලර් 
9  මට්ටමට ඇිධල්ලා තිශබනවා. ඊට සමානුපාතිකව අපි ශතල් 
මිල වැඩි කළා. අශප් මිල සූත්රය සියයට සියයක්ම නිවැරදිි   අපි 
එය හරියට සථථාපිත කරලා තිශබනවා කියා මම කියන්ශන් නැහැ. 
අපි යේකිසි ිධධියකට ගණනය කරලා තමි  ශේ රමය හදන්ශන්. 
හැබැි    ශබොර ශතල් බැරලශආ මිල අක් වුණාම අපි ඉන්ධන මිල 
අක් කරනවා. මම ශබොන්වට කතන්දරයක් කියනවා ශනොශවි . 
නිජ ශතල් සේපත් සාවර්ධන ඇමතිතුමාත්  මමත් ශේ ගැන 
දීර්ඝව මුදල් ඇමතිතුමා  අගමැතිතුමා හා ජනාධිපතිතුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කළා.  ශතල් මිල වැඩි කරන්න අපිත් කැමැති නැහැ. 
අපිත් කැමැතිි  අක් කරන්න. මුලින්ම ඉන්දියානු ශතල් සමාගම 
මිල ගණන් වැඩි කළා. ඒ ශගොල්ශලෝ කි වා  "ඔයශගොල්ශලෝ වැඩි 
කළත් නැතත් අපි වැඩි කරනවා." කියලා. ඒ ශගොල්ශලෝ වැඩි 
කිරීශමන් අපට තවත් පාක් වුණා. ශමොකද  අපි අක් මිලට 
ශදනශකොට මිනිසථසු අශපන් ඩීසල්  ශපට්රල් ගහන්න පටන් ගත්තා. 
අපි ඉන්ධන මිල ගණන් වැඩි කශළේ  ඒ ශගොල්ශලෝ වැඩි කළ නිසා 
ශනොශවි . අපි වැඩි කශළේ නැත්නේ  ඒක රශට් ්දායමට 
බලපානවා. ශගොඩක් ්යතන අපට ණයි .  Ceylon Electricity 
Board එක අපිට සල්ලි ශගවන්න තිශබනවා. ශ්රීලන්කන් එයාර් 
ලි න්සථ එක අපිට සල්ලි ශගවන්න තිශබනවා. ඒ ශගොල්ලන්ශගන් 
අපට සල්ලි එන්න තිශබනවා. ගන් මන්ත්රීවන්න්ශේ දැන ගැනීම 
පිණිස මම කියන්න ඕනම  න්පියල අවරමාණයත් එක්ක අපි දැන් 
බක් ගන්ශන් term tendersවලට. දැන් spot tenders නැහැ. ශේ 
මාසශආ ඉඳන් දැන් අපි ඒ රමය ලමසථති කරලා තිශබනවා. දැනට 
අපි term tendersවලට බක් හය වතාවක් ශගන්වලා තිශබනවා. බදු 
වැඩි කළා තමි . අක් කළ බදු තමි  නැවත වැඩි වුශඩු. ශබොර 
ශතල් බැරලශආ මිල වැඩි වීමත්  බදු වැඩි කිරීමත් කියන ශදකම 
සිද්ධ වුණා. නමුත්  මම එකක් කියන්න ඕනම. 0184 පැවැති මිලට 
වඩා අක් මිලකටි  අපි තවමත් දීලා තිශබන්ශන්. අද හැම ශදයකම 
මිල ගණන් අරශගන බැලුශවොත් පසුගිය රජය කාලශආ -0184- 
තිබුණාට වඩා අක් මිලක් තමි  පවතින්ශන්. නමුත්  ූමමිශතල් 
මිශල් ශවච්ච ශවනස අපි දැන් ශහොයාශගන තිශබනවා. ඉදිරිශආදී 
ධීවරයන්ට ශමන්ම ශගොිධතැන් කරන අයටත් භුමිශතල් සහනය 
ශදන්න අපට පුළුවන් ශ ිධ කියා මා හිතනවා. ශබොශහොම සථතුතිි . 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සථතුතිි .  

ගන් දිලිප් ශවද්රච්චි රාජය අමාතයතුමා. 

[අ.භා. ).49] 

 

ගරු දිලිප් වවදආරචි ම මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන සහ ග්රාමීය ය ආර්ිකකය පිළිබ  රාජය අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு திலிப் தவதஆரச்ெி - கடற்தறொழில், நீரக வளமூல 

அபிவிருத்தி ேற்றும் கிரொேியப் தபொருளொதொர அலுவல்கள் 

இரொஜொங்க அமேச்ெர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development and Rural Economic 
Affairs)  
ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම නිසා 

ධීවර ජනතාව මුහුණ පා ඇති ගැටලු සේබන්ධව අශප් ගන් නිහාල් 

ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමා පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ශේ කල් 

තැබීශේ ශයෝජනාවට ගන් ඇමතිතුමාත් මමත් උත්තර ලබා 

 ශදන්න කටුතතු කරනවා. 

