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          ඉ 
  
ඉන්දික, අනුරුද්ධ  ශශේරත් හිටිශළමි අප්පුශළමිළශේ ශදොන් (ගම්ඳශ) 
ඉවහමයිල්, සීනි ශමොශමඩ් ශමොශමඩ් මශතළ  (ජාළතික ෆයිවහතුල) (2018 ජුනි 08 සට) 

ඉවහශළක්, අේදුල් රහුමළන් (අනුරළධපුරය) 
 

ඒ 
 

ඒකනළයක, ටී.බී. (කුරුණග)  
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කුමළරස ශ මශත්මිය, ගීතළ වමන්මලී(ගළල්)[2017 ශනොලෆම්බර් 02 ලනදින ශරේහධළධිකරණ රණරණය අනුල ඳත්වීම අල ගු විය] 
කුමළරසරි, ජායසුන්දර මුදියන්ශවේළශේ ආනන්ද (ශමොණරළග) 
කුමළර්, අ. අරවින්ද් (බදුල්) 
කුමළර්, එම්. ශේලු (මශනුලර) 
ශකොශොන්ශන, නළක රවළද් (ශඳොශෂොන්නරුල) 
ශකෝ. වහලරන්, කවීන්ද්රන් (දිගළමුලල්)  
           

          ග 
 ගන්කන්ද, දුශන්හ  (රත්නපුරය) 
ගශන්න්, එම්. (ශකොෂඹ) 
ගමශේ මශත්මිය, අශනෝමළ (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
ගමශේ, දයළ (දිගළමුලල්) 
ගමශේ, ශදොන් චන්දිම (අනුරළධපුරය) 
ගමත්, සරිඳළ (ශඳොශෂොන්නරුල) 
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ගම්මන්පි, උදය රභළත් (ශකොෂඹ) 
ගප්ඳත්ති ආරච්චිශේ, නිශළල් (ශම්බන්ශතොට) 
ගුණලර්ධන, එම්.ශක්.ඒ.. .එවහ. (ජාළතික ෆයිවහතුල)[2016 ජානලළරි 19  අභළලරළප්ත විය.] 
ගුණලර්ධන, දිශන්හ චන්ද්ර රඳස ශ (ශකොෂඹ) 
ගුණලර්ධන, බන්දු (ශකොෂඹ) 
ගුණශවේකර, ඇඩ්ලඩ් ශදහිල ලියනශේ (ගම්ඳශ) 
ගුණශවේකර, රත්නළයක මුදියන්ශවේළශේ ඳද්ම උදය ළන්ත (ශමොණරළග) 
ශරේරු, ශකොන්දගමශේ ශමොශළන් ළල් (ශකොෂඹ)  
 

 
  

 ච 
චන්ද්රසරි, ගජාදීර විදළශනආරච්චිශේ බළන්වහ (මළතර) 
 චන්ද්රශවේන,  වමරශකෝන් මුදියන්ශවේළශේ (අනුරළධපුරය) 
 

ජ 
  

ජායශකොඩි, ආරච්චිළශේ සසර (ගම්ඳශ) 
ජායතික, මලිත් (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
ජායතිවහව, අප්පුශළමිළශේ නලින්ද (කළුතර) 
ජායමශ, නලින්  බණ්ෛළර  (කුරුණග) 
ජායරත්න, අනුර සඩ්නි (ශඳොශෂොන්නරුල) 
ජායරත්න, අනුරළධ  කළ රදීප් (මශනුලර) 
ජායරත්න, පිය කර (පුත්තම)  
ජායලර්ධන, ශවේනළධීරශේ ශදොන් කවින්ද ශශේළන් (ගම්ඳශ) 
ජායලර්ධන, ශශේරත් මුදියන්ශවේළශේ කී දිවළනළයක (මශනුලර) 
ජායවික්රම, ගළමිී   (කුරුණග) 
ජායසරිය, කරු (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
ජායශවේකර, දයළසරි  (කුරුණග) 
ජායශවේකර, ශරේමළල් (රත්නපුරය) 
ජායශවේන මශත්මිය, සුශම්ධළ ජී. (ශමොණරළග) 

 

ත 
 
තුශරයිශරට්නස ශම්, කදිර්ගළමත්තම්බි (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
ශතන්නශකෝන්, ජානක බණ්ෛළර (මළතශල්) 
ශතලරප්ශඳරුම, ඳළලිත කුමළර (කළුතර)  
ශතොන්ෛමන්, අරුමුගන් (නුලරඑළිය) 
ශතෞෆික්, මුශම්මදු රීසහ (ජාළතික ෆයිවහතුල) [ 2016 ජානලළරි 22 දින සට] 

 

ද 
 

 

ද ශමල්, සරිනළල් (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
දවනළයක, ශදොන් ආතර් චළමර වම්ඳත් (බදුල්) [2015  වෆප්තෆම්බර් 14 ලෆනි දින ඉල්ළ අවහ විය.] 
ද සල්ලළ, අගම්ශඳොඩි ශමොශළන් ප්රියදර්න (ගළල්) 

ද සල්ලළ, නිශත්ති නිමල් සරිඳළ (බදුල්) 
ද සල්ලළ, ශර් (ශකොෂඹ) 
ද සල්ලළ, ශළදුලළශමශරඤහඤ පියල් නිළන්ත (කළුතර) 
ද ශවොයිවළ, තිරිමළදුර ර ජිත් (රත්නපුර) 
දිනුළන්, ශදනගම විතළරණශේ චළනක (ශම්බන්ශතොට) 
දිවළනළයක, අනුර කුමළර (ශකොෂඹ) 
දිවළනළයක, එර ජාන් නවින් (නුලරඑළිය) 
දිවළනළයක, එවහ. බී. (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
දිවළනළයක, . .ටී. ෛේලිේ. විමවීර (දිගළමුලල්) 
දිවළනළයක, දුමින්ද (අනුරළධපුරය) 
දිවළනළයක, මයන්ත යවහලන්ත් (මශනුලර) 
දිවළනළයක, වීරකුමළර් (අනුරළධපුරය) 
දිවළනළයක, වළලින්ද (කුරුණග) 
දුහමන්ත, ශශේලළ රළළශේ වළරති (කගල්) 
ශද්ලළනන්ද, ෛේවහ (යළඳනය) 
ධර්මලි ගම්, සද්ධළර්ථන් (යළඳනය) 



(vii) 

 

න 
  

නලවි, ශමොශශොමඩ් ශනීසළ ශමොශශොමඩ් (ජාළතික ෆයිවහතුල)) [2018 මෆයි 23  ලන  දින ඉල්ළ අවහවිය.] 

නසීර්, අශමදුශේශේ මුශම්මදු (ජාළතික ෆයිවහතුල) [2018 ශඳබරලළරි 06 දින සට] 
නළනළයක්කළර, මලිගවහශඳ ශකොරශල්ශේ නලීන් මනු (ගළල්) 
නළනළයක්කළර, ලළසුශද්ල (රත්නපුරය) 
නළවින්න, ආර්.ඇම්.ඇවහ.බී. (කුරුණග) 
නිර්මනළදන්, ඉරුදයනළදන් චළල්වහ (ලන්නි) 

ඳ 

ඳතිරණ, අක ක බුද්ධික උදිත ශදද්දුල (මළතර) 
ඳතිරණ, රශම්හ චමින්ද ශබන්ශතොට (ගළල්) 
ඳරණවිතළනශේ, කරුණළරත්න (රත්නපුරය) 
ඳනි, තිගම්බරම් (නුලරඑළිය) 
පියදළව, කෂළඳුශගොෛ ක කළනම්ශේ (නුලරඑළිය) 
පු චිනිශම්, සුවන්ත ගල්ගමුල (්රිකුණළමය) 
ශඳශර්රළ, අච්චිශේ ශදොන් විතළන ක්හමන් ලවන්ත (මළතශල්) 
ශඳශර්රළ, අජිත් ඳත්මකළන්ත (කළුතර) 
ශඳශර්රළ, කවශදෝරුශේ සුජිත් ව ජාය (කගල්) 
ශඳශර්රළ, කුරුගමශේ වනත් නිළන්ත (පුත්තම) 
ශඳශර්රළ, ඩිළන් (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
ශඳශර්රළ, නළනළයක්කළර ලර්නකු ඳටබෆඳිශේ නිශරෝන් අර්ඩ්ලි ප්රියන්ත (පුත්තම) 
රනළන්දු, අරුන්දික (පුත්තම) 
රනළන්දු, ශජාොන්වහටන් ක්ශේවියර් (කුරුණග) 
රනළන්දුපුල්ශල් මශත්මිය, ඳර්ඳචුලළ සුදර්ශිනී (ගම්ඳශ) 
රනළන්දු, ශරින් (බදුල්)  
ශරේමචන්ද්ර මශත්මිය, හිරුනිකළ එරළ ජාලී (ශකොෂඹ) 
ශරේමජායන්ත, අච්චිශේ ශදොන් සුසල් (ශකොෂඹ) 
ශරේමදළව,  අඹතෆන්න ශද්ලයළශේ  (කගල්) 
ශරේමදළව, වජිත් (ශම්බන්ශතොට) 
ශරේමරත්න, සුද්දච්චළරිශේ (මළතර)  

 

බ 

බණ්ෛළර, ආර්.බී. ඳළලිත ර ග (පුත්තම) 
බණ්ෛළර මශත්මිය, කුතු ග දිවළනළයක මුදියන්ශවේළශේ චන්ද්රළනි ීලිලියළ (අනුරළධපුරය) 
බණ්ෛළරනළයක, ඉන්දික (කුරුණග) 
බණ්ෛළරිශගොෛ, බන්දු ළල් (ගළල්) 
බවහනළයක, බවහනළයක මුදියන්ශවේළශේ ඩිල්ශළන් තළරළනළත් (කුරුණග) 
බළසරිය, තළරක රමනය (කගල්) 

 

ෙ 
  

මද්දුමබණ්ෛළර, රත්නළයක මුදියන්ශවේළශේ ර ජිත් (ශමොණරළග) 
මන්සර්, ඉේරළහිම් මුශම්මදු මුශම්මදු (දිගළමුලල්) 
මයිල්ලළගනම්, තිකරළජාළ (නුලරඑළිය) 
මරික්කළර්, වයිදුල්ළ මුවහතජාළේ (ශකොෂඹ) 
මවහතළන්, කළදර් කළදර් (ලන්නි) 
මශරසහ, ඉම්රළන් (්රිකුණළමය) 
මශශේවහලරන් මශත්මිය,  විජායකළ (යළඳනය)  
මළන්නප්ශඳරුම, අ. අජිත් කුමළර (ගම්ඳශ) 
මළයළදුන්ශන්, වරත් චන්ද්රසරි (ජාළතික ෆයිවහතුල) [2015  වෆප්තෆම්බර් 04 ලෆනි දින ඉල්ළ අවහ විය.] 
මළරඳන, තික් ජානක (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
මළරස ශ, චන්ද්රජිත් ආුබශබෝධ (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
මුතුකුමළරණ, වරත් චන්ද්රසරි (අනුරළධපුරය) 
මුතුශශට්ටිගමශේ, නිළන්ත (ගළල්) 
මුත්තු, සලලි ගම් (නුලරඑළිය) 
මුවහතළඳළ, සයිවර් (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
මුශම්මදු, අේදුල්ළශහ මශහරසහ මුශම්මදු (්රිකුණළමය) 



(viii) 

 

ය 
යළඳළ,  අප්පුශළමිළශේ අනුර ප්රියදර්න (කුරුණග) 
ශයෝශේවහලරන්, සීනිත්තම්බි (මෛකෂපුල) 
 

 

ර 
 

රණතු ග, අර්ජුන (ගම්ඳශ) 
රණතු ග, රවන්න (ගම්ඳශ) 
රණලක, අච්චිශේ ඳළධලී චම්පික (ශකොෂඹ) 
රණවීර, බුත්ලෆශේ රවන්න (ගම්ඳශ) 
රණස ශ ආරච්චිශේ, ශරොළන් අනුරුද්ධ  ( ශඳොශෂොන්නරුල) 
රතන හිමි, පජාය අතුරලිශ  (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
රත්නළයක, ආර්.එම්.සී.බී. (නුලරඑළිය) 
රත්නළයක, වළග ගශජ්න්ද්ර (මළතර) 
රත්නළයක, වීරශකෝන් බිමල් නිශරෝන් (ජාළතික ෆයිවහතුල) [2015 වෆප්තෆම්බර් 14 ලන දින සට] 
රත්ලත්ශත්, ශොශළන් එවින්ද්ර (මශනුලර) 
රඹුක්ලෆල්, ශකශශළිය  (මශනුලර) 
රහුමළන්, ශමොශශොමඩ් මුජිබුර් (ශකොෂඹ) 
රළජාකරුණළ, ශර්ණ සුපුන් (ගම්ඳශ) 
රළජාඳක්, චමල් ජායන්ත (ශම්බන්ශතොට) 
රළජාඳක්, නළමල් (ශම්බන්ශතොට) 
රළජාඳක්, මහින්ද (කුරුණග) 
රළජාඳක්, විජායදළව (ශකොෂඹ) 
රළධළක්රිහණන්, ශේලුවළමි (නුලරඑළිය) 
රළමනළදන්, අන්ගජාන් (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
රළමනළයක, වද්ද විද්ද අ.අ. ර ජාන්  (ගම්ඳශ)  
රිළඩ්, අේදුල් (ලන්නි) 
 

 
  

ශොකුශේ, ගළමිී  කුල   (ශකොෂඹ) 

 
 

ල 
  

ලක්කුඹුර, ජාළනක (රත්නපුරය) 
ලන්නිආරච්චි මශත්මිය, ඳවිත්රළ ශද්වි (රත්නපුරය) 
ලර්ණකුසරිය, ඇන්ටනි නිමල් ළන්වළ (ගම්ඳශ) 
වික්රමනළයක, විදුර (කළුතර) 
වික්රමරත්න, ඉරළන් (ශකොෂඹ) 
වික්රමරත්න, ජායම්ඳති (ජාළතික ෆයිවහතුල)   
වික්රමස ශ, රනිල් (ශකොෂඹ) 
විජිත, ශේරුශගොෛ ආරච්චිශේ  (ශමොණරළග) 
විශජ්තු ග,  ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)  
විශජ්ඳළ, ශබෝඳළශගොෛ ශශට්ටිආරච්චිශේ (ගළල්) 
විශජ්මළන්න මශත්මිය, තුසතළ (කගල්) 
විශජ්මළන්න, ක්හමන් ආනන්ද (කළුතර) 
විශජ්රත්න මශත්මිය, ජාම්බුගශ පිටිශ  ශගදර ශරෝහිී  කුමළරි (මළතශල්) 
විජායලර්ධන, දිශන්න්ද්ර රුලන් (ගම්ඳශ) 
විශජ්වික්රම මශත්මිය, රදම්ඳ ගමශේ ්රියළනි (දිගළමුලල්) 
විශජ්සරි, ශොකුගවහශතොට විතළරණශේ චමින්ද (බදුල්) 
විශජ්ශවේකර,  ආරච්චිශේ  ගශන්ශඳො ුලලිප් ඳණ්ුල  ශඳශර්රළ (ගම්ඳශ) 
විශජ්ශවේකර, ක චන ශචෝදළත (මළතර) 
විතළනශේ, අ කුඹුර ආරච්චිශේ ශශේළන් විජාය (රත්නපුරය) 
විදළනගමශේ, ශත්නුක අමිත් (බදුල්)  
වියළශල්න්දිරන්, වතළසලම් (මෛකෂපුල) 
වීරක්ශකොඩි, චන්දිම (ගළල්)  
වීරල , විමල් (ශකොෂඹ) 
ශලදආරච්චි, දිලිප් (ශම්බන්ශතොට) 
ශලල්ගම, කුමළර (කළුතර) 



(ix) 

 

ව 
 

වමරවික්රම, මලික් (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
වමරවීර, ජායන්ත (කළුතර) 
වමරවීර, ම ග  (මළතර) 
වමරවීර, රවින්ද්ර (බදුල්) 
වමරස ශ, මහින්ද(ජාළතික ෆයිවහතුල) 
වමරස ශ, වන්දිත් (කගල්) 
වම්බන්දන්, ඉරළජාලශරෝදයම් (්රිකුණළමය) 
වරලනඳලන්, ඊවහලරඳළතම් (යළඳනය) 

වල්මන්, ශමොශශොමඩ් ශලිල් ශමොශශොමඩ් (ජාළතික ෆයිවහතුල) [2018 ජානලළරි 18 දින ඉල්ළ අවහවිය.] 
සයඹළපිටිය, බවහනළයක රළළශේ ර ජිත් (කගල්) 
සලශමෝශන්, සලරකළවම් (ලන්නි) 
සලක්ති, අන්නළමශයි නශඩ්සු (ලන්නි) 
සශළේ. න්, අමිර් අලි ශවයිඩ් මුශම්මඩ් (මෛකෂපුල) 
සුමතිඳළ, ති ග (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
සුමන්තිරන්, මතියළඳරණන් ආබ්රශම් (යළඳනය) 
සුශර්වහ, ලඩිශේලු (බදුල්) 
ශවශනවිරත්න, ශජාෝන්  (රත්නපුරය) 
ශවශනවිරත්න, ක්හමන් පින්තු ජායතික (බදුල්) [2015 වෆප්තෆම්බර් 16 දින සට] 
ශවයිඩ්, අලි වළහිර් මවුළනළ (මෛකෂපුල) 
ශවේනස ශ, අර්ජුන සුජීල (ශකොෂඹ) 
ශවේනළදිරළවළ, මළලයි ශවෝමසුන්තරම් (යළඳනය) 
ශවේනළනළයක, ලවන්ත නශර්හ ඳරළක්රම (ශඳොශෂොන්නරුල) 
ශවේනළරත්න, නම්බුකළර ශෆෂඹශේ චතුර ව දීඳ (ගම්ඳශ) 
ශවේනළරත්න, නම්බුකළර ශෆෂඹශේ රළජිත ශරිවහචන්ද්ර (කළුතර) 
ශවේමස ශ, අව ක ශශළන් (අනුරළධපුරය) 
ශවොයිවළ, විජිත් විජායමුණි (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
වහලළමිනළදන්, . .එම්. (ජාළතික ෆයිවහතුල) 

 

 

       ශ්රීතරන්, සලනළනම් (යළඳනය) 
       ශ්රීශන්වන්, නළනමුත්තු (මෛකෂපුල) 

ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය, ළන්ති (ජාළතික ෆයිවහතුල) 

 
ශ 

  

ශකීම්, අ. ඉබතුල් රවුසහ  (මශනුලර) 
ශඳුන්ශනත්ති, සුනිල් (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
ශරීවහ, ශබීේ ශමොශමඩ් ශමොශමඩ් (දිගළමුලල්) 
ශලිවහ, අේදුල් රවුසහ අේදුල් (ජාළතික ෆයිවහතුල)[2016 ජානලළරි 19 දින ඉල්ළ අවහ විය.] 
ශළෂිම්, අේදුල් ශලීම් ශමොශමඩ් (මශනුලර) 
ශළෂිම්, ශමොශශොමඩ් කබීර් ශමොශමඩ්  (කගල්) 
ශෆරිවන්, ඳලිවහශේ (අනුරළධපුරය) 
හිවහබුල්ළ,  මුශම්මද් ශේශේ අලීම් මුශම්මද්  (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
ශශේරත්, එච්. එම්. විජිත (ගම්ඳශ) 
ශශේරත්, කනක (කගල්)  

 

ස 
  
 
සයිවළල්, ශමොශශොමඩ් කළසීම් ශමොශශොමඩ් (දිගළමුලල්) 
සවුස, ඒ.එච්.එම්. (ජාළතික ෆයිවහතුල) 
ශසොන්ශවේකළ, ගළර්දිශශේලළ වරත් චන්ද්රළල් (ජාළතික ෆයිවහතුල) [2016 ශඳබරලළරි 08 දින සට] 

  



 

 

 



 ශ්රී ංකළ ප්රජළතළන්්රික වෙළජලළදී ජනරජය 
ජනළිවඳති 

අතිගරු වෙත්රීඳළ රිසේමව න ෙශතළ 

අෙළතය ෙණ්ඩය 
 

අග්රළෙළතයතුෙළ වශ ජළතික ප්රතිඳත්ති ශළ රර්ිකක ක යුතු අෙළතය - ගරු රනිල් වික්රමස ශ මශතළ   

වංචළරක වංලර්ධන ශළ ක්රිවහතියළනි රගක ක ක යුතු අෙළතය - ගරු ශජාෝන් අමරතු ග මශතළ   

බුද්ධ ළවන අෙළතය - ගරු ගළමිී  ජායවික්රම ශඳශර්රළ මශතළ  

ප්රලළශන  ශළ රිවිල් ුවලන් මව ලළ අෙළතය - ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ   

මුදල් ශළ ජනෙළධය අෙළතය - ගරු ම ග වමරවීර මශතළ  

විදයළ, ත තළෂණණ, ත ඳර්මණණ, ත නිණතණතළ වංලර්ධන ශළ ල්ත්ය ය ණතණුු වශ කන්ද රඩර  රරුෙය ිළිතබ අෙළතය - ගරු (ආචළර්ය) 

වරත් අමුණුගම මශතළ   

නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේඳළදන අෙළතය - ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ   

රළජය ලයලවළය ශළ ෙශනුලර නගර වංලර්ධන අෙළතය වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ වාළනළයකතුෙළ - ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ    

විමද් ක යුතු අෙළතය - ගරු තික් මළරඳන මශතළ  

ලරළය ශළ නළවික ක යුතු අෙළතය - ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතා  

වහලමද් ක යුතු අෙළතය - ගරු ලජිර අශේලර්ධන මශතළ   

මවෞඛ්ය, ත මඳෝණ ශළ මද්ීයය වලදය අෙළතය - ගරු (ඩලදය) රළජිත ශවේනළරත්න මශතළ   

අායන්තර ක යුතු ශළ ලය  වංලර්ධන අෙළතය - ගරු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ   

කර්ෙළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු අෙළතය - ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ   

ෙශළනගර ශළ බවහනළහිර වංලර්ධන අෙළතය - ගරු ඳළධලී චම්පික රණලක මශතළ   

ක්ෂිකර්ෙ අෙළතය - ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ  

ලෆවිලි කර්ෙළන්ත අෙළතය - ගරු නවීන් දිවානායක මශතා   

විදුලිබ ශළ ණතනර්ජනනීය බෂණති අෙළතය - ගරු රිංජිත් සයඹාපිටිය මශතා  

ලළසේෙළර්ග වශ ජ වේඳත් ශළ රඳදළ කෂෙනළකරණ අෙළතය - ගරු දුමින්ද දිවළනළයක මශතළ 

ධීලර ශළ ජජ වේඳත් වංලර්ධන වශ ග්රළමීය ය රර්ිකකය ිළිතබ අෙළතය - ගරු  ගළමිී  විජිත් විජායමුණි ශවොයිවළ මශතළ  

වෙළජ වවිබගෆන්වීේ අෙළතය - ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ   

ෙශළෙළර්ග ශළ ෙළර්ග වංලර්ධන අෙළතය - ගරු කබීර් ශෂීම් මශතළ   

රළජය ඳසේඳළන ශළ කෂෙනළකරණ වශ නීතිය ශළ වළෙය ිළිතබ අෙළතය - ගරු ආර්.එම්. ර ජිත් මද්දුම බණ්ෛළර මශතළ  

රවවහ අධයළඳන ශළ වංවහක්තික ක යුතු අෙළතය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාව රාජපක් මශතා    

නිලළව ශළ ඉදිකිරීේ අෙළතය - ගරු වජිත් ප්රේමදාව මශතා   

ඛ්නිජ මතල් වේඳත් වංලර්ධන අෙළතය - ගරු අර්ජුන රණතුිංග මශතා   

කඳුර  නල ගේෙළන, ත  යටිත ඳශසුකේ ශළ ප්රජළ වංලර්ධන අෙළතය - ගරු පනි දිගම්බරම් මශතා   

ඉඩේ වශ ඳළර්ලිමේන්තු ප්රතිවංවහකරණ  අෙළතය ශළ රණ්ඩු ඳළර්හලමණ ප්රධළන වංවිධළයකතුෙළ - ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ   

කළන්තළ  ශළ ෂෙළ ක යුතු අෙළතය - ගරු චන්ද්රානි බඩාරාර මශත්යය  

අිවකරණ ශළ බන්ධනළගළර ප්රතිවංවහකරණ අෙළතය - ගරු තතළ අතුශකෝර මශත්මිය  

අධයළඳන අෙළතය - ගරු අකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා   

නෆලත ඳදිංික කිරීෙ, ත ණතනරුත්ථළඳන, ත රතුරු වංලර්ධන වශ හින්දු රගක ක ක යුතු අෙළතය - ගරු . .එම්. වහලළමිනළදන් මශතළ   

තෆඳෆල්, ත තෆඳෆල් මව ලළ ශළ මුවහලිේ රගක ක ක යුතු  අෙළතය - ගරු අබ්දුල් ශලීම් මශතා  

තරුණ ක යුතු, ත ලයළඳ්ති කෂෙනළකරණ වශ දෂණෂිණ වංලර්ධන අෙළතය - ගරු වළග රත්නළයක මශතළ   

ජළතික ඒකළබද්ධතළ, ත වංහිඳියළ වශ රළජය ාළළ අෙළතය - ගරු මශනෝ ගශන්වන් මශතළ  
විදුලි වංමද්, ත ඩිජි ල් යටිත ඳශසුකේ ශළ විමද් රැකියළ අෙළතය - ගරු ශරීන් රනළන්දු මශතළ   

වෙළජ සුබවළධන ශළ ප්රළථක ක කර්ෙළන්ත අෙළතය - ගරු දයළ ගමශේ මශතළ   

ඳෂළත් වාළ, ත  ඳෂළත් ඳළන වශ ක්රීඩළ අෙළතය - ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ   

වංලර්ධන රඳළය ෙළර්ග ශළ ජළතයන්තර මලමෂ අෙළතය - ගරු මලික් වමරවික්රම මශතළ    

තිරවර වංලර්ධන, ත ලනජීවී වශ ප්රළමද්ීයය වංලර්ධන අෙළතය - ගරු ලිල්ඩ් මළර්ල්  වරත් ශසොන්ශවේකළ මශතළ   

කේකරු ශළ ල්ත්ය ය වක ති වබතළ අෙළතය - ගරු රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ   

 

[යම් අමළතයලරයකුට නිහචිතල ඳලරනු ශනොෆබ සයලුම වියයන්, කළර්යයන්, ශදඳළර්තශම්න්තු ශළ ලයලවහථළපිත ආයතන          
අතිගරු ජානළධිඳතිතුමළ තමළ ශලත ඳලරළ ශගන ඇත.] 



(xii) 

 

රළජය අෙළතයලරු 

ජළතික වෙගිය ශළ වශජීලනය රළජය අෙළතය - ගරු ඒ.එච්.එම්. සවුස මශතළ 

තරුණ ක යුතු, ත ලයළඳ්ති කෂෙනළකරණ වශ දෂණෂිණ වංලර්ධන රළජය අෙළතය - ගරු පියශවේන ගමශේ මශතළ  

විදයළ, ත තළෂණණ, ත ඳර්මණණ, ත නිණතණතළ වංලර්ධන ශළ ල්ත්ය ය ණතණුු වශ කන්ද රඩර  රරුෙය ිළිතබද රළජය අෙළතය  - ගරු 

ක්හමන් ශවශනවිරත්න මශතළ 

නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේඳළදන රළජය අෙළතය - ගරු කී ජායලර්ධන මශතළ 

අධයළඳන රළජය අෙළතය - ගරු වී.එව්. රාධාක්රි්ණන් මශතා  

ලළසේෙළර්ග වශ ජ වේඳත් ශළ රඳදළ කෂෙනළකරණ රළජය අෙළතය - ගරු ඳළලිත රන්ශේ බණ්ෛළර මශතළ 

ධීලර ශළ ජජ වේඳත් වංලර්ධන වශ ග්රළමීය ය රර්ිකකය ිළිතබ රළජය අෙළතය - ගරු දිලිප් ශලදආරච්චි මශතළ  

ජළතික ප්රතිඳත්ති ශළ රර්ිකක ක යුතු රළජය අෙළතය - ගරු නිශරෝන් ශඳශර්රළ මශතළ 

රරෂණක රළජය අෙළතය - ගරු රුලන් විජායලර්ධන මශතළ 

ෙශළෙළර්ග ශළ ෙළර්ග වංලර්ධන රළජය අෙළතය - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිව්බුල්ා මශතා 

රවවහ අධයළඳන ශළ වංවහක්තික ක යුතු රළජය අෙළතය - ගරු ප්මොශාන් ාල් ප්රේරු මශතා 

ලෆවිලි කර්ෙළන්ත රළජය අෙළතය - ගරු ඒ.. .  ශරේමදළව මශතළ 

ජළතයන්තර මලමෂ රළජය අෙළතය - ගරු සුජීල ශවේනස ශ මශතළ 

විමද් ක යුතු රළජය අෙළතය - ගරු ලවන්ත ප්වේනානායක මශතා 

ක්ෂිකර්ෙ රළජය අෙළතය - ගරු ලවන්ත අලුවිශාප්ර් මශතා 

මුදල් රළජය අෙළතය - ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මශතා  

ඳෂළත් වාළ, ත ඳෂළත් ඳළන වශ ක්රීඩළ රළජය අෙළතය - ගරු ශ්රියානි විප්ජ්වික්රම මශත්යය 

ජළතික ප්රතිඳත්ති වශ රර්ිකක ක යුතු රළජය අෙළතය - ගරු (ආචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා 

විදුලිබ ශළ ණතනර්ජනනීය බෂණති රළජය  අෙළතය - ගරු අජිත් පී. ප්පප්ර්රා මශතා 

ෙශලෆලි වංලර්ධන රළජය අෙළතය - ගරු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 

වංචළරක වංලර්ධන ශළ ක්රිවහතියළනි රගක ක ක යුතු රළජය අෙළතය - ගරු ර ජිත් අලුවිශළශර් මශතළ 

වහලමද් ක යුතු රළජය අෙළතය - ගරු ප්ජ්.සී. අලතුල මශතා 
  

 
නිමයෝජය අෙළතයලරු 

වෙළජ සුබවළධන ශළ ප්රළථක ක කර්ෙළන්ත නිමයෝජය අෙළතය - ගරු මුත්තු සලලි ගම් මශතළ 

ධීලර ශළ ජජ වේඳත් වංලර්ධන වශ ග්රළමීය ය රර්ිකකය ිළිතබ නිමයෝජය අෙළතය - ගරු අමීර් අලි  සශළේදීන් මශතළ  

මුදල් ශළ ජනෙළධය නිමයෝජය අෙළතය - ගරු වන්ත අගියලන්න ෙශතළ  

නිලළව ශළ ඉදිකිරීේ නිමයෝජය අෙළතය - ගරු ඉන්දික බණ්ෛළරනළයක මශතළ 

අායන්තර ක යුතු ශළ ලය  වංලර්ධන නිමයෝජය අෙළතය - ගරු එඩ්ලඩ් ගුණශවේකර මශතළ 

මවෞඛ්ය, ත මඳෝණ ශළ මද්ීයය වලදය නිමයෝජය අෙළතය - ගරු ෆයිවාල් කාසම් මශතා 

ලරළය ශළ නළවික ක යුතු නිමයෝජය අෙළතය - ගරු නිාන්ත මුතුප්ශට්ටිගමප්ේ මශතා 

ඉඩේ වශ ඳළර්ලිමේන්තු ප්රතිවංවහකරණ නිමයෝජය අෙළතය - ගරු දුශන්හ ගන්කන්ද මශතළ 

ඛ්නිජ මතල් වේඳත් වංලර්ධන නිමයෝජය අෙළතය - ගරු (වලදය) අප්න මා ගමප්ේ මශත්යය 

වෙළජ වවිබගෆන්වීේ නිමයෝජය අෙළතය - ගරු රන්ජන් රාමනායක මශතා 

ප්රලළශන වශ රිවිල් ුවලන් මව ලළ නිමයෝජය අෙළතය -ගරු  අප් ක් අප්බ්සිංශ මශතා 

රළජය ලයලවළය ශළ ෙශනුලර නගර වංලර්ධන නිමයෝජය අෙළතය - ගරු එච්.එම්.එම්. ශරීව් මශතා  

විදයළ, ත තළෂණණ, ත ඳර්මණණ, ත නිණතණතළ වංලර්ධන ශළ ල්ත්ය ය ණතණුු වශ කන්ද රඩර  රරුෙය ිළිතබ  නිමයෝජය අෙළතය - ගරු 

කරුණළරත්න ඳරණවිතළන මශතළ  

අිවකරණ ශළ බන්ධනළගළර ප්රතිවංවහකරණ නිමයෝජය අෙළතය - ගරු එච්.ආර්. වළරරණ දුහමන්ත මශතළ   

තිරවර වංලර්ධන, ත ලනජීවී වශ ප්රළමද්ීයය වංලර්ධන නිමයෝජය අෙළතය - ගරු ඳළලිත කුමළර ශතලරප්ශඳරුම මශතළ   

විදුලි වංමද්, ත ඩිජි ල් යටිත ඳශසුකේ ශළ විමද් රැකියළ නිමයෝජය අෙළතය - ගරු මන නළනළයක්කළර මශතළ  

ජළතික ඒකළබද්ධතළ, ත වංහිඳියළ වශ රළජය ාළළ නිමයෝජය අෙළතය - ගරු ශව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ  

ඳසේවර නිමයෝජය අෙළතය  - ගරු අජිත් මළන්නප්ශඳරුම මශතළ 

රළජය ඳසේඳළන ශළ කෂෙනළකරණ වශ නීතිය ශළ වළෙය ිළිතබ  නිමයෝජය අෙළතය -  ගරු නලීන් බණ්ෛළර ජායමශ මශතළ 

නෆලත ඳදිංික කිරීෙ, ත ණතනරුත්ථළඳන ශළ රතුරු වංලර්ධන  නිමයෝජය අෙළතය -  ගරු ශක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ 

ක්ෂිකර්ෙ නිමයෝජය  අෙළතය -  ගරු අ ගජාන් රළමනළදන් මශතළ 

කර්ෙළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු නිමයෝජය අෙළතය -  ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 



(xiii) 

 

වාළඳති නළෙළලලිය 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ, ගරු ධර්මලි ගම් සද්ධළර්ථන් මශතළ, ගරු ශශළන් ශවේමස ශ මශතළ, ගරු කනක ශශේරත් මශතළ, ගරු 

ශේලු කුමළර් මශතළ, ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ, ගරු මයන්ත දිවළනළයක මශතළ, ගරු ශශේළන් විතළනශේ මශතළ, ගරු විශජ්ඳළ 
ශශට්ටිආරච්චි මශතළ 

 

ඳළර්ලිමේන්තු කළරක වාළ 

මත්රීේ කළරක වාළල 

ගරු කරු ජායසරිය   මශතළ (වභළඳති) ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ, ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ, ගර මහින්ද වමරස ශ මශතළ, 
ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ, ගරු ඳළධලී චම්පික රණලක මශතළ, ගරු මශනෝ ගශන්වන් මශතළ, ගරු දිශන්හ ගුණලර්ධන 
මශතළ, ගරු ෛේවහ ශද්ලළනන්ද මශතළ, ගරු  විජිත ශශේරත් මශතළ, ගරු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජාළ මශතළ, ගරු ධර්මලි ගම් 
සද්ධළර්ථන් මශතළ, ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජායතිවහව මශතළ 

 

ඳළර්ලිමේන්තු ක යුතු ිළිතබ කළරක වාළල 

ගරු කරු ජායසරිය මශතළ (වභළඳති), ගරු ශජ්.එම්. ආනන්ද කුමළරසරි මශතළ, ගරු ශවල්ලම් අඩෛක්කනළදන් මශතළ, ගරු 
ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ, ගරු රළජාලශරෝදයම් වම්ඳන්දන් මශතළ, ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ, ගරු අනුර 
දිවළනළයක මශතළ, ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ, ගරු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශතළ, ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ, ගරු 
මහින්ද වමරස ශ මශතළ, ගරු (ඩලදය) රළජිත ශවේනළරත්න මශතළ, ගරු රිවළඩ් බදියුදීන්  මශතළ, ගරු ඳළධලී චම්පික රණලක  
මශතළ, ගරු (ආචළර්ය) විජායදළව රළජාඳක් මශතළ, ගරු මශනෝ ගශන්වන් මශතළ, ගරු අජිත් පී. ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු දිශන්හ 
ගුණලර්ධන මශතළ, ගරු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ, ගරු විජිත ශශේරත් මශතළ, ගරු එම්.ඒ. 
සුමන්තිරන් මශතළ 

 

වහථළලර නිමයෝග ිළිතබ කළරක වාළල 

ගරු කරු ජායසරිය මශතළ (වභළඳති), ගරු ශජ්.එම්. ආනන්ද කුමළරසරි මශතළ, ගරු ශවල්ලම් අඩෛක්කනළදන් මශතළ, ගරු 
අජිත් පී. ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු විජිත ශශේරත් මශතළ, ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මශතළ, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, ගරු 
(ආචළර්ය) ජායම්ඳති වික්රමරත්න මශතළ 

 

ග්ශය කළරක වාළල  

  ගරු කරු ජායසරිය මශතළ (වභළඳති), ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ, ගරු ඳනි දිගම්බරම් මශතළ, ගරු ර ජිත් අලුවිශළශර් 
මශතළ, ෛේවහ ශද්ලළනන්ද මශතළ, ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති මශතළ, ගරු ශක්.ශක්. පියදළව මශතළ, ගරු සීනිතම්බි 
ශයෝශශේවහලරන් මශතළ, ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, ගරු ක චන විශජ්ශවේකර මශතළ. 