2015 ජනවාරි 1  වන දා අපි ශේ රශට් යහ පාලන ්ඩුක්ව 

ඇති කරලා  අශප් රශට් සමසථත ධීවර ජනතාවට  ග්රාමීය ජනතාවට 

සහ රශට් සමසථත ජනතාවට ලාකා ඉතිහාසශආ කිසිම රජයකින් 

අක් ශනොකරපු ්කාරයට ශපට්රල්  ඩීසල්  ලාේපුශතල් හා ගමසථ මිල 

අක් කළ බව ිධශ ේෂශයන්ම මතක් කරන්න ඕනම. ඒ මිල අක් 

කරලා දැන් අවුන්දු 3කට ්සන්න කාලයක් ශවනවා. එශසේ 

ඉන්ධන මිල අක් කිරීම තුළින් ිධශ ේෂශයන්ම ධීවර ජනතාව ිධ ාල 

සහනයක් ලැබුවා. ඉන්ධන මිල අක් වීම නිසා තමන්ශේ පවුල්වල 

සමම කටුතත්තක්ම කරදරයක් නැතුව කිරීමට අවසථථාව උදා වුණා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අද ඉන්ධන මිල වැඩි වීම 

නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමාට පමණක් ශනොශවි   කැබිනට් 

ඇමති අශප් ගාමිණී ිධජිත් ිධජයමුණි ශසොි සා මැතිතුමාටත්  මටත් 

ර ථනයක් ශවලා තිශබනවා. ධීවර ක්ශෂේත්රශආ ධීවර කර්මාන්තශආ 

නියැශලන ජනතාවත් එක්ක කටුතතු කරන පුද්ගලයන් හැටියට 

අපට ශමය ිධ ාල ර ථනයක් ශවලා තිශබනවා. ජනතාවත් සමඟ  

නිතර පාශර් බැහැලා යන  නිතරම වැල්ලට ගිහින් මිනිසුන් මුණ 

ගැශහන මන්ත්රීවන්න් හැටියට අපට ඉන්ධන මිල වැඩි වීම ිධ ාල 

ර ථනයක් ශවලා තිශබනවා. අශප් කැබිනට් ඇමතිතුමා වැඩ භාර 

ශගන දවසක් පමණක් ගත වනශකොට සිදු වුණු පළමුවන ශද් තමි  

ඉන්ධන මිල වැඩි වීම. එතුමාශේ නායකත්වශයන් ුතතුව  මමත්  

අශප් නිශයෝජය ඇමතිතුමාත්  අශප් අමාතයාා ශආ ශල්කේතුමාත්  

අධයක්ෂ ජනරාල්තුමාත්  නිලධාරිනුත්  මුළු දිවි ශන්ම ධීවර 

සාිධධානවල නිශයෝජිතයනුත් පාර්ලිශේන්තුවට කැඳවා  ඉන්ධන 

සහනාධාරය ලබා ශදන වැඩ පිළිශවළ ගැන ිධශ ේෂ සාකච්ඡාවක් 

පවත්වා  එක් එක් අයශගන් ඒ සේබන්ධශයන් කන්ණු ිධමසුවා. 

එක් එක් කඩුඩායේ  එක් එක් ්කාරශආ ශයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. 

තවත් කඩුඩායේ තවත් ශයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. සමසථතයක් 

ව ශයන් මුළු රශට්ම ධීවර ජනතාවට එක හා සමානව ඉන්ධන 

ලබා දීම සුදුසු නැහැ. මා එය  ශත්න්ේ කරලා දුන්නා. එක් එක් 

රශද් වල දුර රමාණය වැඩිි ; ශවනසථ. දකුණු පළාශත් ශපොඩි 

ශබෝට්ටු හිමියන්ට ඉන්ධන ලීටර් 9 කින්  ලීටර් 811කින් රක්ෂාව 

කරන්න පුළුවන්. හලාවත රශද්  යට ඉන්ධන ලීටර් 8 1ක් ශහෝ 

ලීටර් 011ක් පමණ අව ය ශවනවා. තවත් රශද් යකට තවත් 

රමාණයක් අව ය ශවනවා. ධීවර කර්මාන්තශආ ශයශදන ශපොඩි 

ශබෝට්ටු හිමියන්ට රැකියාව කරශගන එන්න ශගොඩ  ඉඳලා  යන දුර 

රමාණය එක් එක් රශද්  අනුව ශවනසථ ශවනවා. ඒ නිසා ඒ අනුව 

ඉන්ධන ලබා දීශේ වැඩ කටුතතු පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. 

අපටත් අව ය වන්ශන්  ඉන්ධන මිල අක් කරලා ශහෝ 

සහනාධාරයක් ව ශයන් ශහෝ උපරිම ඉන්ධන රමාණය ධීවරයාට 

ලබා ශදන්නි . ධීවරයා නිසා තමි  අශප් රටට ිධශද්  ිධනිමයක් 

උත්පාදනය වන්ශන්. ධීවර කර්මාන්තශයන් තමි  අශප් ජනතාව 

රටට මුදල් උත්පාදනය කරන්ශන්. රටට ර ථනයක් ශනොවී ජීිධකාව 

509 510 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශගන යන්ශන් අශප් ධීවර ජනතාවි . අපි ඒ අය ගැන බලන්න 

ඕනම. කැබිනට් ඇමතිතුමාත්  මමත් ඒ අයට ශයෝජනා කළා  ශේ 

ඉන්ධන ලබා ශදන්න රමවත් ිධධියක් ශයෝජනා කරලා අපට 

ඉදිරිපත් කරන්නය කියලා. කැබිනට් ඇමතිතුමා තරශආම 

ඉල්ලීමක් කළා  හැම දිසථ්රික්කශයන්ම  හැම පළාශතන්ම ්පු 

නිශයෝජිතයන් සමඟ නිශයෝජිත කඩුඩායේ හැදිලා  අශප් 

ශල්කේතුමාත්  අධයක්ෂ ජනරාල්තුමාත්  අශප් නිලධාරි 

මඩුඩලයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගන්න කියලා. අපි 

ඒ උපශදසථ ලබා දීලා දැන් දින කිහිපයක් ශවනවා. මා හිතන 

හැටියට තවමත් එයට හරියාකාර ිධසඳුමක් ලැබුශඩු නැහැ. එක් 

එක් ශයෝජනා ලැශබනවා. දැන් ශපොඩි ශබෝට්ටු හිමියකුට න්පියල් 

08 39 ක ඉන්ධන සහනාධාරයක් ශදන්න තීරණය කරලා 

තිශබනවා. දැනට ශපොඩි ශබෝට්ටු 04   1ක් ධීවර කර්මාන්තශආ 

නියැශලනවා. එක ශබෝට්ටුවකට මාසයකට ඉන්ධන ලීටර් 39 ක් 

සඳහා න්පියල් 08 39 ක ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබා ශදන්න 

අශප් ගන් ඇමතිතුමාත්  අපි කවුන්ත් සාකච්ඡා කරලා තීරණය 

කළා.  

2012දී ශපොඩි ශබෝට්ටු හිමියාට ලබාදුන් ශතල් සහනාධාරය 

වුශඩු මාසයකට න්පියල්   391ි . අපි 018 දී එක් ශබෝට්ටුවක් 

සඳහා න්පියල් 08 39 ක ශතල් සහනාධාරයක් ලබාශදන්න 

තීරණය කළා. ශතල්වල colour එක ශවනසථ කරලා ශහෝ එම 

සහනාධාරය ලබාශදන්න කියලා ඔවුන් ඉල්ලීමක් කළා. 

 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත් ප  මහතා 
(ேொண்புேிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගන් රාජය අමාතයතුමනි  දැන් ඇශමරිකානු ශඩොලරය ඉහළ 

ගිහින්  න්පියශල් වටිනාකම අක්ශවලා තිශබනවා. එදා ශඩොලර් එක 

න්පියල් 831ි ; අද න්පියල් 8  ි . ිධශ ේෂශයන්ම ඒ ගැන 

සැලකිලිමත් ශවන්න. ඒ ිධධියට බැලුවාම කලින් ලබාදුන් 

සහනාධාරයි   දැන් ලබාශදන සහනාධාරයි  අතර ශවනසක් 

 නැහැ ශන්ද ගන් රාජය ඇමතිතුමනි? න්පියශල් අගය අක්වීම නිසා  

එම ගණශන් ශවනසක් නැහැ. ඒ ගැන අවධානය ශයොමු කරන්න. 

 

 

ගරු දිලිප් වවදආරචි ම මහතා  
(ேொண்புேிகு திலிப் தவதஆரச்ெி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
අපි ඒ ගැන අවධානය ශයොමු කරන්නේ. ගන් ඇමතිතුමා 

සමඟත් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ ්කාරයට තමි  අපි ශේ 

සහනාධාරය ලබාශදන්න කටුතතු කරන්ශන්. ධීවරි න්ට සහ සමම 

සමෘද්ධි හිමිශයකුටම ශේ මුදලට ශතල් ටික ලබාශදන්න කියලා 

තමි  ගන් ඇමතිතුමාත්  මමත් මුදල් ඇමතිතුමාශගනුත්  ගන් 

අගමැතිතුමාශගනුත්  ගන් ජනාධිපතිතුමාශගනුත් ඉල්ලීමක් කශළේ. 

ඔවුන්ට ලබාශදන ශතල්වල වර්ණය ශවනසථ ශකොට  අනිත් අයට 

ලබාශදන ශතල් ඕනමම ්කාරයකට ලබාශදන්න කියලා තමි  අපි 

ඉල්ලීම කශළේ. නමුත්  මුදල් අමාතයාා ය සහ මුදල් ඇමතිතුමා 

සමඟ ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කශළේ නැහැ. අශප් ඇමතිතුමා අලුත් 

සාශ ෝධනයක් හදලා නැවත වතාවක් ශමය කැබිනට් මඩුඩලයට 

ඉදිරිපත් කරන්න තීරණය කරලා තිශබනවා. එතුමා එම වැඩ 

පිළිශවළ ගැන රකා  කරි . 

අපි අවුන්දු 3ක් ශේ සහනය ලබා දුන්නා. රාජපක්ෂ ්ඩුක්ව 

තිබුණු කාලශආ ලාේපු ශතල් ලීටරයක් න්පියල් 81)ි . අපි න්පියල් 

44 ගණශන් අවුන්දු 3ක් ලබා දුන්නා. දැන් න්පියල් 818 දක්වා වැඩි 

කරලා තිශබන්ශන් රශට් ඇති වී තිශබන ර ථන නිසි . ඒ පිළිබඳව 

ගන් මන්ත්රීතුමන්ලාත් රකා  කළා. බදු වැඩි ශවනවා  බදු ගහනවා  

රට ශගනියන්න ඕනම වැනි වැඩ පිළිශවල් නිසා ූමමිශතල් මිල 

වැඩිශවන්න ශහේතුවක්. නමුත්  ධීවරයා කියන්ශන්  සමෘද්ධිලාභියා 

කියන්ශන් දුප්පත්  අහිාසක මිනිසථසු. ඒ මිනිසුන්ට අපි ශේ සහනය 

ලබාශදන්න ඕනම. ඔවුන් ශවත ශමශතක් ලබාදුන් මුදලටම ලාේපු 

ශතල් ලබාශදන්න කියන ශයෝජනාව ගන් ඇමතිතුමාත්  මමත් 

ශහට ගන් මුදල් ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. 