 

රචළර ධර්ෙ වශ ලරප්රවළද ිළිතබ කළරක වාළල 

 ගරු තික් මළරඳන මශතළ, ගරු ආර්.එම්.ර ජිත් මද්දුම බණ්ෛළර මශතළ, ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ, ගරු මශනෝ 
ගශන්වන්  මශතළ,ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ, ගරු ඒ.. . සුසල් ශරේමජායන්ත  මශතළ, ගරු ෛේවහ   ශද්ලළනන්ද මශතළ, ගරු 
අනුර දිවළනළයක මශතළ, ගරු ඊ වරලනඳලන් මශතළ, ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය. 

 

රජමණ ගිුේ ිළිතබ කළරක වාළල 

 ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ (වභළඳති), ගරු මහින්ද වමරස ශ මශතළ, ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ, ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ 
මශතළ, ගරු ඳළලිත ර ශග බණ්ෛළර මශතළ, ගරු නිශරෝන් ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු සුජීල ශවේනස ශ මශතළ. ගරු ඉරළන් 
වික්රමරත්න මශතළ, ගරු ශව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ, ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ, ගරු (ආචළර්ය) බන්දු 
ගුණලර්ධන මශතළ, ගරු විජිත ශශේරත් මශතළ, ගරු ලළසුශද්ල නළනළයක්කළර මශතළ, ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ, ගරු 
බිමල් රත්නළයක මශතළ, ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ, ගරු සීනිතම්බි ශයෝශශේවහලරන් මශතළ, ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, ගරු 
චන්දිම ගමශේ මශතළ, ගරු උදය රභළත් ගම්මන්පි මශතළ, ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජායතිවහව මශතළ, ගරු  (ඩලදය) කවින්ද 
ශශේළන් ජායලර්ධන මශතළ, ගරු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ, ගරු හිරුනිකළ ශරේමචන්ද්ර මශත්මිය, ගරු බන්දු ළල් 
බණ්ෛළරිශගොෛ මශතළ, ගරු එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ 

 

මඳොදු ලයළඳළර ිළිතබ කළරක වාළල 

ගරු  සුනිල් ශඳුන්ශනත්ති මශතළ (වභළඳති), රවුසහ ශකීම් මශතළ, ගරු රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ, ගරු ක්හමන් ශවශනවිරත්න 
මශතළ, ගරු සුජීල ශවේනස ශ මශතළ, ගරු ලවන්ත අලුවිශළශර් මශතළ, ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ, ගරු අජිත් පී. 
ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ, ගරු රන්ජාන් රළමනළයක මශතළ, ගරු අශෝක් අශේස ශ මශතළ, ගරු 
අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ, ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ, ගරු චන්ද්රසරි ගජාදීර මශතළ, ගරු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමශේ 
මශතළ, ගරු දයළසරි ජායශවේකර මශතළ, ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ, ගරු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජාළ මශතළ, ගරු 
අේදුල්ළශහ මශහරසහ මශතළ, ගරු ජායන්ත වමරවීර මශතළ, ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, ගරු 
ශශක්ටර් අප්පුශළමි මශතළ, ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජායතිවහව මශතළ, ගරු ශර්ණ රළජාකරුණළ මශතළ, ගරු නළනමුත්තු 
ශ්රීශන්වන් මශතළ 



(xiv) 

 

රජමණ මුදල් ිළිතබ කළරක වාළල 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ (වභළඳති), ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ, ගරු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, ගරු (ආචළර්ය) 
බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ, ගරු  සුවන්ත පු චිනිශම් මශතළ, ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ, ගරු ශජ්. එම්. ආනන්ද කුමළරසරි 
මශතළ, ගරු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජාළ මශතළ, ගරු ක්හමන් ආනන්ද විශජ්මළන්න මශතළ, ගරු (පජාය) අතුරලිශ  රතන 
හිමි, ගරු (ඩලදය) රශම්හ ඳතිරණ මශතළ, ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, ගරු ශශළන්  
ශවේමස ශ මශතළ, ගරු අජිත් මළන්නප්ශඳරුම මශතළ, ගරු මයිල්ලළගනම් තිකරළජාළ මශතළ, ගරු මයන්ත දිවළනළයක මශතළ, 
ගරු (මශළචළර්ය) ආුබ මළරස ශ මශතළ, ගරු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශත්මිය, ගරු විශජ්ඳළ ශශට්ටිආරච්චි මශතළ 

 

ෙශජන මඳත්වේ ිළිතබ කළරක වාළල 

ගරු  ගරු සුජීල ශවේනස ශ මශතළ (වභළඳති), ලජිර අශේලර්ධන මශතළ, ගරු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, ගරු වළලින්ද 
දිවළනළයක මශතළ, ගරු මහින්ද යළඳළ අශේලර්ධන මශතළ, ගරු  සුවන්ත පු චිනිශම් මශතළ, ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ, 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ, ගරු ර ජිත් අලුවිශළශර් මශතළ, ගරු අනුර සඩ්නි ජායරත්න මශතළ, ගරු ක්හමන් ආනන්ද 
විශජ්මළන්න මශතළ, ගරු ක. තුශරයිශරත්නස ශම් මශතළ, ගරු (ඩලදය) රශම්හ ඳතිරණ මශතළ, ගරු විදුර වික්රමනළයක 
මශතළ, ගරු කනක ශශේරත් මශතළ, ගරු මයිල්ලළගනම් තිකරළජාළ මශතළ, ගරු මුශම්මදු ඉේරළහිම් මුශම්මදු මන්සර් මශතළ, 
ගරු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශත්මිය, ගරු චමින්ද වි ශජ්සරි මශතළ, ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය, ගරු 
(ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ 

 

රවවහ නිත ිළිතබ කළරක වාළල  

ගරු කරු ජායසරිය මශතළ (වභළඳති), ගරු ශජාෝන් අමරතු ග මශතළ, ගරු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ,ගරු (ආචළර්ය) වරත් 
අමුණුගම මශතළ, ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ, ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ, , ගරු (ආචළර්ය) විජායදළව රළජාඳක් මශතළ, ගරු 
මශනෝ ගශන්වන් මශතළ, ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ, ගරු දිශන්හ ගුණලර්ධන මශතළ, ගරු විජිත ශශේරත් මශතළ, ගරු 
බිමල් රත්නළයක මශතළ, ගරු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජාළ මශතළ, ගරු ධර්මලි ගම් සද්ධළර්ථන් මශතළ, ගරු එම්.ඒ. 
සුමන්තිරන් මශතළ  

 

රංශික අධීෂණණ කළරක වාළ 

 
රර්ිකක වංලර්ධන ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

ගරු ක්හමන් ශවශනවිරත්න මශතළ, ගරු අශෝක් අශේස ශ මශතළ, ගරු කරුණළරත්න ඳරණවිතළන මශතළ, ගරු බුද්ධික 
ඳතිරණ මශතළ, ගරු නිමල් ළන්වළ මශතළ, ගරු අරුන්දික රනළන්දු මශතළ, ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ, ගරු ලළසුශද්ල 
නළනළයක්කළර මශතළ, ගරු සුනිල් ශඳුන්ශනත්ති මශතළ, ගරු ශක්.ශක්. පියදළව මශතළ, ගරු ක. තුශරයිශරත්නස ශම් මශතළ, 
ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, ගරු මයන්ත දිවළනළයක මශතළ, ගරු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ, 
ගරු ශර්ණ රළජාකරුණළ මශතළ, ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  

 

ජළතයන්තර වබතළ ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

ගරු ර ජිත් අලුවිශළශර් මශතළ (වභළඳති), ගරු ඉන්දික බණ්ෛළරනළයක මශතළ, ගරු දුශන්හ ගන්කන්ද මශතළ, ගරු අජිත් පී. 
ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ , ගරු තළරළනළත් බවහනළයක මශතළ, ගරු අනුරළධ ජායරත්න මශතළ, ගරු 
දිශන්හ ගුණලර්ධන මශතළ, ගරු  එවහ.එම්. චන්ද්රශවේන මශතළ,  ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ,  ගරු අන්නළමශයි නශඩ්සු 
සලක්ති මශතළ, ගරු ක්හමන් ආනන්ද විශජ්මළන්න මශතළ, ගරු නළමල් රළජාඳක් මශතළ, ගරු නළක රවළද් 
ශකොශොන්ශන මශතළ,  ගරු මලිත් ජායතික මශතළ, ගරු  (ඩලදය) කවින්ද ශශේළන් ජායලර්ධන මශතළ, ගරු මයන්ත 
දිවළනළයක මශතළ,  ගරු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ, ගරු රවන්න රණතු ග මශතළ, ගරු චමින්ද විශජ්සරි මශතළ 

 

තිරවර වංලර්ධනය වශ ඳසේවර වශ වහලළාළවික වේඳත් ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල  

ගරු ඳවිත්රළශද්වී ලන්නිආරච්චි මශත්මිය (වභළඳති), ගරු කී ජායලර්ධන මශතළ, , ගරු අජිත් පී. ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු (ඩලදය) 
අශනෝමළ ගමශේ මශත්මිය,   ගරු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, ගරු මහින්ද යළඳළ අශේලර්ධන මශතළ, ගරු විමල් වීරල  
මශතළ, ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති මශතළ, ගරු අේදුල්ළශහ මශහරසහ මශතළ, ගරු අනුර සඩ්නි ජායරත්න මශතළ, ගරු ශශක්ටර් 
අප්පුශළමි මශතළ, ගරු සසර කුමළර අශේශවේකර මශතළ, ගරු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ, ගරු කවීන්දිරන් ශකෝ. වහලරන් 
මශතළ, ගරු උදය රභළත් ගම්මන්පි මශතළ, ගරු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ, ගරු චමින්ද විශජ්සරි මශතළ, ගරු වන්දිත් 
වමරස ශ මශතළ 

 

කළන්තළ වශ වහත්රී ණතරු වෙළජාළලය ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

ගරු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශත්මිය (වභළඳති), ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ,  ගරු ්රියළනි වි ශජ්වික්රම මශත්මිය , ගරු 
එඩ්ලඩ් ගුණශවේකර මශතළ,  ගරු (ඩලදය) අශනෝමළ ගමශේ මශත්මිය, ගරු රන්ජාන් රළමනළයක මශතළ,  ගරු ශව යිඩ් අලී 
වළහීර් මවුළනළ, ගරු සුශම්දළ ජී. ජායශවේන මශත්මිය,   ගරු ඳවිත්රළශද්වි ලන්නිආරච්චි මශත්මිය ගරු (ඩලදය) සුදර්නී 
රනළන්දුපුල්ශල් මශත්මිය , ගරු සරිඳළ ගමත් මශතළ,  ගරු ල ඩිශේල් සුශර්හ මශතළ,  ගරු ක. තුශරයිශරත්නස ශම් මශතළ, 
ගරු ශරොළන් රණස ශ මශතළ, ගරු හිරුනිකළ ශරේමචන්ද්ර මශත්මිය, ගරු බන්දු ළල් බණ්ෛළරිශගොෛ මශතළ,  ගරු රවන්න 
රණවීර මශතළ, ගරු ශරෝහිී  කුමළරි විශජ්රත්න මශත්මිය, ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  



(xv) 

 

අධයළඳනය ශළ ෙළනල වේඳත් වංලර්ධනය ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල  

ගරු ලඩිශේල් සුශර්හ මශතළ (වභළඳති), ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ, ගරු ගළමිී  ශොකුශේ මශතළ, ගරු නිශළල් 
ගප්ඳත්ති මශතළ,  ගරු සරිනළල් ද මෆල් මශතළ, ගරු ක. තුශරයිශරත්නස ශම් මශතළ, ගරු සීනිතම්බි ශයෝශශේවහලරන් මශතළ, 
ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ,  ගරු ශේලු කුමළර් මශතළ, ගරු සසර ජායශකොඩි මශතළ, ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජායතිවහව මශතළ, ගරු 
සුජිත් ව ජාය ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු මුශම්මදු ඊබ්රළහිම් මුශම්මදු මන්සර් මශතළ, ගරු (මශළචළර්ය) ආුබ මළරස ශ මශතළ, ගරු  
මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ, ගරු අ ගජාන් රළමනළදන් මශතළ, ගරු ශරෝහිී  කුමළරි විශජ්රත්න මශත්මිය, ගරු නළනමුත්තු 
ශ්රීශන්වන්  මශතළ, ගරු චතුර වන්දීඳ ශවේනළරත්න මශතළ, ගරු විශජ්ඳළ ශශට්ටිආරච්චි මශතළ 

 
ජළතික රරෂණළල ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

ගරු මලිත් ජායතික මශතළ (වභළඳති), ගරු ඳළලිත ශතලරප්ශඳරුම මශතළ, ගරු චමල් රළජාඳක් මශතළ, ගරු ෛේවහ 
ශද්ලළනන්දළ මශතළ, ගරු විජිත ශශේරත් මශතළ, ගරු චන්ද්රසරි ගජාදීර මශතළ, ගරු එම්.එවහ. තේෆික් මශතළ, ගරු ධර්මලි ගම් 
සද්ධළර්ථන් මශතළ, ගරු ඒ. ඒ. විශජ්තු ග මශතළ, ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ,  ගරු (ඩලදය) රශම්හ ඳතිරණ මශතළ, ගරු 
එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, ගරු ශශළන් ශවේමස ශ මශතළ, ගරු චන්දිම ගමශේ මශතළ,  ගරු (ඩලදය) කවින්ද ශශේළන් 
ජායලර්ධන මශතළ, ගරු මයන්ත දිවළනළයක මශතළ, ගරු බන්දු ළල් බණ්ෛළරිශගොෛ මශතළ, ගරු මුශම්මදු ඉේරළහිම් මුශම්මදු 
මන්සර් මශතළ, ගරු (මශළචළර්ය) ආුබ මළරස ශ මශතළ, ගරු එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ 

 

මවෞඛ්ය වශ ෙළනල සුාවළධනය, ත වෙළජ වවිබගෆන්වීෙ ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

 ගරු සුශම්ධළ ජී. ජායශවේන මශත්මිය, ගරු අනුරළධ ජායරත්න මශතළ,   ගරු ශජ්.සී. අලතුල මශතළ, ගරු ශරේමළල් ජායශවේකර 
මශතළ, ගරු ුලලිප් විශජ්ශවේකර මශතළ,  ගරු ර ජිත් අලුවිශළශර් මශතළ, ගරු සරිනළල් ද ශමල් මශතළ, ගරු ඒ. ඒ. විශජ්තු ග 
මශතළ, ගරු (ඩලදය) රශම්හ ඳතිරණ මශතළ,  ගරු විජිත ශේරුශගොෛ මශතළ, ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, ගරු අජිත් 
මළන්නප්ශඳරුම මශතළ, ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජායතිවහව මශතළ, ගරු මයිල්ලළගනම් තිකරළජාළ මශතළ, ගරු ඉ. චළල්වහ 
නිර්මනළදන් මශතළ, ගරු ඉම්රළන් මශරසහ මශතළ, ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ, ගරු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශත්මිය, 
ගරු (ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ 

 
ප්රලළශනය වශ වන්නිමේදනය ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

ගරු චමල් රළජාඳක් මශතළ (වභළඳති), ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ, ගරු එඩ්ලඩ් ගුණශවේකර මශතළ, ගරු ශජ්.සී. අලතුල 
මශතළ, ගරු නලින් බණ්ෛළර ජායමශ මශතළ, ගරු සුනිල් ශඳුන්ශනත්ති මශතළ, ගරු තළරළනළත් බවහනළයක මශතළ, ගරු මළඩල 
ශවෝ. ශවේනළධිරළජාළ මශතළ,  ගරු ධර්මලි ගම් සද්ධළර්ථන් මශතළ, ගරු අනුර සඩ්නි ජායරත්න මශතළ, ගරු ක්හමන් ආනන්ද 
විශජ්මළන්න මශතළ, ගරු කනක ශශේරත් මශතළ, ගරු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමශේ මශතළ, ගරු 
(ඩලදය) නලින්ද ජායතිවහව මශතළ, ගරු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ, ගරු මුශම්මදු ඉේරළහිම් මුශම්මදු මන්සර් මශතළ, 
ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ, ගරු නළනමුත්තු ශ්රීශන්වන් මශතළ 

 
ක්ෂිකර්ෙය වශ ඉඩේ ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

ගරු විජිත ශශේරත් මශතළ (වභළඳති), ගරු සයිවළල් කළසම් මශතළ, ගරු නිළන්ත මුතුශශට්ටිගමශේ මශතළ, ගරු දුශන්හ ගන්කන්ද 
මශතළ, ගරු අශෝක් අශේස ශ මශතළ, ගරු ශජ්. සී. අලතුල මශතළ, ගරු ශක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ, ගරු ශජාොන්වහටන් 
රනළන්දු මශතගරු සුවන්ත පු චිනිම මශතළ, ගරු ුලලිප් විශජ්ශවේකර මශතළ, ගරු සලක්ති ආනන්දන්  මශතළ,  ගරු (පජාය) 
අතුරලිශ  රතන හිමි, ගරු ජාළනක ලක්කුඹුර මශතළ, ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමශේ මශතළ, ගරු 
අශෝක ප්රියන්ත මශතළ, ගරු කවීන්දිරන් ශකෝ. වහලරන් මශතළ, ගරු ශශේළන් විතළනශේ මශතළ 

 

වනතික ක යුතු (දුණ විමරෝධී) වශ ෙළධය ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

ගරු අජිත් මළන්නප්ශඳරුම මශතළ (වභළඳති), ගරු අජිත් පී. ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු රන්ජාන් රළමනළයක මශතළ, ගරු කරුණළරත්න 
ඳරණවිතළන මශතළ, ගරු ඳළලිත ශතලරප්ශඳරුම මශතළ, ගරු විජිත ශශේරත් මශතළ,  ගරු ෛවහ අශප්ශඳරුම මශතළ, ගරු 
නිමල් ළන්වළ මශතළ, ගරු ධර්මලි ගම් සද්ධළර්ථන් මශතළ, ගරු දිළුම් අමුණුගම මශතළ, ගරු ශමොශළන් ප්රියදර්න ද සල්ලළ 
මශතළ, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, ගරු (ඩලදය) කවින්ද ශශේළන් ජායලර්ධන මශතළ, ගරු මයිල්ලළගනම් තිකරළජාළ 
මශතළ, ගරු අ ගජාන් රළමනළදන් මශතළ, ගරු (ආචළර්ය) ජායම්ඳති වික්රමරත්න මශතළ, ගරු ශශේළන් විතළනශේ මශතළ, ගරු 
එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ, ගරු නළනමුත්තු ශ්රීශන්වන් මශතළ,  ගරු විශජ්ඳළ ශශට්ටිආරච්චි  මශතළ  

 

තරුණ, ත ක්රීඩළ, ත කළ වශ රරුෙයන් ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

ගරු සී.බී. රත්නළයක මශතළ (වභළඳති), ගරු ක්හමන් ශවශනවිරත්න මශතළ, ගරු අමීර් අලි සශළේදීන් මශතළ, ගරු ඉන්දික 
බණ්ෛළරනළයක මශතළ, ගරු නිළන්ත මුතුශශට්ටිගමශේ මශතළ,  ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ, ගරු ශක්.ශක්. පියදළව  මශතළ, 
ගරු ඒ.ඒ. විශජ්තු ග මශතළ, ගරු (පජාය) අතුරලිශ  රතන හිමි, ගරු ටී. ර ජිත් ද ශවොයිවළ මශතළ, ගරු සීනිතම්බි 
ශයෝශශේවහලරන් මශතළ, ගරු ශොශළන් රත්ලත්ශත් මශතළ, ගරු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ, ගරු අශෝක ප්රියන්ත මශතළ ගරු 
හිරුනිකළ ශරේමචන්ද්ර මශත්මිය, ගරු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ, ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ, ගරු ශර්ණ රළජාකරුණළ මශතළ, 
ගරු එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ 



(xvi) 

 

ලයළඳළර වශ ලළණිජ ක යුතු ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

ගරු ශව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ (වභළඳති), ගරු ්රියළනි විශජ්වික්රම මශත්මිය, ගරු නිළන්ත මුතුශශට්ටිගමශේ මශතළ, , 
ගරු එච්.එම්.එම්. ශරීවහ මශතළ, ගරු එච්.ආර්. වළරරණ දුහමන්ත මශතළ, ගරු සුනිල් ශඳුන්ශනත්ති මශතළ, ගරු ක්හමන් ලවන්ත 
ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු එවහ.සී. මුතුකුමළරණ මශතළ, ගරු අරුන්දික රනන්දු මශතළ, ගරු ශක්.ශක්. පියදළව මශතළ, ගරු සීනිතම්බි 
ශයෝශශේවහලරන් මශතළ, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමශේ මශතළ, ගරු අ ශෝක ප්රියන්ත මශතළ, ගරු නළක රවළද් ශකොශොන්ශන 
මශතළ, ගරු පියල් නිළන්ත ද සල්ලළ මශතළ, ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ, ගරු ශර්ණ රළජාකරුණළ මශතළ, ගරු චමින්ද 
විශජ්සරි මශතළ, ගරු ශශේළන් විතළනශේ මශතළ, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ශශේරත් මශතළ 

 

බෂණති ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

ගරු චන්දිම ගමශේ මශතළ (වභළඳති), ගරු ක්හමන් ශවශනවිරත්න මශතළ,  ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ,ගරු (ආචළර්ය) ශර් 
ද සල්ලළ මශතළ, ගරු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ, ගරු එච්.ආර්. වළරරණ දුහමන්ත මශතළ, ගරු අජිත් මළන්නප්ශඳරුම මශතළ,  
ගරු නලින් බණ්ෛළර ජායමශ මශතළ, ගරු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ, ගරු (ආචළර්ය) බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ,  ගරු 
ශකශශළිය රඹුක්ලෆල්  මශතළ, ගරු කුමළර ශලල්ගම මශතළ, ගරු ශරෝහිත අශේගුණලර්ධන මශතළ, ගරු එම්.එවහ. ශතෟ ෆික් 
මශතළ, ගරු නිමල් ළන්වළ මශතළ, ගරු (පජාය) අතුරලිශ  රතන හිමි,  ගරු නළක රවළද් ශකොශොන්ශන මශතළ,             ගරු 
ඉම්රළන් මශරසහ මශතළ, ගරු (මශළචළර්ය) ආුබ මළරස ශ මශතළ, ගරු (ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ 

 

නිහඳළදන වශ මව ලළ ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 

ගරු නලින් බණ්ෛළර ජායමශ මශතළ (වභළඳති), ගරු සුවන්ත පු චිනිශම් මශතළ, ගරු සයිවළල් කළසම් මශතළ, ගරු ක්හමන් 
ලවන්ත ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු දුශන්හ ගන්කන්ද මශතළ, ගරු (ඩලදය) අශනෝමළ ගමශේ මශත්මිය, ගරු එච්.ආර්. වළරරණ 
දුහමන්ත මශතළ, ගරු පිය කර ජායරත්න මශතළ, ගරු අේදුල්ළශහ මශහරසහ මශතළ, ගරු සරිනළල් ද ශමල් මශතළ, ගරු ජායන්ත 
වමරවීර මශතළ, ගරු ආර්. එම්. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණශවේකර මශතළ, ගරු තුළර ඉඳුනිල් අමරශවේන මශතළ, ගරු කවීන්දිරන් 
ශකෝ. වහලරන් මශතළ, ගරු සුජිත් ව ජාය ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු එවහ. ශරේමරත්න මශතළ, ගරු තළරක බළසරිය මශතළ,  ගරු 
වන්දිත් වමරස ශ මශතළ, ගරු (ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ, ගරු චතුර ව දීඳ ශවේනළරත්න මශතළ 

 

අායන්තර ඳසේඳළනය ශළ රළජය කෂෙනළකරණය ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 
ගරු ගළමිී  ශොකුශේ මශතළ (වභළඳති),ගරු අමීර් අලි සශළේදීන් මශතළ, ගරු ඉන්දික බණ්ෛළරනළයක මශතළ, ගරු සයිවළල් 

කළසම් මශතළ, ගරු අශෝක් අශේස ශ මශතළ,   ගරු චන්ද්රසරි ගජාදීර මශතළ, ගරු කී ජායලර්ධන මශතළ, ගරු නිශළල් 
ගප්ඳත්ති මශතළ, ගරු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජාළ මශතළ, ගරු අනුර සඩ්නි ජායරත්න මශතළ, ගරු ශත්නුක විදළනගමශේ 
මශතළ, ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, ගරු ශශක්ටර් අප්පුශළමි මශතළ, ගරු සසර කුමළර අශේශවේකර මශතළ, ගරු තුළර ඉඳුනිල් 
අමරශවේන මශතළ, ගරු ශේලු කුමළර් මශතළ, ගරු මලිත් ජායතික මශතළ, ගරු ශක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ, ගරු (ආචළර්ය) 
ජායම්ඳති වික්රමරත්න මශතළ, ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය 

 

ප්රතිවන්ධළනය ශළ රතුර ශළ නෆ මඟනහිර නෆලත මගොඩ නෆඟීෙ ිළිතබ රංශික අධීෂණණ කළරක වාළල 
ගරු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජාළ මශතළ (වභළඳති), ගරු සුවන්ත පු චිනිශම් මශතළ, ගරු (ආචළර්ය) ශර්  ද සල්ලළ මශතළ,  ගරු 

එච්.එම්.එම්. ශරීවහ මශතළ, ගරු කරුණළරත්න ඳරණවිතළන මශතළ, ගරු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, ගරු බිමල් රත්නළයක 
මශතළ, ගරු එම්.එවහ. තේෆික් මශතළ,   ගරු විමවීර දිවළනළයක මශතළ, ගරු අේදුල්ළශහ  මශහරසහ මශතළ, ගරු  සලක්ති 
ආනන්දන් මශතළ,  ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ,  ගරු ඉම්රළන් මශරුසහ මශතළ,  ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ, ගරු අ ගජාන් 
රළමනළදන් මශතළ, ගරු (ආචළර්ය) ජායම්ඳති වික්රමරත්න මශතළ, ගරු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශත්මිය, ගරු ක චන 
විශජ්ශවේකර මශතළ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(xvii) 

 

විම  කළරක වාළ 
 

විමද්ගත ශ්රී ළංකිකයන් ශ  ඉදිසේ ෙෆතිලරණලදී ඡන්දය ඳළවිචිික කිරීෙ  ඇති ඉඩකඩ වවළ දීමේ වශ    

අනුංගික  කරුු විෙර්නය කර ිළයලර නිර්මද් මකො   ලළර්තළ කිරීෙ ිළණිව ව විම  කළරක වාළල 
 

ගරු තතළ අතුශකෝර මශත්මිය (වභළඳති),  , ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ, , ගරු සයිවළල් කළසීම් මශතළ, , ගරු 
රන්ජාන් රළමනළයක මශතළ, ගරු ශජ්. සී. අලතුල මශතළ, ගරු ඒ. . . සුසල් ශරේමජායන්ත මශතළගරු ෛේවහ ශද්ලළනන්ද 
මශතළ, ගරු ගළමිී  ශොකුශේ මශතළ, ගරු මහින්ද යළඳළ අශේලර්ධන මශතළ, ගරු ඩිළන් ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු ශකශශළිය 
රඹුක්ලෆල් මශතළ, ගරු (ඩලදය) සුදර්ශිනී රනළ්දුපුල්ශල් මශත්මිය, ගරු සුනිල් ශඳුන්ශනත්ති මශතළ, ගරු බිමල් 
රත්නළයක මශතළ, ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, ගරු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ, ගරු නළක 
රවළද් ශකොශොන්ශන මශතළ, ගරු චන්දිම ගමශේ මශතළ, ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ, ගරු නළනමුත්තු ශ්රීශන්වන් මශතළ 

 

තිරවර වංලර්ධනය වශළ ලන එෂණවත් ජළය න්මේ 2030 නයළය ඳරය ිළිතබ  විම  කළරක වාළල  

ගරු ති ග සුමතිඳළ මශතළ (වභළඳති), ගරු ගළමිී  ජායවික්රම ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු වී. එවහ. රළධක්රිහනන් මශතළ, ගරු නිශරෝන් 
ශඳශර්රළ මශතළ, ගරු රුලන් විජායලර්ධන මශතළ, ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ, ගරු සුශම්ධළ ජී. ජායශවේන මශත්මිය, ගරු 
බිමල් රත්නළයක මශතළ, ගරු අනුරළධ ජායරත්න මශතළ, ගරු අේදුල්ළශහ මශරසහ මශතළ, ගරු (ඩලදය) රශම්හ ඳතිරණ 
මශතළ, ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජායතිවහව මශතළ, ගරු ශරෝහිී  කුමළරි විශජ්රත්න මශත්මිය, ගරු 
එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ 

 
බ්රසීලමයහි ශ්රී ංකළ තළනළඳති කළර්යළය වශ ඇෙසේකළ එෂණවත් ජනඳදමයහි, ත නිේමයෝෂණ නුලර, ත එෂණවත් 
ජළය න්මේ ශ්රී ංකළ නිතය නිමයෝජිත කළර්යළය වශළ කළර්යළ ක දී ගෆනීෙ වශළ ශ්රී ංකළ ෙශ බෆංවල 
විරින් එෂණ එෂණ වහථළනය මලනුමලන් මලන් මලන් ලමයන් දරන ද වියදෙ ිළිතබ මවොයළ බළ ලළර්තළ 
කිරීෙ ිළණිව ව විම  කළරක වාළල   

ගරු ශජ්. එම්. ආනන්ද කුමළරසරි මශතළ (වභළඳති), ගරු ක්හමන් ශවශනවිරත්න මශතළ, ගරු නලින් බණ්ෛළර ජායමශ මශතළ, 
ගරු ඳවිත්රළශද්වී ලන්නිආරච්චි මශත්මිය,ගරු ෛේවහ ශද්ලළනන්ද මශතළ, ගරු (ආචළර්ය) බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ,ගරු 
මහින්දළනන්ද අලුත්ගම ශේ මශතළ,ගරු සුනිල් ශඳුන්ශනත්ති මශතළ, ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ, ගරු අනුර සඩ්නි ජායරත්න 
මශතළ, ගරු ක්හමන් ආනන්ද විශජ්මළන්න මශතළ, ගරු විදුර වික්රමනළයක මශතළ, ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, ගරු 
ශශක්ටර් අප්පුශළමි මශතළ, ගරු ඒ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමශේ මශතළ, ගරු (මශළචළර්ය) ආුබ මළරස ශ 
මශතළ, ගරු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශත්මිය, ගරු නළනමුත්තු ශ්රීශන්වන් මශතළ, ගරු වන්දිත් වමරස ශ මශතළ, ගරු 
(ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



(xix) 

 

ඳළර්ලිමේන්තුල 
 

කථළනළයකතුෙළ - ගරු කරු ජායසරිය   මශතළ  

නිමයෝජය කථළනළයක ශළ කළරක වාළඳතිතුෙළ - ගරු  ප්ජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසරි මශතා 

නිමයෝජය  කළරක වාළඳතිතුෙළ - ගරු ප්වල්ලම් අවරක්කනාදන් මශතා 
 

 

ප්රධළන  නිධළසේ  ෙණ්ඩය 
 

ඳළර්ලිමේන්තුමේ  ෙශ මල්කේ - රබ්ලිව්.බී.ඩී. දවනායක මශතා  

කළර්ය ෙණ්ඩ ප්රධළනී වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ නිමයෝජය ෙශ මල්කේ -  රබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දල මශතා  

වශකළර ෙශ මල්කේලරු  -  ශක්.ඒ. ශරෝශණදීර මශත්මිය, ශක්.ඒ.ටී.ශක්. ජායතික මශතළ 

 
ඳළර්ලිමේන්තුමේ ෙශ මල්කේමේ කළර්යළය 

 

ඳළ.ෙ.මල්.මේ  වේබන්ධීකරණ  මල්කේ  - වලිනි නිල්මල්ප්ගොර මශත්යය 

වශකළර ප්රධළන නිධළසේ - ටී.එම්.එන්.පී. ශතන්නශකෝන් මශත්මිය 

 
අායන්තර විගණන කළර්යළංය 

වශකළර අධයෂණ (ඳසේඳළන) -   
ප්රධළන නිධළසේ -  එවහ.ආර්.එම්.එච්.ජී. වමරදිලළකර ශමශනවිය  
නිමයෝජය  ප්රධළන නිධළසේ - ටී.ශක්. ජායලර්ධන මශතළ  

 

 මේරධළසේ මදඳළර්තමේන්තුල 
මේරධළසේ - අනිල් වමරප්වේකර මශතා  

නිමයෝජය මේරධළසේ  - නප්ර්න්ද්ර රනාන්දු මශතා  

වශකළර මේරධළසේ - කුාන් වම්පත් ජයරත්න මශතා  

ඒ.ටී.එවහ. පුහඳ කුමළර මශතළ (නිශයෝජාය රධළන නිධළරි), ජී.එම්.ජී. ප්රියන්ත මශතළ, එම්.ආර්.. .ටී. තිකසරි මශතළ (වශකළර 
රධළන නිධළරිහු)  ඒ.ූ.. ශරේමචන්ද්ර මශතළ (ශජායහධ වශකළර ඳළර්ලිශම්න්තු නිධළරි)  ආර්.එල්.එවහ. ම ග මශතළ (දුරකථන 
අධීක්ක)  

 

ඳසේඳළන මදඳළර්තමේන්තුල 

අධයෂණ (ඳසේඳළන) -  එල්.ආර්. ජයලර්ධන මශත්යය 

නිමයෝජය අධයක්ෂ (ඳසේඳළන)  - එන්.එව්.ප්ක්. වලදයරත්න මශතා  

රයතන කළර්යළංය - . .එවහ.ආර්. ගුණරත්න මශත්මිය  (වශකළර අධයක් - ඳරිඳළන)  ශක්.ඒ.අයි. ශවේනළරත්න මශත්මිය, අනිල් 
ශශේලළලවම් මශතළ (රධළන නිධළරිහු)   එම්.එන්. විතළනශේ මශත්මිය,  ඒ.එවහ.ද සල්ලළ මශතළ, ශක්.සී. රනළන්දු මශතළ, ූ..එන්. 
ඳණ්ඩිත මශත්මිය, ජී.එන්.. . තිකරත්න මශත්මිය (නිශයෝජාය රධළන නිධළරිහු)  . .වී... වීරශකෝන් මශත්මිය, එච්.ූ..පී. 
කුමළර මශතළ, . .සී.එවහ. රඳස ශ මශත්මිය, ශක්.ඒ.එම්.ආර්.එවහ. රුද්රිග මශත්මිය, . .ජී.එම්.එවහ.එම්. ශදහිගශන්ද මශතළ 
(වශකළර රධළන නිධළරිහු)  ඒ.එන්.. . ගුණරත්න මශත්මිය  (ඳළර්ලිශම්න්තු නිධළරි) 

ෙන්ත්රී මව ලළ කළර්යළංය - ප්ක්.ජී. වරත් කුමාර මශතා (වශකාර අධයක්ෂ - පරිපාන);  එම්.යූ.එම්. ලාසක් මශතා  (රධාන නිධාරි);     
පී.ශක්.. .එවහ.ෛේලිේ. විශජ්ගුණලර්ධන මශතළ, ෛේලිේ.පී.ශජ්. පුහඳ කුමළර ඳතිරණ මශතළ (නිශයෝජාය රධළන 
නිධළරිහු) ආර්.පී.ලයි.ටී. ලරුවවිතළන මශත්මිය (වශකළර රධළන නිධළරි)  ෛේලිේ.එම්.එල්.එම්. වීරස ශ මශත්මිය 
(ඳළර්ලිශම්න්තු නිධළරි)  ශක්.එවහ. සල්ලළ මශතළ (වශකළර ඳළර්ලිශම්න්තු නිධළරි) 