ගන් අමාතයවරශයක් රකා  කළා  ධීවර ්ේපන්නවල මිල 

ඉහළ ගිහින් තිශබනවා කියලා. ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා කරශගන 

යනවා. ඒවාට බදු සහන ලබාශදන්න ගන් ඇමතිතුමාත් මමත් 

සාකච්ඡා කරනවා. ධීවර ්ේපන්න බදුවලින් නිදහසථ කරන්න 

අව ය වැඩ කටුතතු අපි දැන් කරනවා. ඒ වාශේම වරාය ගාසථතු 

පිළිබඳවත් අශප් අවධානය ශයොමුශවලා තිශබනවා.  

මත්සය අසථවැන්න පිළිබඳව ගන් නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්ත්රීතුමා කථා කළා. මත්සය අසථවැන්ශනන් සියයට 41ක්වත් 

අපට රැකගන්න බැහැ. ඒකි  ඇත්ත කථාව. ිධ ාල cold rooms 

ශගන්වලා  ඒවා උතුශර්ත්  දකුශඩුත්  සථථාපිත කරලා  මාළු 

අසථවැන්න වැඩිශයන් ලැශබන කාලයට ඒවා cold roomsවල 

ගබඩා කරලා  අව ය කාලයට ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් 

සකසථ කිරීම පිළිබඳව මම ගන් ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරමින් 

පවතිනවා. ඒ මඟින් මුදල් උත්පාදනය කරන්නත් පුළුවන්. අශප් 

රශට් මාළු අසථවැන්න අපශත් ශනොයන ිධධියට වැඩ කටුතතු 

කරන්න අපි කටුතතු කරනවා. 

මාළු අසථවැන්න අපශත් යන නිසා ගන් මහින්ද අමරවීර 

අමාතයතුමාශේ ශයෝජනාවක් අනුව අපි අඩි    යාත්රා ශගන්වලා  

ධීවර කර්මාන්තශආ ශයදී සිටින අයට ඒවා සහන රමයට ලබා 

දීශේ වැඩ පිළිශවළක් ්රේභ කරලා තිශබනවා. නමුත්  ඒවා 

ධීවරි න්ට නේ ගන්න ලැශබන්ශන් නැහැ. සල්ලි තිශබන අයට 

පමණි  ගන්න ලැශබන්ශන්. එම ශයෝජනාව අසාර්ථකි . අඩි 4   

 1 වශේ ශබෝට්ටුවලට ගියා නේ ඒ වැඩ පිළිශවළ සාර්ථක 

ශවනවා. නමුත් කරන්න ශදයක් නැහැ  එදා ගත් තීරණය අද 

ක්රියාත්මක කරන්න සිද්ධ ශවනවා. ගන් ඇමතිතුමාත්  මමත් 

සාකච්ඡා කරලා ලබන අවුන්ද්ශද් ඉඳලා බහුදින යාත්රාවලින් 

සියලුම මාළු සුරක්ෂිතව රැශගන ඒමට පුළුවන් ිධධිශආ වැඩ 

පිළිශවළක් සකසථ කර ඉදිරියට ශගන යනවාය කියන එකත් රකා  

කරනවා.  

මම කථා කරන්න වැඩි කාල ශ ලාවක් ගන්ශන් නැහැ. ගන් 

ඇමතිතුමා ශේ පිළිබඳව කන්ණු පැහැදිලි කරි . ධීවරි න්ට ශමම 

සහනය ලබාශදන්න අපි න්පියල් ශකෝටි 4 111ක මුදලක් 

දැනටමත් ශවන් කරශගන තිශබනවා. නිහාල් ගලප්පත්ති 

මැතිතුමනි  ශහට ශහෝ කමක් නැහැ ඔබතුමා අශප් අමාතයාා යට 

ඇිධල්ලා ධීවර දිසථ්රික් නිශයෝජිති න් සහ අපි සියලුශදනාම එකතු 

ශවලා සාකච්ඡා කරලා ශමම සහනාධාර ලබාදීම සඳහා හැකි 

ඉක්මනින් රමශ දයක් හදාගනිමු. ශමොකක් ශහෝ ඒකාබද්ධ 

තීරණයක් ගන්න ඔබතුමාත් අප හා එක්ශවන්න කියන ඉල්ලීම 

කරමින් මශේ වචන සථවල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සථතුතිි . මීළඟට   ගන් ගාමිණී ිධජිත් ිධජයමුණි 

ශසොි සා ඇමතිතුමා. 
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ගරු  ගාමිණී විිටත් විජයමුණි වසොයිසා මහතා (ධීවර හා 

ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්රාමීය ය ආර්ිකකය පිළිබ  

අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு கொேினி விஜித் விஜயமுனி தெொய்ெொ - 

கடற்தறொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி ேற்றும் கிரொேியப் 

தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமேச்ெர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of  
Fisheries and Aquatic Resources Development and Rural 
Economic Affairs)  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  මම ධීවර හා ජලජ සේපත් 

සාවර්ධන සහ ග්රාමීය ්ර්ිකකය පිළිබඳ ඇමතිවරයා හැටියට පත් 

ශවලා වැඩි කාලයක් ගිශආ නැහැ  රශට් ශතල් මිල වැඩි වුණා. 

ශතල් මිල ඉහළ යාම ශහේතුශවන් අශප් ගන් නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්ත්රීතුමන්ලා ජනතාව පාරට බැසථසුවා. ඊළඟට  කිරිවලට සල්ලි 

දුන්ශන් නැහැ කියලා අනුරාධපුරශආ ජනතාව පාරට බැසථසුවා.  

"පුදන ශකොටම කාපි යකා" කියලා ිධ ාල අර්බුදයකට මට මුහුණ 

ශදන්න සිදු වුණා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  බදු සේබන්ධශයන් සහ ශතල් 
මිල වැඩි වීම සේබන්ධශයන් මම කථා කරන්ශන් නැහැ. ඒ 
සේබන්ධශයන් තමුන්නාන්ශසේලා ඉතාම වැදගත් අදහසථ ඉදිරිපත් 
කළා. අද දවශසේ ශමම ශයෝජනාව ශගන ඒම සහ සථිකර කිරීම 
සේබන්ධශයන් ගන් නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමාටත්  ගන් 
(වවදය) නලින්ද ජයතිසථස මන්ත්රීතුමාටත් මම සථතුතිවන්ත 
ශවනවා. අශප් ගන් (වවදය) අශනෝමා ගමශේ නිශයෝජය 
ඇමතිතුමියත්  මශේ අමාතයාා ය භාර රාජය ඇමතිතුමාත් ශේ 
ශයෝජනාවට පිළිතුන් දුන්නා. අපි ශේ රශට් ධීවර ජනතාවට 
ිධධිමත්ව සහන සලසන්ශන් ශකොශහොමද  ඔවුන්ශේ කර්මාන්තය 
දිුතණු කරන්ශන් ශකොශහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව පසු ගිය 
දවසථවල මමත්  මශේ අමාතයාා ය භාර රාජය ඇමතිතුමාත් එකතු 
ශවලා සාකච්ඡා කළා. ඒ ිධතරක් ශනොශවි . ශනෝර්ශ  
තානාපතිතුමා  ඕසථශේලියාශ  තානාපතිතුමා  ඉන්දියාශ  
තානාපතිතුමා සමඟත් අපි ශේ සේබන්ධශයන් සාකච්ඡා කළා. 
ධීවරි න් කියන්ශන් ඉතාම අවාක පිරිසක්; අපි ්දරය කරන ජන 
ශකොටසක්. ඒ වාශේම ඔවුන් ශේ රශට් දළ ශද්ය ය නිෂථපාදිතයට 
යේ කිසි පාගුවක් නිෂථපාදනය කරන  ිධශද්  ිධනිමය උපයන ඉතා 
වැදගත් සමාජ කඩුඩායමක් හැටියටි  ධීවර හා ජලජ සේපත් 
සාවර්ධන අමාතයවරයා ව ශයන් මම අවශබෝධ කරශගන 
තිශබන්ශන්. ශතල් මිල වැඩි වුණු ගමන් මම කැබිනට් ප්රිකාවක් 
හදලා කැබිනට් මඩුඩලයට ඉදිරිපත් කළා. එය ශදමළ සහ ඉාග්රීසි 
භාෂාවලට පරිවර්තනය කරන්න තවත් කාලයක් ගත වන නිසා  ඒ 
කාර්යය ශනොකර  සිාහල භාෂාශවන් පමණක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
ඉදිරිපත් කිරීම තුළ  පිටත එන්ජිම සිධ කරන ලද පාරේපරික ධීවර 
යාත්රා  සඳහා න්පියල් තිසථහතරශකෝටි අනූතුන්ලක්ෂ 
හැත්තමහතරදහසථ තුන්සියහැත්තමපහක මුදලකුත්  පිටත එන්ජිම 
සිධ කරන ලද fibre glass යාත්රා සඳහා න්පියල් තුන්සියතිසථහය 
ශකෝටි අසූඅටලක්ෂ හයදහසථ අටසිය හැත්තමපහක මුදලකුත් අපට 
ලබා ශදන්න අනුමත කළා. හරියටම බැලුශවොත්   එය න්පියල් 
බිලියන 4කට ්සන්න මුදලක්. අතිගන් ජනාධිපතිතුමාටත්  
අගමැතිතුමාටත්  කැබිනට් මඩුඩලයටත් මම ඒ සේබන්ධශයන් 
සථතුතිවන්ත ශවනවා. ධීවර ජනතාවට වැඩි වුණු ශතල් මිල 
රතිපූරණය කරන්න රජය ඒ මුදල ශවන් කර දුන්නාි  කියන එක 
මම ශේ අවසථථාශ  මතක් කරනවා. මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට 
ගන් මාගල සමරවීර ඇමතිතුමාටත් ඒ සේබන්ධශයන් මා 
සථතුතිවන්ත ශවනවා.   

අශප් ගන් රාජය ඇමතිතුමා කි වා වාශේ අපි ශේ මුදල ශවන් 
කරලා ශේ රශට් හැම ධීවර සාිධධානයක්ම කැ ශඳ වා. ඔවුන් 
එක්ක අපි ඉතාම සතුටු සාමීචිශආ ශයශදමින් සාකච්ඡා කළා. ඔවුන් 
හැම ශදනාටම අදහසථ ඉදිරිපත් කරන්න අවසථථාව දීලා අපි ඇහුවා  
"ඔබලාට ශේ සහනාධාරය ක්රියාත්මක ිධය ුතත්ශත් ශකශසේද?" 

කියා. නමුත්  කනගාටුවට කන්ණක් තමි  ඒ ධීවර සාගේ සමඟ 
අපට එකඟතාවකට එන්න බැරි වීම. එකඟතාවට එන්න බැරි වුණු 
නිසා අපි කි වා  "එශහනේ කමිටුවක් හැදිලා ඒ කමිටුශවන් අපට 
ශයෝජනාවක් ශදන්න" කියලා. නමුත්  අද වනතුන් ඒ ලැශබන 
ශයෝජනා පරසථපර ිධශරෝධීි . එකඟතාවක් නැහැ; ඒකමතික 
භාවයක් නැහැ. රජයකට එක රමයකට ඒක ක්රියාත්මක කිරීශේ 
හැකියාවක් නැහැ. 