විමද් වබතළ ශළ වන්ධළන ක යුතු කළර්යළංය - එව්.ඒ.යූ. කුමාරසිංශ මශතා (නිප්ය ජය  රධාන නිධාරි); ජී.වී. අමා සුදන්ති 
මශත්මිය, ටී.ෛේලිේ.ඒ. ජායරත්න මශත්මිය, එච්.එන්.. .ආර්.බී. නළනළයක්කළර මශතළ (වශකළර ඳළර්ලිශම්න්තු වන්ධළන 
නිධළරිහු)  ූ..ජී. නුලන් දුමින්ද මශතළ (ඳළර්ලිශම්න්තු මළධය නිධළරි) 

ප්රලළශන කළර්යළංය -  ඩී.ඩී.යූ.ප්ක්. මුණසිංශ මශතා (රධාන නිධාරි);  පී.ඩී.එන්. රනාන්දු මශතා (වශකාර රධාන නිධාරි); 
ශක්.එම්.ජී.ශක්. ජායලර්ධන මශතළ, ෛේලිේ.වී.ආර්. වික්රමරත්න මශතළ ( ඳළර්ලිශම්න්තු නිධළරිහු) 

මජයහල  ල මල්ඛ්කමයෝ -   එච්.පී.සී.එවහ. තිකරත්න මශතළ, ආර්.පී. රසක රළජාඳක් මශතළ 

 ල මල්ඛ්කමයෝ - එම්.ඒ. ජව්යනා මශත්යය, එව්.එන්. කලාන ප්මප්නවිය, පී.ඩී.එන්.පී. කුමාරි මශත්යය 

මජයහල ාළළ ඳසේලර්තක - ඒ. රුක්මනී ශද්වී මශත්මිය, එම්.එම්. ශලිම්. න් මශතළ, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මශත්මිය, එවහ.එම්. නසීර් 
මශතළ, එවහ.එම්.ඒ.ශක්. කරුණළරත්න මශතළ  

බංගළ කෂෙනළකරු -   

මල්ඛ්න ාළරකරු -  එච්.සී. ගප්ඳත්ති මශතළ  

මජයහල මල්ඛ්න වෆකසීලමේ අධීෂණක -  . .පී.ශක්. බුත්පිටිය මශතළ  



(xx) 

 

ශෆන්වළඩ්  මදඳළර්තමේන්තුල 
 

ශෆන්වළඩ්  වංවහකළරක - ඩී.ප්ජ්.වී. අමරසිංශ ප්මප්නවිය  

නිමයෝජය ශෆන්වළඩ් වංවහකළරකලරු -  , සී.එන්. ශොකුශකොඩිකළර ද සල්ලළ මශත්මිය, ඒ. ශමොශශොමඩ් තම්බි මශතළ 

වශකළර ශෆන්වළඩ්  වංවහකළරකලරු - ආර්.එල්.එම්. කුමළරසරි මශත්මිය, එවහ.ශක්.එම්.ෛේලිේ. වමරශවේකර මශත්මිය,  ටී.ආර්.එම්. 
අශනෝරත්න මශතළ, ආර්.. .පී. සුජීලනී මශත්මිය,  . .පී.ඒ.එන්.එන්. වීරස ශ මශත්මිය, ශක්.ජී.එන්.පී. රශබල් මශත්මිය, ශක්.එච්. 
නීමනී මශත්මිය, ශක්.පී.එවහ. ශඳශර්රළ මශත්මිය, ශක්.ඒ.ශජ්.එවහ. ශඳශර්රළ මශත්මිය, ශක්.. .එවහ. කුරත්න අලුත්ගමශේ 

මශත්මිය, මජයහල ශෆන්වළඩ් ලළර්තළකරුමලෝ - එච්.ඩී.එල්.එව්. පීරිව් මශත්යය,  පී.ඩී.ගුණලතී මශත්යය, ජී.එව්. නානායක්කාර 
මශත්මිය,   ගීතළනි ලර්ණසරිය ශමශනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමශේ අරුමළදුර මශත්මිය, එවහ.එම්.ආර්.බී. ඳටලිය මශතළ, ෛේලිේ.ඒ. 
. .පී. විශජ්ශකොණ්ෛ මශත්මිය, එච්.ජී. පජිකළ ශමශනවිය, එම්.එවහ.එම්. ලින්නළවහ මශතළ., එච්.ජී. ක්ෂිත මශතළ, එවහ.එම්.ඒ. 
කුමුදිනී ශමශනවිය, එසහ.එච්.ඒ.එන්. සල්ලළ මශත්මිය 

ශෆන්වළඩ් ලළර්තළකරුමලෝ -    පී.එම්.ජී.පී. ප්රියිංකාකා මශත්යය, එම්.අයි.එව්. නි්රා මශත්යය, එ.එච්.රබ්ලිව්. ඉරිංකාකා මශත්යය, ටී.ටී. 
කුමළනළයක මශත්මිය, එච්.ආර්.පී. චළන්දනී මශත්මිය, සී.ආර්. කරුණළරත්න ශමශනවිය, එම්.ඒ.ටී.. . මිල්ගවහතෆන්න 
මශතළ, එච්.ජී. ම ජු මශතළ, . .ආර්.. . ශශට්ටිශේ මශත්මිය, එම්.එම්.සී.ශක්. මළරස ශ ශමශනවිය, එම්.පී. නිශරෝෂි වජීලනී 
මශත්මිය, ශක්.පී. ඳත්මළ මශත්මිය,  ටී.ූ.. වීරශවේකර මශත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්වරළ ශමශනවිය, එන්. ශක්තිවහලරන් 
මශතළ, එම්. පුහඳකුමළර මශත්මිය, ටී.එන්. වමරස ශ මශත්මිය, ජී.එන්. රත්නසීලි මශත්මිය, ශක්.එම්.. .  කළ 
මශතළ, එච්.ආර්.ූ..එවහ. නිලර්චනළ මශත්මිය,  ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිස ශ මශත්මිය, ඉඳුනිල් ධම්මිකළ මශත්මිය 

කළරක වාළ ලළර්තළකරුමලෝ - ප්ජ්.ඒ.ටී. වමන්තිකා මශත්යය, පී.ජී.ප්ක්.එන්. යහිරි මශත්යය,   ආර්. එම්. දර්ශිකා සරිලර්ධන 
මශත්මිය,  ස. තුහවළන්තිනි ශමශනවිය, ශජ්.ශක්.අයි. නිල්මිනි මශත්මිය, එම්.ඒ.ශක්.එවහ. ව ජීලනී මශත්මිය, ආර්.පී.ජී. කුමළරි 
ශමශනවිය, ටී.පී.ආර්.ටී. කුමළරි ශමශනවිය, එල්.පී. ලෛනම්බි මශත්මිය, . .එවහ. ශශේලළවිතළන මශත්මිය, එච්.බී.ටී.එන්. ප්රියදර්නී 
ශමශනවිය 

මජයහල සුිකගත කිරීමේ නිධළසේ -  එම්.එම්.එම්. නවාර් මශතා, එව්.ඒ.ඩී. මප්න රි ප්මප්නවිය, ප්ජ්. ප්නෞාඩ් මශතා, එම්.බී.වී.එන්.ටී. 
රනළන්දු මශත්මිය. 

සුිකගත කිරීමේ නිධළසේණු -  ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මශතා  

ඳටිගත කිරීමේ අධීෂණක - ප්ජ්.එව්. වීරසරිය මශතා 

 
 

මුදල් ශළ වෆඳයුේ මදඳළර්තමේන්තුල 
 
අධයෂණ (මුදල්) -  ප්ක්.ජී.එම්. ජයාන්ත මශතා  

මුදල් ශළ ගිුේ කළර්යළංය - ඊ.ඒ.. . දයළබන්දු මශතළ (වශකළර අධයක් - ඳරිඳළන)  ෛේලිේ.පී.එල්. ජායස ශ මශතළ,   (රධළන 
නිධළරි)   එච්.එම්.සී.එන්.ශක්. ශශේරත් මශත්මිය,  එච්.ඒ.ටී.. . ශශේලළආරච්චි මශත්මිය,  එවහ.ෛේලිේ.ටී.ආර්. ද සල්ලළ මශත්මිය  
(නිශයෝජාය රධළන නිධළරිහු)     අයි.ශක්. වමරශවේකර මශත්මිය,  . .එම්.. . අශශකෝන්  මශත්මිය,  එම්.ඒ.ශක්.. .සී. කුමළර 
මශතළ, ආර්.එම්.එවහ. සුමුදු වමන්ජිකළ මශත්මිය, ෛේලිේ.ශක්.. .එවහ. කුමළරසරි මශතළ  (වශකළර රධළන නිධළරිහු)  එල්.. .එච්. 
ශමොල්ලිශගොෛ ශමශනවිය (ඳළර්ලිශම්න්තු නිධළරි) 

වෆඳයුේ  ශළ මව ලළ කළර්යළංය - එ.ඩී.එව්.එම්. රනාන්දු මශත්යය (වශකාර අධයක් - පරිපාන); ඒ.ඒ.එව්.පී. ප්පප්ර්රා මශතා  
(රධළන නිධළරි)    එල්.බී.ආර්. ඳද්මසරි මශතළ (නිශයෝජාය රධළන නිධළරි)  ශජ්.ඒ.. . ජායස ශ මශත්මිය, ඒ.පී.ශක්.ශක්.පී. 
තිකරත්න ශමශනවිය (වශකළර රධළන නිධළරිහු)   ටී.පී. ද ශකොවහතළ මශත්මිය (ඳළර්ලිශම්න්තු නිධළරි)  එම්.එම්. ධර්මශවේන 
මශතළ (වශකළර ඳළර්ලිශම්න්තු නිධළරි)  

රශළරඳළන ගිුේ  කළර්යළංය - ඩබ්ලිේ.මෂණ.ඩී.සීල. විතළන ෙශතළ (වශකළර අධයෂණ - ඳසේඳළන) 

මජයහල ගබඩළ නිධළසේ - ප්ක්.ඩී. කපි  මශතා  

ාළර ගෆනීමේ  නිධළසේ - ආර්.ඒ.සී. රණබළහු මශතළ  

වරප් -  එ.එච්. ජයවීර ප්මප්නවිය 

මජයහල ගබඩළ ාළරකරු (කළර්ක ක ) - ශක්.එම්.ඒ.බී. දෆලිල මශතළ  

ක  දී ගෆනීමේ  නිධළසේ -   

ගබඩළ ාළරකරු- එල්.ඩී.ජී. ප්පප්ර්රා  මශතා 



(xxi) 

 

 වේබන්ධීකරණ ඉංජිමන්රු මදඳළර්තන්තුල 
 

වේබන්ධීකරණ  ඉංජිමන්රු - එන්.ජී.එවහ. ශඳශර්රළ මශතළ  

නිමයෝජය වේබන්ධීකරණ ඉංජිමන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මශතා  

ප්රධළන ඳරීෂණක (රිවිල්)  -සී. එවහ. බළසරිය මශතළ 

ප්රධළන ඳරීෂණක (විදුලි) - රබ්ලිව්.ජී.රබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරප්ක න් මශතා  

ඳරීෂණක (රිවිල්) -  ප්ජ්.ඩී.ඩී..ප්ක්. ජයසරිය මශතා  

ඳරීෂණක (විදුලි) -  එවහ. එවහ. ඇල්විටිග මශතළ  

වශකළර ප්රධළන නිධළසේ - ඒ.එල්.ඒ.ූ.. අමරස ශ මශත්මිය    

මජයහල කළර්ක ක නිධළසේ (විදුලි) - ෛේලිේ.ආර්.ඒ. ද මෆල් මශතළ, පී.ෛේලිේ.ඒ.ූ..ශක්. දයළරත්න මශතළ, පී.ආර්. කරුණළතික මශතළ  

කළර්ක ක නිධළසේන් (විදුලි) -  පී.ඒ.එව්. ලිත් කුමාර මශතා  

 

රශළරඳළන වශ ග්ශඳළන මදඳළර්තමේන්තුල 

අධයක්ෂ (රශළරඳළන වශ ග්ශඳළන මව ලළ)  -  

විධළයක සූඳමේදී-  සී.ආර්. සල්ලළ මශතළ  

විධළයක  ග්ශ ඳළක -  

නිමයෝජය රශළරඳළන කෂෙනළකරු - ඒ.ශක්.ඒ.එල්. අමරස ශ මශතළ  

වශකළර විධළයක සූඳමේදී -  ූ..ආර්.ආර්. රනළන්දු මශතළ 

වශකළර ග්ශඳළක - එම්.. . ශඳශර්රළ මශතළ 

මජයහල රඳනළළ කෂෙනළකරුමලෝ - ශක්.එම්.එච්. නලින් ශරොඩ්රිශගෝ මශතළ, ෛේලිේ.එම්.ආර්. ජිශන්න්ද්රස ශ මශතළ  

රඳනළළ කෂෙනළකරුමලෝ - බී.ජී.වී. පතිරණ මශතා, රබ්ලිව්.එව්.එව්. ප්පප්ර්රා මශතා, ප්ජ්.ඒ.එන්.එව්. ප්පප්ර්රා මශතා,  
ශක්.ඒ.. .ඒ. විශජ්සරි මශතළ 

රදයළන අධීෂණක -   

මජයහල ග්ශඳළක අධීෂණක: එම්.. .ඊ.එම්.එන්. කරුණළරත්න මශතළ, ශක්.එන්. බවහනළයක මශතළ 

ග්ශඳළන අධීෂණකලරු - පී.පී.එන්.එව්. පු්පකුමාර මශතා,   එව්.ඩී. රත්නසරි මශතා, ප්ක්.එච්. යවපා මශතා 

රශළරඳළන අධීෂණකලරු - එල්.ජී. ජයලර්ධන මශතා,  ප්ක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මශතා, ප්ක්.ඒ.ප්ජ්.අයි. තිකරත්න මශතා, එල්.පී. 
ශඳශර්රළ මශතළ, ශක්.ජී.පී.ශක්. ගම්ත් මශතළ, ශක්.. .එම්.එවහ. රනළන්දු මශතළ, එන්.. . විජායසුන්දර මශතළ, එම්.පී.එන්. 
චන්ද්රසරි මශතළ, එම්.ජී.එම්. දයළරත්න මශතළ, එවහ.සී. ශර්ණුකළ මශත්මිය, එම්.ශක්.එන්. දමින්ද මශතළ, එම්.ජී.ූ.. ජායසරි මශතළ, 
පී.එවහ.එන්. මුතුකුමළරණ මශතළ  

 මුළුතෆන්මගයි වෆඳයීේ අධීෂණක -   ජී.ඒ. විප්ජ්සිංශ මශතා   

අං ාළර සූඳමේදී -   එව්.එ. ජිනදාව මශතා,  ප්ක්.ඩී.එව්. පැප්ර නියව් මශතා., රබ්ලිව්.ඩී.ප්ජ්.ඩී. වික්රමසිංශ මශතා, ප්ක්.රබ්ලිව්.ජී. 
නිවහව ක මශතළ 

මජයහල ප්රධළන සූඳමේදී - එච්.ඒ. ඳද්මකුමළර මශතළ, ආර්.ජී.ශක්. කනආරච්චි මශතළ,  ශක්.. .ූ.. ගුණරත්න මශතළ 

ප්රධළන සූඳමේදීණු -     ප්ජ්.එම්.ආර්. ප්රේමාල් මශතා, ප්ක්.ඩී. පියසරි මශතා, ඒ.ඒ.ඩී.ටී.එව්.ප්ක්. අප්බ්නායක මශතා,  ඩී.එච්.ඒ.ඒ. 
කුමළරසරි මශතළ, එච්. විශජ්සරි මශතළ  

මජයහල වශකළර ඳළර්ලිමේන්තු නිධළසේ: එම්.එම්. ධර්මශවේන මශතළ 
 

ලයලවහථළදළයක මව ලළ මදඳළර්තමේන්තුල 

අධයක්ෂ (ලයලවහථළදළයක මව ලළ) - ශජ්.ආර්. ගජාවීර ආරච්චිශේ මශතළ  

වාළමල්ඛ්න කළර්යළංය - එච්.එ. ජනකාන්ත සල්ලා මශතා, එම්.ප්ජ්. ප්පප්ර්රා මශතා (වශකාර අධයක්ලරු - පරිපාන);  
එන්.ආර්.ෛේලිේ. අභයලර්ධන ශමශනවිය, පී.එච්. කුමළරස ශ මශතළ (රධළන නිධළරිහු)      ශක්.ආර්. ශශේරත් මශතළ, සී.එම්. 
සුභස ශ මශත්මිය (නිශයෝජාය රධළන නිධළරිහු)  ශජ්. නසීර්. න් මශතළ, ශක්.සී.ශක්. පීරිවහ මශත්මිය, ඒ.සී.එසහ. නහරත් 
මශත්මිය,  එවහ.එල්. වික්රම මශතළ (වශකළර රධළන නිධළරිහු) 

ඳනත් මකටුේඳත් කළර්යළංය - ජී. තච්චනරාණි ප්මප්නවිය (වශකාර අධයක් - පරිපාන); රබ්ලිව්.ඒ.ප්ක්.සී. උරප්පො  මශතා 
(රධළන නිධළරි)  ශක්.පී. චන්දන මශතළ (නිශයෝජාය රධළන නිධළරි)  එවහ.ඒ.එම්. හීඩ් මශතළ,  ෛේලිේ.එල්.එවහ.. . ද අල්විවහ 
මශත්මිය  (වශකළර රධළන නිධළරිහු)  

කළරක වාළ කළර්යළංය - සී.අයි. දිවානායක මශත්යය (වශකාර අධයක් - පරිපාන); එන්.එන්. ප්ව්ලැල්ල මශතා,  සී.එම්. 
බුත්ස ශ මශත්මිය (රධළන නිධළරිහු)   එවහ.පී. ගමශේ මශත්මිය (නිශයෝජාය රධළන නිධළරි)  එච්.ආර්.ද ශවොයිවළ මශත්මිය, 
වී.පී.ජී.එවහ. විදළනඳතිරණ මශත්මිය, ආර්.ඒ.එන්.. . අල්විවහ මශත්මිය (වශකළර රධළන නිධළරිහු)  

කළරක වාළ කළර්යළංය - II - සී. ක සරිය මශතළ (වශකළර අධයක් - ඳරිඳළන)  එම්.එම්.එම්. මේරුක් මශතළ (රධළන නිධළරි)  



 

 

රජමණ ගිුේ ිළිතබ ශළ මඳොදු ලයළඳළර ිළිතබ කළරක වාළ කළර්යළංය - එන්.එව්. වික්රමරත්න මශත්යය,  ඒ.සී.පී. සරිය්පප්පරුම 
මශත්මිය (වශකළර අධයක්ලරු - ඳරිඳළන)  ඊ.. .ශජ්. වික්රමස ශ මශතළ, . .ආර්.එවහ. රනළන්දු මශතළ, එම්.ශක්.එවහ.. . අල්විවහ 
මශත්මිය (නි ශයෝජාය රධළන නිධළරිහු)   බී.ශජ්. අේස ශ මශත්මිය, ආර්.සී. විශජ්තික මශතළ, ශක්.ටී.එල්.ඒ. චන්ද්රසරි මශතළ 
(වශකළර රධළන නිධළරිහු)   ෛේලිේ.ජී. සුනිල් ළන්ත මශතළ,  එම්.ආර්.බි. ශවේනළරත්න මශතළ, වී.ආර්. වම්ඳත් මශතළ 
(ඳළර්ලිශම්න්තු නිධළරිහු) 

ෙශජන මඳත්වේ ිළිතබ කළරක වාළ කළර්යළංය - එව්.බී. කුලුගම්මන මශතා (වශකාර අධයක්-පරිපාන); ශක්.ටී. සී.ශක්. පීරිවහ 
මශත්මිය (රධළන නිධළරි)  ෛේලිේ.ෛේලිේ.එන්.එවහ.සී. රනළන්දු මශතළ, එච්.ආර්.සී. සල්ලළ මශතළ (නිශයෝජාය රධළන 
නිධළරිහු)   ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණලක මශතළ, ජී.ආර්.ූ.. ගමශේ මශත්මිය (වශකළර රධළන නිධළරිහු) ආර්.එම්.. .ශක්. 
ප්රියදර්නී ශමශනවිය, ආර්.ඒ.. .එන්. ගිශයෝලනී ශමශනවිය (ඳළර්ලිශම්න්තු නිධළරිහු) 

ණතවහතකළයළිවඳති -  පී.එච්.එන්. ශරේමසරි මශතළ  

නිමයෝජය ණතවහතකළයළිවඳති - ප්ක්.ඒ.ඩී.ආර්. ප්වේපාලිකා ප්මප්නවිය 

වශකළර ණතවහතකළයළිවඳති -   එව්.එල්. සයාත් අශමඩ් මශතා, ප්ක්.ඩී.එව්. විප්ජ්නායක ප්මප්නවිය, ජී. රත්නායක මශතා      

කනිහල වශකළර ණතවහතකළයළිවඳති 1 මර ණිය - එච්.එව්. රත්නායක මශත්යය      

කනිහල වශකළර ණතවහතකළයළිවඳති  -  ෛේලිේ.ඒ. ගුණරත්න මශතළ ,  එච්.ඒ.එවහ.එවහ. ශඳශර්රළ මශතළ, එවහ. ජායරත්න මශතළ 

ප්රධළන ඳර්මණණ නිධළසේ - ජී. කුමළනළයක මශතළ  

මජයහල ඳර්මණණ නිධළසේ - එම්. අජිල. න් මශතළ 

ඳර්මණණ නිධළසේ -  ජී.ආර්.  අශ ළ ශගොෛගම මශත්මිය,   පී.එල්.ටී. එරන්දරණ මශත්මිය,  ආර්.එන්.එච්. විශජ්තික මශත්මිය, 
එච්.පී.ඒ.එවහ. අශේශකෝන් මශත්මිය,  ශජ්.එවහ. අමුශගොෛ ආරච්චි මශත්මිය, වි. මුරලිතළවහ මශතළ 

ප්රධළන ඳළර්ලිමේන්තු කථළ ඳසේලර්තක - රබ්ලිව්.එම්.යූ. බඩාරාර මශතා  

නිමයෝජය ප්රධළන ඳළර්ලිමේන්තු කථළ ඳසේලර්තකමයෝ - අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මශතා, ප්ජ්.ඒ.එව්.පී. ප්පප්ර්රා මශතා, එම්.එව්. 
ශවයින්  සළසල් මශතළ 

මජයහල ඳළර්ලිමේන්තු කථළ ඳසේලර්තකමයෝ - ප්ක්.එම්. ක්රිව්ප්  පර් මශතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී මශත්යය, ප්ක්.ඩී.ආර්. පද්මසරි 
මශතළ, ඒ. වරලනබලළනන්දන් මශතළ, සී.ශජ්. කරුණළරත්න මශතළ, ඒ.ජී. ශමොශමඩ් ෆික්රි මශතළ, එවහ.ආර්.එම්. නිවළම් මශතළ, 
ජී.එසහ.බී. සුශර්හලරන් මශතළ, එන්.බී.සී.ශජ්. නිවහව ග මශත්මිය, එච්.වී.එවහ. හීන්ශදනිය මශත්මිය, ජී.වී.එවහ. විශජ්ස ශ මශතළ, 
ෛේලිේ.එම්. රළජාඳක් මශතළ 

ඳළර්ලිමේන්තු  කථළ ඳසේලර්තකමයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මප්ේ මශතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසරි මශතා, පී. ාන්තකුමාර් මශතා, එව්. 
රශම්හකුමළර් මශතළ, ආර්. ලවන්ති ශඳශර්රළ මශත්මිය, එම්. අජිත්කුමළර් මශතළ, ජී. ශජායචන්ද්ර මශතළ, එම්.එච්.එම්. රළමිවහ 
මශතළ, ඊ.ඒ. අමරශවේන මශතළ, ඊ.එම්.එන්.එවහ.එම්. ඒකනළයක මශතළ, ඒ.එල්.ඒ.. . තියුමිී  මශත්මිය, ශක්.එම්.පී.ජී.ශක්. 
ශවේනළරත්න මශත්මිය, එම්.ඉශවඩ්.එම්. අවහකළ මශතළ, ඒ.ආර්. තිරුකුමළර් මශත්මිය 

 

මතොරතුරු ඳද්ධති ශළ කෂෙනළකරණ මදඳළර්තමේන්තුල 
 

 

අධයක්ෂ (මතොරතුරු ඳද්ධති ශළ කෂෙනළකරණ) - එච්.එම්.සී. ප්පප්ර්රා මශතා  

ඳද්ධති ඉංජිමන්රු - එන්.බී.යූ. නලගමුල මශතා           

ඳද්ධති  විහමල්ක - සී.ශජ්. විල්ශෝරආරච්චි මශතළ 

වන්නිමේදන / රරෂණක ඉංජිමන්රු - ජී. එන්. ක්මශල් මශතා  

ඳද්ධති වෆසුේකරු -   

ඳද්ධති ඳළක -  ඒ.එව්.ඩී.එම්. වික්රමරත්න මශතා  

මලබ් අඩවි ජළ ඳළක - එන්.ජී.එල්.එව්. කරුණාතික මශතා  

දත්ත ඳදනේ ඳළක - එන්.එම්.පී.ූ.. ශරේමචන්ද්ර මශතළ 

මජයහල ඳසේගණක ලෆඩව ශන් වේඳළදක  - ඩී. පඩාඩිත මශතා 

 ඳසේගණක ලෆඩව ශන් වේඳළදක - පී.එම්.එම්. චන්දිමා ප්මප්නවිය 

මජයහල මලබ් වංවහකළරක (රිංශ / ඉංග්රීරි) - යූ.එල්. ගීගනප්ේ මශතා  

මලබ් වංවහකළරක ( ඉංග්රීරි/ මදෙෂ) - එම්.එන්.එම්. ෂ ෆාක් මශතා  

වශකළර ඳසේගණක ලෆඩව ශන් වේඳළදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුශර් මශත්මිය 

මජයහල වශළය කවුළු වේබන්ධීකළරක - බී.එන්.එච්.  තිප්වේරා මශත්යය 

 ඳළර්ලිමේන්තු නිධළසේ - අයි.සී.ප්ක්. රණසිංශ මශත්යය. 

මජයහල ඳසේගණක ක්රියළකරුමලෝ -  පී. ශජාශන්යළ මශත්මිය,  ශජ්.එවහ. ශකොෂඹශේ මශතළ, ශක්.ජී.එවහ. ශවේලන්දි මශත්මිය, 
එන්.එන්. ශශට්ටිශේ මශත්මිය, ෛේලිේ.එච්.ූ... . ප්රියතු ග මශතළ, ඒ.ජී.ආර්.ශක්. අශේරත්න මශතළ, එන්.. .. .පී. ශරේමසරි මශතළ 

 ශක්.පී.පී.එවහ. ශරෝමලර්ධන මශතළ, ශක්.. .ජී.එම්. ක්රිළන්ත මශතළ, ෛේලිේ.. .ඒ. ජායරුක්ෂි මශත්මිය, එල්.ජී. ආශික් අලි මශතළ, 
ඒ.ආර්.එම්. රිකළවහ අලි මශතළ, ඒ.එම්. සවුසුල් අමීන් මශතළ  

ඳසේගණක ක්රියළකරුමලෝ -  

මජයහල ඳසේගණක තළෂණණමේදී - ජී.එම්.ටී. ශඳශර්රළ මශතළ, එච්.එවහ. වතයජිත් මශතළ  

මජයහල තළෂණණ වශකළර - වී.ආර්.එවහ.ශජ්. ශවෝමරත්න මශතළ, ෛේලිේ.එවහ. සුර ග මශතළ 
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தரரளுவந உயவௐதறணவகவ 

[2015, ஏகவவோ 17  ததரதுவ் வவலிவ தரறவுதசவவௐதவோவடரவ] 

  

அ 

அவசரவெக, தறரறவ  ஆவ.டீ. (புவ்பவ) 

அகடவெகனரவ,  அ. (வணற) 

அவ்துவகரன, றயற னர  (இவ்றணபுரற) 

அவௐபுயரற,  ரவெகரறவோட ஆவைசறவக தரவ தயவெவ கயஜறணவ (புவ்பவ)  

அவதகுவண, தயனவக வரயறவ் தறறவம (களுவ்துகந) 

அவதசறவேக, அவசரவெ   (குயரகவ) 

அவதவசக, சறசற குர  லிபணற தவௌடிவ தறரறவஜறவ் வயவ (புவ்பவ) 

அவதவண, யறவ ரவௐதர (ரவ்கந) 

அவதவண, னவவ ரவௐதர (வசறவௐ தவோடிவ) 

அவதவண, ஜற  (கரலி) 

அவசண, இவதுணறவ துர கறரண தவ்றதவதணதயனரவக (குயரகவ) 

அதுவேக, வஜரவ வணற வரதவ (கவதயர) 

அவீ, யறவ (அவதரவவரவோகட) 

அபதக, சவ்  (வசறவௐ தவோடிவ) 

அபதக, றலுவ சுரவ தவௌடர (கவௌடி) 

அனகறவண , னசவ,  அ. (கவதயர) 

அனவ்துன, வஜ.சல. (குயரகவ)  

அலுவ்கவக, அலுவ்கவக ஆணவ (கவௌடி)  

அலுவ்கவக, யறவரணவ லனரவ (கவௌடி) 

அலுறயரவ, வொசறவ்,  (ரவ்கப) 

அலுறயரவ, சவ,  (ரவ்கப) 

அயவௐததய, டனவ யவ குர (ரவ்கந) 

இ 

இவறக, அதயவ் வயவ் யறவோடியரற அவௐபுயரறனரவக தரவ  (கவதயர) 

இரரவ, அவேகஜவ (வசறவௐ தவோடிவ)  

இவயரவெ, அவௐதுவ யளரவ (அதரபுவ)  

இவறவ, சலணற தரயவோ தரயவோ (வசறவௐ தவோடிவ) [2018 யூவ 08ஆவ றகறறலியவது] 

 

வெகரவெக, ரற.தற. ( குயரகவ) 

க 

கவவ, வ. (தகரளவபு) 

கவவதறன, உ தறதரவ் (தகரளவபு) 

கவக, றயற அவணரர (வசறவௐ தவோடிவ) 

கவக, ர (றகரடுவன) 

கவக, தரவ சவற (அதரபுவ) 

கனவ், சறநறதரன, (ததரனணயக) 

கயரறனக, கவ (கரலி) 

கயரரவெக, வீவற சவறவவ (தகரளவபு) 

கனவௐதவ்ற ஆவைசறவக, றயரவ (அவதரவவரவோகட)  

கவகவ, துவணவ (இவ்றணபுரற) 

கரரறசவ, அவெகறன றரவ  (குயரகவ) 

கறரறவன, னவவ தவௌடர (கவௌடி) 

கறவய, தகரவகவக தரயரவ னரவ  (தகரளவபு) 

குவசக, வோவோ தயறன லிணவக (கவதயர) 

குவசக, வ்ரவெக பறவவசனரவக தவ் உ சரவ (தரணரககன) 

குவண, வ.வக..டி.வ. (வசறவௐ தவோடிவ) [இநவௐபு: 2016 சணரற 19] 

குவண, றவணவ சவற யதசறவேக (தகரளவபு) 

குவண, தவதுன (தகரளவபு) 

குரவ, அ. அறவவ் (ததுகப) 

குரவ,  வ. வலு (கவௌடி) 

குரசறவேய, றயற கலர சவலீ (கரலி) [2017 வதர 02ஆவவறவவ லறவநவ் லவவௐபுவெக றணவ நறரணது] 
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குரசறநற, ஜசுவ பறவவசனரவக ஆணவ (தரணரககன) 

தகரதனரவவண, ரனவெக தறசரவ் (ததரனணயக) 

வகரடீவவ, கவீவறவ (றகரடுவன) 

ச 

சவறசறநற, கஜல றரதண ஆவைசறவக தரவவ (ரவ்கந) 

சவறவசண, சவகரவ பறவவசனரவக (அதரபுவ) 

சவதவவ, இரஜவரவ  (றயவகரகன) 

சசறவேக, சவறவ் (வககரகன) 

சசறவேக, யறவ (வசறவௐ தவோடிவ)  

சறவெ, லிவெ (வசறவௐ தவோடிவ) 

சவீ, வேகப  (ரவ்கந) 

சவீ, வீவற (ததுகப) 

சவீ, ஜவ (களுவ்துகந) 

சதவ,  ஈவதரவ (ரவௗவௐதரவ) 

சவரவ, தரதயரவோ யபீவ தரதயரவோ (வசறவௐ தவோடிவ) 

சறவ்ரவவ்வ, யலிவேகவ (ரவௗவௐதரவ) 

சறவதனரவௐதறவோடி, தவரவெக ரபனரவக வொஜறவ்  (வககரகன) 

சறசவெற, அவௌரகன வடசு (வணற) 

சறவரகவ, சறவௐதறகரசவ (வணற)  

சறநலவ, சறஞரணவ  (ரவௗவௐதரவ) 

சறயரவௐலவ, அலவ அலி தசறவோ பயவவ் (வோடவெகபவௐபு) 

சுறதரன, றனவேக (வசறவௐ தவோடிவ) 

சுவறவ, றரதவ ஆதறகரவ  (ரவௗவௐதரவ) 

சுவவ, டிவலு (ததுகப) 

சுரறரவ, டீ.வ. (வசறவௐ தவோடிவ) 

தசறவோ, அலி சரயறவ தபனரணர (வோடவெகபவௐபு) 

தசதணறவ்ண, னவவ தறவது ஜறனக (ததுகப)  [2015 தசவௐதவதவ 16ஆவ றகறறலியவது] 

தசதணறவ்ண, வஜரவ  (இவ்றணபுரற) 

வசசறவேக, அசவேக தயரவ (அதரபுவ) 

வசணசறவேக, அவஜளண சுஜல (தகரளவபு) 

வசணரறரசர, ரக. வசரசுவவ (ரவௗவௐதரவ) 

வசணரரவெக, சவ வவ தரவெகற (ததரனணயக) 

வசணரவ்ண, வபுகர தயனவதவக சவ்து சவலத (கவதயர) 

வசணரவ்ண, வபுகர தயனதவக ரஜற யரறவசவற (களுவ்துகந) 

 தசரவசர, றஜறவ் றஜபணற (வசறவௐ தவோடிவ) 
 

 

சரவெக, தரவ ஆவ்வ சர சவதவ் (ததுகப) [2015 தசவௐதவதவ 14ஆவ றகற இரஜறணரர] 

 சறவர, அகவததரடி தரயரவ தறரறவண  (கரலி) 

 சறவர, றதனவ்ற றவ சறநறதரன (ததுகப) 

 சறவர, யவ  (தகரளவபு) 

 சறவர, யரதுரததவொஞ தறவ றசரவ (களுவ்துகந) 

 தசரவசர, றரறரது வொஜறவ்  (இவ்றணபுரற) 

 தவ, சறநறணரவ (வசறவௐ தவோடிவ) 

றசரரவெக, வ.தற. (வசறவௐ தவோடிவ)  

றசரரவெக, சரலிவ  (குயரகவ ) 

றசரரவெக, துறவ  (அதரபுவ) 

றசரரவெக, வ வவவ்  (கவௌடி)  

றசரரவெக, டீ.ரல.டதறவயு. றனவீ (றகரடுவன) 

றசரரவெக, வீகுரவ (அதரபுவ) 

றதரவ, தணக றவ்ரணவக சரணக (அவதரவவரவோகட) 

றமரரவெக, அத குர  (தகரளவபு) 

றமரரவெக, வஜவ றவ (ததலிர) 

துகதவோசறவேகவ, கறவகரவ்வதற (வசறவௐ தவோடிவ) 

துவவ, வயர ரபனரவக சரற (வககரகன) 

தவௐததய, தரலி குர  (களுவ்துகந) 

தவணவெவகரவ, ஜணக தவௌடர (ரவ்கப) 

வரணவர, டவெபவ (ரவௗவௐதரவ) 

தரவௌடரவ,  ஆயபகவ (ததலிர) 

தபபீவெ, பயவது ரலவௐ (வசறவௐ தவோடிவ) [2016 சணரற 22ஆவ றகறறலியவது] 
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ற, தரதயரவோ யணலதர தரதயரவோ (வசறவௐ தவோடிவ) [2018 வ 23ஆவ றகற இரஜறணரர] 