ශේ තත්ත්වය තුළ  අද දවශසේත් මම කැබිනට් ප්රිකාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ිධශ ේෂශයන් මීගමුව දිසථ්රික් ධීවර සාිධධානය හැර  
අශනක් ධීවර සාිධධාන කැමැත්ත පළ කළා  බැාකු ගිණුමට මුදල් 
තැන්පත් කරශදන එකට. නමුත්  මීගමුව දිසථ්රික් ධීවර සාිධධානය 
මට ලිපියක් එවා තිශබනවා. එම ලිපිශයහි  සඳහන් ශවනවා   
"ඉන්ධන මිල  ඉහළ යාම සේබන්ධශයන් 018 /1 /8  වන දින 
ගන් ඔබතුමා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාශ දී අමාතයාා ය මඟින් 
ධීවරි න්ට ඉන්ධන සහනාධාරය ව ශයන් ූමමි ශතල් භාිධතා 
කරන ධීවරි න්ට බැාකු ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කර ශදන බවට 
ධීවර සාිධධාන නිශයෝජිති න්ව දැනුවත් කරන ලදී. නමුත්  ධීවර 
සාිධධාන නිශයෝජිති න් එම ශයෝජනාවට කැමැත්ත පළ ශනොකළ 
අතර  පැවැති මිලටම යේ වර්ණකයක් ශයොදා ධීවර රශද් වලට 
ශබදා හරින ශලස ඉල්ලා සිටින ලදී." යනුශවන්.   

ශේ ඉල්ලීම කශළේ  මීගමුව දිසථ්රික් ධීවර සාිධධානය ිධසිනුි . 
ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අපි අද ශේ සේබන්ධශයන් 
කැබිනට් ප්රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා.  ඊළඟට  ශේ ධීවර සාිධධානය 
ශමොකක්ද කියා තිශබන්ශන්?  මා ශේක ඇතුළාන්තශආ තිශබන 
තවත් කන්ණු ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ. මීගමුව දිසථ්රික් ධීවර 
සාිධධානය ිධසින් එවා තිශබන 018 .1 .08 දිනැති ශමම ලිපිය මම 

සභාගත* කරනවා.  

එම ලිපිශආ අවසානශආ තිශබනවා  "එම නිසා ගන් 
ඇමතිතුමනි  පත් කරන ලද කමිටුව ඔබතුමා හා අදාළ ්යතන 
සමඟ තීරණයක් ගැනීමට ඉතා කඩිනමින් කැඳවන ශලස 
ශගෞරවශයන් හා කාන්ණිකව ඉල්ලා සිටිමු." යනුශවන්.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  අපි ඔවුන්ට සාධාරණය සහ 
ුතක්තිය ඉටුශවන ්කාරශයන් ශේ රමය ක්රියාත්මක කිරීමට 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ නිසා අතිගන් ජනාධිපතිතුමා නියම 
කළා  මාගල සමරවීර මුදල් ඇමතිතුමා සමඟ ශේ කමිටුව නැවත 
සාකච්ඡා කරලා වාර්තා කරන්න කියලා. අද මම ඉදිරිපත් කළ 
කැබිනට් ප්රිකාව ලබන අමාතය මඩුඩල රැසථවීමට තමි  
අරගන්න නියමිතව තිබුශඩු. නමුත් මම ිධශ ේෂ කන්ණු 
සේබන්ධශයන් කථා කරන අවසථථාශ  ශේ ගැන නැවත මතු 
කරලා අරශගන සාකච්ඡා කළා. නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමනි  
අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා  තවදුරටත් සාකච්ඡා කරලා 
ධීවරි න්ට අසාධාරණයක් ශනොවන ්කාරශයන් කටුතතු 
කරන්න. ඒ වාශේම මම එක කාරණයක් මතක් කරනවා. 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත් ප  මහතා 
(ேொண்புேிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගන් ඇමතිතුමනි  ධීවරයා ශබෝට්ටු තියාශගන නිකේ ඉන්ශන් 

නැහැ. ඒ ශගොල්ලන්ශේ කර්මාන්තය ධීවර කර්මාන්තය ශන්. 

ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා.  ඒ නිසා ශේක කඩිනේ කරන්න. අශප් 

එකම ඉල්ලීම "ශපර පැවති මිලට ධීවරයාශේ අව යතාවට සරිලන 

ශසේ" කියන එකි . ඕනමම ''ශෂඩ්'' එකකින් ගන්න පුළුවන් ිධධියට 

කළා නේ ඇති. 
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————————— 
*  පුස්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු  ගාමිණී විිටත් විජයමුණි වසොයිසා මහතා 
(ேொண்புேிகு கொேினி விஜித் விஜயமுனி தெொய்ெொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

හැබැි   ගන් මන්ත්රීතුමා  ිධදයාත්මක රමශ දයක් අව යි .  

සමහර ිධට ශේ මුදල් ගියාම ඒ ශබෝට්ටුශ  අි තිකන්වා  ශදන්ශන් 

නැහැ. අපට ධීවර මහත්වන් කි වා. [බාධා කිරීමක්] ධීවර 

කර්මාන්තය කරන කට්ටිය ශවනි . ශකොටසට ධීවර කර්මාන්තය 

කරන අය ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ශදන්ශන් නැහැ. තව 

කාරණයක් තිශබනවා. සමහර ඒවා නමට register ශවලා 

තිශබනවා. නමුත් ශකශරන්ශන් නැහැ. ශේකට අපි නව තාක්ෂණය 

උපශයෝගී කරශගන රමයක් හදන්න ඕනම.මම ඕසථශේලියාශ  

තානාපතිතුමාට කි වා  කන්ණාකරලා Vessel Monitoring 

System එක අශප් හැම යාත්රාවකටම  ශනොමිලශආ ශදන්න කියලා. 