ரரவெகர, லிகவதத வகரவனவக லிவ த  (கரலி) 

ரரவெகர, ரசுவ  (இவ்றணபுரற) 

ரறவண,  ஆவ.வ.வ.தற. (குயரகவ) 

றவனரவ, இயரவ சரவவ (வணற) 

த 
  

தவௌடர, றயற குனதுவேக றசரரவெக பறவவசனரவக சவறரற எபீலிர (அதரபுவ) 

தவௌடர, ஆவ.தற. தரலி  வேவக (புவ்பவ)  

தவௌடரரவெக, இவறக  (குயரகவ) 

தவௌடரரறதகரட, தவதுன னரவ (கரலி) 

தவ்ற, அகனவேக புவ்றக உறவ் தவ்து (ரவ்கந) 

தவ்ற, வவ சறவ ததவதரவோட  (கரலி) 

தவணரவது,  அயவறக  (புவ்பவ) 

தவணரவது,  வஜரவவவ வசறவ (குயரகவ) 

தறவ்ரணவக, கயரவ்ண  (இவ்றணபுரற) 

தணற, றகவதவ (ததலிர) 

தவரவெக, தவரவெக பறவவசனரவக டிவயரவ ரரரவ்  (குயரகவ) 

தரனசூரற, ரவெக வ (வககரகன) 

தறரச, கனரவதுதகரட கவேகரணவவக (ததலிர) 

தறணரவது, யரலவ  (ததுகப)  

தறவசவற, றயற யறயணறகர ரவொஜலி (தகரளவபு) 

தறவரச, அததவண வனரவக (வககரகன) 

தறவரம, சஜறவ் (அவதரவவரவோகட) 

தறவவ்ண, சுவ்வைசரரறவக (ரவ்கந) 

தறவஜவவ், அவைசறவக தரவ சுசறவ  (தகரளவபு) 

புவொசறறனவ, சுசவ கவகப (றயவகரகன) 

ததவணரவதுபுவவப, றயற தவதவைசுர சுவறணற (கவதயர) 

ததவர, அவைசறவக தரவ றவ்ரண னவவ சவ  (ரவ்கப) 

ததவர, அஜறவ் தவ்கரவ  (களுவ்துகந) 

ததவர, குயகவக சணவ் றசரவ (புவ்பவ) 

ததவர, சகவரயவக சுஜறவ் சவொஜ (வககரகன) 

ததவர, டினரவ (வசறவௐ தவோடிவ) 

ததவர, ரரவெகர வகுன தவோடததவறவக றவரவ அவவோலி தறரறவ  (புவ்பவ) 

கதசவ, தரயவோ கரசறவ தரயவோ (றகரடுவன) 

ததரவவசகர, கரவறவயர  சவ் சவறனரவ (வசறவௐ தவோடிவ) [2016 ததவௐரற 08ஆவ றகறறலியவது]  

ததௌவ, .வை.வ. (வசறவௐ தவோடிவ) 
 

 

 

வகவவ, றயற றஜகனர (ரவௗவௐதரவ) 

வ்து தவௌடர, வ்ரவெக பறவவசனரவக வொஜறவ் (தரணரககன) 

றவரகணவ, றனகரஜர (ததலிர) 

ரறவெகரவ, சறதுவனர பவஜரவௐ (தகரளவபு) 

வசூவ, இவௐரயறவ பயவது பயவது (றகரடுவன) 

வரவ, கரவ கரவ (வணற) 

வயவௐ, இவரவ (றயவகரகன) 

ரரதுவவண, சவ் சவறசறநற (வசறவௐ தவோடிவ) [2015 தசவௐதவதவ 04ஆவ றகற இரஜறணரர] 

ரசறவேக, சவறஜறவ் ஆசுவதர (வசறவௐ தவோடிவ) 

ரவௐதண, றனவெ ஜணக (வசறவௐ தவோடிவ) 

ரவணவௐததய, அ. அஜறவ்குர (கவதயர)   

பவ்துகுர, சவ் சவறசறநற  (அதரபுவ) 

பவ்து, சறலிவேகவ (ததலிர) 

பதுதயவோடிகவக, றசரவ  (கரலி) 

பவதர, கதசவ (வசறவௐ தவோடிவ) 

பயவது, அவௐதுவனரவ வயவௐ பயவது (றயவகரகன) 



(xxviii) 

 

   

ரவௐதர அவௐபுயரறனரவக, அத தறரறவண  (குயரகவ) 

வரவகவவ, சலணறவ்வதற   (வோடவெகபவௐபு) 
   

  

 

சறவேக ஆவைசறவக, தநரரவ, அதயவ் (ததரனணயக) 

துவேக, அவஜளண (கவதயர) 

துவேக, தறசவண (கவதயர) 

வெக, அவைசறவக தரவோடபற சவதறக  (தகரளவபு) 

வீ, புபவ்தனவக தறசவண (கவதயர) 

வ்ரவெக, ஆவ.வ.சற.தற. (ததலிர) 

வ்ரவெக, சரகப கவஜவற (ரவ்கந) 

வ்ரவெக, வீவகரவ தறவ றவரவ (வசறவௐ தவோடிவ) [2015 தசவௐதவதவ 14ஆவ றகறறலியவது] 

வ்வ்வ, தனரயரவ  றவ (கவௌடி) 

ண வவ, . அவ்துலிவ (வசறவௐ தவோடிவ) 

யளரவ, தரதயரவோ பஜறபுவ (தகரளவபு)  

ரரகறயவவ, வலுசரற  (ததலிர) 

ரரவெக, சவ் றவ், அ.அ. வொசவ  (கவதயர) 

ரஜகயர, யவண சுபுவ (கவதயர) 

ரஜதக்ஷ, ரவ (அவதரவவரவோகட)  

ரஜதக்ஷ, யறவ (குயரகவ) 

ரஜதவெ , றஜரம (தகரளவபு) 

ரஜதவெ , சவ  ஜவ (அவதரவவரவோகட) 

ரறரவோ, அவௐதுவ (வணற) 

    

 

ன 

தனரவெகுவக, கரறணற குனவே (தகரளவபு) 
 

  

 

வெகுவபு, ஜரணக  (இவ்றணபுரற) 

வகுனசூரற, அவணற றவ னரவசர (கவதயர) 

வணறஆவைசற,  றயற தறவ்ரவற (இவ்றணபுரற) 

றவெகறசறவேக, றவ (தகரளவபு) 

றவெகறரவெக, றதுந (களுவ்துகந) 

றவெகறவ்ண, இரவ  (தகரளவபு) 

றவெவ்ண, ஜவதற (வசறவௐ தவோடிவ) 

றவ்ரணவக, அவேகுவத ஆவைசறவக வயரவ றஜ (இவ்றணபுரற) 

றரணகவக, வதக அறவ் (ததுகப) 

றரவவறவ, சரசறவ (வோடவெகபவௐபு) 

றஜற, வதயதகரட ஆவைசறவக (தரணரககன) 

றவஜசறநற, தனரகுகவதரவோட றவ்ரவக சறவ (ததுகப) 

றவஜவசக, ஆவைசறவக கவததரன துலிவௐ தவௌடுன ததவர (கவதயர) 

றவஜவசக, கவொசண வரர (ரவ்கந) 

றவஜதுவேக, .. (இவ்றணபுரற) 

றவஜதரன, வதரதரதகரட தயவோடிஆவைசறவக (கரலி) 

றவஜரவண, றயற துசறர (வககரகன) 

றவஜரவண, னவவ ஆணவ (களுவ்துகந) 

றவஜவ்ண, றயற ஜவபுகயதறவோடிவ தக வரயறணற குரரற (ரவ்கப) 

றவஜவண, றவணவற யவ  (கவதயர) 

றவஜறவெ, றயற வதன கவக சறரறரற  (றகரடுவன) 

வீவெதகரடி, சவற (கரலி) 

வீவேம, றவ (தகரளவபு) 

தஆவைசற,  றலீவௐ (அவதரவவரவோகட) 

தவக, குர (களுவ்துகந) 



(xxix) 

 

ந 

நவபுவெதவன, தகதயலி (கவௌடி) 

 

ஜ 

ஜதகரடி, ஆவைசறனரவக சறசற (கவதயர) 

ஜசூரற, கய (வசறவௐ தவோடிவ) 

ஜவசக, ரசறநற (குயரகவ)  

ஜவசக, தறவனரவ  (இவ்றணபுரற) 

ஜவசண, றயற சுவர ஜல. (தரணரககன) 

ஜறனக, லிவ் (வசறவௐ தவோடிவ) 

ஜறவம, அவௐபுயரறனரவக பறவ (களுவ்துகந) 

ஜய, லிவ தவௌடர (குயரகவ)  

ஜவ்ண, அத சறவோணற (ததரனணயக) 

ஜவ்ண, அதர னவேகர தறலவௐ (கவௌடி) 

ஜவ்ண, தறவேக (புவ்பவ)   

ஜவண, வசணரலவக தரவ கறவ வயரவ (கவதயர) 

ஜவண, வயவ் பறவவசனரவக னவெகல றசரரவெக (கவௌடி) 

ஜறவெ, கரறல (குயரகவ) 

 

ய 

யவெகலவ, அ. இததுவ நவுவௐ (கவௌடி) 

யவதுவதணவ்ற, சுணறவ (வசறவௐ தவோடிவ) 

யபீவ, அவௐதுவ வூவௐ அவௐதுவ (வசறவௐ தவோடிவ) [2016 சணரற 19ஆவ றகற இரஜறணரர] 

யரறசவ, தரலிவவக (அதரபுவ) 

யரலவ, யபீவௐ தரயவோ தரயவோ  (றகரடுவன) 

யரறவ, அவௐதுவ யலீவ தரயவோ (கவௌடி) 

யரசறவ, தரதயரவோ, கபீவ தரதயரவோ (வககரகன) 

யறவபுவனர, பயவவ்தனவௐகத ஆலிவ பயவவ்  (வசறவௐ தவோடிவ) 

வயவ், வை.வ. றஜற (கவதயர)  

வயவ், கணக (வககரகன) 

 

 

வ 

வவசவ, ஞரணபவ்து (வோடவெகபவௐபு) 

வவகவரசர, றயற சரவற (வசறவௐ தவோடிவ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

இனவேககவை சணரக வசரசலிசவெ குடிசு 

 

சணரறதற 

வகு கவ்றரறதரன சறநறவசண 

அகவைசக 
 

தற அகவைசயவ வசற தகரவகககவ வயவ ததரயபரர அலுவகவ அகவைசயவ— ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக  

சுவயனரவ்துகந அதறறயவ்ற வயவ கறநறவ ச அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு வஜரவ அதுவேக  

புவ்சரசண அகவைசவ - ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெ ததவர 

வதரவெகுவ்து  வயவ சறறவ றரணவை வசககவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு  றவ சறநறதரன  சறவர 

றற வயவ தகுசண ஊடக அகவைசவ - ரவௌபுறகு வேகப சவீ  

றவொஞரண, தரறவதவோத, ஆரவவைசற, றநவகவ அதறறயவ்ற, தரறவ தறவசற வயவ கவௌடி புரறககவ  அகவைசவ - ரவௌபுறகு 

(கனரறற) சவ் அபதக 

கவ் றவோடறடவ வயவ லவ வேகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு நவுவௐ யவெகலவ  

அச தரறவபவசறகவ வயவ கவௌடி  க அதறறயவ்ற அகவைசயவ தரரளுவநவை சகத பவயவ - ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன 

தபறரவோடலுவகவ அகவைசவ  -  ரவௌபுறகு றனவெ ரவௐதண 

துகநபகவேகவ வயவ கவௐதவயகந அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு யறவ சசறவேக  

உவரவோடலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு  ஜற அவதவண 

சுகரரவ, வதரசக வயவ சுவச யவ்து அகவைசவ - ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) ரஜற வசணரவ்ண  

உவபக அலுவகவ வயவ டவவ அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு  வ.தற. ரறவண  

ககவ்தரறவ வயவ ரறத அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு நறமரவோ தறயுலவ  

ரக வயவ வவ ரகர அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு தரவோடபற சவதறக வெக  

கவ்தரறவ   அகவைசவ - ரவௌபுறகு  யறவ அவீ 

ததயவவரவோடவெ ககவ்தரறவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு வீவ றசரரவெக  

றவலு வயவ புதுவௐதறவெகவ்வெக சவெற அகவைசவ - ரவௌபுறகு  வொஜறவ்  சறவதனரவௐதறவோடி  

லவவௐதரசண, லவ பவேகவ  வயவ அணவவ் பகரகவ்து அகவைசவ - ரவௌபுறகு துறவ றசரரவெக  

கடவதநரறவ, லக பபன அதறறயவ்ற வயவ கறரறவௐ ததரயபரர அலுவகவ அகவைசவ - நாண்புநிகு விஜித் விஜனமுி சசாய்சா 

சபக லுவூவோடவ  அகவைசவ - ரவௌபுறகு பீ. யரறசவ 

தடுவொசரகனகவ, வீற அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ 

அச றயரக பகரகவ்து வயவ சவோடபவ எளவேகுவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு ஆவ.வ. வொஜறவ்  வ்து தவௌடர 

உவகவற வயவ கனரசர அலுவகவ அகவைசவ – ரவௌபுறகு (கனரறற) றஜரச  ரஜதக்ஷ 

வீடகவௐபு வயவ றவரவ்துகந அகவைசவ - ரவௌபுறகு சஜறவ் தறவரம 

ததவவநரலி பவேகவ அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு அவஜளண துவேக  

கனரவோடு புற கறரவேகவ, உவோகவோடகவௐபு சறகவ வயவ சபர அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ 

கரற வயவ தரரளுவந யசலகவௐபு அகவைசயவ அசரவேகவெ கவோசறறவ பவவகரனரசரதவ - ரவௌபுறகு கவ  கயரறனவெக  

கபறவ வயவ சறயவ அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு (றயற) சவறரற  தவௌடர  

லற வயவ சறகநவைசரகனகவ யசலகவௐபு அகவைசவ - ரவௌபுறகு (றயற) னர அவ்துவகரன 

கவற அகவைசவ - ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறசவ 

லவகுடிவவநவ, புணவரவௗபறவௐபு, டவெகு அதறறயவ்ற வயவ இவது அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ 

தரவ, தரவ வசககவ வயவ பவலிவ ச அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு அவௐதுவ யலீவ  

இகபஞவ அலுவகவ, கயவ்றவோட பகரகவ்துவ வயவ தவகு அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு சரகன வ்ரவெக 

வசற எயகவௐதரடு, வலிவெகவ வயவ அசகய தரறகவஅகவைசவ - ரவௌபுறகு  வணர கவசவ 

தரகனவ்தரடவபுகவ, டிஜறவோடவ உவோகவோடகவௐபு சறகவ வயவ தபறரவோடுவ் தரறவரவவௐபு அகவைசவ - ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது  

சபக னவபுரற வயவ ஆவதவெ ககவ்தரறவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு ர கவக 

ரகர சகதகவ, உவளூரவோசற வயவ றகபரவோடுவ்துகந அகவைசவ - நாண்புநிகு பசர் முஸ்தா  

அதறறயவ்ற உதர பகநகவ வயவ சவவச வவ்க அகவைசவ - ரவௌபுறகு லிவெ சறவெ 

லுரர அதறறயவ்ற, ணசலரசறகவ வயவ தறவச அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு பீவவோ ரவவ சவ் ததரவவசகர 

தரறவ வயவ தரறவசவேக உநவுகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு வீவற சவீ 

 
 [வவரவ அகவைசயவெகுவ குநறவ்தரதுவெகவௐதடர றடவேககபயுவ தறககபயுவ றகவெகபவேககபயுவ றறவைசவோட பகநறனரண 

றயணவேககபயுவ சணரறதற ரவ ததரயவௐவதவயவபரவ.] 
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இரஜரவேக அகவைசவகவ 

வசற எயகவௐதரடு வயவ  வலிவெக  இரஜரவேக அகவைசவ -  ரவௌபுறகு .வை.வ. ததபவ 

இகபஞவ அலுவகவ, கயவ்றவோட பகரகவ்துவ வயவ தவகு அதறறயவ்ற இரஜரவேக அகவைசவ  - ரவௌபுறகு தறவசண கவக 

றவொஞரண, தரறவதவோத, ஆரவவைசற, றநவகவ அதறறயவ்ற, தரறவ தறவசற வயவ கவௌடி புரறககவ இரஜரவேக அகவைசவ - 

ரவௌபுறகு  னவவ தசதணறவ்ண 

கவ் றவோடறடவ வயவ லவ வேகவ இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு னவெகல ஜவண 

கவற இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ  

லவவௐதரசண, லவ பவேகவ  வயவ அணவவ் பகரகவ்து இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு தரலி வேவக தவௌடர   

கடவதநரறவ, லக பபன அதறறயவ்ற வயவ கறரறவௐ ததரயபரர அலுவகவ இரஜரவேக அகவைசவ - நாண்புநிகு திலிப் 

தஆவைசற  

வசற தகரவகககவ வயவ ததரயபரர அலுவகவ  இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு றவரவ ததவர  

தரதுகரவௐபு இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு யவ றஜவண 

தடுவொசரகனகவ வயவ வீற அதறறயவ்ற இரஜரவேக  அகவைசவ  - ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ  

உவகவற வயவ கனரசர அலுவகவ இரஜரவேக  அகவைசவ - ரவௌபுறகு தரயரவ னரவ கறவய  

ததயவவரவோடவெ ககவ்தரறவ இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு .டி. சவதறக தறவரச  

சவவச வவ்க இரஜரவேக  அகவைசவ - ரவௌபுறகு சுஜல வசணசறவேக  

தபறரவோடலுவகவ இரஜரவேக  அகவைசவ - ரவௌபுறகு சவ வசணரரவெக    

கவ்தரறவ இரஜரவேக  அகவைசவ - ரவௌபுறகு சவ அலுறயரவ  

றற இரஜரவேக அகவைசவ -  ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண  

ரகர சகதகவ, உவளூரவோசற வயவ றகபரவோடுவ்துகந இரஜரவேக அகவைசவ -  ரவௌபுறகு (றயற) வரற றவஜறவெகற 

வசற தகரவகககவ வயவ ததரயபரர அலுவகவ இரஜரவேக அகவைசவ— ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர 

றவலு வயவ புதுவௐதறவெகவ்வெக சவெற இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததவர 

கரலி அதறறயவ்ற இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு வீகுர றசரரவெக 

சுவயனரவ்துகந அதறறயவ்ற வயவ கறநறவ  அலுவகவ இரஜரவேக அகவைசவ  - ரவௌபுறகு வொஜறவ் அலுறயரவ 

உவரவோடலுவகவ இரஜரவேக அகவைசவ  -  ரவௌபுறகு வஜ.சல. அனவ்துன 

 

 

தறற அகவைசவகவ 

சபக னவபுரற வயவ ஆவதவெ ககவ்தரறவ  தறற அகவைசவ  -  ரவௌபுறகு பவ்து சறலிவேகவ 

கடவதநரறவ, லக பபன அதறறயவ்ற வயவ கறரறவௐ ததரயபரர அலுவகவ தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு அநீர் அலி சிஹாப்தீன்  

றற வயவ தகுசண ஊடக தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு னசவ அனகறவண  

வீடகவௐபு வயவ றவரவ்துகந தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக 

உவபக அலுவகவ வயவ டவவ அதறறயவ்றவௐ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு வோவோ குவசக 

சுகரரவ, வதரசக வயவ சுவச யவ்து தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ 

துகநபகவேகவ வயவ கவௐதவயகந அலுவகவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு றரவ பவ்துதயவோடிகவக 

கரற வயவ தரரளுவந யசலகவௐபு தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு துவணவ  கவேகவ 

ததவவநரலி பவேகவ அதறறயவ்ற தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) அவணரர கவக 

சபக லுவூவோடவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு வொஜவ ரரவெக  

வதரவெகுவ்து வயவ சறறவ றரணவை  வசககவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு அவசரவெ அவதசறவேக 

அச தரறவ பவசற வயவ கவௌடி க அதறறயவ்ற தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 

றவொஞரண, தரறவதவோத, ஆரவவைசற, றநவகவ அதறறயவ்ற, தரறவ தறவசற வயவ கவௌடி புரறககவ   தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு 

கயரவ்ண தறரண 

லற வயவ சறகநவைசரகனகவ யசலகவௐபு தறற அகவைசவ  - ரவௌபுறகு வை.ஆவ. சரல துவவ 

லுரர அதறறயவ்ற, ணசலரசறகவ வயவ தறவச அதறறயவ்ற தறற  அகவைசவ - நாண்புநிகு ாலித சதவபப்சருந 

தரகனவ்தரடவபுகவ, டிஜறவோடவ உவோகவோடகவௐபு சறகவ வயவ தபறரவோடுவ் தரறவரவவௐபு தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு த 

ரரவெகர  

வசற எயகவௐதரடு, வலிவெகவ வயவ அச கய தரறகவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு தசறவோ அலி மரயறவ தௌனரணர  

சுவநரடவ தறற அகவைசவ -  ரவௌபுறகு அஜறவ் ரவணவௐததய 

அச றயரக பகரகவ்து வயவ சவோடபவ எளவேகுவ தவநற தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு ளீன் ண்டாப ஜனநஹ 

லவ குடிவவநவ, புணவரவௗபறவௐபு வயவ டவெகு அதறறயவ்றவௐ தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு கே. கரவ வரவ 

கவ்தரறவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு அவேகஜவ ரரவ 

ககவ்தரறவ வயவ ரறத அலுவகவ தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு புத்திே த்திபண 
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றசரபவ குரவ 

ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு யலிவேகவ சறவ்ரவவ்வ, ரவௌபுறகு தசயரவ வசசறவேக, ரவௌபுறகு கணக 

வயவ், ரவௌபுறகு வலு குரவ, ரவௌபுறகு பஜறபுவ யளரவ, ரவௌபுறகு வ றசரரவெக, ரவௌபுறகு வயசரவ 

றரணவக, ரவௌபுறகு றவஜதரன தயவோடிஆவைசற 

 

தரரளுவநவெ குளவெகவ 

தரறவுவெகுள 

ரவௌபுறகு கய ஜசூரற (றசரபவ),ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு யறவ 

சசறவேய, ரவௌபுறகு நறமரவோ தறயுலவ, ரவௌபுறகு தரவோடபற சவதறக வெக, ரவௌபுறகு வணர கவசவ, 

ரவௌபுறகு றவணவ குவண, ரவௌபுறகு டவெபவ வரணவர, ரவௌபுறகு றஜற வயவ், ரவௌபுறகு ரக. வசர. 

வசணரறரஜர, ரவௌபுறகு யலிவேகவ சறவ்ரவவ்வ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம 

 
 

தரரளுவந அலுவகவ தவநற குள 
ரவௌபுறகு கய ஜசூரற (றசரபவ) , ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ,  ரவௌபுறகு வஜ.வ. ஆணவ குரசறநற, ரவௌபுறகு தசவவ 

அகடவெகனரவ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு ரஜவரவ சவதவவ, ரவௌபுறகு கவ 

கயரறனவெக, ரவௌபுறகு அத றசரரவெக, ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபதக, 

ரவௌபுறகு யறவ சசறவேய, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) ரஜற வசணரவ்ண, ரவௌபுறகு நறமரவோ தறயுலவ, 

ரவௌபுறகு தரவோடபற சவதறக வெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு வணர கவசவ, 

ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததவர, ரவௌபுறகு றவணவ குவண, ரவௌபுறகு டவெபவ வரணவர, ரவௌபுறகு ற 

கயரரவெக, ரவௌபுறகு றஜற வயவ், ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ 

 

றகனறவ கவோடகபகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு கய ஜசூரற (றசரபவ) ,  ரவௌபுறகு வஜ.வ. ஆணவ குரசறநற, ரவௌபுறகு தசவவ அகடவெகனரவ, 

ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததவர, ரவௌபுறகு றஜற வயவ், ரவௌபுறகு சவற வீவெதகரடி, ரவௌபுறகு வஜ.வ. ஆணவ 

குரசறநற, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஜவதற றவெவ்ண 

 

சகதவெ குள 

ரவௌபுறகு கய ஜசூரற (றசரபவ), ரவௌபுறகு  யறவ அவீ, ரவௌபுறகு தணற றகவதவ, ரவௌபுறகு வொசறவ் 

அலுறயரவ, ரவௌபுறகு டவெபவ வரணவர, ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு வக.வக. தறரம, ரவௌபுறகு 

சலணறவ்வதற வரவகவவ, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு கவொசண றவஜவசக 

 

எளவெகறவ வயவ சறநவௐபுரறககவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு றனவெ ரதண, ரவௌபுறகு ஆவ.வ. வொஜறவ்  வ்து தவௌடர, ரவௌபுறகு கவ  கயரறனவெக, ரவௌபுறகு  வணர 

கவசவ, ரவௌபுறகு கதசவ பவதர, ரவௌபுறகு  .டி. சுசறவ தறவஜவ, ரவௌபுறகு டவெபவ வரணவர, ரவௌபுறகு அத 

றமரரவெக, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு (றயற) சரவற வவகவரசர, 

 

அசரவேகவெ கவெகுகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு னசவ அனகறவண (றசரபவ), ரவௌபுறகு யறவ சசறவேய, ரவௌபுறகு பீ.யரறசவ, ரவௌபுறகு கதசவ 

பவதர, ரவௌபுறகு தரலி வேவக தவௌடர, ரவௌபுறகு றவரவ ததவர, ரவௌபுறகு சுஜல வசணசறவேக, ரவௌபுறகு 

இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு தசறவோ அலி மரயறவ தௌனரணர,  ரவௌபுறகு வ.தற. றசரரவெக, ரவௌபுறகு 

(கனரறற) தவதுன குவண,  ரவௌபுறகு றஜற வயவ், ரவௌபுறகு ரசுவ ரரவெகர, ரவௌபுறகு றயரவ 

கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற வரவகவவ, ரவௌபுறகு 

சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு சவற கவக, ரவௌபுறகு உ தறதரவ் கவவதறன, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ 

ஜறவம, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) கறவ வயரவ ஜவண, ரவௌபுறகு இ. சரவவ றவனரவ, 

ரவௌபுறகு (றயற) யறயறகர தறவவைசவற, ரவௌபுறகு தவதுன னரவ தவௌடரரறதகரட, ரவௌபுறகு ச. றரவவறவ 

 

அசரவேக ததரயவௐபுபவசறகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற (றசரபவ), ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ, ரவௌபுறகு  வீவற சவீ, ரவௌபுறகு னவவ 

தசதணறவ்ண, ரவௌபுறகு சுஜல வசணசறவேக, ரவௌபுறகு சவ அலுறயர, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர, 

ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததவர, ரவௌபுறகு னசவ அனகறவண, ரவௌபுறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு அவசரவெ 

அவதசறவேக, ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு சவறசறநற கஜல, 

ரவௌபுறகு யறவரணவ அலுவ்கவக, ரவௌபுறகு ரசறநற ஜவசக, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு ரக. 

வசர. வசணரறரஜர, ரவௌபுறகு அவௐதுவனர யயவௐ, ரவௌபுறகு ஜவ சவீ, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு 

வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு தயவெடவ அவௐபுயரற, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு 

யவண ரஜகயர, ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வவசவ 



(xxxiv) 

 

அசரவேக றற தவநற குள 

ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ (றசரபவ), ரவௌபுறகு னசவ அனகறவண, ரவௌபுறகு டவெபவ வரணவர, ரவௌபுறகு 

(கனரறற) தவதுன குவண, ரவௌபுறகு சுசவ புவொசறறனவ, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு ரக. வசர.  

வசணரறரஜர, ரவௌபுறகு னவவ ஆணவ றவஜரவண, ரவௌபுறகு (.) அவ்துலிவ ண வவ, ரவௌபுறகு 

(கவ்ற கனரறற) வவ தற, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு தசயரவ வசசறவேக, ரவௌபுறகு அஜறவ் 

ரவணவௐததய, ரவௌபுறகு றவரகணவ றனகரஜர, ரவௌபுறகு வ றசரரவெக, ரவௌபுறகு (வதரசறரறவ) ஆசு 

ரசறவேக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற)(றயற) துவர றவஜரவண, ரவௌபுறகு றவஜதரன தயவோடிஆவைசற 
 

ததரதுதவெ குள 

ரவௌபுறகு சுஜல வசணசறவேக (றசரபவ), ரவௌபுறகு ஜற அவதவண, ரவௌபுறகு டவெபவ வரணவர, ரவௌபுறகு 

சரலிவ றசரரவெக, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அவதவண, ரவௌபுறகு சுசவ புவொசறறனவ, ரவௌபுறகு றயரவ 

கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு வொசறவ் அலுறயரவ, ரவௌபுறகு அத சறவோணற ஜவ்ண, ரவௌபுறகு 

னவவ ஆணவ றவஜரவண, ரவௌபுறகு  க. துகதவோசறவேகவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) வவ தற, 

ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு கணக வயவ், ரவௌபுறகு றவரகணவ றனகரஜர, ரவௌபுறகு 

பயவது இவௐரயறவ பயவது வசூவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற)(றயற) துவர றவஜரவண, ரவௌபுறகு 

சறவ றவஜசறநற, ரவௌபுறகு (றயற) சரவற வவகவரசர, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சற. சறவரகவ 
 

உவ தறகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு கய ஜசூரற (றசரபவ), ரவௌபுறகு வஜரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌபுறகு 

(கனரறற) சவ் அபதக, ரவௌபுறகு நவுவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு (கனரறற) றஜரம 

ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு வணர கவசவ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு றவணவ குவண, ரவௌபுறகு 

றஜற வயவ், ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு ரக. வசர. வசணரறரஜர, ரவௌபுறகு யலிவேகவ 

சறவ்ரவவ்வ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ. 

 

துகநசரவ வவதரவகவெ குளவெகவ 
 

 ததரயபரர அதறறயவ்ற தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள 

ரவௌபுறகு னவவ தசதணறவ்ண (றசரபரோ்), ரவௌபுறகு அவசரவெ அவதசறவேக, ரவௌபுறகு  கயரவ்ண தறரண, 

ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு றவ னரவசர, ரவௌபுறகு அயவறவெக தவணரவது, ரவௌபுறகு (கனரறற) தவதுன 

குவண, ரவௌபுறகு ரசுவ ரரவெகர, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு வக.வக. தறரச, 

ரவௌபுறகு வக. துகதவோசறவேகவ, ரவௌபுறகு புவ்றக தவ்ற, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு வ.. 

சுவறவ, ரவௌபுறகு வ றசரரவெக, ரவௌபுறகு வ.வ. ரறவெகரவ, ரவௌபுறகு யவண ரஜகயர,  ரவௌபுறகு 

(றயற) சரவற வவகவரஜர. 
 

சவவச தரடவபுகவ தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள 

ரவௌபுறகு வொசறவ் அலுறயரவ (றசரபவ), ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு துவணவ கவகவ, ரவௌபுறகு 

அஜறவ் பீ. ததவர, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு அதர ஜவ்ண, 

ரவௌபுறகு றவணவ குவண, ரவௌபுறகு வ.வ. சவறவசண, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு சறசவெற 

ஆணவறவ, ரவௌபுறகு னவவ ஆணவ றவஜரவண, ரவௌபுறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு ரனவெக தறசரவ் 

தகரதனரவவண, ரவௌபுறகு லிவ் ஜறனக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) கறவ வயரவ ஜவண, ரவௌபுறகு 

வ றசரரவெக, ரவௌபுறகு வ.வ. ரறவெகரவ, ரவௌபுறகு தறசவண துவேக, ரவௌபுறகு சறவ றவஜசறநற. 
 

லுரர அதறறயவ்ற வயவ சுவநரடவ வயவ இவகக பவேகவ தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள 

ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்றரவற வணறஆவைசற (றசரபவ), ரவௌபுறகு னவெகற ஜவண, ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததவர, 
ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) அவணரர கவக, ரவௌபுறகு டவெபவ வரணவர, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர 
அவதவண, ரவௌபுறகு றவ வீவேச, ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு அவௐதுவனரவ வயவௐ, ரவௌபுறகு 

அத சறவோணற ஜவ்ண, ரவௌபுறகு தயவெவ அவௐபுயரற, ரவௌபுறகு சறசற குர அவதவசக, ரவௌபுறகு அறவவ் குரவ, 
ரவௌபுறகு கவீவறவ வகரடீவவ, ரவௌபுறகு உ தறதரவ் கவவதறன, ரவௌபுறகு  இ. சரவவ றவனரவ, 
ரவௌபுறகு சறவ றவஜசறநற, ரவௌபுறகு சவறவ் சசறவேக.  

 

ததவௌகவ வயவ தரவறகன தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள 

ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) துசறர றவஜரவண (றசரபவ), ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு 

(றயற) வரற றவஜறவெகற, ரவௌபுறகு வோவோ குவசக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற)(றயற) அவணரர 

கவக, ரவௌபுறகு வொசவ ரரவெக, ரவௌபுறகு தசறவோ அலி சரயறவ தபனரணர, ரவௌபுறகு சுவர ஜல. ஜவசண, 

ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்றரவற வணறஆவைசற, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) சுவறணற 

தவணரவதுபுவவப, ரவௌபுறகு சறநறதரன கனவ், ரவௌபுறகு டிவவ சுவவ, ரவௌபுறகு வக. துகதவோசறவேகவ, 

ரவௌபுறகு தரசரவ சறவேக, ரவௌபுறகு (றயற) யறயறகர தறவவைசவற, ரவௌபுறகு தவதுன னரவ தவௌடரரறதகரட, 

ரவௌபுறகு தறசவண வீ, ரவௌபுறகு (றயற) வரயறற குரரற றவஜவ்ண, ரவௌபுறகு (றயற) சரவற 

வவகவரஜர. 



(xxxv) 

 

கவற வயவ ணறப அதறறயவ்ற தவநற துகநசரவ வவதரவகவெகுள 

ரவௌபுறகு டிவவ சுவவ (றசரபவ), ரவௌபுறகு னசவ அனகறவண, ரவௌபுறகு கரறணற தனரவெகுவக, ரவௌபுறகு 

றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு சறநறணரவ டி தவ, ரவௌபுறகு க. துகதவோசறவேகவ, ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற 

வரவகவவ, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு வலு குரவ, ரவௌபுறகு சறசற ஜவெதகரடி, ரவௌபுறகு (கவ்ற 

கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு சுஜறவ் சவேஜ ததவர, ரவௌபுறகு பயவது இவௐரயறவ பயவது வசூவ, 

ரவௌபுறகு (வதரசறரறவ) ஆசு ரசறவேக, ரவௌபுறகு பஜறபுவ யளரவ, ரவௌபுறகு அவேகஜவ இரரவ, ரவௌபுறகு 

(றயற) வரயறணற குரரற றவஜவ்ண, ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வவசவ, ரவௌபுறகு சவ்து சவலத வசணரவ்ண, 

ரவௌபுறகு றவஜதரன தயவோடிஆவைசற. 
 

வசற தரதுகரவௐபு தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள 

ரவௌபுறகு லிவ் ஜறனக (றசரபவ), ரவௌபுறகு தரலி தவௐததய, ரவௌபுறகு சவ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு டவெபவ 

வரணவர, ரவௌபுறகு றஜற வயவ், ரவௌபுறகு சவறசறநற கஜல, ரவௌபுறகு வ.வ. தௌபீவெ, ரவௌபுறகு 

யலிவேகவ சறவ்ரவவ்வ, ரவௌபுறகு .. றவஜதுவேக, ரவௌபுறகு புவ்றக தவ்ற, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) 

வவ தற, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு தசயரவ வசசறவேக, ரவௌபுறகு சவற கவக, ரவௌபுறகு 

(கவ்ற கனரறற) கறவ வயரவ ஜவண, ரவௌபுறகு வ றசரரவெக, ரவௌபுறகு தவதுன னரவ 

தவௌடரரறதகரட, ரவௌபுறகு பயவது இவௐரயறவ பயவது வசூவ, ரவௌபுறகு (வதரசறரறவ) ஆசு ரசறவேக, 

ரவௌபுறகு ச. றரவவறவ  

 

சுகரரவ வயவ ணற வசனவ, சபக லுவூவோடவ தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள 
ரவௌபுறகு (றயற) சுவர ஜல. ஜவசண, ரவௌபுறகு அதர ஜவ்ண, ரவௌபுறகு வஜ.சல. அனவ்துன, ரவௌபுறகு 

தறவனரவ ஜவசக, ரவௌபுறகு துலிவௐ றவஜவசக, ரவௌபுறகு வொசறவ் அலுறயரவ, ரவௌபுறகு சறநறணரவ டி தவ, 

ரவௌபுறகு .. றவஜதுவேக, (ரவௌபுறகு) (கவ்ற கனரறற) வவ தற), ரவௌபுறகு றஜற வதயதகரட, ரவௌபுறகு 

ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு அஜறவ் ரவணவௐததய, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு 

றவரகணவ றனகரஜர, ரவௌபுறகு இ. சரவவ றவனரவ, ரவௌபுறகு இவரவ வயவௐ, ரவௌபுறகு இரவெ 

யளரவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) துவர றவஜரவண, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சற. 

சறவரகவ.   

 

வதரவெகுவ்து வயவ தரகனவ்தரடவபு தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள  

ரவௌபுறகு சவ ரஜதக்ஷ (றசரபவ), ரவௌபுறகு னமவ அனகறவண, ரவௌபுறகு வோவோ குவசக, ரவௌபுறகு வஜ.சல. 

அனவ்துன, ரவௌபுறகு லிவ தவௌடர ஜய, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு ரரரவ் 

தவரவெக, ரவௌபுறகு ரக வசர. வசணரறரசர, ரவௌபுறகு யலிவேகவ சறவ்ரவவ்வ, ரவௌபுறகு அத சறவோணற 

ஜவ்ண, ரவௌபுறகு னவவ ஆணவ றவஜரவண, ரவௌபுறகு கணக வயவ், ரவௌபுறகு அ. அறவவ் குரவ, 

ரவௌபுறகு ஆணவ அலுவ்கவக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு இ. சரவவ 

றவனரவ, ரவௌபுறகு பயவது இவௐரயறவ பயவது வசூவ, ரவௌபுறகு இரவெ யளரவ, ரவௌபுறகு 

ஞரணபவ்து வவசவ. 
 

கவ்தரறவ வயவ கரற தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள  

ரவௌபுறகு றஜற வயவ் (றசரபவ), ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ, ரவௌபுறகு றரவ பவ்துதயவோடிகவக, ரவௌபுறகு 

துவணவ  கவேகவ, ரவௌபுறகு அவசரவெ அவதசறவேக, ரவௌபுறகு வஜ.சல. அனவ்துன, ரவௌபுறகு வக. கரவ வரவ, 

ரவௌபுறகு வஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு சுசவ புவொசறறனவ, ரவௌபுறகு துலீவௐ றவஜவசக, ரவௌபுறகு சறசவெற 

ஆணவவ,  ரவௌபுறகு (.) அவ்துலிவ ண வவ, ரவௌபுறகு ஜரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, 

ரவௌபுறகு ஆணவ அலுவ்கவக, ரவௌபுறகு அவசரவெக தறரறவ, ரவௌபுறகு கவீவறவ வகரடீவவ,  ரவௌபுறகு 

வயசரவ றரணவக. 
 

சவோட றகரவ (ஊலுவெதகறரண) வயவ ஊடகவ்துகந தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள  

ரவௌபுறகு அஜறவ் ரவணவௐததய (றசரபவ), ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததவர, ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு 

கயரவ்ண தறரண, ரவௌபுறகு தரலி தவௐததய, ரவௌபுறகு றஜற வயவ், ரவௌபுறகு டனவ அகவௐததய, 

ரவௌபுறகு றவ னரவசர, ரவௌபுறகு யலிவேகவ சறவ்ரவவ்வ, ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக, ரவௌபுறகு தரயரவ 

தறரறவண  சறவர, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) கறவ வயரவ ஜவண, 

ரவௌபுறகு றவரகணவ றனகரஜர, ரவௌபுறகு அவேகஜவ இரரவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஜவதற றவெவ்ண, 

ரவௌபுறகு வயசரவ றரணவக, ரவௌபுறகு ச. றரவவறவ, ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வவசவ,  ரவௌபுறகு 

றவஜதரன தயவோடிஆவைசற. 

 

இகபஞவ, றகபரவோடுவ்துகந, ககன வயவ புரறககவ தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள  

ரவௌபுறகு சல.தற. வ்ரவெக (றசரபவ), ரவௌபுறகு னவவ தசதணறவ்ண, ரவௌபுறகு அலவ அலி சறயரவௐலவ, ரவௌபுறகு 

இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு றரவ பவ்துதயவோடிகவக, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு 

வக.வக.தறரம, ரவௌபுறகு .. றவஜதுவேக, ரவௌபுறகு (.) அவ்துலிவ ண வவ, ரவௌபுறகு ரல. வஜறவ்  

தசரவசர, ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற வரவகவவ, ரவௌபுறகு தனரயரவ வ்வ்வ, ரவௌபுறகு அ. அறவவ் குரவ, 

ரவௌபுறகு அவசரவெக தறரறவ, ரவௌபுறகு (றயற) யறயறகர தறவவைசவற, ரவௌபுறகு வ.வ. ரறவெகரவ, 

ரவௌபுறகு பஜறபுவ யளரவ, ரவௌபுறகு யவண ரஜகயர, ரவௌபுறகு ச. றரவவறவ.   



(xxxvi) 

 

றரதரவ வயவ றக அலுவகவ தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள  

ரவௌபுறகு தசறவோ அலி மரயறவ தௌனரணர (றசரபவ), ரவௌபுறகு (றயற) வரற றவஜறவெகற, ரவௌபுறகு 

றரவ பவ்துதயவோடிகவக, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. சரல துவவ, ரவௌபுறகு சுணறவ 

யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு னவவ சவ ததவர, ரவௌபுறகு வ.சல. பவ்துகுர, ரவௌபுறகு அயவறவெக 

தவணரவது, ரவௌபுறகு வக.வக.தறரம, ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற வரவகவவ, ரவௌபுறகு ஆணவ அலுவ்கவக, 

ரவௌபுறகு அவசரவெக தறரறவ, ரவௌபுறகு ரனவெக தறசரவ் தகரதனரவவண, ரவௌபுறகு தறவ றசரவ  சறவர, 

ரவௌபுறகு இரவெ யளரவ, ரவௌபுறகு யவண ரஜகயர, ரவௌபுறகு சறவ றவஜசறநற, ரவௌபுறகு வயசரவ 

றரணவக, ரவௌபுறகு இவறக அதயவ் வயவ். 

 

லு சவெற தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள  

ரவௌபுறகு சவற கவக (றசரபவ), ரவௌபுறகு னவவ தசதணறவ்ண, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண,  ரவௌபுறகு 

(கனரறற) யவ  சறவர, ரவௌபுறகு வீகுர றசரரவெக, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. சரல துவவ, ரவௌபுறகு அஜறவ் 

ரவணவௐததய, ரவௌபுறகு லிவ தவௌடர ஜய, ரவௌபுறகு சரலிவ றசரரவெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) தவதுன 

குவண, ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன, ரவௌபுறகு குர தவக, ரவௌபுறகு வரயறவ் அவதகுவண, 

ரவௌபுறகு வ.வ. தௌபீவெ, ரவௌபுறகு றவ னரவசர, ரவௌபுறகு (.) அவ்துலிவ ண வவ, ரவௌபுறகு 

ரனவெக தறசரவ் தகரதனரவவண, ரவௌபுறகு இவரவ வயவௐ, ரவௌபுறகு (வதரசறரறவ) ஆசு ரசறவேக, ரவௌபுறகு 

(கவ்ற கனரறற) சற. சறவரகவ.   

 

உவதவ்றகளுவ வசககளுவ தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள  

ரவௌபுறகு லிவ தவௌடர ஜய (றசரபவ), ரவௌபுறகு சுசவ புவொசறறனவ, ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ, ரவௌபுறகு 

னவவ சவ ததவர, ரவௌபுறகு துவணவ கவகவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) அவணரர கவக, 

ரவௌபுறகு வை.ஆவ. சரல துவவ, ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண, ரவௌபுறகு அவௐதுவனர யயவௐ, ரவௌபுறகு 

சறநறணரவ டி தவ, ரவௌபுறகு ஜவ சவீ, ரவௌபுறகு ஆவ.வ. தவ் உ சரவ குவசக, ரவௌபுறகு துர 

இவதுணறவ அவசண, ரவௌபுறகு கவீவறவ வகரடீவவ, ரவௌபுறகு சுஜறவ் சவேஜ ததவர, ரவௌபுறகு வ. 

தறவவ்ண, ரவௌபுறகு ரவெக தரனசூரற, ரவௌபுறகு சவறவ் சசறவேக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சற. சறவரகவ, 

ரவௌபுறகு சவ்து சவலத வசணரவ்ண. 

 

உவபக றயரகவ வயவ அச பகரகவ்துவ தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள  

ரவௌபுறகு கரறணற தனரவெகுவக (றசரபவ), ரவௌபுறகு அலவ அலி சறயரவௐலவ, ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக, 

ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ, ரவௌபுறகு அவசரவெ அவதசறவேக, ரவௌபுறகு சவறசறநற கஜல, ரவௌபுறகு னவெகற ஜவண, 

ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு ரக வசர. வசணரறரசர, ரவௌபுறகு அத சறவோணற ஜவ்ண, ரவௌபுறகு 

வதக றரணகவக, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு தயவெடவ அவௐபுயரற, ரவௌபுறகு சறசற குர அவதவசக, 

ரவௌபுறகு துர இவதுணறவ அவசண, ரவௌபுறகு வலு குரவ, ரவௌபுறகு லிவ் ஜறனக, ரவௌபுறகு வக. கரவ 

வரவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஜவதற றவெவ்ண, ரவௌபுறகு (றயற) சரவற வவகவரசர. 

 

வலிவெகவ வயவ டவெககயுவ கறவெககயுவ லபவெ கவோடிதளவௐபுவ தவநற துகநசரவ வவதரவகவெ குள  

ரவௌபுறகு ரக வசர. வசணரறரசர (றசரபவ), ரவௌபுறகு சுசவ புவொசறறனவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர, 

ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு கயரவ்ண தறரண, ரவௌபுறகு டவெபவ வரணவர, ரவௌபுறகு 

தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு வ.வ. தௌபீவெ, ரவௌபுறகு றனவீ றசரரவெக, ரவௌபுறகு அவௐதுவனர வயவௐ, 

ரவௌபுறகு சறசவெற ஆணவவ, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு இவரவ வயவௐ, ரவௌபுறகு பஜறபுவ 

யளரவ, ரவௌபுறகு அவேகஜவ இரரவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஜவதற றவெவ்ண, ரவௌபுறகு (கவ்ற 

கனரறற) (றயற) துவர றவஜரவண, ரவௌபுறகு கவொசண றவஜவசக.  
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றவசட குளவெகவ 
 

 தபறரடுகபறலுவப இனவேககவகளுவெகு றவயவ வவவகபறவ ரவெகபறவௐதவகு ரவவௐதபறவ்வ வயவ 

அவநறவ இகடவவறகபரண றடவேககப ஆரவவது அநறவெககறடுவகரண தரறகுள 
 

ரவௌபுறகு (றயற) னர அதுவகரன (றசரபவ), ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர, ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ, 

ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு வஜ.சல. அனவ்துன, ரவௌபுறகு .டீ. சுசறவ தறவஜவ, ரவௌபுறகு 

டவெபவ வரணவர, ரவௌபுறகு கரறணற தனரவெகுவக, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அவதவண, ரவௌபுறகு டினரவ 

ததவர, ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) சுவறணற தவணரவதுபுவவப,  

ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, 

ரவௌபுறகு அ. அறவவ் குரவ, ரவௌபுறகு ரனவெக தறசரவ் தகரதனரவவண, ரவௌபுறகு சவற கவக, ரவௌபுறகு 

பஜறபுவ யளரவ, ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வவசவ. 
 

 

லடிவ்து றகனவெகவெகூடி அதறறயவ்றவெகரண வெகற ரடுகவ 2030 றகவௗவைசற றவ லரண தரறகுள 

ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன (றசரபவ), ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற ததவர, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ, 

ரவௌபுறகு றவரவ ததவர, ரவௌபுறகு யவ றவஜவண, ரவௌபுறகு புவ்றக தவ்ற, ரவௌபுறகு (றயற) 

சுவர ஜல. ஜவசண, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு அதர ஜவ்ண, ரவௌபுறகு அவௐதுவனர வயவௐ, 

ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) வவ தற, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) பறவ ஜறவம, 

ரவௌபுறகு (றயற) வரயறணற குரரற றவஜவ்ண, ரவௌபுறகு ச. றரவவறவ. 

 

 

தறவசறவ ரவோடிவ உவப இனவேககவ்  தூகவ்றவ அலுனகவ வயவ வெகற அதரறவெகர, றயூவரவவெகறலுவப 

வெகற ரடுகபறவ இனவேககவெகரண றவவௐ தறறறறறவ அலுனகவ வதவகநவெ தகரவணவு 

தசவவகரக இனவேகக வ்ற வேகறவெகு வதவோட தசனவுககப எவதரய பரகவ தரடவதறவ 

ணறவ்ணறரக ஆரவவது அநறவெகக சவவௐதறவௐதவகரண தரறகுள  

ரவௌபுறகு வஜ.வ.ஆணவ குரசறநற (றசரபவ), ரவௌபுறகு னவவ தசதணறவ்ண, ரவௌபுறகு லிவ தவௌடர ஜய, 
ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்ரவற வணறஆவைசற, ரவௌபுறகு டவெபவ வரணவர, ரவௌபுறகு (கனரறற) தவதுன 

குவண, ரவௌபுறகு யறவரணவ அலுவ்கவக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, 

ரவௌபுறகு அத சறவோணற ஜவ்ண, ரவௌபுறகு னவவ ஆணவ றவஜரவண, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, 

ரவௌபுறகு ஈ. சதவ,  ரவௌபுறகு தயவெடவ அவௐபுயரற, ரவௌபுறகு அ. அறவவ் குரவ, ரவௌபுறகு ஆணவ 

அலுவ்கவக, ரவௌபுறகு (வதரசறரறவ) ஆசு ரசறவேக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) துவர றவஜரவண, 

ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வவசவ, ரவௌபுறகு சவறவ் சசறவேக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சற. சறவரகவ. 
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தரரளுவநவ 

சதரரகவ  -  ரவௌபுறகு  கய ஜசூரற  

தறறவை சதரரகயவ குளவெகபறவ றசரபயவ  - ரவௌபுறகு வஜ.வ. ஆணவ குரசறநற 

குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ  - ரவௌபுறகு தசவவ அகடவெகனரவ 
 

தறரண அலுனகவ்வ 

தரரளுவநவை தசனரபவ ரகவ  -   றய. டதறவயு. தற. டி. சரவெக  

தறறவ் கனக அறகரரறயுவ தரரளுவந தறறவை தசனரபவ ரகபவ  - றய. டதறவயு.வ.வ.பீ. இவ்ன 

உறவை தசனரபவ ரகவ  - றயற வக.. வரயல,  றய. வக..ரற.வக. ஜறனக  

 

தரரளுவநவை தசனரபவ ரகவ்றவ அலுனகவ 

தர.தச.ர. இகவௐபுவை தசனரபவ -  றயற சலிணற றவவதகரட 

உறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வ - றயற ரற.வ.வ.பீ. தவணவெவகரவ 

 

உவபகவெ கவெகரவவு அலுனகவ  

உறவௐ தறவௐதரபவ (றயரகவ) -   

தறரண உவ்றவரகவ்வ - றதசவற வ.ஆவ.வ.வை.ஜற. சறரக,  

தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வ - றய. ரற.வக. ஜவண  
 

தகடவெகனவை வசறவ றகவெகபவ 

தகடவெகனவை வசறவ - றய. அணறவ சவசக 

தறறவௐ தகடவெகனவை வசறவ - றய. வவற தவணரவது 

உறவௐ தகடவெகனவை வசறவ – றய. குரவ சவதவ் ஜவ்ண 

றய. .ரற.வ. புவதகுர (தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வ); றய. ஜற.வ.ஜற. தறரறவ, றய. வ.ஆவ.டி.ரற. றனகசறநற (உறவௐ 

தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); றய. .யு. தறவவைசவற (சறவவட உறவௐ தரரளுவந உவ்றவரகவ்வ); றய. ஆவ.வ.வ. 

வேகன (தரகனவதசறவௐ தரறவவ்கண வவதரவகரபவ )  

 

றயரகவ் றகவெகபவ 

தறவௐதரபவ (றயரகவ)  -  றயற வ.ஆவ. ஜவண  

தறறவௐ தறவௐதரபவ (றயரகவ ) -  றய. வ.வ.வக. கவ்றவ்ண  

ரதண அலுனகவ - றயற டி.வ.ஆவ. குவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றயரகவ);  றயற வக...வசணரவ்ண, றய. அணறவ 

வயரசவ (தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); றயற வ.வ. றரணவக, றய. .வ.  சறவர, றய. வக.சற. ததவணரவது,  

றயற யு.வ.தவௌடி, றயற ஜற.வ.டி. றனகவ்ண (தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); றயற டி.ற.ஏ. வீவகரவ, றய. 

வை.யு.பீ. குர, றயற. டி.சற.வ. யதசறவேக, றயற வக..வ.ஆவ.வ. தநரவோநறவகர, றய. டி.ஜற.வ.வ.வ. 

தயறகயனவ, (உறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ);  றயற .வ.டி. குவ்ண (தரரளுவந உவ்றவரகவ்வ)    

உயவௐதறணவ வசககவ அலுனகவ - றய. வக.ஜற. சவ் குர (உறவௐ தறவௐதரபவ - றயரகவ); ஜணரவௐ வ.யு.வ. ரசறவெ 

(தறரண உவ்றவரகவ்வ); றய. பீ.வக.டி.வ.டதறவயு. றவஜகுவண, றய. டதறவயு.பீ.வஜ. புவதகுர தவ்ற (தறறவௐ 

தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); றயற ஆவ.பீ.க.ரற. யறரண (உறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வ); றயற 

டதறவயு.வ.வ.வ. வீசறவேக (தரரளுவந உவ்றவரகவ்வ); றய. வக.வ. சறவர (உறவௐ தரரளுவந உவ்றவரகவ்வ) 

தபறரவோடுவ் தரடவபுகவ வயவ எளவேகுபு அலுனகவ - றய. வ..யு. குரசறவேக (தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வ); 

றயற ஜற.ற. அர சுவற,  றயற ரற.டதறவயு.. ஜவ்ண, றயற தற.டி. ல, றய. வை.வ.டி.ஆவ.தற. ரரவெகர 

(உறவௐ தரரளுவந எளவேகுபு உவ்றவரகவ்வகவ);  றய. யு.ஜற. தவ துறவ (தரரளுவந ஊடக உவ்றவரகவ்வ) 

வதரவெகுவ்து அலுனகவ - றய. டி.டி.யு.வக. பணசறவேய (தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வ); றய. பீ.டி.வ. ததவணரவது (உறவௐ 

தறரண உவ்றவரகவ்வ); றய. வக.வ.ஜற.வக. ஜவண, றய. டதறவயு.ற.ஆவ. றவெகறவ்ண (தரரளுவந 

உவ்றவரகவ்வகவ) 

சறவவட சுயவெதகளவ்ரபவகவ -  றய. வை.தற.சற.வ. றனகவ்ண, றய. ஆவ.பீ. சறவெக ரஜதக்ஷ 

சுயவெதகளவ்ரபவகவ -   றயற வ.. ஜவறணர, தசவற வ.வ. கனரண, றயற பீ.டி.வ.பீ. குரரற 

சறவவட தரறததவவௐதரபவகவ - றயற . யவெறவற, ஜணரவௐ வ.வ. யலீவடீவ, றயற .ஜற.வ. வணற, ஜணரவௐ 

வ.வ. வவ, றய. வ.வ..வக. கயரவ்ண 

தவேகபர பகரகரபவ -   

தறவடுகவ ததரயவௐதரபவ - றய. வை.சற. கனவௐதவ்ற 

சறவவட ஆவௐதடுவ்வ  வவதரவகரபவ  -  றய. டி.பீ.வக. புவ்தறவோடி 



(xl) 

 

யவசரவோ  றகவெகபவ 

யவசரவோ தறவௐதரசறரறவ  -  தசவற  டி.வஜ.ற. அசறவேய  

யவசரவோ தறறவௐ தறவௐதரசறரறவகவ - றயற  சற.வ. தனரவெகுதகரடிகர  சறவர, ஜணரவௐ . பயவவ் வதற 

யவசரவோ உறவௐ தறவௐதரசறரறவகவ -  றயற ஆவ.வ.வ. குரசறநற,  றயற வ.வக.வ.டதறவயு. சவசக,  றய. ரற. 

ஆவ.வ. அவணரவ்ண, றயற ஆவ.டி.பீ. சுஜலணற,  றயற  டி.தற..வ.வ. வீசறவேய, றயற வக.ஜற.வ.பீ. ததவ, றயற  

வக.வை. லனற, றயற வக.பீ.வ. ததவர, றயற வக..வஜ.வ. ததவர, றயற வக.டி.வ.குனவ்ண அளுவ்கவக.  

சறவவட யவசரவோ அநறவெககரபவகவ -  றயற வை.டி.வ.வ. பீரறவ, றயற பீ.டி. குற, றயற ஜற.வ. ரரவெகர, 

தசவற கலரணற வசூரற, றயற பீ.ற.ரற.ற. கவக அயரது, றய. வ.வ.ஆவ.தற. தவோடலி, றயற டதறவயு..டி.பீ. 

றவஜதகரவௌடர, தசவற வை.ஜற. பூஜறகர, ஜணரவௐ வ.வ.வ. லிவணரவ, றய. வௐ.ஜற. னக்ஷற, தசவற வ.வ.. குபறணற, 

றயற வ.வை..வ. சறவர, 

யவசரவோ அநறவெககரபவகவ - றயற பீ.வ.ஜற.பீ. தறரறவேகறகர, றயற வ..வ. றவர, றயற ஈ.வை. டதறவயு. இவேகறகர, 

றயற ரற.ரற. குரரவெக, றயற வை.ஆவ.பீ. சரவணற, தசவற சற.ஆவ. கயரவ்ண, றய. வ..ரற.டி. றவனகவதவண, றய. 

வை.ஜற. வொசுன, றயற டி.ஆவ.டி. தயவோடிவக, தசவற வ.வ.சற.வக. ரசறவேக, றயற வ.பீ. றவரற சஜலணற, றயற 

வக.பீ. தவ்ர, றயற ரற.யு. வீவசக, தசவற ஜற.. யறயற புவசர, றய. வ. வகலவவ, றயற வ. புவதகுர, றயற 

ரற.வ. சசறவேக, றயற ஜற.வ. வ்ணசலலி, றய. வக.வ.டி. னவேகர, றயற வை.ஆவ.யு.வ. றவவைசணர, றயற ஈ.ற.ரற.ஆவ. 

றரறசறவேக, றயற இவதுணறவ வறகர 

குள அநறவெககரபவகவ – தசவற வஜ..ரற. சவறகர, றயற பீ.ஜற.வக.வ. றயறரற,  றயற ஆவ.வ. வறகர சறநறவண, 

தசவற சற. துவசரவறணற, றயற வஜ.வக.. றவறணற, றயற வ..வக.வ. சவொஜலணற, தசவற ஆவ.பீ.ஜற. குரரற, தசவற 

ரற.பீ.ஆவ.ரற. குரரற, றயற வ.பீ. டவதற,  றயற டி.வ. வயரறரண, தசவற வை.தற.ரற.வ. தறரறவணற 

சறவவட சூசறகக  உவ்றவரகவ்வகவ -  ஜணரவௐ வ.வ.வ. மரவ, தசவற வ..டி. வணரரற, ஜணரவௐ வஜ. தபரவோ, றயற 

வ.தற.ற.வ.ரற. ததவணரவது 

சூசறகக உவ்றவரகவ்வ -  றய. .வ.சற.வ. அறகரரற 

எலிவௐதறவு வவதரவகரபவ –  றய. வஜ.வ. வீசூரற 

 
றற  வயவ  வேகவகவ றகவெகபவ 

 

தறவௐதரபவ (றற )  - றய. வக.ஜற.வ. ஜசரவ 

றற, கவெகுகவ அலுனகவ - றய. ஈ..டி. ர தவதுன (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றய. டதறவயு.பீ.வ. ஜசறவேய 

(தறரண உவ்றவரகவ்வ); றயற வை.வ.சற.வ.வக. வயவ், றயற வை..ரற.டி. வயர ஆவைசற, றயற 

வ.டதறவயு.ரற.ஆவ.  சறவர (தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); றயற .வக.சவசக, றயற டி.வ.டி. 

அகவெவகரவ, றய. வ..வக.டி.சற. குர, றயற ஆவ.வ.வ. சவஜறகர, றய. டதறவயு.வக.டி.வ. குரசறநற (உறவௐ 

தறரண உவ்றவரகவ்வகவ), தசவற வ.டி.வை. தரவலிதகரட (தரரளுவந உவ்றவரகவ்வ) 

வேகவ, வசககவ அலுனகவ - றயற ஈ.டி.வ.வ. ததவணரவது (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றய. வ.வ. 

வதவன (தறரண உவ்றவரகவ்வ); றய. வ.தற.ஆவ. தவ்சறநற (தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வ); றயற வஜ..டி. 

ஜசறவேக, தசவற .பீ.வக.வக.பீ. றனகவ்ண (உறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ);  றயற ரற.பீ.  தகரவர (தரரளுவந 

உவ்றவரகவ்வ); றய. வ.வ. வவசண (உறவௐ தரரளுவந உவ்றவரகவ்வ) 

உவு வேகவ கவெகுகவ கரரறரனவ -  றய. டதறவயு.வக.டி.சற. றரண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ) 

சறவவட  கபவொசற உவ்றவரகவ்வ  - றய. வக.டி. கதறன 

வகுவ உவ்றவரகவ்வ - றய. ஆவ..சற. தரகு 

சறநரவௐதவ - தசவற ஈ.வை. ஜவீ 

சறவவட கபவொசறவௐ ததரயவௐதரபவ (தரறவதவோதவ)  - றய. வக.வ..தற. தலின  

தகரவணவு உவ்றவரகவ்வ -  

கபவொசறவெ கரவௐதரபவ - றய. வ.டி.ஜற. ததவர 
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இகவௐபுவௐ  ததரநறறனரபவ  றகவெகபவ 

இகவௐபுவௐ ததரநறறனரபவ  - றய. வ.ஜற.வ. ததவர  

தறற  இகவௐபுவௐ ததரநறறனரபவ  - றய. டி.வ.டி. அறகரரற 

தற தரறவசரகவ (சறறவ) -  திரு. சீ.எஸ். ாலசூாின 

தற தரறவசரகவ (றவசரவ)  -  றய. டதறவயு.ஜற.டதறவயு.வ.பீ.பீ.தற. வீவெவகரவ 

தரறவசரகவ (சறறவ)  -  றய. வஜ.டி.வக.வக.ஜசூரற 

தரறவசரகவ (றவசரவ)  – றய. வ.வ. வறடிகன 

தரரளுவந உவ்றவரகவ்வ  - றயற .வ..யு. அசறவேக 

சறவவட தரறவதவோத உவ்றவரகவ்வகவ (றவசரவ) – றய. டதறவயு.ஆவ..  தவ, றய. பீ.டதறவயு..யு.வக. ரவ்ண,  றய. 

பீ.ஆவ. கயரறனக  

சறவவட தரறவதவோத உவ்றவரகவ்வகவ (சறறவ)  -  

தரறவதவோத உவ்றவரகவ்வ (றவசரவ) – றய. பீ..வ. னலிவ் குர  

 

உவு வேகவ, வீடு  தரரறவௐபுவ் றகவெகபவ 

தறவௐதரபவ (உவு வேகவ, வீடு தரரறவௐபுவை வசககவ)  -  

றகநவவயவை சகவகரவ  - றய. சற.ஆவ. சறவர 

றகநவவய  வீடு தரரறவௐதரபவ -   

தறற உவு, தரண பகரகரபவ -  றய. .வக..வ.அசறவேய 

உற றகநவவயவை  சகவகரவ  -  றய. யு.ஆவ.ஆவ.ததவணரவது 

உற வீடு தரரறவௐதரபவ  - றய. வ.டி. ததவர 

சறவவட உவுவைசரகன பகரகரபவகவ - றய. வக.வ.வை. பறவ தரவோநறவகர, றய. டதறவயு.வ.ஆவ. ஜறவணவறசறவேய 

உவுவைசரகன பகரகரபவகவ -  றய. தற.ஜற.ற.தவ்ற, றய. டதறவயு. வ.வ. ததவர, றய. வஜ.. வ.வ. ததவர 

றய. வக.வ.சற. ததவர,  றய. வக..டி.. றவஜசறநற 

பூவவரவோட வவதரவகரபவ  -    

சறவவட வீடு தரரறவௐபு வவதரவகரபவ - றய. வ.டி.ஈ.வ.வ. கயரவ்ண, றய. வக.வ. தவரவெக 

வீடு தரரறவௐபு வவதரவகரபவகவ - றய. பீ.பீ.வ.வ.புவதகுர,  றய. வ.டி. வ்ணசறநற, றய. வக.வை. சதரன 

உவு, தரண வவதரவகரபவகவ –  றய. வ.ஜற. ஜவண,  றய. வக... ஜவ, றய. வக..வஜ.. றனகவ்ண, றய. வ.பீ. 

ததவர, றய. வக.ஜற.பீ.வக. கவனவ், றய. வக.டி.வ.வ. ததவணரவது, றய. வ.டி. றவஜசுவ, றய. வ.பீ.வ. சவறசறநற, 

றயற வ.சற. வணுகர, றய. வ.வக.வ. றவ, றய. வ.ஜற.யு. ஜசறநற, றய. பீ.வ.வ. பவ்துவெகுர 

சகனகந வேகவ வவதரவகரபவ -  றய. ஜற.. றவஜசறவேக 

தறரறவுவை சகவகரவகவ - றய. வ.ஈ. ஜறணரச, றய. வக.டி.வ. தவோவரணறவ, றய. டதறவயு.டி. வஜ.டி. றவெகறசறவேக, 

வக.டதறவயு.ஜற. றவமவேக 

சறவவட பவணறகன சகவகரவகவ - றய. வை.. தவ்குர, றய. ஆவ.ஜற.வக. கவணஆவைசற, றய. வக.டி.யு. குவ்ண 

பவணறகனவை சகவகரவகவ -   றய. வஜ.வ.ஆவ. தறவனரவ, றய. வை.ரற. சறவேக, றய. வக.டி. தறசறநற, றய. ..டி.ரற.வ.வக. 

அவதரவெக,  றய.டி.வை... குரசறநற, றய.வை. றவஜசறநற 

சறவவட உறவௐ தரரளுவந உவ்றவரகவ்வ - றய. வ.வ. வவசண 

 

சவோடரவெக வசககவ றகவெகபவ 

தறவௐதரபவ (சவோடரவெக வசககவ)  - றய. வஜ.ஆவ. கஜவீ ஆவைசறவக  

சகத ஆ அலுனகவ - றய. வை.ஈ. ஜணகரவ சறவர, றய. வ.வஜ. ததவர (உறவௐ தறவௐதரபவகவ -றயரகவ); தசவற 

வ.ஆவ.டதறவயு. அதவண, றய. பீ.வை. குரசறவேய (தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); றய. வக.ஆவ.வயவ், றயற சற.வ. 

சுதசறவேக (தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); ஜணரவௐ வஜ. சலவடீவ, றயற வக.சற.வக. பீரறவ, றயற .சற.வௐ. தவவ், றய. 

வ.வ. றவெகற (உறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ) 

சவோடபன அலுனகவ - தசவற ஜற. வோசரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ);  றய. டதறவயு..வக.சற. உடததரன (தறரண 

உவ்றவரகவ்வ); றய.வக.பீ. சவண (தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வ); ஜணரவௐ வ..வ. யலவோ,  றயற டதறவயு.வ.வ. 

 அவறவ (உறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ) 

குள அலுனகவ - றயற சற.. றசரரவெக, (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); வ.வ.வவன, றயற சற.வ. புனவ்சறவேயன 

(தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); றயற வ.பீ. கவக (தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வ); றயற வை.ஆவ.  தசரவமர,  

றயற ற.பீ.ஜற.வ. றரண தற, றயற ஆவ..வ.டி. அவறவ (உறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ)  

குள அலுனகவ II - றய. சற.கனவசூரற (உறவௐ தறவௐதரபவ –றவரகவ); ஜணரவௐ வ.வ.வ. வௐயவெ (தறரண உவ்றவரகவ்வ) 
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அசரவேகவெ கவெகுகவ வயவ ததரயவௐபுபவசறகவ குள அலுனகவ - றயற வ.வ. றவெகறவ்ண, றயற .சற.பீ. 

சூரறவௐததய (உறவௐ தறவௐதரபவகவ -றயரகவ); றய. ஈ.டி.வஜ. றவெகறசறவேக, றய. டி.ஆவ.வ. ததவணரவது, றயற 

வ.வக.வ.டி. அவறவ,  (தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); றயற தற.வஜ. அவதசறவேக, றய. ஆவ.சற. றஜறனக, றய. 

வக.ரற.வ.. சவறசறநற,  (உறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); றய. டதறவயு.ஜற. சுணறவ சரவ, றய. வ.ஆவ.தற. வசணரவ்ண, 

றய. ற.ஆவ. சவதவ்  (தரரளுவந உவ்றவரகவ்வகவ);  

ததரதுதவெ குள அலுனகவ - றய. வ.தற. குலுகவண (உறவௐ தறவௐதரபவ – றவரகவ); றயற வக.ரற.சற.வக.பீரறவ (தறரண 

உவ்றவரகவ்வ); றய. டதறவயு.டதறவயு.வ.வ.சற.தவணரவது, றய. வை.ஆவ.சற.சறவர (தறறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); 

றய. ஆவ..ஆவ.வ. வெக, றயற ஜற.ஆவ.யு. கவக, (உறவௐ தறரண உவ்றவரகவ்வகவ); தசவற ஆவ.வ.டி.வக. 

தறரறவணற, தசவற ஆவ..டி.வ. கறவரணல (தரரளுவந உவ்றவரகவ்வகவ)     

தனகவ - றய. பீ.வை.வ.தறவசறநற 

தறற  தனகவ  -  தசவற வக. .டி.ஆவ. வசதரலிகர 

உற தனகவ  -  ஜணரவௐ வ.வ. வரவ் அயவோ, தசவற வக.டி.வ. றவஜரவெக, றய. ஜற. வ்ரவெக 

கணறவட  உற தனகவ வ I  -  றயற வை.வ.வ்ரவெக 

கணறவட  உற தனகவகவ  -  றய. டதறவயு.. குவ்ண, றய. வை..வ.வ. ததவர, றய. வ. ஜவ்ண 

தறரண ஆரவவைசற உவ்றவரகவ்வ  -  றய. ஜற.குரரவெக 

சறவவட ஆரவவைசற உவ்றவரகவ்வ -  ஜணரவௐ வ. அஜறலவ 

ஆரவவைசற உவ்றவரகவ்வகவ –தசவற ஜற.ஆவ. அவர தகரடக, றயற பீ.வ.ரற.வற, றயற ஆவ.வ.வை. றவஜறனக, 

றயற வை.பீ..வ. அவதவகரவ, றயற வஜ.வ. அபதகரட ஆவைசற, றய. ற. பபறரவ 

தரரளுவந தற உகததவவௐதரபவ - றய. டதறவயு.வ.யு. தவௌடர 

தரரளுவந தறறவௐ தற உகததவவௐதரபவகவ -  ஜணரவௐ .வ. அவௐதுவ ஜவௐதரவ,  றய. வஜ..வ.பீ. ததவர,  ஜணரவௐ 

வ.வ. தமறவ தரவவ 

சறவவட தரரளுவந உகததவவௐதரபவகவ: றய. வக.வ. கறநறவவரதவ, றயற .டி.வ. வ்ணசலலி,  றய. வக.டி.ஆவ. தவ்சறநற, 

றய. . சதரணவவ, றய. சற.வஜ. கயரவ்ண, ஜணரவௐ .ஜற. தரயவோ தறவெரற, ஜணரவௐ வ.ஆவ.வ. றமரவ, றய. 