අශප් ධීවරයාශේ ්රක්ෂාව ශවනුශවන් ඒක ශදන්න කියලා. ඒක 

දුන්ශනොත් ධීවර යාත්රාවක් අතර මා වුශණොත් ශකොශහේද තිශබන්ශන් 

කියන කාරණය අපට බලාගන්න පුළුවන්. අපි බහුදින යාත්රාවලට 

සහ එක් දින යාත්රාවලට යේකිසි අය කිරීමක් කරනවා. අපි 

ඕසථශේලියාශවන් සියලුම යාත්රාවලට ඉල්ලුවා  Vessel Monitoring 

System එක ශනොමිලශආ ශදන්න කියලා. එවැනි ිධදයාත්මක රම 

මඟින්  යාත්රා ශකොපමණ කිශලෝමීටර ගණනක් යනවාද කියලා 

අපට හරියටම monitor කරන්න පුළුවන්. ූලලසනාරූඪ ගන් 

මන්ත්රීතුමනි  ශේ සඳහා කන්ණාකර අපට උද  කරන්න  ්ධාර 

කරන්න කියලා අපි ඉල්ලුවා. ඔවුන් යේ එකඟතාවක් පළ කරලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ රමවලට ඉදිරිශආදී ගමන් කරලා 

ධීවරයාශේ අව යතා සේපූර්ණ කරන්න කටුතතු කරනවා. 

ූලලසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ඒ වාශේම  ග්රාමීය සාවර්ධනය 

සේබන්ධශයන් මම ිධශ ේෂශයන් මතක් කරනවා. ජනතා ිධමුක්ති 

ශපරමුශඩු ඔබතුමන්ලා අනුරාධපුරශආ කිරි ශගොවීන් පාරට 

බැසථසුවා. දවසථ පහශලොවකට සැරයක් න්පියල් මිලියන හත්සියයක් 

අපි කිරිවලට ශදන්න ඕනම. අපි බලනශකොට කිරි පැකට් 8  

ලක්ෂයක් ිධනා  ශවලා. කිරි මුට්ටිය ගශේ ගිහිල්ලා. අලුශතන් සිධ 

කරපු යන්ත්ර සූත්රවලින් නියම රසය සහ සුවඳ එන්ශන් නැහැ. 

හැබැි   එක කාරණයක් මම මතක් කරනවා. අශප් හි ලන්ඩ් කිරි 

පිටි ඉතාම ශහොඳ තත්ත්වශආ තිශබනවා. ඒවාශආ සත්ත්ව ශතල් 

නැහැ;  ාක ශතල් නැහැ; පරමාණු නැහැ. නියම කිරි තිශබන්ශන්. 

අශප් සුරබි ශදනශේ කිරි  අශප් කිරි අේමාශේ කිරි තිශබන්ශන්. 

එශහම නැත්නේ අශප් කිරි ශගොිධයා නිෂථපාදනය කරන කිරි තමි   

තිශබන්ශන්. ඒවා ඉතාම පිරිසිදු කිරි. නමුත් අභාගයයක මහත. ගන් 

නලින්ද ජයතිසථස මැතිතුමනි  ඔබතුමා වවදයවරශයක්. ශේ 

කිරිවල ශසම තිශබනවා කියලා සමහර ශදොසථතර මහත්වන් 

කියනවා. අශප් අේමලාටත් දන්වන්ට ශදන්න කියා ිධජාතික 

සමාගේවල ිධිධධ කිරිපිටි වර්ග නේ කරනවා. ඒවාට දීලා තිශබන 

සහනාධාර බලන්න. අපි ශේ කිරි කේහල නවීකරණය කරලා  ශේ 

රශට් පාසල් දන්වන්ට කිරි වීදුන්වක් ශදන්න පුළුවන් මට්ටමට 

ශේන්න පුළුවන් කියන කථාවත් මම ඔබතුමන්ලාට මතක් 

කරනවා. ඒ වාශේම කිරි ශගොිධයාට  නියමිත ශවලාවට මුදල් 

ශදන්න අද ශේ ශවනශකොට කටුතතු කරනවා. අනුරාධපුරශආ කිරි 

ශගොිධයාට ිධතරක් ශනොශවි   සමසථත කිරි ශගොිධයාට අශප් 

රජශයන් -භාඩුඩාගාරශයන්- මුදල් ශවන් කරශගන ඒ ශගවීේ 

කරන්නත් අපි කටුතතු කරශගන යනවා. ඒ නිසා මට ශේ 

කාරණයට පුාචි කාලයක් ශදන්න. හත් ශදි යශන්! ශේක අර 

පුදනශකොටම කාපි යකා වාශේ එක පාරටම මම ඇමතිවරයා 

හැටියට පත්වුණු ගමන් ජනතා ිධමුක්ති ශපරමුශඩු අශප් 

සශහෝදරවන් ශමශහම අරගළ කරන එක ශහොඳද කියලා මා 

කන්ණාශවන් අහනවා.  අපි සාකච්ඡාශවන්  සේමන්ත්රණශයන්  

සේමුතිශයන් ශේ ර ථන ිධසඳා ගනිමු. අක් පාක් ඇති. අශප් රාජය 

ඇමතිතුමා කි වා වාශේ අපි එකට වාඩි ශවමු; එකට සාකච්ඡා 

කරමු; එකට තීරණ ගනිමු.  

මාත් අවුන්දු ගණනක් ිධපක්ෂය නිශයෝජනය කළ ශකශනක්. 

සශහෝදර  නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමන්ලාත් සමඟ අපි හිටියා. 

්ඩුක් පාර් ථවශආ වුණත් ිධන්ද්ධ පාර් ථවශආ වුණත් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශවන් ජනතාවට ලැශබන වරරසාදවලදී අපි 

එකාශමන්  එකට නැඟි  ටලා  එකට හිටශගන  එකට කථා කර  එක 

මතයක ඉඳශගන කටුතතු කරමු කියන ඉල්ලීම කරනවා.     

තවත් කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනම. අපි ශේ ගැන 

පියතුමන්ලා සමඟත් කථා කළා. ශරොසි ශරෝ පියතුමා සමඟ කථා 

කළා. ගන් කාිධන්ද ශහේෂාන් ජයවර්ධන  මන්ත්රීතුමා අපට ධීවර 

සාගේ නිශයෝජිතයන් සේමු කළා. අපි ඔවුන් සමඟත් සාකච්ඡා 

කළා. මම අශප් සශහෝදර ධීවර ජනතාවට ශේ ටිකත් කියනවා. 

තමුන්නාන්ශසේලා පාරට බහින්න. පාරට බැසථසාට කලශකෝලාහල 

කරන්න එපා. අශපන් වරදක් ශවලා තිශබනවා නේ  අශපන් 

අක්පාක්වක් ශවලා තිශබනවා නේ   තමුන්නාන්ශසේලාට ඕනම නේ 

මශේ අමාතයාා ය ඉසථසරහට ඇිධත් මට බණින්න. ජනතා 

ිධමුක්ති ශපරමුශඩු සශහෝදරයන්ටත් මම ඒක කියනවා.  

තමුන්නාන්ශසේලාටත් වීදි සටන් අව යි   පැවැත්ම සඳහා.  ඕනමම 

වීදි සටනක්  කියන්න තිශබන ශදයක් මශේ අමාතයාා ය 

ඉසථසරහට ඇිධත් කරන්න; කියන්න. මම  ගල් ගහන්ශන්ත්  නැහැ  

ශවඩි තියන්ශන්ත් නැහැ  ශපොලීසිය ශයොදවා වතුර ගසථසන්ශන්ත් 

නැහැ. අපි ඒවාට මුහුණ ශදන්න  සූදානේ කියන කාරණයත් මතක් 

කරනවා. ඒ වාශේම අපි ධීවර ජනතාවටත් කියනවා  කන්ණාකර 

ඉවසිල්ශලන් කටුතතු කරන්න කියලා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  ගන් නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්ත්රීතුමා ගැන මම ශහොඳට දන්නවා. ඒ නිසා මම එතුමා ගැන 

වැඩිපුර කථා කරන්න යන්ශන් නැහැ.  එතුමා මශේ පරණ මිත්රයා. 

අපි ශදන්නාම 8     වර්ෂශආදී තමි  පාර්ලිශේන්තුවට ්ශ . ඒ 

නිසා අපට ශේ ර ථන කථා කරගන්න  පුළුවන්. ඔබතුමන්ලා ශේ 

ශයෝජනාව ශගන ඒම ගැන සථතුතිවන්ත ශවනවා.  

ගන්  නලින්ද ජයතිසථස  මන්ත්රීතුමා  කි වා  වාශේ ශේ ිධවාදය  

අද රූපවාහිනිශයන් ශපන්වන්ශන් නැති නිසා  ජනතාවශේ 

පැත්ශතන් කථා කරන්න  ජනතාව ශවනුශවන් කන්ණු  ඉදිරිපත් 

කරන්න  අදහසථ ඉදිරිපත් කරන්න ඒකාබද්ධ ිධපක්ෂශආ 

නිශයෝජනයක් ශේ අවසථථාශ  නැහැ. ඔවුන්ට  එවැනි අව යතාවක් 

නැහැ. ශේ  රශට් ජනතාව මුළා කර ශගන  ජනතාවශේ ඇහැට 

වැලි ගහලා  ඡන්දය ලබාශගන බලයට පත්වීම තමි   ඔවුන්ශේ  

එකම අරමුණ ශවලා  තිශබන්ශන් කියන එකත් ශේ අවසථථාශ  

මතක් කරනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගන් මන්ත්රීතුමනි  මට ශේ අවසථථාව ලබා දීම 

ගැන  ඔබතුමාට  සථතුතිවන්ත ශවමින්  මශේ වචන සථවල්පය 

අවසන් කරනවා.  

 
ප්ර ්නය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
 

පාර්ලිවම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.10 ට  2018 මැයි 23 වන 
බදදා අ. භා. 1.00 වන වතක් කල් ගිව ය. 

அதன்படி பி.ப. 7.10 ேைிக்கு பொரொளுேன்றம், 2018 மே 23, 

புதன்கிழமே பி.ப. 1.00  ேைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.10 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 23rd May, 2018. 
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සැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශ  අවසාන මුද්රණය සඳහා සථවකීය නිවැරදි කළ ුතතු තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ ුතතු 
්කාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශදසතියක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සාසථකාරක ශවත ලැශබන ශසේ එිධය ුතතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தேது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකොඳඹ 5  වපොල්වහේන්වගොඩ  කිරුඳපන පාර  අංක 163 දරන ස්ථානවයහි පිහිටි 

රජව  ප්රවිත් ප වදපාර්තවම්න්තුවේ පිහිටි රජව  ප්රකා න කාර්යාං වයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமேந்துள்ள  

அரெொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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