ஜற.வௐ.தற. சுவவவ, றயற வ.தற.சற.வஜ. றசவேக, றயற வை.ற.வ. யலவதணற,  றய. ஜற.ற.வ. றவஜசறவேக, றய. 

டதறவயு.வ. ரஜதக்ஷ,  

தரரளுவந உகததவவௐதரபவகவ - றய. டி.டி.ற.வ. வவக,  றய. பீ.வ.பீ.வ. குரசறநற, றய. பீ. சரவகுரவ,  றய.வ. 

வவகுரவ, றயற ஆவ. சவற ததவர, றய. வ. அஜறவ்குரவ, றய. ஜற. தஜவைசவறர, ஜணரவௐ வ.வை.வ. ரறவ, றய. 

ஈ.. அவசண,  றய. ஈ.வ.வ.வ.வ. வெகரவெக,  றயற .வ..டி. றயுறணற,  றயற வக.வ.பீ.ஜற.வக. வசணரவ்ண, 

ஜணரவௐ வ.இமவோ. வ. அவகர, றயற .ஆவ. றயவெகுரவ. 

 

கவ பகநக வயவ பகரகவ்துவ் றகவெகபவ 
 

தறவௐதரபவ (கவ பகநக வயவ பகரகவ்துவ) -  றய. வை.வ.சற.  ததவர 

பகநகவௐ ததரநறறனரபவ – றய. வ.தற.யு. கப 

பகநகவௐ தகுவௐதரவரபவ - றய. சற.வஜ. றவவனரஆவைசற 

தரடவதரடவ / தரதுகரவௐபு ததரநறறனரபவ -  றய. ஜற.வ. னவெயவ  

பகநக டிகவௐதரபவ  -   

பகநகவெ கவோடுவௐதரவோடரபவ - றய. .வ.டி.வ. றவெகறவ்ண 

இகவ்ப, கனகவௐபுவெ கவோடுவௐதரவோடரபவ – றய. வ.ஜற.வ.வ. கயரறனவெக 

வுவ்பவெ கவோடுவௐதரவோடரபவ - றய. வ.வ.பீ.யு. தறவவைசவற 

சறவவட கறணற  தசவநறவோட  கரபவ  - றய. டி.  தவௌடி 

கறணற  தசவநறவோட  கரபவ  - தசவற பீ.வ.வ. சவறர 

சறவவட இகவ்பவௐ தறவௐதரசறரறவ (சறவேகபவ/ஆவேகறனவ) - றய. யு.வ. கலகணவக 

இகவ்பவௐ தறவௐதரசறரறவ (ஆவேகறனவ/றவௗ) - ஜணரவௐ வ.வ.வ. றதரவெ 

உற கறணற றகவௗவைசறவ்றவோட குவௐதரபவ - றயற பீ.வ..ஜற. குவ 

உற கயபீட எயவேகறகவௐதரபவ -  றயற பீ.வ.வை. றவசர 

தரரளுவந உவ்றவரகவ்வ - றயற .சற.வக. சறவேய 

சறவவட கறணற இவெகுவகவ – றயற தற. தஜகவர, றய. வஜ.வ. தகரனவதவக,   றயற வக.ஜற.வ. தசவவற, றயற 

வ.வ. தயவோடிவக, றய. டதறவயு.வை.யு.டி. தறதுவேக, றய. .ஜற.ஆவ.வக. அவதவ்ண, றய. வ.டி.டி.பீ. தறவசறநற, றய. 

வக.பீ.பீ.வ. வரவண, றய. வக.டி.ஜற.வ. கறரறரவ, றயற டதறவயு.டி.. ஜயவெசற, ஜணரவௐ வ.ஜற.ஆசறவெ அலி, ஜணரவௐ 

.ஆவ.வ. ரறகரவ அலி,  ஜணரவௐ .வ.ததபசுவ அலவ 

சறவவட கறணறவ் தரறவதவோதறனரபவகவ – றய. ஜற.வ.டி. ததவர, றய. வை.வ.சவ்ஜறவ்  

சறவவட தரறவதவோத உறரபவ - றய. ற.ஆவ.வ.வஜ. வசரவ்ண, றய. டதறவயு.வ. சுவேக 
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  
 

A  
 

Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 
 

B 
 

Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 

 
 
 

C 

 
Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 

 

 
D 

 
Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 
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Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 

E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 

 

 
F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016] 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 

 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M.K.A.D.S. (National List) [Died : 19th January, 2016] 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 

 

 
H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016] 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
Ismail, Seeni Mohamed Mohamed  (National List) [From 08th June, 2018] 



(xlvii) 

 

J 
 

Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 

 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) [Nomination void according to Supreme Court decision of 2nd November, 2017] 

Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 

 

 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 

 
M 

 
Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 

 
N 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) [Resigned on 23rdth May, 2018] 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nazeer, Ahamadulebbe Mohamadu (National List)[From 06th February, 2018] 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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P 

Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 

 
R 

Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 
 

S 

Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) [Resigned on 18th January, 2018] 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
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Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 
 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thowfeek, Mohammadu Shariff  (National List) [From 22nd January, 2016] 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 

 
V 

Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 
 

W 
Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 

 
Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 

 

Z 
 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

  

 



 

 

DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 

HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 

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

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

Minister of Buddhasasana- The Hon. Gamini Jayawickrama Perera   

Minister of Transport and Civil Aviation- The Hon. Nimal Siripala De Silva   

Minister of Finance and Mass Media- The Hon. Mangala Samaraweera  

Minister of Science, Technology, Research, Skills Development and Vocational Training and Kandyan Heritage- 
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama  

Minister of City Planning and Water Supply- The Hon. Rauff Hakeem  

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

Minister of Foreign Affairs- The Hon. Tilak Marapana - 

Minister of Ports and Shipping- The Hon. Mahinda Samarasinghe  

Minister of Home Affairs- The Hon. Wajira Abeywardana   

Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine - The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne   

Minister of Internal Affairs and Wayamba Development- The Hon. S.B. Nawinne  

Minister of Industry and Commerce- The Hon. Risad Badhiutheen   

Minister of Megapolis and Western Development- The Hon. Patali Champika Ranawaka  

Minister of Agriculture- The Hon. Mahinda  Amaraweera  

Minister of Plantation Industries- The Hon. Navin Dissanayake   

Minister of Power and Renewable Energy- The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya  

Minister of Irrigation and Water Resources and Disaster Management- The Hon. Duminda Dissanayake 

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

Minister of Social Empowerment- The Hon. P. Harrison  

Minister of Highways and Road Development- The Hon. Kabir Hashim  

Minister of Public Administration and Management and Law and Order- The Hon. R.M. Ranjith Madduma 
Bandara 

Minister of Higher Education and Cultural Affairs- The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe  

Minister of Housing and Construction- The Hon. Sajith Premadasa   

Minister of Petroleum Resources Development- The Hon. Arjuna Ranatunga   

Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development- The Hon. Palany 
Thigambaram  

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

Minister of Women and Child Affairs- The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara  

Minister of Justice and Prison Reforms- The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale  

Minister of Education- The Hon. Akila Viraj Kariyawasam  

Minister of Resettlement, Rehabilitation, Northern Development and Hindu Religious Affairs- The Hon. D.M. 
Swaminathan  

Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs- The Hon. Abdul Haleem   

Minister of Youth Affairs, Project Management and Southern Development- The Hon. Sagala Ratnayaka  

Minister of National Integration, Reconciliation and Official Languages- The Hon. Mano Ganesan       

Minister of Telecommunication, Digital Infrastructure and Foreign Employment- The Hon. Harin Fernando  

Minister of Social Welfare and Primary Industries- The Hon. Daya Gamage  

Minister of Provincial Councils, Local Government and Sports- The Hon. Faiszer Musthapha 

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

Minister of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development- Field Marshal Hon. Sarath Fonseka 
Minister of Labour and Trade Union Relations- The Hon. Ravindra Samaraweera  

 
[The President has assigned to himself all subjects and functions and Departments and Statutory Institutions not 

assigned specifically to any Minister] 
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STATE MINISTERS 

State Minister of National Unity and Co-existence– The Hon. A.H.M. Fowzie 

Sate Minister of Youth Affairs, Project Management and Southern Development –The Hon. Piyasena Gamage 

State Minister of Science, Technology, Research, Skills Development and Vocational Training and Kandyan Heritage - 

The Hon.Lakshman Seneviratne 

State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Lucky Jayawardana 

State Minister of Education – The Hon. V.S. Radhakrishnan 

State Minister of Irrigation and Water Resources and Disaster Management- The Hon. Palitha Range Bandara 

State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development and Rural Economic Affairs– The Hon. Dilip 

Wedaarachchi 

State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 

State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 

State Minister of Highways and Road Development – The Hon.M.L.A.M.Hisbullah 

State Minister of Higher Education and Cultural Affairs – The Hon.Mohan Lal Grero 

State Minister of Plantation Industries- The Hon.A.D.Champika Premadasa 

State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 

State Minister of Foreign Affairs – The Hon. Vasantha Senanayake 

State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluvihare 

State Minister of Finance - The Hon.Eran Wickramaratne 

State Minister of Provincial Councils, Local Government and Sports—The Hon.(Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

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

State Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 

State Minister of Mahaweli Development – The Hon.Weerakumara Dissanayake 

State Minister of Tourism  Development and Christian Religious Affairs - The Hon. Ranjith Aluvihare  

State Minister of Home Affairs—The Hon. J.C.Alawathuwala 

 

 

DEPUTY MINISTERS 

Deputy Minister of Social Welfare and Primary Industries – The Hon. Muththu Sivalingam 

Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development and Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali 

Shihabdeen 

Deputy Minister of Finance and Mass Media - The Hon. Lasantha Alagiyawanna 

Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 

Deputy Minister of Internal Affairs and Wayamba Development—The Hon. Edward Gunasekara 

Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 

Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 

Deputy Minister of Lands and Parliamentary Reforms – The Hon. Dunesh Gankanda 

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

Deputy Minister of Social Empowerment – The Hon. Ranjan Ramanayake 

Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashok Abeysinghe 

Deputy Minister of Public Enterprise and Kandy City Development- The Hon. H. M. M. Harees 

Deputy Minister of Science, Technology, Research, Skills Development and Vocational Training and Kandyan Heritage 

– The Hon. Karunarathna Paranawithana  

Deputy Minister of Justice and Prison Reforms – The Hon. H.R.Sarathi e Dushmantha 

Deputy Minister of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development - The Hon. Palitha Thewarapperuma 

Deputy Minister of Telecommunication, Digital Infrastructure and Foreign Employment -The Hon. Manusha 

Nanayakkara  

Deputy Minister of National Integration, Reconciliation and Official Languages -The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana  

Deputy Minister of Environment - The Hon. Ajith Mannapperuma 

Deputy Minister of Public Administration and Management and Law and Order - The Hon. Nalin Bandara Jayamaha 

Deputy Minister of Resettlement, Rehabilitation and Northern Development - The Hon. K,. Kader Masthan 

Deputy Minister of Agriculture - The Hon. Angajan Ramanathan 

Deputy Minister of Industry and Commerce - The Hon. Buddhika Pathirana 
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CHAIRMAN’S PANEL 

The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon.Kanaka 
Herath, The Hon.Velu Kumar, The Hon.Mujibur Rahuman, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon.Heshan 
Withanage, The Hon. Wijepala Hettiarachchi 

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 

COMMITTEE OF SELECTION 
 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman),The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Mahinda 
Samarasinghe, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Mano Ganesan, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Mavai S. 
Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 

COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. J.M.Ananda Kumarasiri, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The 
Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. 
Anura Dissanayake,The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff 
Hakeem, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne, The Hon. Risad  Badhiutheen, 
The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The 
Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Ravi 
Karunanayake, The Hon. Vijitha  Herath, The Hon. M.A. Sumanthiran 

 

COMMITTEE ON STANDING ORDERS 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. J.M.Ananda Kumarasiri, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The 
Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha  Herath, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne 

 

HOUSE COMMITTEE 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Palany  Thigambaran, The Hon. 
Ranjith  Aluvihare, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. K.K.Piyadasa, The 
Hon. Seeniththamby  Yoheswaran, The Hon. E.Saravanapavan, The Hon.Kanchana Wijesekera 

 

COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES 

The Hon. Tilak Marapana (Chairman), The Hon. R.M.Ranjith Maddumabandara, The Hon. Gayantha Karunatileka, 
The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. A.D.Susil Premajayantha,  The Hon. Douglas 
Devananda, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. E.Saravanapavan, The Hon. (Mrs.)Shanthi Sriskandarasa 

 

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna (Chairman), The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. P. Harrison, The Hon. 
Faiszer Musthapha, The Hon.  Palitha  Range  Bandara, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Sujeewa 
Senasinghe, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana, The Hon. S.B. Dissanayake, 
The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane, The Hon. Vijitha  Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. 
Nihal Galappaththi, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Seeniththamby 
Yoheswaran, The Hon. S. Shritharan, The Hon. Chandima Gamage, The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, The 
Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. I. Charles Nirmalanathan, 
The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon. Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. S. Viyalanderan 

 

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES 

The Hon. Sunil Handunnetti (Chairman), The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Ravindra Samaraweera, The Hon. 
Lakshman  Senewiratne, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. (Dr.) Harsha 
De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. 
Ashok Abeysinghe, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Chandrasiri 
Gajadeera, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Bimal Rathnayake, 
The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Abdullah Mahrooff, The Hon. Jayantha Samaraweera, The Hon. S. 
Shritharan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, The 
Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan 
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COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE 

The Hon. M.A. Sumanthiran, (Chairman),The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Douglas Devananda, The 
Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane, The Hon.  Susantha Punchinilame, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. 
Mavai S. Senathirajah, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The 

Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Ajith 
Mannapperuma, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. (Prof.) Ashu 

Marasinghe, The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna, The Hon. Wijepala Hettiarachchi 

 
COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS 

The Hon. Sujeewa Senasinghe (Chairman),The Hon. Wajira Abeywardana, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. 
Salinda Dissanayake, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon.  Susantha Punchinilame, The Hon. Nihal 
Galappaththi, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, The 
Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The  
Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna, The Hon. Chaminda 
Wijesiri, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, The Hon. (Dr.) S. Sivamohan 

 
COMMITTEE ON HIGH POSTS 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. 
(Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa 
Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Eran Wickramaratne,The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 
Vijitha  Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam 
Sithadthan, The Hon. M.A. Sumanthiran. 

] 
 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 
 
Sectoral Oversight Committee on Economic Development 

 

The Hon.Lakshman Senewirathne, The Hon. Ashok Abeysinghe,The Hon. Karunarathna Paranawithana,  The Hon. 
Buddhika Pathirana, The Hon. Nimal Lanza, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Dr.)Bandula Gunawardane, 
The Hon. Vasudeva Nanayakkara,The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. K.K. Piyadasa, The Hon. K. 
Thurairetnasingam,, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Mayantha Dissanayake, 
The Hon. S.M. Marikkar, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on International Relations 

The Hon. Ranjith Aluvihare (Chairman), The Hon.  Indika  Bandaranayake, The Hon.  Dunesh  Gankanda, The Hon. 
Ajith P. Perera, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Anuradha Jayaratne, 

The Hon. Dinesh Gunawardena, ත The Hon.S.M.Chanrasena, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Annamalai 
Nadesu Sivasakthi, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Nalaka 
Prasad Colonne, The Hon.Malith Jayathilake, The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. Mayantha 
Yaswanth Dissanayake, The Hon.S.M.Marikkar, The Hon.Prasanna Ranatunga,The Hon. Chaminda Wijesiri. 

 
Sectoral Oversight Committee on Sustainable Development and Environment and Natural Resources 

The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Ajith P. Perera, 
The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Douglas Devananda, The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena,  
The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Duleep Wijesekera , The  Hon.  Lakshman 
Wasantha Perera, The Hon. Abdullah Mahrooff, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, The Hon. Hector Appuhamy, 
The Hon. Sisira Kumara Abeysekara, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran, The 
Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, The Hon. I. Charles Nirmalanathan,The Hon. Chaminda Wijesiri,The Hon. 
Sandith Samarasinghe. 

 
Sectoral Oversight Committee on Women and Gender  

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna (Chairman), The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. (Mrs.) Sriyani 
Wijewickrama, The Hon. Edward Gunasekara,The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ranjan 
Ramanayake,  The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Mrs.) 
Pavithradevi  Wanniarachchi, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon.Siripala Gamlath, The 
Hon. Vadivel Suresh, , The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon.Rosahn Ranasinghe, The Hon. (Mrs.) Hirunika 
Premachandra, The Hon., Bandula Lal Bandarigoda, The Hon.Prasanna Ranaweera, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna,The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa. 
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Sectoral Oversight Committee on Education and Human Resources Development. 

The Hon. Vadivel Suresh (Chairman),The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Nihal 
Galappaththi, The Hon. Sirinal de Mel, The Hon. K.Thurairetnasingam, The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, 
The Hon. S. Shritharan, The Hon. Velu Kumar, The Hon.Sirira Jayakody, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, The 
Hon. Sujith Sanjaya Perera, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. (Prof.) Ashu 
Marasinghe, The Hon.Mujibar Rahuman, The Hon. Angajan Ramanathan, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari 
Wijerathna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan, The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne, The Hon. Wijepala 
Hettiarachchi. 

 
Sectoral Oversight Committee on National Security 

The Hon.Malith Jayathilake (Chairman), The Hon.Palitha Thewarapperuma, The Hon.Chamal Rajapaksa, The 
Hon.Douglas Devananda,The Hon.Vijitha  Herath.The Hon.Chandrasiri Gajadeera, The Hon.M.S. Thowfeek,The 
Hon.Dharmalingam Sithadthan,The Hon.A. A. Wijethunga,The Hon.Buddhika Pathirana,The Hon.(Dr.) Ramesh 
Pathirana,The Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon.Shehan Semasinghe, The Hon.Chandima Gamage, The Hon.(Dr.) 
Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon.Mayantha  Dissanayake, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The 
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.S. Viyalanderan.  

 
Sectoral Oversight Committee on Health and Human Welfare, Social Empowerment 

The Hon.(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon.Anuradha Jayaratne, The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon.H.L. 
Premalal Jayasekara, The Hon.Duleep Wijesekera, The Hon.Ranjith Aluvihare, The Hon.Sirinal de Mel, The Hon. 
A.A. Wijethunga, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon.Vijitha Berugoda. The Hon. E. Saravanapavan, The 
Hon.Ajith Mannapperuma, The Hon.(Dr.) Nalinda Jayathissa, The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The Hon.I. 
Charles Nirmalanathan, The Hon.Imran Maharoof, The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha 
Wijemanna, The Hon.(Dr.) S. Sivamohan. 

 
Sectoral Oversight Committee on Transport and Communication 

The Hon.Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon.Lasantha Alagiyawanna, The Hon.Edward Gunasekara, , The 
Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon.Nalin Bandara Jayamaha, The Hon.Sunil Handunnetti, The Hon.Tharanath 
Basnayaka,The Hon. Mavai S. Senathirajah, , The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Anura Sidney 
Jayarathne, The Hon.Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon.Kanaka Herath, ,The Hon.A. Aravindh Kumar, The 
Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.(Dr.) Nalinda Jayathissa, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The 
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.Gnanamuthu Srineshan. 

 
Sectoral Oversight Committee on Agriculture and Lands 

The Hon.Vijitha Herath (Chairman), The Hon.Faizal Cassim, The Hon.Nishantha Muthuhettigamage, The 
Hon.Dunesh Gankanda, The Hon.Ashok Abeysinghe, The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon.K. Kader Masthan, 
The Hon.Johnston Fernando, The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.Duleep Wijesekera, The Hon. Sivasakthi 
Ananthan, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.Janaka Wakkumbura, The Hon.S. Shritharan, The 
Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.Ashoka Priyantha, The Hon.Kaveendiran Kodeeswaran, The Hon.Hesha 
Withanage. 

 
Sectoral Oversight Committee on Legal Affairs (anti-corruption) and Media  

The Hon.Ajith Mannapperuma (Chairman), The Hon.Ajith P. Perera, The Hon.Ranjan Ramanayake, The 
Hon.Karunarathna Paranavithana, The Hon.Palitha Thewarapperuma, The Hon.Vijitha  Herath, The Hon. Dullas 
Alahapperuma, The Hon.Nimal Lanza, The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Dilum Amunugama, The 
Hon.Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, 
The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The Hon.Angajan Ramanathan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, 
The Hon.Heshan Withanage, The Hon.S. Viyalanderan, The Hon.Gnanamuthu Srineshan, The Hon.Wijepala 
Hettiarachchi.  

 
Sectoral Oversight Committee on Youth, Sports, Arts and Heritage 

The Hon.C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon.Lakshman  Senewiratne, The Hon.Ameer Ali Shihabdeen, The Hon. 
Indika  Bandaranayake, The Hon.Nishantha Muthuhettigamage, The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.K.K. 
Piyadasa, The Hon.A. A. Wijethunga, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.T. Ranjith De Zoysa, 
The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.Lohan Ratwatte, The Hon.A. Aravindh Kumar, The Hon.Ashoka 
Priyantha, The Hon.( Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon.S. M. Marikkar, The Hon.Mujibur Rahuman, The 
Hon.Harshana Rajakaruna, The Hon.S. Viyalanderan. 
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Sectoral Oversight Committee on Business and Commerce 

The Hon.Seyed Ali Zahir Moulana (Chairman), The Hon.(Mrs.) Sriyani Wijewickrama, , The Hon.Nishantha 
Muthuhettigamage, The Hon.H.M.M. Harees, The Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon.Sunil Handunnetti, 
The Hon. Lakshman Wasantha Perera,The Hon.S.C. Mutukumarana, The Hon.Arundika Fernando,  The Hon.K.K. 
Piyadasa, The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.Ashoka Priyantha, The 
Hon.Nalaka Prasad Colonne, The Hon.Piyal Nishantha De Silva, The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.Harshana 
Rajakaruna, The Hon.Chaminda Wijesiri, The Hon.Hesha Withanage, The Hon.Indika Anuruddha Herath. 

 
Sectoral Oversight Committee on Energy 

The Hon.Chandima Gamage (Chairman), The Hon.Lakshman Senewiratne, The Hon.Eran Wickramaratne, The Hon.
(Dr.) Harsha De Silva, The Hon.Weerakumara Dissanayake,  The Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon.Ajith 
Mannapperuma, The Hon.Nalin Bandara Jayamaha ,The Hon.Salinda Dissanayake, The Hon.(Dr.)Bandula 
Gunawardane, The Hon.Keheliya Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, The Hon.Rohitha 
Abeygunawardena,  The Hon.M.S. Thowfeek, , The Hon.Nimal Lanza, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana 
Thero,  The Hon.Nalaka Prasad Colonne, The Hon.Imran Maharoof, The Hon.(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.
(Dr.) S. Sivamohan. 

 
Sectoral Oversight Committee on Manufacturing and Services 

The Hon.Nalin Bandara Jayamaha (Chairman), The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon.Faizal Cassim, The 
Hon.Lakshman Wasantha Perera, The Hon.Dunesh Gankanda, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, The 
Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon.Piyankara Jayaratne, The Hon.Abdullah Mahrooff, The Hon. Sirinal de 
Mel, The Hon.Jayantha Samaraweera, The Hon.R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera, The Hon.Thushara 
Indunil Amarasena, The Hon.Kaveendiran Kodeeswaran,The Hon.Sujith Sanjaya Perera, The Hon.S. 
Premarathna, The Hon.Tharaka Balasuriya, The Hon.Sandith Samarasinghe, The Hon.(Dr.) S. Sivamohan, The 
Hon.Chathura Sandeepa Senaratne. 

 
 

Sectoral Oversight Committee on Internal Administration and Public Management 

The Hon.Gamini Lokuge (Chairman), The Hon.Ameer Ali Shihabdeen, The Hon.Indika Bandaranayake, The 
Hon.Faizal Cassim, The Hon.Ashok Abeysinghe, The Hon.Chandrasiri Gajadeera, The Hon.Lucky Jayawardana, 
The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Mavai S. Senathirajah, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The 
Hon.Thenuka Vidanagamage, The Hon.S. Shritharan, The Hon.Hector Appuhamy, The Hon.Sisira Kumara 
Abeysekara, The Hon. Thushara Indunil Amarasena, The Hon.Velu Kumar, The Hon.Malith Jayathilake, The 
Hon.K. Kader Masthan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, The Hon.(Mrs.) Shanthi Sriskandarasa. 

 
Sectoral Oversight Committee on Reconciliation and North and East Reconstruction 

The Hon.Mavai S. Senathirajah (Chairman), The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.(Dr.) Harsha De Silva, The 
Hon.H.M.M. Harees, The Hon.Karunarathna Paranawithana, The Hon.Douglas Devananda, The Hon.Bimal 
Rathnayake, The Hon.M.S. Thowfeek, The Hon. Wimalaweera Dissanayaka, The Hon.Abdullah Mahrooff, The 
Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon.E. Saravanapavan, The Hon. Imran Maharoof, The Hon.Mujibur Rahuman, 
The Hon.Angajan Ramanathan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha 
Wijemanna, The Hon.Kanchana Wijesekera. 
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SELECT  COMMITTEES   
 

 
Select Committee to Look into and Report on the Possibility of Enabling Sri Lankans Employed Overseas to 

Exercise their Franchise  in Future Elections and Matters Incidental Thereto 
 

The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale (Chairperson), The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Faizal Cassim, The 
Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. J. C. Alawathuwala, The Hon. A. D. Susil Premajayantha, The Hon. 
Douglas Devananda, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Dilan Perera, 
The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Sunil Handunnetti, 
The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M. A. Sumanthiran, The Hon. A. Aravindh 
Kumar, The Hon. Nalaka Prasad Colonne, The Hon. Chandima Gamage, The Hon. Mujibur Rahuman, The Hon. 
Gnanamuthu Srineshan 

 

Select Committee on the United Nations 2030 Agenda For Sustainable Development 
 

The Hon. Thilanga Sumathipala (Chairman), The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. V.S.Radhakrishnan, 
The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Ruwan Wijayawardene, The Hon. Buddika Pathirana,The Hon. (Mrs) 
Sumedha G. Jayasena, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Anuradha Jayaratne, The Hon. Abdullah 
Maharoof, , The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, 
The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna, Hon .S. Viyalanderan 

 

Select Committee to Look into and Report on the Expenses Incurred by the Central Bank of Sri Lanka for the 
Purchasing of the Office for the Sri Lankan Embassy in Brazil and the Office for the Permanent 
Representative of Sri Lanka to the United Nations, New York, USA separately in respect of each premises  

 

 The Hon. J. M. Ananda Kumarasiri (Chairman),The Hon. Lakshman Senewiratne,The Hon. Nalin Bandara Jayamaha, 
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. (Dr.)Bandula 
Gunawardana, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Bimal Rathnayake, 
The Hon. Anura Sidney Jayarathne, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. Vidura 
Wickramanayaka, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. A. Aravindh Kumar, The 
Hon. Ananda  Aluthgamage, The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The 
Hon. Gnanamuthu Srineshan, The Hon. Sandith Samarasinghe, The Hon. (Dr.) S. Sivamohan.    
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PARLIAMENT 

THE SPEAKER - The Hon. Karu Jayasuriya 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon J.M.Ananada Kumarasiri 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Selvam Adaikkalanathan 
  
 
  

PRINCIPAL OFFICIALS 
 

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

CHIEF OF STAFF AND DEPUTY SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT- Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARIES-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera,  Mr.K.A.T.K. Jayathilake 

  
OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 

  

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. T.M.N.P. Tennakoon 

 

INTERNAL AUDIT OFFICE 

ASSISTANT DIRECTOR (ADMINISTRATION)  – 

PRINCIPAL OFFICER - Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara,          

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER - Mr. T.K.Jayawardane  

 
   

 

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
  

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

Mr. A.T.S. Pushpakumara, (Deputy Principal Officer); Mr. G.M.G. Priyantha, Mr.M.R.D.T.Thilakasiri (Assistant Principal Officers); Mr. A.U. 

Premachandra (Senior Assistant Parliamentary  Officer)Mr.R.L.S.Mangala (Telephone Supervisor)  

 
ADMINISTRATION DEPARTMENT 

 
  

 DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mrs. L.R. Jayawardena   

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. N.S.K.Waidyaratne  

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director – Administration);  Mrs. K.A.I. Senarathna,  Mr. Anil Hewawasam 
(Principal Officers); Mrs. M.N. Withanage, Mr. A.S. de Silva, Mr. K.C. Fernando, Mrs. U.N. Panditha, Mrs. G.N.D. Thilakarathna (Deputy 
Principal Officers); Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. H.U.P. Kumara Mrs. D.C.S. Rupasinghe, Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo, Mr. D.G.M.S.M. 
Dehigahalanda (Assistant Principal Officers); Mrs. A.N.D.Gunarathna(Parliamentary Officer) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. K.G. Sarath Kumara (Assistant Director - Administration); Mr. M.U.M.Vasik  (Principal Officer); Mr. 
P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana,  (Deputy Principal Officers);  Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane (Assistant 
Principal Officer);  Mrs. W.M.L.M. Weerasinghe (Parliamentary Officer); Mr. K.S. Silva (Assistant Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Deputy Principal Officer), ); Mrs. G.V. Ama Sudanthi, Mrs. 
T.W.A. Jayaratne, Mr.H.N.D.R.B.Nanayakkara (Assistant Parliamentary Protocol Officers); Mr. U.G. Nuwan Duminda (Parliamentary Media 
Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. D.D.U.K. Munasinghe ( Principal Officer); Mr. P.D.N. Fernando (Assistant Principal Officer); Mr. K.M.G.K. 
Jayawardana, Mr. W.V.R. Wickramarathna (Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS -Mr. H.P.C.S. Tillakaratne, Mr. R.P. Rasika Rajapaksha   

STENOGRAPHERS - Mrs. M.A. Jesmina,  Miss. S.N.Kalawana, Mrs.P.D.N.Kumari 

SENIOR TRANSLATORS- Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, Mr. S.M.A.K. Karunaratne ,Mr. M.M. Halimdeen   

BUNGALOW MANAGER -    

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

SENIOR DOCUMENTATION SUPERVISOR –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss D.J.V.  Amarasinghe, 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD -   Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva, Mr. A. Mohamed Thamby 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, 
Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs. K.H. Neelamani,  Mrs. K.P.S. Perera, Mrs. K.A.J.S. Perera, Mrs. K.D.S. Kularatne 
Aluthgamage,  

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara,  Miss Geethani Warnasuriya, Mrs. 
P.V.T.V. Gamage Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. Poojika,  Mr. M.S.M. Linnas, Mr. H.G. 
Lakshitha, Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva. 

HANSARD REPORTERS – Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, 
Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Mrs. M.P. Niroshi 
Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma, Mrs. T.U. Weerasekara, Miss G.A. Hiruni Punsara, Mr. N. Ketheeswaran, Mrs. M. Pushpakumara, 
Mrs.T.N.Samarasinghe, Mrs.G.N.Rathnaseeli, Mr.K.M.D.Lanka, Mrs. H.R.U.S. Nivarchana., Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. Indunil 
Dhammika 

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. J.A.T. Samanthika, Mrs. P.G.K.N. Mihiri,  Mrs. R.M. Darshika Siriwardena, Miss S. Thushanthini, Mrs. J.K.I. 
Nilmini, Mrs.M.A.K.S.Sanjeewani, Miss. R.P.G.Kumari, Miss.T.P.R.T.Kumari, Mrs.L.P.Wadanambi; Mrs.D.S.Hewawithana; Miss. 
H.B.T.N.Priyadarshani 

SENIOR INDEXING OFFICERS - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori, Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando 

INDEXING OFFICERS - Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –   Mr.J.S. Weerasooriya 

 

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mr. E.A.D. Daya Bandula (Assistant Director - Administration); Mr. W.P.L. Jayasinghe (Principal 

Officer); Mrs. H.M.C.N.K. Herath, Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mrs. S.W.T.R. de Silva (Deputy Principal Officers); ,  Mrs. I.K. 

Samarasekera, Mrs. D.M.D. Alahakoon, Mr. M.A.K.D.C.Kumara, Mrs. R.M.S. Samanjika, Mr.W.K.D.S.Kumarasiri (Assistant Principal 

Officers) ; Miss. L.D.H.Molligoda (Parliamentary Officer) 

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera    (Principal Officer);  

Mr. L.B.R. Pathmasiri (Deputy Principal Officer); Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne (Assistant Principal Officers);  Mrs. 

T.P.de Costa (Parliamentary Officers) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE— Mr.W.K D. C.Withana (Assistant Director—Administration) 

SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER - Mr. R.A.C. Ranabahu 

SHROFF - Miss. E.H.Jayaweera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera  

  
 
 
 

 

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 

 CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. D.L.D. Adikari 

CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. C.S. Balasooriya 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

INSPECTOR (CIVIL) -  Mr. J.D.K.K. Jayasooriya  

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

ASSISTANT PRINCIPAL  OFFICER – Mrs.A.L.A.U. Amrasinghe 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne, Mr. P.R. Karunathilake 

TECHNICAL OFFICER (CIVIL) -  

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara   
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 CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) -  

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER -  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

SOUS CHEF - Mr. U.R.R. Fernando 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGERS- Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe 

RESTAURANT MANAGERS -Mr. W.S.S.Perera, Mr.J.A.N.S.Perera, Mer.K.A.D.A.Wijesiri 

GARDEN SUPERVISOR –   

SENIOR HOUSEKEEPING SUPERVISORS - Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna,Mr. K.N. Basnayake,  

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. S.D. Rathnasiri,   Mr. K.H. Yasapala 

F & B SUPERVISORS—Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath, Mr. 
K.D.M.S. Fernando, Mr. N.D. Wijeyasundara, Mr. M.P.N. Chandrasiri, Mr.M.G.M.Dayarathna, Mrs.S.C.Renuka,, Mr.M.K.N.Daminda, Mr. 
M.G.U.Jayasiri, Mr.P.S.N.Muthukumarana 

 KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR - Mr.G.A.Wijesinghe 

CHEF-DE-PARTIE -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. K.D.S. Patroneous, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.W.G. Nissanka. 

SENIOR LEADING COOKS - Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. K.D.U. Gunarathna 

LEADING COOKS -  Mr. J.M.R. Premalal, Mr.K.D.Piyasiri, Mr.A.A.D.T.S.K.Abeynayake, Mr.D.A.A.Kumarasiri, Mr.H.Wijesiri 

 SENIOR ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER—Mr. M.M.Dharmasena 
  

  

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 

  

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr. H.E. Janakantha Silva, Mr. M.J. Perera  (Assistant Directors - Administration); Miss N.R.W. Abayawardena, Mr. P.H. 
Kumarasinghe,  (Principal Officers);  Mr. K.R. Herath, Mrs. C.M. Subasinghe  (Deputy Principal Officers); Mr. J. Naseerdeen, Mrs. K.C.K. 
Peiris , Mrs. A.C.F. Nusrath , Mr.S.L.Wickrama (Assistant Principal Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. W.A.K.C. Udapola (Principal Officer); Mr.K.P.Chandana
(Deputy Principal Officer); Mr. S.A.M. Shaheed, Mrs. W.L.S.D. de Alwis (Assistant Principal Officers) 

COMMITTEE OFFICE - Mrs. C.I. Dissanayake (Assistant Director- Administration); Mr. N.N. Wewelwela, Mrs. C.M. Bulathsinhala,  (Principal 
Officers);   Mrs. S.P. Gamage  (Deputy Principal Officer); Mrs. H.R.de Zoysa,  Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, Mrs. R.A.N.D. Alwis,
(Assistant Principal Officers)   

 COMMITTEE OFFICE II - Mr. C. Kalansooriya    (Assistant Director- Administration); Mr. M.M.M. Mabrook  (Principal Officer)   

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne, Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma  
(Assistant Directors - Administration);  Mr. E.D.J. Wickremasinghe,  Mr. D.R.S. Fernando, Mrs. M.K.S.D. Alwis  (Deputy Principal Officers);  
Mrs.B.J.Abeysinghe, Mr. R.C. Wijetilleke, Mr. K.T.L.A. Chandrasiri (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, Mr. M.R.B. 
Senaratne, Mr.V.R.Sampath  (Parliamentary Officers) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE -  Mr. S.B. Kulugammana  (Assistant Director - Administration); Mrs.K.T.C.K.Peiris (Principal 
Officer);  Mr.W.W.N.S.C. Fernando, Mr. H.R.C. Silva (Deputy Principal Officers); Mr. R.A.R.L.Ranawake, Mrs. G.R.U.Gamage(Assistant 
Principal Officer); Miss.R.M.D.K..Priyadarshani, Miss R.A.D.N. Geyowanee (Parliamentary Officers) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

DEPUTY LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika   

ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed, Miss. K.D.S.Wijenayake, Mr. G. Ratnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 
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JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. W.A. Gunarathna, Mr.H.A.S.S.Perera, Mr.S.Jayarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Mrs. G.R. Ayesha Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. J.S. 
Amugoda Arachchi, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera, Mr. M.S. Zain Fazil 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. K.D.R. Padmasiri, Mr. A. 
Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,   Mrs. N.B.C.J. 
Nissanga, Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa.      

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar,   Mr. S. Rameshkumar,    Mrs. 
R. Vasanthi Perera,    Mr. M. Ajithkumar,   Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M. Ramis,  Mr. E.A. Amarasena,    Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake,  
Mrs.A.L.A.D.Thiumini,  Mrs. K.M.P.G.K. Senarathne, Mr.M.Z.M.Azka, Mrs.A.R.Thirukumar 

 
 
 

DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
  

DIRECTOR  (Information Systems and Management) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST - Mr. C.J. Willoraarachchi 

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER -  

SYSTEMS ADMINISTRATOR  - Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - Mr. N.G.L.S. Karunathilaka 

DATA BASE ADMINISTRATOR-  Mr. N.M.P.U.Premachandra 

SENIOR COMPUTER PROGRAMMER- Mr. D. Panditha 

COMPUTER PROGRAMMER - Miss P.M.M. Chandima 

SENIOR WEB EDITOR (Sinhala / English) - Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. P.L.I.G. Cooray 

SENIOR HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. I.C.K. Ranasinghe 
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PARLIAMENT 
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2018  யூலை 17, செவ்வாய்க்கிழலம   
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————————— 

 
අ.භා. 1.00ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூடியது. 
ெபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தலைலம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,   
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

නිමේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
කථානායකතුමාමේ සහතිකය 
ெபாநாயகரது ொன்றுலர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලං කා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලං ාජපජාදප ජ ලං ජාජයජා ආ ලං ්ඩුක්රජ ලං

දයදාථාප   ලං9  ලංදනි  ලංදයදාථාප ලංද ලංර පයද  ලං  ලං018  ලංූලි  ලංජා ලං89 ලංදනි  ලං

දිජ ලං ජ'විසි්ත ලං "ජාපති  ලං විගණජ" ලං ජජනති ලං පජත් ලං   ටුම්ප ාහි ලං

ාහති ය ලංාටහ්ත ලං යජ ලංකද ලංබද ලංදනනුම් ලං ජජට ලං නජනත් ාමි. 

ලිපි මේඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩේ සහ 

පාර්ලිමේන්තු ප්රතිසසස්කණණ  අමාතය හා ණ්ඩු  ප්ෂයම   

ප්රධාාන සසවිධාායකතුමා   
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க - காணி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுெீரலமப்பு அலமச்ெரும் அரொங்கக் 

கட்ெியின்   முதற்ககாைாொனும்) 

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

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලං අග්රපජපායතුජප ලං ාහ ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං

හප ලං්ර්ථි  ලං ටයුතු ලංඅජපායතුජප ලං දනු ද්ත ලං ලං2017 දර්ෂය ලංාඳහප ලං

වි  ේෂ ලං  පර්යභපය ලං අජපායපා  ආ ලං  පර්ය ලං ාපවජ ලං දපර්ාපද ලං ජජ ලං

ඉදිරිපත් ලං යමි. ලං 

එජ ලං දපර්ාපද ලං ්ර්ථි  ලං ාාදර්වජ ලං පිළිබඳ ලං ්ාශි  ලං අධීක්ෂණ ලං

 පය  ලංාභපද ලං දා ලං යොමු ලං ළ ලංයුතුයනයි ලංජජ ලං යෝජාජප ලං යමි.   
 

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලං අග්රපජපායතුජප ලං ාහ ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං

හප ලං්ර්ථි  ලං ටයුතු ලංඅජපායතුජප ලං දනු ද්ත ලං ලං0189 ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලං

්යක්ෂ  ලං අජපායපා  ආ ලං  පර්ය ලං ාපවජ ලං දපර්ාපද ලං ජජ ලං ඉදිරිපත් ලං

 යමි. ලං 

එජ ලං දපර්ාපද ලං ජාපති  ලං ්යක්ෂපද ලං පිළිබඳ ලං ්ාශි  ලං අධීක්ෂණ ලං
 පය  ලංාභපද ලං දා ලං යොමු ලං ළ ලංයුතුයනයි ලංජජ ලං යෝජාජප ලං යමි.  

 
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

නිල වාර්තාව 

ශ්රී ලසකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනණජ  ය  

අට වන පාර්ලි  මේන්  තුව                - මදවන සභා වාණය 

அதிகார அறிக்லக 

இைங்லகச் ெனநாயக கொெலிெக் குடியரெின்  

எட்டாவது பாராளுமன்றம் - இரண்டாவது  கூட்டத் சதாடர் 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං මුදල් ලං හප ලං ජාජජපවය ලං අජපායතුජප ලං

 දනු ද්ත ලං  ලං018  ලංදර්ෂය ලංාඳහප ලංදාය ලංජනද ලංයපජාය ලංූලකය ලංාත්ත්දය ලං

පිළිබඳ ලංදපර්ාපද ලංජජ ලංඉදිරිපත් ලං යමි. ලං 

එජ ලංදපර්ාපද ලං යජා ආ ලංමුදල් ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභපද ලං  දා ලං යොමු ලං

 ළ ලංයුතුයනයි ලංජජ ලං යෝජාජප ලං යමි.   
 
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංධීදය ලංහප ලංජාකජා ලංාම්පත් ලංාාදර්වජ ලංාහ ලං

ග්රපමීය ය ලං ්ර්ථි ය ලං පිළිබඳ ලං අජපායතුජප ලං  දනු ද්ත ලං  ලං 018  ලං දර්ෂය ලං

ාඳහප ලං ධීදය ලං හප ලං ජාකජා ලං ාම්පත් ලං  දපපර්ා ම්්තතු   ලං  පර්ය ලං ාපවජ ලං

දපර්ාපද ලංජජ ලංඉදිරිපත් ලං යමි. ලං 

එජ ලං දපර්ාපද ලං තියාය ලං ාාදර්වජය ලං හප ලං පරිායය ලං ාහ ලං ාථදභපවි  ලං

ාම්පත් ලංපිළිබඳ ලං්ාශි  ලංඅධීක්ෂණ ලං පය  ලංාභපද ලං දා ලං යොමු ලං ළ ලං

යුතුයනයි ලංජජ ලං යෝජාජප ලං යමි.   
 
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to.  
 

ගරු (ණචාර්ය  විජයදාස ණාජප්ෂය මහතා (උසස් අධායාපන 

හා සසස්කෘතික කටයුතු අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - உயர் கல்வி 

மற்றும் கைாொர அலுவல்கள்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - (Minister of 
Higher Education and Cultural Affairs) 

ගරු  ාපජපය තුජි   ලං  ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං දපර්ාප ලං ජජ ලං ඉදිරිපත් ලං
 යමි. 

(i) 2015 දර්ෂය ලං ාඳහප ලං ාබයගමුද ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං දපර්ක  ලං
දපර්ාපද ලංහප ලංගිණුම්; 

(ii) 2015 දර්ෂය ලං ාඳහප ලං යපපජය ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං දපර්ක  ලං
දපර්ාපද; 

(iii) 2015 දර්ෂය ලං ාඳහප ලංජන ෙජහිය ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං දපර්ක  ලං
දපර්ාපද; 

(iv) 2015 දර්ෂය ලං ාඳහප ලං අග්ි දිග ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං දපර්ක  ලං
දපර්ාපද; 

(v) 2015 දර්ෂය ලං ාඳහප ලං   ොළඹ ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං ජාපති  ලං
පුාථා පක ලංහප ලංවිඥපපජ ලංවිදයප ලං්යාජ ආ ලංදපර්ක  ලංදපර්ාපද; 

(vi) 2015 දර්ෂය ලං ාඳහප ලං   ොළඹ ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං ජපජද ලං
ාම්පත් ලං අභිදර්වජ ලං ්යාජ ආ ලං දපර්ක  ලං දපර්ාපද ලං ාහ ලං
දපර්ක  ලංගිණුම්; 

(vii) 2015 දර්ෂය ලං ාඳහප ලං  නකණිය ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං පුයපවිදයප ලං
ප ථචපත් ලංඋපපධි ලං්යාජ ආ ලංදපර්ක  ලංදපර්ාපද; 

(viii) 2015 දර්ෂය ලං ාඳහප ලං වදදය ලං විදයප ලං ප ථචපත් ලං උපපධි ලං
්යාජ ආ ලංදපර්ක  ලංදපර්ාපද; 

(ix) 2015 දර්ෂය ලංාඳහප ලංජපජද ලං පාථත්ර ලංාහ ලංාජපජා ලංවිදයප ලංපිළිබඳ ලං
උාාථ ලංඅවයයජය ලංාඳහප ලංූ  ලංජාපති  ලංජවයාථාපජ ආ ලංදපර්ක  ලං
දපර්ාපද; 

(x) 2015 දර්ෂය ලං ාඳහප ලං   ොළඹ ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං  ීයය ලං
වදදය ලංවිදයප ලං්යාජ ආ ලංදපර්ක  ලංදපර්ාපද; ලංාහ 

(xi) 2015 දර්ෂය ලං ාඳහප ලං ශ්රී ලං ජායදර්වජපුය ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං
 ළජජප යණ ලං ප ථචපත් ලං උපපධි ලං ්යාජ ආ ලං දපර්ක  ලං
දපර්ාපද. 

එජ ලංදපර්ාප ලංඅවයපපජය ලංහප ලංජපජද ලංාම්පත් ලංාාදර්වජය ලංපිළිබඳ ලං

්ාශි  ලං අධීක්ෂණ ලං පය  ලං ාභපද ලං  දා ලං  යොමු ලං  ළ ලං යුතුයනයි ලං ජජ ලං

 යෝජාජප ලං යමි.    

  
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං ි දපා ලං හප ලං ඉදිකිරීම් ලං අජපායතුජප ලං

 දනු ද්ත ලං ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංි  යෝග ලංජජ ලංඉදිරිපත් ලං යමි. 

 

(i) 2014 අා  ලං33 ලංදයජ ලංඉදිකිරීම් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්වජ ලංපජ ත් ලං ලං
5  ලංදග්තතිය ලංාජෙ ලංකියවිය ලංයුතු ලංඑකී ලංපජ ත් ලං06 ලංදග්තතිය ලං
ාහ ලං 31 ලං දග්තතිය ලං යට ත් ලං සුදුසු ම්කත් ලං ානජනත්ා්ත ලං
ි යපපදිාචි ලං කිරීජ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං ි දපා ලං හප ලං ඉදිකිරීම් ලං
අජපායදයයප ලං විසි්ත ලං ාපදජ ලං කදුද  ලං 018  ලං  පබයදපරි ලං 15 ලං
දිජනති ලංඅා  ලං0159/5 ලං දයජ ලංඅති ලංවි  ේෂ ලංගනාට් ලංපත්ර ආ ලංපළ ලං
 යජ ලංකද ලංි  යෝග; 

(ii) 2014 අා  ලං33 ලංදයජ ලංඉදිකිරීම් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්වජ ලංපජ ත් ලං
5  ලං දග්තතිය ලං ාජෙ ලං කියවිය ලං යුතු ලං එකී ලං පජ ත් ලං 35 ලං
දග්තති ආ ලං (8)  ලං (0) ලං ාහ ලං ( ) ලං උපදග්තති ලං යට ත් ලං
  ෝතත්රපත් රුද්ත ලං ි යපපදිාචි ලං කිරීජ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං
ි දපා ලංහප ලංඉදිකිරීම් ලංඅජපායදයයප ලංවිසි්ත ලංාපදජ ලංකදුද  ලං018  ලං
ූලි  ලං 81 ලං දිජනති ලං 019 /85 ලං දයජ ලං අති ලං වි  ේෂ ලං ගනාට් ලං පත්රය ලං
ජඟි්ත ලං ාා  ෝවජය ලං  යජ ලං කද ලං  ලං 018  ලං  පබයදපරි ලං 15 ලං
දිජනති ලංඅා  ලං0159/5 ලං දයජ ලංඅති ලංවි  ේෂ ලංගනාට් ලංපත්ර ආ ලංපළ ලං
 යජ ලංකද ලංි  යෝග; ලං ලංාහ 

(iii) 2014 අා  ලං33 ලංදයජ ලංඉදිකිරීම් ලං ර්ජප්තා ලංාාදර්වජ ලංපජ ත් ලං
5  ලං දග්තතිය ලං ාජෙ ලං කියවිය ලං යුතු ලං එකී ලං පජ ත් ලං  5(0) ලං
දග්තතිය ලංයට ත් ලංාපක්ෂණ ලංවිගණජ ලං පර්ය ලංපටිපපටිය ලංාහ ලං
ගපාථතු ලං ාම්බ්තව ය්ත ලංි දපා ලං හප ලං ඉදිකිරීම් ලං අජපායදයයප ලං
විසි්ත ලං ාපදජ ලං කදුද  ලං 018  ලං  පබයදපරි ලං 15 ලං දිජනති ලං අා  ලං
0159/5 ලං දයජ ලං අති ලං වි  ේෂ ලං ගනාට් ලං පත්ර ආ ලං පළ ලං  යජ ලං කද ලං
ි  යෝග. 

   

එජ ලං ි  යෝග ලං  ාෞඛ්ය ලං ාහ ලං ජපජද ලං සුභාපවජය  ලං ාජපජා ලං

ාවිබකගන්තවීජ ලං පිළිබඳ ලං ්ාශි  ලං අධීක්ෂණ ලං  පය  ලං ාභපද ලං  දා ලං

 යොමු ලං ළ ලංයුතුයනයි ලංජජ ලං යෝජාජප ලං යමි.   

  
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං අධි යණ ලං හප ලං බ්තවජපගපය ලං

රතිාාාථ යණ ලං අජපායතුමිය ලං  දනු ද්ත ලං  ලං 0189 ලං දර්ෂය ලං ාඳහප ලං

 රේෂථධපධි යණ ලං  යස්ාථපර් ලං  දපපර්ා ම්්තතු   ලං  පර්ය ලං ාපවජ ලං

දපර්ාපද ලංජජ ලංඉදිරිපත් ලං යමි. ලං 
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එජ ලං දපර්ාපද ලං වජති  ලං  ටයුතු ලං (දූෂණ ලං වි යෝධි) ලං ාහ ලං ජපවය ලං

පිළිබඳ ලං්ාශි  ලංඅධීක්ෂණ ලං පය  ලංාභපද ලං දා ලං යොමු ලං ළ ලංයුතුයනයි ලං

ජජ ලං යෝජාජප ලං යමි.    
 
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං ානපනල්  ලං ානපනල් ලං  ාේදප ලං හප ලං මුාථි ම් ලං

්ගමි  ලං  ටයුතු ලං අජපායතුජප ලං  දනු ද්ත ලං  ලං 0189 ලං දර්ෂය ලං ාඳහප ලං

මුාථි ම් ලං ්ගමි  ලං හප ලං ාාාථ ෘති  ලං  ටයුතු ලං  දපපර්ා ම්්තතු   ලං

 පර්ය ලංාපවජ ලංදපර්ාපද ලංජජ ලංඉදිරිපත් ලං යමි. ලං 

එජ ලංදපර්ාපද ලංාරුණ  ලංක්රීඩා,ප  ලං කප ලංහප ලංඋරුජය්ත ලංපිළිබඳ ලං්ාශි  ලං

අධීක්ෂණ ලං පය  ලංාභපද ලං දා ලං යොමු ලං ළ ලංයුතුයනයි ලංජජ ලං යෝජාජප ලං

 යමි.   
 

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා  (සසවර්ධාන උපාය මාර්ග හා 

ජාතයන්තණ මවමඳ  අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம - அபிவிருத்தி உபாய முலறகள் 

மற்றும் ெர்வகதெ வர்த்தக அலமச்ெர்) 

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

Hon. Speaker,  

I present the Regulations made by the Minister of 
Development Strategies and International Trade under 
Section 20 read with Section 4 (3) and Section 14 of the 
Imports and Exports (Control) Act, No. 1 of 1969 
amended by Acts, No. 48 of 1985 and No. 28 of 1987 
relating to Imports and Exports (Control) regulations and 
published in the Gazette Extraordinary No. 2076/4 of 18th 
June 2018. 

I move that these Regulations be referred to the 
Sectoral Oversight Committee on Economic 
Development.  

 
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

මපත්සේ 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා (විු ලි සසමශශ් හා ිජිටටේ 

යටිතල පහසුකේ හා විමශශ් රැකියා අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து - சதாலைத்சதாடர்புகள், 

டிஜிட்டல் உட்கட்டலமப்பு வெதிகள் மற்றும் சவளிநாட்டுத் 

சதாழில்வாய்ப்புகள் அலமச்ெர்) 

 (The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure and Foreign Employment) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජජ ලංබදුල්ක  ලං රි ජපපජ  ලං අා  ලං 03  ලං දයජ ලං

ාථාපජ යහි ලං පදිාචි ලං බී.එම්. ලං  රේජදපා ලං ජහාප ග්ත ලං කනණුණු ලං

 පත්ාජක් ලංපිළිග්තදමි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලං පපි ා ලංකුජපය ලං  ාදයප් පරුජ ලං ජහාප ලං - ලං [ාභප ලං ගර්භය ලං තුළ ලං
ජනා.]  

 

ගරු ගාමිණී මලොකුමේ මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி சைாக்குகக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං ජජ ලං අවිාථාප  ල්ක  ලං ජ්තසූරියප ලං හයාථ ලං

පටුජෙ  ලං අා  ලං 0/8  ලං දයජ ලං ාථාපජ යහි ලං පදිාචි ලං ජී. ේ.ඩා,බ්ි  . ලං

ි යජ ග් ලංජහාප ග්ත ලංකනණුණු ලං පත්ාජක් ලංපිළිග්තදමි. 

 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමලවීණ දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமைவீர திொநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං ජජ ලං අම්පපය  ලං ජඩා,දකක්තද  ලං අා  ලං 55 ලං

දයජ ලං ාථාපජ යහි ලං පදිාචි ලං එාථ. ලං අමිල් ලං සුයාග ලං සුබසිාහ ලං ජහාප ග්ත ලං

කනණුණු ලං පත්ාජක් ලංපිළිග්තදමි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලං  ජොහප්ත ලං ප්රියදර් ජ ලං ද ලං සිල්දප ලං ජහාප ලං - ලං [ාභප ලං ගර්භය ලං තුළ ලං
ජනා.]  

 

ගරු (වවදය  නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
(மாண்புமிகு (லவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං ජජ ලං පහා ලං ාඳහ්ත ලං  පත්ාම් ලං හය ලං

පිළිග්තදමි. 
 

(1)  පො ළෝතජරුද  ලං  දුරු දක  ලං ජාපති  ලං පශු ලං ාම්පත් ලං
ාාදර්වජ ලං ජඩුඩා,ක ආ ලං  ාේද ආ ලං ි යුතු ලං ඒ.ඩා,බ්ි  . ලං ප්රියපි  ලං
 ප ර්යප ලංජහත්මිය ග්ත ලංකනණුණු ලං පත්ාජ; 

(2) පපජදුය  ලං දකපජ  ලං  පොදුජාජ ලං ජපදා  ලං අා  ලං 69 ලං බී ලං දයජ ලං
ාථාපජ යහි ලං පදිාචි ලං ඩී.එච්. ලං ගජ ග් ලං ජහාප ග්ත ලං කනණුණු ලං
 පත්ාජ; 

(3) පදකාගක  ලං  යෝහක ලං  ප දා  ලං අා  ලං   1 ලං දයජ ලං ාථාපජ යහි ලං
පදිාචි ලංදයපපපක ලංි යජ්යච්චි ලංජහාප ග්ත ලංකනණුණු ලං පත්ාජ; 

(4) උක්පුාථානල්කපද  ලංමීය පජපද  ලංජපි යීද  ලං  ොා ගෝදත්ා ලංයජ ලං
ි පිජ යහි ලංපදිාචි ලං එච්.එම්. ලං්රියදපා ලංජහාප ග්ත ලංකනණුණු ලං
 පත්ාජ; ලං 

(5)  ාල්දත්ා  ලංපනරෑළිය  ලංගපලු ලංපපය  ලංඅා  ලං 9 ලංදයජ ලංාථාපජ යහි ලං
පදිාචි ලං ජල්ි යපදක් ලං  කයපි  ලං ජහත්මිය ග්ත ලං කනණුණු ලං
 පත්ාජ; ලංාහ 

(6) මීය ගහාන්තජ  ලං ගල් නටිගහ හේජ ලං යජ ලං ි පිජ යහි ලං පදිාචි ලං
පී.එල්. ලංපිය ාේජ ලංජහාප ග්ත ලංකනණුණු ලං පත්ාජ. 

 

ගරු එස්.එේ. මරි්ෂකාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං ජජ ලං ගපල්ක  ලං ඇත්තිි  ගොඩා,  ලං

  ොාථ ගොඩා,දත්ා ලං යජ ලං ි පිජ යහි ලං පදිාචි ලං ජදුයප ලං ගුරු ග් ලං

ජහත්මිය ග්ත ලංකනණුණු ලං පත්ාජක් ලං ලංපිළිග්තදමි. 

 
ඉදිරිපත් කණන ලද මපත්සේ  මහජන මපත්සේ පිළිබ  කාණක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිමයෝග කණන  ල ජ. 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கலளப் சபாதுமனுக் குழுவுக்குச் ொட்டக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

 ප්රශ්්නවලට වාිකක පිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூை விலடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථජ ලං අා  ලං 8 ලං - ලං   /'8  ලං - ලං (8)  ලං ගරු ලං (්චපර්ය) ලං බ්තදුක ලං

ගුණදර්වජ ලංජහාප. 

 

ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජප ලංඑජ ලංර ථජය ලංඅහජදප. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං මුදල් ලං හප ලං ජාජජපවය ලං අජපායතුජප ලං

 දනු ද්ත ලං ජප ලං එජ ලං ර ථජයට ලං පිළිතුය ලං  ජජ ලං ාඳහප ලං ාති ලං  ද   ලං

 පකයක් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. 
 
ප්රශ්්නය මතු දිනක ජ ඉදිරිපත් කිීමමට නිමයෝග කණන ල ජ. 
வினாலவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

වවදය උපාියය හැදරීමම ස හා විමශශ්ගත ූ  

ශ්රී ලාසකික ෂ්යයයන්   විස්තණ 
மருத்துவப் பட்டத்லதக் கற்பதற்காக சவளிநாடு 

சென்றுள்ள இைங்லக மாணவர்கள்: விபரம் 
SRI LANKAN STUDENTS PROCEED ABROAD TO PURSUE 

MEDICAL DEGREES: DETAILS 
 

164/’8  
 

2.  ගරු (වවදය  නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
(மாண்புமிகு (லவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

උාාථ ලං අවයපපජ ලං හප ලං ාාාථ ෘති  ලං  ටයුතු ලං අජපායතුජප ග්ත ලං

ඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(8): 
 

(අ) (i) 011  ලං දර්ෂ ආ ලං සිට ලං  ම් ලං දක්දප ලං වදදය ලං උපපධිය ලං
හනදෑරීජ ලංාඳහප ලංවි ී ගා ලංූ  ලංශ්රී ලංකපාකි  ලංශිෂයය්ත ලං
ාාඛ්යපද; ලං 

 (ii) ඔවු්ත ලංඇතුළත් ලංූ  ලංවි ී  ලංවදදය ලං පීධ ලංාහ ලංඒදපට ලං
ඇතුළත් ලංූ  ලංශිෂයය්ත ලංාාඛ්යපද; ලං 

 (iii) එජ ලංවි ී  ලංවදදය ලංඅවයපපජය ලංි ාප ලංයටට ලංඅහිමි ලංූ  ලං
වි ී  ලංවිි ජය ලංරජපණය; 

  එක් ලංඑක් ලංදර්ෂය ලංඅනුද  ලං ද්ත ලං ද්ත ලංද  ය්ත ලං  ොපජණද ලං
ය්තජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්තද්ත ්තද? 

(්)  ජොඑ ාේ ලංජම්  ලංඒ ලංජ්තද? 

 

உயர்கல்வி மற்றும் கைாொர அலுவல்கள் அலமச்ெலரக் ககட்ட 

வினா: 

(அ) (i) 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் இற்லறவலர மருத்துவப் 

பட்டத்லதக் கற்பதற்காக சவளிநாடு சென்றுள்ள 

இைங்லக மாணவர்களின் எண்ணிக்லக; 

 (ii) அவர்கள் அனுமதிசபற்றுள்ள சவளிநாட்டு 

மருத்துவ பீடங்கள் மற்றும் அவற்றில் அனுமதி 

சபற்றுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்லக; 

 (iii) கமற்படி சவளிநாட்டு மருத்துவக் கல்வி 

காரணமாக இந்நாடு இழந்துள்ள சவ ிநாட்டுச் 

செைாவணித் சதாலக; 

 ஒவ்சவாரு வருட அடிப்பலடயில், தனித்தனிகய யாது 

என்பலத அவர்  இச்ெலபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education and Cultural 
Affairs: 

  (a) Will he inform this House, separately, in respect of each 

year - 
 (i)  the number of Sri Lankan students who have 

gone abroad to pursue medical degrees from the 
year 2009 to date; 

 (ii)  the foreign medical faculties to which they have 

gained admission and the number of students 
who have gained admission to them; and 

 (iii)  the amount of foreign exchange lost to the 

country due to said foreign medical education? 
  (b)  If not, why?  
 

ගරු (ණචාර්ය  විජයදාස ණාජප්ෂය මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංඑජ ලංර ථජයට ලංපිළිතුය ලං ජ ාේයි. 
 

(අ) ලං (i) වදදය ලං උපපධි ලං හනදෑරීජ ලං ාඳහප ලං උාාථ ලං අවයපපජ ලං
අජපායපා ය ලං යට ත් ලං වි ී ගා ලං දජ ලං සියලුජ ලං
සිසු්ත ලංවි ී  ලංශිෂයත්දකපභි්ත ලං  . ලං011  ලංසිට ලං ම් ලං
දක්දප ලංඑ ාේ ලංවි ී ගා ලංූ  ලංසිසු්ත ලංාාඛ්යපද ලං8  කි. ලං
වදදය ලං උපපධිය ලං හනදෑරීජ ලං ාඳහප ලං  පෞීගි  ද ලං
වි ී ගා ලං දජ ලං සිසු්ත ලං පිළිබඳ ලං විාථාය ලං  ජජ ලං
අජපායපා ය ලං දා ලංදපර්ාප ලං ජො  . 

 (ii)  අජපායපා ය ලං යට ත් ලං වි ී ගා ලං ූ  ලං සිසු්ත ලං 8   ලං
ඇතුළත් ලං ූ  ලං වි ී  ලං වි ථදවිදයපක ලං ාාඛ්යපද ලං 0 කි. ලං
ාවිාථාය ලංදපර්ාපද ලංඇමුණු ජහි ලංදක්දප ලංඇා. ලං 

  ඇමුණුජ ලංසභාගත* ලං යමි. 

 (iii)   ජජ ලං අවයපපි   ලං  ටයුතු ලං ාඳහප ලං දජ ලං ාම්ර්ර්ණ ලං
වියදජ ලං ශිෂයත්ද ලං රදපජය ලං  යනු ලං කබජ ලං යටදල් ලං
ජඟි්ත ලංදයනු ලංකබයි. 

(්) ලංපනජ ලං ජොජඟී. 
 

ගරු (වවදය  නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
(மாண்புமிகு (லவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජ ග් ලංපළමුදජ ලංඅතුරු ලංර ථජය ලං ජයයි. ලං 
 

වි  ේෂ ය්ත ලං වදදය ලං උපපධි ලං රදපජය ලං  යජ ලං  පෞීගි   ලං

්යාජ ලංපිහිටුවී ම් ජ ලං ඕජෑජ ලං්ඩුක්දක් ලංපනත් ා්ත ලං ඉදිරිපත් ලං දජ ලං
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—————— 
*  පුස්තකාලම  තබා ඇත. 
*    நூனிலையத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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රවපජ ලං ාර් ය ලං ාජයි  ලං  ජායම් ලං දහාථ ලං ගණජ  ලං ශිෂය ලං යෝ ලං

රජපණයක් ලං වි ී ගා ලං වීජ ලං ි ාප ලං අප ලං යටට ලං රුපියල් ලං ිලි යජ ලං

ගණ්තදි ්ත ලං වි ී  ලං විි ජය ලං අහිමිදජදපය ලං කියජ ලං එ . ලං ගරු ලං

ඇජතිතුජි   ලං ජමුත් ලං දන්ත ලං ඔබතුජප ග් ලං පිළිතු ර් ලං ාඳහ්ත ලං ද්ත ්ත ලං

උාාථ ලං අවයපපජ ලං අජපායපා ය ලං යට ත් ලං වි ී ගා ලං ූ  ලං ශිෂයය්ත ලං

ාාඛ්යපද ලං8  ක් ලංකියපයි. ලංගරු ලංඇජතිතුජි   ලං ම් ලංය ට්ත ලංවි ී ගා ලං

දජ ලංශිෂයය්ත ලංාාඛ්යපද ලංාහ ලංඒ ලංාඳහප ලංදනය ලංදජ ලංමුදක ලංදපර්ාප ලං යජ ලං

රජ  දය ලං ජො ක්ද ලංකියපයි ලංජජ ලංඅහ්ත ්ත. ලං ලං 

 

ඔබතුජප ග් ලං අජපායපා  ය්ත ලං  ජො දයි ලං ජම්  ලං  දය ලං

අජපායපා යක් ලං හයහපද ලං ඒ ලං දත්ා ලං පපර්ි  ම්්තතුදට ලං දපර්ාප ලං

 ය්ත ්ත? ලං එ හජ ලං රජයක් ලං  ජොජනති ලං ජම්  ලං  ජායම් ලං ාාඛ්යපදක් ලං

වි ී ගා ලංදජදපය  ලංඅ ප් ලංය ට් ලංමුදල් ලං ජායම් ලංරජපණයක් ලංපිට ලංයට ලං

යජදපය ලංකියප ලංහනජ ලං්ඩුක්දක්ජ ලංකිය්ත ්ත ලං  ො හොජද? 

 

ගරු (ණචාර්ය  විජයදාස ණාජප්ෂය මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංවි ී  ලංඅවයපපජය ලංාඳහප ලංයජ ලංදරුද්ත ලං

පිළිබඳ ලංවිාථාය ලංඅ ප් ලංඅජපායපා යට ලංකබප ජජක් ලංසිීව ලං   ය්ත ්ත ලං

ජනහන. ලං ජප ලං ද්තජප ලං ායජට ලං  දජත් ලං අජපායපා ය ට ලං  හෝ ලං

්යාජය ට ලංඑ හජ ලංදනනුම් ලං ජජක් ලං ය්ත ්තත් ලංජනහන. ලංඒ ලංපිළිබඳද ලං

 ාොයතුරු ලංග්තජ  ලංාාඛ්යප ලං ල්ඛ්ජ ලංකබපග්තජ ලංරජ  දයක් ලංදනජට ලං

ජනහන. 

 

ගරු (වවදය  නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
(மாண்புமிகு (லவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජ ග් ලං දදනි  ලංඅතුරු ලංර ථජය ලං ජයයි. ලං 

ගරු ලං ඇජතිතුජි   ලං විභපග ලං අරමි ාප ලං ාහ ලං ශිෂයභපදය ලං අ හෝසි ලං

කිරී ම් ලං  හේතු ලං ජා ලං ශිෂය යෝ ලං උී ෂෝෂණයක් ලං  ළ ලං ි ාප ලං

ජන ලං ෙජහිය ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං ්රිකුණපජකය ලං ජඩුඩා,පය ලං දනජට ලං දාප ලං

දජප ලං ති බජ ලං බද ලං ඔබතුජප ලං ද්තජදප. ලං එහි ලං රතිලකයක් ලං විධියට ලං දන්ත ලං

එහි ලං අවයපපජ ලං  ටයුතු ලං ජාය දකප ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං ශිෂය යෝ ලං

ඔබතුජප ලං ාජෙත් ලං ාප ච්ඡප ලං  ළප. ලං ්රිකුණපජකය ලං ජඩුඩා,පය ලං යළි ලං

්යම්භ ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංග්තජප ලංක්රියපජපර්ග ලං ජොජදපද? 

 
ගරු (ණචාර්ය  විජයදාස ණාජප්ෂය මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංඉල්ලීම් ලංතුජක් ලංජා ලංාජයි ලං ජජ ලංශිෂය ලං

දර්ජාජය ලං්යම්භ ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත. ලං එයි්ත ලං ඔවු්ත ග් ලං පළමුදනි  ලං

ඉල්ලීජ ලං  ම් යි. ලං ්රිකුණපජකය ලං වි ථදවිදයපකය ලං පිහිටප ලං ති බ්ත ්ත ලං

ජගයයට ලං ායජක් ලං ඈතිනුයි. ලං පිට ලං ර ී දි ්ත; ලං වි  ේෂ ය්තජ ලං

  ොළඹ ලං ්ා්තජ ආ ලං ්චපර්යදරු්ත ලං  ජජ ලං වි ථදවිදයපකයට ලං

 ග්තදප ලං ග්ත ්ත ලං ටි ක් ලං අපහසු ද්ත. ලං ඔවු්ත ලං රෑ ලං  දජ  ොට ලං

්රිකුණපජකය ලං ජගයයට ලං ළෙප ලං වුණපජ ලං ජදපාන්ත ලං ගනම ජ ලං ාඳහප ලං

ි දාක් ලංති බජදප. ලංඔවු්ත ලංඒ ලංි ද ාේ ලංජාය ලං දකප  ලංපසුද ලංදප ලං ී ජ ලං

පදත්දකප ලං්පසු ලංඑජදප. ලංඒ ලංාඳහප ලංවි ථදවිදයපක ය්ත ලංාපයප ලංති බජ ලං

ි දා ලං ාජ්ත ග් ලං ර යෝජාජයට ලං ඕජෑය ලං කියප ලං ශිෂය යෝ ලං

උී ෂෝෂණය ලං යජදප. 

ඒ ලංවි ථදවිදයපක ආ ලං්රිකුණපජකය ලංජඩුඩා,ප ආ ලංඉ්ත ්ත ලංශිෂය යෝ ලං

8 111යි. ලංජමුත් ලං8  11 ලං ද ජකුට ලංජදපාන්ත ලංපහසු ම් ලංති බජදප. ලං

ඒ ලංශිෂයය්ත ග් ලං දදජ ලංඉල්ලීජ ලංාජයි ලං්රිකුණපජකය ලංජගය ආ ලංඉඳකප ලං

වි ථදවිදයපකයට ලං යෑජ ලං ාහ ලං ්පසු ලං ඒජ ලං ාඳහප ලං වි ථදවිදයපක ලං මුදි ්ත ලං

ශිෂයය්තට ලං  ජෝටර්ායි කයක් ලං කබප ලං  ද්තජ ලං කියජ ලං ඉල්ලීජ. ලං

තු්තදජ ලංඑ  ලං ජයයි  ලංගරු ලං ාපජපය තුජි . ලංඑජ ලංවි ථදවිදයපක ආ ලං

සිසු ලං සිසුවිය්ත ග් ලං විභපගයක් ලං පනදනත් දජ ලං අායතුය ලං එහි ලං ශිෂය ලං

ජපය  යෝ ලංගිහිල්කප ලංර ථජ ලංපත්රයි  ලංඋත්ාය ලංපත්රයි ලංඔක්  ෝජ ලංඉයකප ලං

එහි ලං සිටි ලං ශිෂයය්තටත්  ලං ඒ ලං විභපගය ලං පනදනත්ූ  ලං  ී  දරු්තටත් ලං

 ගොජදි ්ත ලංරහපයයක් ලංඑල්ක ලං ළප. ලංඒ ලං ගොජ ලංරහපයය ලංඑල්ක ලං යකප ලං

ඒ ලං අයද ලංබකහත් පය ය්ත ලංපනය ලං 6ක් ලංි දපා ලංඅඩා,ාථසි ආ ලංාබප ගජ ලං

සිටියප. ලං ඒ ලං අනුද ලං පනදනත්ූ  ලං විජය ලං පරීක්ෂණ ආ ජ ලං ඒ ලං අයට ලං යම් ලං යම් ලං

 පක ලං සීජපදකට ලං අදපළද ලං ප්තති ලං ාහජම් ලං  ළප. ලං ඒ ලං පිළිබඳද ලං

අභියපචජප ලංඉදිරිපත් ලං ළප. ලංඒ ලංඅභියපචජප ලංාක ප ලංඒ ලංාහජජ ලංි හිල් ලං

 ළප. ලං එ හජ ලං ය ලංති බී ජත් ලං ම් ලංකියපු ලංඉල්ලීම් ලංතුජ ලං දනු ද්ත ලං

ාජයි ලංඒ ලංඋී ෂෝෂණ ලංපදත්ද්ත ්ත  ලංගරු ලං ාපජපය තුජි . ලං 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 බො හොජ ලංාථතුතියි. ලං මීය ළෙට  ලං ර ථජ ලං අා  ලං 3  ලං ගරු ලංඋදය ලං රභපත් ලං

ගම්ජ්තපික ලංජ්තත්රීතුජප. ලං 
 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලං- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ාදත් ලං අතුරු ලං ර ථජ ලං අහ්තජ ලං අදාථාපදක් ලං ජනහන. ලං ජජ ලං ද්ත ්ත ලං

ජනහන  ලංපනහනදිි  ලංකිරීජක් ලංකිරීජට ලංගරු ලංඅජපායතුජප ලං නජනතිද ලංකියප. ලං

පනහනදිි  ලං යදපගනම ජක් ලංඅද ය ලංජම්  ලංගරු ලංඇජතිතුජප ලං නජනති ලංජම් ලං

ඔබතුජපට ලං අදාථාපදක් ලං  ද්තජ ලං ජට ලං පුළුද්ත. ලං එ හජ ලං ජනත්ජම්  ලං

අදාථාපද ලං ද්තජ ලංජට ලංබනහන. ලං 

 

ගරු (ණචාර්ය  විජයදාස ණාජප්ෂය මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 පකය ලං ති බජදප ලං ජම්  ලං ජට ලං ගනටලුදක් ලං ජනහන. ලං ජජ ලං උත්ාය ලං

 ද්තජම්  ලංගරු ලං ාපජපය තුජි . 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහ්තජ  ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජප. 

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලං අජපායතුජි   ලං ජප ලං ඔබතුජප ග්ත ලං  ම් ලං ර ථජයට ලං අදපළ ලං

ර ථජයක්ජ ලං ජො දයි ලං අහ්ත ්ත. ලංජජ ලංාජපජා ලං ජාපක ලං  දබ් ලං අඩා,විදක ලං

දනක් ප  ලං වීඩි යෝ ලං පටයක්. ලං ජජ ලං එය ලං ඔබතුජපටත් ලං  ප්තද්තජම්. ලං

්යක්ෂ  ලං අා  ලං ජහ ලං රෑ ලං  පොලු ලං අය ගජ ලං ගිහි්ත ලං ජන ලං ෙජහිය ලං

වි ථදවිදයපක ආ ලං ්තදපසි පගපයදක ලංසිටිජ ලංදරුද්ත ලංපිරිා  ග් ලංජම් ලං

කිය ලංකියප ලංඒ ලංඅයද ලං ාොයජදප. ලං 

ඒ  ලං ඒ ලං වීඩි යෝ ලං පට ආ ලං ති බජ ලං  ාපද. ලං ඊට ලං අජායද ලං  ම් ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං  දජ පිය්ත ලං කිහිප ලං  ද ජකුජ ලං ජට ලං  ාප ලං  ය ලං

ති බජදප. ලංඒ ලංවි ථදවිදයපක ආ ලංපරිපපකජය ලංවිසි්ත ලංඉාප ලංඅාපවපයණ ලං

 කා  ලං ලංජාපතිදප ජ ලං කා ලංවි  ේෂ ය්තජ ලංසිාහක ලංශිෂයය්ත ලංඉකක්  ලං ය ලං

 ගජ ලං එල්ක ලං  යජ ලං කද ලං පීඩා,ජයක් ලං ති බජදප. ලං ශිෂයපද්ත ග් ලං

 ්තදපසි පගපයදකට ලං පදප ලං පරිපපකජ ආ ලං අය ලං යපත්රී ලං  පක ආ ජ ලං

යජදපය ලං කියකප ලං  චෝදජප ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං ි ාප ලං ජජ ලං ඔබතුජප ග්ත ලං

ඉාප ලං ඕජෑ මි්ත ලං ඉල්ක්ත ්ත ලං ජන ලං ෙජහිය ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං ලං

වි  ේෂ ය්තජ ලංඒ ලං පීඩා,පදට ලංකක් ලංවී ලංසිටිජ ලංසිසු ලං දරුද්ත ග් ලං  ලං ර ථජය ලං

ාජාය ට ලං පත් ලං  ලං  ය ලං  ද්තජ ලං  රුණප ය ලං ාක්රීයදජ ලං ජනදිහත් ලං

 ද්තජය ලංකියජ ලංඑ යි. ලං 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු (ණචාර්ය  විජයදාස ණාජප්ෂය මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං එානජ ලං ති බජ ලං ර ථජය ලං  ම් යි. ලං ඒ ලං

වි ථදවිදයපක ආ ලං  ලං ළජයි්තට ලං අවුරුදු ලං ගණජපදක් ලං තිාථ ාේ ලං දිගි්ත ලං

දිගටජ ලං ලංජද  ලංදදය ලංකබප ලං දජ ලං ලං ලංශිෂය ලං ඩුඩා,පයජක් ලංසිටියප. ලංඒ ට ලං

ජපය ත්දය ලංදු්තජ ලංශිෂයයප ග් ලංප්තති ලංාහජම් ලං යකප  ලං දදනුද ලංඔු ලං

වි ථදවිදයපක ය්ත ලං ජයප්තජ ලංරණයණය ලං ය ලංති බජදප. ලංඒ ලං පයණය ලං

ජා ලංඒ ලංවි ථදවිදයපක ආ ලංඉ ගජ ලංග්තජප ලංසිාහක ලංශිෂය යෝ ලංපජණක් ලං ලං- ලං

ද්රවිඩා, ලං ාහ ලං මුාථි ම් ලං ශිෂය යෝත් ලං ඉ ගජ ලං ග්තජදප. ලං - ලං දර්ජාජයක් ලං

්යම්භ ලං  ය ලං ති බජදප. ලං ඒ ට ලං දන්ත ලං දදාථ ලං 005 ට ලං දනඩියි. ලං අපි ලං ඒ ලං

ගුරුදරු ලං  ගජනල්කප  ලං ඒ ලං පීධපධිපතිදරු ලං  ගජනල්කප  ලං ඒ ලං ශිෂය යෝ ලං

 ගජනල්කප ලං ාප ච්ඡප ලං පදත්දකප ලං  ම්  ලං ාජාය ට ලං පත් ලං  ය්තජ ලං ලං

සියලු ලං විධිවිවපජ ලං  යදුදප. ලං ඒ ලං එක් ජ ලං ඒ ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං

අභය්තාය ආත් ලංවි පක ලංගනටලුදක් ලංතිණුණප. ලං ලංඒ ලංවි ථදවිදයපක ආ ලංඋප ලං

කුකපතිතුජප ලං ජජීම් ලං කියකප ලං ඉාපජ ලං දක්ෂ ලං උප ලං කුකපතිතු ජක්. ලං

එතුජපට ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං ාපර්ා ද ලං  ය ලං  ගජ ලං ය්තජ ලං ඉඩා, ලං  ජො දජ ලං

ගුරුදරු ලං  ඩුඩා,පයජකුත් ලං  ම් ලං  ලං වි ථදවිදයපක ආ ලං ඉ්තජදප. ලං ඒ ලං

 ගොල් කොත් ලං ම් ලංසිසු ලංදරු දෝ ලං පකඹීම්දකට ලංකක් ලං යජදප. ලංදන්ත ලංඒ ලං

කුකපතිතුජප ග් ලං  පකය ලං ඉදයයි. ලං  ම් ලං දජ ලං විට ලං බකයකත් ලං

ි කවපරිි යක් ලං -competent authority- පත් ලං  ය ලං ති බජදප. ලං

ජහපචපර්ය ලං උජප ලං කුජපයාථදපමි. ලං  ලං ඇය ලං ඉාපජත් ලං රවීණ  ලං  ජායෂථධ ලං

ජහපචපර්යදරියක්. ලං  ලං එතුමිය ලං ගිහිල්කප ලං  ලං  ම් ලං පරිපපකජ ලං  ටයුතු ලං

ාජාය ට ලං පත් ලං යකප ලං දරුද්ත ග් ලං අවයපපජ ලං ටයුතු ලං ය ලං  ගජ ලං

ය්තජ ලංවි පක ලංඋත්ාපහයක් ලංදයජදප. ලං 

දදා ට  ලං  ද  ට ලං  පය ලං සිදුූ  ලං සිීධියක් ලං ගනජයි ලං ගරු ලං විජල් ලං

වීයදා  ලංජ්තත්රීතුජප ලංාඳහ්ත ලං  ළේ. ලංඒ ලංසිසුද්තට ලංවි ථදවිදයපක ලංමිමියට ලං

ඇතුළුවීජ ලං මුි ්ත ලං ාහජම් ලං  ය ලං තිණුණප. ලං දන්ත ලං  ී ජ ලං පට්ත ලං

ග්තජදපය ලං කියප ලං ඔවු්තට ලං එ්තජ ලං අදාථාපද ලං කනණුණප. ලං ඒ ලං උදවිය ලං

ඇතුළට ලං ඇවිල්කප ලං  ්තදපසි පගපයදක ලං ඉ්තජදප. ලං ජමුත්  ලං

 ී ජදකට ලං  ලං -lecturesදකට- ලං ඒජ ලං ඔවු්ත ලං රතික් ෂේප ලං  යජදප. ලං ඒ ලං

ාත්ත්දය ලංයට ත් ලංමීය ට ලංදදා ට  ලං ද  ට ලං පය ලංයම් ලංගනටුජක් ලංඇති ලං

 දකප ලංති බජදප. ලංඒ ලංපිළිබඳද ලං රුණු ලං ාොයප ලංබකප ලංදපර්ාප ලං ය්තජ ලං

පුළුද්ත. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 බො හොජ ලංාථතුතියි  ලංගරු ලංඇජතිතුජි . 

ර ථජ ලං අා  ලං 3 ලං -018/'8  ලං - ලං (8)  ලං ගරු ලං උදය ලං රභපත් ලං ගම්ජ්තපික ලං

ජහාප ලං- ලං[ාභප ලංගර්භය ලංතුළ ලංජනා.] 
 

වවුනියාව  අ්ෂමබෝවිේ සුසාන භූමිමයහි පුණාවස්තු 

විනාශ් කිීමම  නීතිමය පියවණ 

வவுனியா, அக்கபாவில் மயானத் சதால்சபாருள் 

கெதம் : ெட்ட நடவடிக்லக  
DAMAGE CAUSED TO ARTEFACTS IN AKBOVIL CEMETERY, 

VAVUNIYA:  LEGAL ACTION  
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4. ගරු ඩේලස් මශවානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

උාාථ ලං අවයපපජ ලං හප ලං ාාාථ ෘති  ලං  ටයුතු ලං අජපායතුජප ග්ත ලං

ඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(8): 

(අ) (i) දවුි යපද  ලං ජපජක්  ලං අක් බෝවිල් ලං ර ී  ආ ලං පුයපණ ලං
සුාපජ ලංමිමියක් ලංපිහිටප ලංති බජ ලංබදත්; 

 (ii) එජ ලං සුාපජ ලං මිමිය ලං පුයපවිදයප ලං  දපපර්ා ම්්තතුද ලං
විසි්ත ලංාකකුණු ලං ය ලංඇති ලංබදත්; 

 (iii) ජෑා  ජ ලංඑජ ලංර ී  ආ ලං ත්ක්  ලංගාථ ලං පප ලංදනමීය  ම් ලං
සිීධියක් ලං හේතු ද්ත ලංඑජ ලංසුාපජ ලංමිමියට ලංාහ ලංඑහි ලං
පිහිටප ලංති බජ ලංපුයපදාථතුදකට ලංහපි  ලංසිදුවී ලංවිජප  ලංවී ලං
ඇති ලංබදත්; 

 එතුජප ලංද්ත ජහිද? 

(්) (i) ඉහා ලං සුාපජ ලං මිමි යහි ලං පුයපදාථතු ලං විජප  ලං කිරීජ ලං
ාම්බ්තව ය්ත ලංදගකිද ලංයුතු ලංපුීගකය්තට ලංඑ යහිද ලං
ම තිජය ලංපියදය ලං ගජ ලංති බ්ද; ලං 

 (ii) අජපගා ආ ජ ලංඑජ ලංපුයපදාථතු ලං්යක්ෂප ලංකිරීජ ලංාඳහප ලං
 ලංගනු ලංකබජ ලංපියදය ලං ද ර්ද; 

 ය්තජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්තද්ත ජහිද? 

(ඇ)  ජොඑ ාේ ලංජම්  ලංඒ ලංජ්තද? 

 
உயர்கல்வி மற்றும் கைாொர அலுவல்கள் அலமச்ெலரக் 

ககட்ட வினா: 

(அ) (i )  வவுனியா, மாமடு, அக்கபாவில் பிரகதெத்தில் 

புராதன மயானம் ஒன்று அலமயப் சபற்றுள்ளது 

என்பலதயும்; 

 (ii) கமற்படி மயானம் சதால்சபாருளியல் திலணக் 

களத்தினால் அலடயாளமிடப் பட்டுள்ளது 

என்பலதயும்; 

 (iii )  அண்லமயில் அப்பிரகதெத்தில் கதக்கு மரங்கள் 

தறிக்கப்பட்ட ெம்பவசமான்று காரணமாக 

கமற்படி மயானத்திற்கும் அதில் அலமந்துள்ள 

சதால்சபாருள்களுக்கும் கெதகமற்பட்டு 

அழிவலடந்துள்ளசதன்பலதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  கமற்படி மயானத்தில் சதால்சபாருட்கள் 

அழிக்கப்பட்டுள்ளலம சதாடர்பாக அதற்கு 

சபாறுப்புக்கூறகவண்டிய ஆட்களுக்சகதிராக 

ெட்ட நடவடிக்லக கமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளதா 

என்பலதயும்; 

 (ii) எதிர்காைத்தில் கமற்படி சதால்சபாருட்கலள 

பாதுகாப்பதற்காக கமற்சகாள்ளும் நடவடிக் 

லககள் யாலவ என்பலதயும்; 

 அவர் இச்ெலபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Higher Education and Cultural 
Affairs: 

(a) Is he aware that- 

 (i) there is an ancient cemetery located in the 
Akbovil area of Mamadu, Vavuniya; 

 (ii) the aforementioned cemetery has been marked 
by the Department of Archaeology; and 

 (iii) the aforementioned cemetery and artefacts 
located there have been damaged as a result of a 
recent incident in which teak trees in the said 
area were felled? 
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(b) Will he inform this House- 

 (i) whether legal action has been taken against those 
who are responsible for the destruction of 
ancient artefacts situated in the aforementioned 
cemetery; and 

 (ii) the steps that will be taken to protect the 
aforesaid artefacts in future?  

(c) If not, why? 

 

ගරු (ණචාර්ය  විජයදාස ණාජප්ෂය මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, the Answer for Question No. 4 is as follows: 

 

(a) (i)  Yes.  

 (ii)  Yes.   

 (iii)  Yes.  

  (b)  (i)  Yes. Case No. B.R 1277/14 has already been 
instituted against the accused.  

 (ii)  These archeological monuments are found in a 
forest reserve under the Department of Forest 
Conservation. Measures have been taken to 
publish a gazette declaring it as an archeological 
reserve and the site is protected by archeological 
mobile security service.  

(c)  Does not arise.  

 

පුණාවිදයාත්මක වටිනාකමින් යුතු ස්ථාන  ණත්නපුණ 

දිස්්රි්ෂකය 

சதால்சபாருளியல் சபறுமதி வாய்ந்த இடங்கள்: 

இரத்தினபுாி மாவட்டம் 

PLACES OF ARCHAEOLOGICAL INTEREST: RATNAPURA 
DISTRICT  

 
246/’8  

5. ගරු මහේයාන් විතානමේ මහතා 
(மாண்புமிகு கஹொன் விதானகக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

උාාථ ලං අවයපපජ ලං හප ලං ාාාථ ෘති  ලං  ටයුතු ලං අජපායතුජප ග්ත ලං

ඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(8) ලං: 

(අ) (i) යත්ජපුය ලං දිාථ්රික්  ආ ලං පිහිටි ලං පුයපවිදයපත්ජ  ලං
දටිජප මි්ත ලංයුතු ලංාථාපජ ලංාාඛ්යපද ලං  ොපජණද; 

 (ii) එජ ලංාථාපජදක ලංජම් ලං ද ර්ද; 

 (iii) දත්ජ්ත ලං යහපපකජ ලං යජාය ලං බකයට ලං පත්වී ජ්ත ලං
අජතුරුද  ලං එජ ලං ාථාපජ ලං ාායක්ෂණය ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං
 ගජ ලංඇති ලංපියදය ලං ද ර්ද; 

 ය්තජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්තද්ත ජහිද? 

(්)  ජොඑ ාේ ලංජම්  ලංඒ ලංජ්තද? 

 

உயர்கல்வி மற்றும் கைாொர அலுவல்கள் அலமச்ெலரக் ககட்ட 

வினா: 

(அ) (i) இரத்தினபுாி மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ள சதால் 

சபாருளியல் சபறுமதி வாய்ந்த இடங்களின் 

எண்ணிக்லக எவ்வளவு; 

 (ii) அந்த இடங்களின் சபயர்கள் யாலவ; 

 (iii) தற்கபாலதய நல்ைாட்ெி அரொங்கம் ஆட்ெி 

கயற்ற பின்னர் அந்த இடங்கலள பாதுகாக்க 

எடுத்துள்ள நடவடிக்லககள் யாலவ; 

 என்பலத அவர் இச்ெலபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 
 
 

asked the  Minister of Higher Education and Cultural 
Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of sites with archaeological value 
located in Ratnapura District; 

 (ii) the names of those places; and 

 (iii) the steps taken to conserve those sites after the 
present Good Governance Government came to 
power? 

(b) If not, why? 
 

 

ගරු (ණචාර්ය  විජයදාස ණාජප්ෂය මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජජ ලංඑජ ලංර ථජයට ලංපිළිතුය ලං දජදප. 
 

(අ) (i) 202යි. ලං 

 (ii) ඇමුණුම් ලංඅා  ලං18 ලංහි ලංදක්දප ලංඇා. 

 (iii) ඇමුණුම් ලංඅා  ලං10හි ලංදක්දප ලංඇා. ලං 

 ඇමුණුම් ලං සභාගත* ලං යමි. 

(්) පනජ ලං ජොජඟී. 
 
 

ගරු මහේයාන් විතානමේ මහතා 
(மாண்புமிகு கஹொன் விதானகக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

 ගරු ලංඇජතිතුජප ලං ඉදිරිපත් ලං ළ ලංඇමුණුම්දි ්ත ලංාජයි ලං හරියටජ ලං

උත්ායය ලංදනජ ලංග්තජ ලං ද්ත ්ත. ලං 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජප ග් ලංපළමුදජ ලංඅතුරු ලංර ථජය ලං ජයයි. ලං

පුයපවිදයපත්ජ  ලං දටිජප ජකි්ත ලං යුක්ා ලං රගයගක ලං ර ී ය  ලං

ජක්ද්ත දක ලං දක ද  ලං පජපමු ර් ලං ඇත් ලං ගපක ලං දප ග් ලං ර ී  ලං -

ඔබතුජපත් ලං ඒ ලං ර ී  ලං ගනජ ලං ද්තජදප - ලං ාායක්ෂණය ලං කිරීජට  ලං

්යක්ෂප ලං කිරීජට ලං කිසිජ ලං දනඩා, ලං පිළි දළක් ලං ජනහන. ලං පසුගිය ලං  පක ලං

සීජප   ලං තිණුණු ලං ්යක්ෂපද ලං හරියට ලං ක්රියපත්ජ  ලං වු ඩු ලං ජනති ලං ි ාප ලං

වි  ේෂ ය්තජ ලංජක්ද්ත දක ලංදක ද ලං දන්ත ලං අජපයක්කා ලංාත්ත්දයට ලං

පත් ලං  දකප ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං ාථාපජ ලං අ ප් ලං ර ී යට ලං ති බජ ලං ඉාපජ ලං

දටිජප ලං ාථාපජ ලං  ද ක් ලං දජ ලංි ාප ලං ඒදප ලං්යක්ෂප ලංකිරීජට ලං මීය ට ලං දඩා,ප ලං

පියදය ලං ගා ලං යුතුයි. ලං ගරු ලං අකික ලං වියපේ ලං  පරියදාම් ලංඇජතිතුජප ලං  ම් ලං

විෂය ලං ලංභපයද ලංසිටි ලං දකප  ත් ලංජජ ලං ම් ලංගනජ ලංඇුදප. ලංඒ ලං දකප  ත් ලං

කි දප  ලං  ම් ලං ාඳහප ලං පියදයක් ලං ග්තජදප ලං කියකප. ලං ඒ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං

රැකියප ලං ජකප ලංති බජදප. ලංජමුත් ලංදන ේ ලංහරියට ලං ද්ත ්ත ලංජනහන. ලංගරු ලං

ඇජතිතුජි   ලං  ම් ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං ග්තජප ලං ක්රියපජපර්ගය ලං  ජො ක්ද ලං

කියකප ලංදනජ ලංග්තජ ලංජජ ලං නජනතියි. 
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—————— 
*  පුස්තකාලම  තබා ඇත. 
*   நூனிலையத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු (ණචාර්ය  විජයදාස ණාජප්ෂය මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංපුයපවිදයප ලංාථාපජ ලං්යක්ෂප ලං ය ලංගනම ජ ලං
පිළිබඳද ලං අපට ලං රප යෝගි  ලං ගනටලුදක් ලං තිණුණප. ලං ඒ ලං ි ාප ලං පසුගිය ලං
 පක ආ ලංඅතිගරු ලංජාජපධිපතිතුජපත්  ලංගරු ලංඅග්රපජපායතුජපත් ලංදනනුදත් ලං
 යකප  ලං යම් ලං යම් ලං ාථාපජ ලං ාඳහප ලං අපි ලං සිවිල් ලං ්යක්ෂ  ලං
 දපපර්ා ම්්තතු   ලං ාේදය ලංකබප ගජ ලංති බජදප. ලංජමුත් ලංඒ ලංාථාපජ ලං
සියල්ක ලං ජඩා,ත්තු ලං  යමි්ත ලං ්යක්ෂප ලං  ය්තජ ලං පුයපවිදයප ලං
 දපපර්ා ම්්තතුදට ලංරජපණදත් ලං ාේද  ලංාාඛ්යපදක් ලං ජොජනති ලංි ාප ලං
අපි ලං ඉල්ලීජක් ලං  යකප ලං ති බජදප. ලං  ලං අපට ලං අද ය ලං  ාේද  ලං ාාඛ්යපද ලං
අනුජා ලං යකප ලං ද්තජ ලංගරු ලංඅග්රපජපායතුජප ලං ම් ලංදජ  ොට ලං ටයුතු ලං
 යකප ලංති බජදප. ලං 

 

 

ගරු මහේයාන් විතානමේ මහතා 
(மாண்புமிகு கஹொன் விதானகக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජ ග් ලං දදනි  ලංඅතුරු ලංර ථජය ලං ජයයි. ලං 

ාදත් ලං රුණක් ලං   යහි ලංගරු ලංඇජතිතුජප ග් ලංඅදවපජය ලං ලං යොමු ලං

 යද්තජ ලංජජ ලං නජනතියි. ලංඋදපහයණයක් ලංවිධියට ලංපජපමුය ලංඇත්ගපක ලං

කියජ ලං පුයපවිදයපත්ජ  ලං දටිජප ජක් ලං ඇති ලං ාථාපජය ලං  ම් ලං දජ ලං විට ලං

යපජාය ලං ජොදජ ලංාාවිවපජයක් ලංවිසි්ත ලං්යක්ෂප ලං යනු ලංකබජදප. ලංජජ ලං

හිාජ ලං විධියට ලං  පොලීසි ආ ලං විරපමි  ලං  ජායෂථධ ලං ි  යෝජාය ලං

 පොි ාථපතිදය යක් ලං - ලං Senior DIG     ජක් ලං - ලං ූලි   ලං  දකප ලං

යපජාය ලං  ජොදජ ලං ාාවිවපජයක් ලං හයහප ලං  ජජ ලං ාථාපජය ලං ්යක්ෂප ලං

කිරීජට ලං කියප ලං පදජජක් ලං හදකප ලං මුදල් ලං එ තු ලංකිරීජක් ලං සිදු ලං  යජදප. ලං

ජමුත් ලං එජ ලං පරිරය ලං තුළ ලං කිසිදු ලං  ටයුත්ාක් ලං සිදු ලං  ද්ත ්ත ලං ජනහන. ලං

්යක්ෂපද ලං ාම්බ්තව ලං  පයණප ලං සිදු ලං  ද්ත ්ත ලංජනහන. ලං  ම් ලං පිළිබඳද ලං

අජපායපා ය ලංදනනුදත්ද  ලංජනීද? ලං ජ හජ ලං දයක් ලංසිදු ලං දජදප ලංජම්  ලං

ඒ ලංාඳහප ලංජනදිහත් ලංවීජක් ලං ය්තජ ලංකියප ලං  ලංජජ ලංගරු ලංඇජතිතුජප ග්ත ලං

ඉල්කප ලංසිටිජදප. ලංඑදනි  ලං්යාජයක් ලංති බජදප ලංජම් ලංඅජපායපා  ආ ලං

දනනුදත් ලංවීජ ලංහයහප ලං ද්තජ ලංඕජෑ. ලංජජ ලංද්තජ ලංායමි්ත ලංඑ හජ ලංජනහන. ලං

 ම් ලං  දනු ද්ත ලං ජනදිහත් ලං වීජක් ලං  ය්තජ ලං කියප ලං ජජ ලං ගරු ලං

ඇජතිතුජප ග්ත ලංඉල්ලීජක් ලං යජදප. ලං 

 

 

ගරු (ණචාර්ය  විජයදාස ණාජප්ෂය මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං වි  ේෂ ය්ත ලං පජපමු ලං ර් ලං ඇත්යපජාප ලං

සිහිපත් ලං  යමි්ත ලං යපජාය ලං  ජොදජ ලං ාාවිවපජයක් ලං පිහිටුදප ලං ගජ ලං යම් ලං

යම් ලං ටයුතු ලං යජ ලංබද ලංජජත් ලං ද්තජදප. ලං එය ලංවිධිජත් ලං් පය ය්ත ලං

සිදු ලං දජදපද ලංකියජ ලංඑ  ලංපිළිබඳද ලංජට ලංහරි ලංපිළිතුයක් ලංකබප ලං ද්තජ ලං

බනහන. ලංජමුත් ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජප ලං ම් ලංර ථජය ලංජතු ලං ළ ලංඑ  ලං හොඳයි. ලං

ඔබතුජපට ලංාථතුතියි. ලංඉදිරි ආ ජ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජපත්  ලංඑජ ලංාාවිවපජයත් ලං

ාහභපගි ලං ය ගජ ලංාප ච්ඡප ලං ය ලංඅදපළ ලංපියදය ලංග්තජම්. ලං 

 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 බො හොජ ලංාථතුතියි. ලං ලං 

ර ථජ ලංඅා  ලං6 ලං- ලං3 6/'8 (8) ලංගරු ලංටී. ලංයාස්ත් ලංද ලං ාොයිාප ලංජහාප. ලං ලං  

 

 

ගරු ටී. ණසිටත් ද මසොයිසා මහතා 
(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த சொய்ொ) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජජ ලංඑජ ලංර ථජය ලංඅහජදප. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං අධි යණ ලං හප ලං බ්තවජපගපය ලං

රතිාාාථ යණ ලං  ලං අජපායතුමිය ලං  දනු ද්ත ලං ජජ ලං එජ ලං ර ථජයට ලං

පිළිතුය ලං ජජ ලංාඳහප ලංාති ලංතුජ  ලං පකයක් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. 

 
ප්රශ්්නය මතු දිනක ජ ඉදිරිපත් කිීමමට නිමයෝග කණන ල ජ. 
வினாலவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

එේටීටීඊ ත්රස්තවා ජ ප්රහාණ  විස්තණ  
எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதத் தாக்குதல்: விபரம் 
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7. ගරු ණර්. එේ. පශම උදයශ්ාන්ත ගුණමසේකණ මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயொந்த குணகெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
යපජාය ලං පරිපපකජ ලං හප ලං  ළජජප යණ ලං ාහ ලං ම තිය ලං හප ලං ාපජය ලං

පිළිබඳ ලංඅජපායතුජප ග්ත ලංඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(8): 

(අ) (i) පළමු ලං එල්ටීටීඊ ලං ත්රාථාදප ජ ලං රහපයය ලං සිදු ලං  යජ ලං කද ලං
දිජය ලං ද ර්ද;  

 (ii) එජ ලංරහපයය ලංසිදු ලංූ  ලංාථාපජය ලං ද ර්ද; 

 (iii) එජ ලංරහපයය ලංඑල්ක ලං යජ ලංකී  ීලං ප ලංහටද; 

 (iv) එයි්ත ලංඅහිමි ලංූ  ලංමිි ාථ ලංජීවිා ලංාාඛ්යපද ලං  ොපජණද; 

 ය්තජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්තද්ත ්තද? 

(්) (i) එල්ටීටීඊ ලං ත්රාථාදප ජ්ත ලං විසි්ත ලං පළමු ද්තජ ලං සිවිල් ලං
දනසිය්ත ලංඉකක්  ලං ය ලං  ලං එල්ක ලං යජ ලංකද ලං රහපයය ලං
 ද ර්ද; 

 (ii) එජ ලංරහපයය ලංඑල්ක ලං යජ ලංකද ලංදිජය ලං ද ර්ද; 

 (iii) රහපයය ලංසිදු ලංූ  ලංාථාපජය ලං ද ර්ද;  

 (iv) එයි්ත ලංඅහිමි ලංූ මිි ාථ ලංජීවිා ලංාාඛ්යපද ලං  ොපජණද; 

 ය්තජත් ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්තද්ත ්තද? 

(ඇ) (i)  එල්ටීටීඊ ලං ත්රාථාදප ජ්ත ලං විසි්ත ලං පළමුද ලං ්ගමි  ලං
ාථාපජය ට ලංඑල්ක ලං ළ ලංරහපයය ලං ද ර්ද; 

 (ii) එජ ලංරහපයය ලංඑල්ක ලං යජ ලංකද ලංදිජය ලං ද ර්ද; 

 (iii) රහපයය ලංසිදු ලංූ  ලංාථාපජය ලං ද ර්ද;  

 (iv)  එයි්ත ලංවිජප  ලංූ ජීවිා ලංාාඛ්යපද ලං  ොපජණද; 

 ය්තජ ලංඑතුජප ලංාඳහ්ත ලං ය්ත ්තද? 

(ඈ) ඉහා ලං සියල් කහිජ ලං ාම්ර්ර්ණ ලං දපර්ාපදක් ලං ඉදිරිපත් ලං
 ය්ත ්තද ලංය්තජත් ලංඑතුජප ලංාඳහ්ත ලං ය්ත ්තද? 

(ඉ)  ජොඑ ාේ ලංජම්, ඒ ලංජ්තද? 

 
அரெ நிருவாக முகாலமத்துவ மற்றும் ெட்டமும் ஒழுங்கும் 

அலமச்ெலரக் ககட்ட வினா: 

(அ) (i) முதைாவது எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாத தாக்குதல் 

நடாத்தப்பட்ட திகதி யாசதன்பலதயும்; 

 (ii) அத்தாக்குதல் நலடசபற்ற இடம் யாசதன் 

பலதயும்; 

 (iii) அந்த தாக்குதல் யார் மீது கமற்சகாள்ளப் 

பட்டசதன்பலதயும்; 
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 (iv) இதனால் இழக்கப்பட்ட மனித உயிர்களின் 

எண்ணிக்லக யாசதன்பலதயும்; 

 அவர் இச்ெலபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)(i) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் முதைாவதாக 

ெிவில் பிரலெகலள இைக்கு லவத்து நடாத்தப் 

பட்ட  தாக்குதல் யாசதன்பலதயும்; 

 (ii) அத்தாக்குதல் எத்திகதியில் நடாத்தப்பட்ட 

சதன்பலதயும்; 

 (iii) தாக்குதல் நலடசபற்ற இடம் யாசதன்பலதயும்; 

 (iv) இதனால் இழக்கப்பட்ட மனித உயிர்களின் 

எண்ணிக்லக யாசதன்பலதயும்; 

 அவர் இச்ெலபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)(i) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் முதைாவதாக 

மதத்தைசமான்று மீது கமற்சகாள்ளப்பட்ட 

தாக்குதல் யாசதன்பலதயும்; 

 (ii) அத்தாக்குதல் நடாத்தப்பட்ட திகதி யாசதன் 

பலதயும்; 

 (iii) தாக்குதல் நலடசபற்ற இடம் யாசதன்பலதயும்; 

 (iv) இதனால் இழக்கப்பட்ட மனித உயிர்களின் 

எண்ணிக்லக யாசதன்பலதயும்; 

 அவர் இச்ெலபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஈ) கமற்படி அலனத்லதயும் பற்றிய முழுலமயான 

அறிக்லகசயான்லற ெமர்ப்பிப்பாரா என்பலதயும் 

அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(உ) இன்கறல், ஏன்? 

 
 
asked the Minister of Public Administration and 

Management and Law and Order:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) the date on which the first LTTE terrorist attack 
was carried out; 

 (ii) the place of that attack; 

 (iii) against whom it was directed; and 

 (iv) the number of lives lost in the said attack?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the first attack carried out by the LTTE targeting 
civilians; 

 (ii) the date such attack was carried out; 

 (iii) the place of the attack; and 

 (iv) the number of lives lost in the said attack?    

(c) Will he state -   

 (i) the first attack carried out by the LTTE targeting 
a place of worship; 

 (ii) the date such attack was carried out; 

 (iii) the place of the attack; and 

 (iv) the number of lives lost in the said attack?    

(d) Will he also state whether he will submit a 
comprehensive report of all the above? 

(e) If not, why?   

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි , යපජාය ලං පරිපපකජ ලං හප ලං  ළජජප යණ ලං

ාහ ලං ම තිය ලං හප ලං ාපජය ලං පිළිබඳ ලං අජපායතුජප ලං  දනු ද්ත ලං ජජ ලං එජ ලං

ර ථජයට ලංපිළිතුරු ලං දජදප. 

(අ) (i) 1975 ූලි  ලං09. 

 (ii)  පෝතජප කයි ලංක්රිෂථණ්ත ලං  ෝවික. 

 (iii) යපපජය ලං ජගයපධිපති ලං ඇල්ෆ්රේ ලං  දො ර්යප්පප ලං
ජහාපට. 

 (iv) එ යි. ලං 

(්) (i) ද ි යප  ,  ඩා,ොකර්ෆපම් ලංහප ලං  ්තට්ෆපම් ලංහි ලංජීදත් ලං
ූ  ලංසිවිල් ලංදනසිය්ත ලංඉකක්  ලං ය ලං දඩි ලංාබප ලංෂපාජය ලං
කිරීජ 

 (ii) 1984 ලං ජොදනම්බර් ලං31. 

 (iii) ද ි යපද,  ඩා,ොකර්ෆපම් ලංහප ලං  ්තට්ෆපම්. 

 (iv) හනට ලං ද යි. ලං 

(ඇ) (i) අනුයපවපුයය ලං ජාය ලංශ්රී ලංජහප ලං  බෝධියට ලංඑල්ක ලං යජ ලං
කද ලංරහපයය. 

 (ii) 1985 ලංජනයි ලං8 . 

 (iii) අනුයපවපුයය ලංජාය ලංශ්රී ලංජහප ලං බෝධිය. 

 (iv)  දසිය ලංවිසි ලංජදයයි. ලං 

(ඈ)  ජර්ෂ ලං පකයක් ලංගා ලංවී ලංඇති ලංබනවි්ත ලංාම්ර්ර්ණ ලංවිාථාය ලංශ්රී ලංකා ප ලං
 පොලීසිය ලංාතුද ලං ජොජනති ලංවීජ ලං හේතු ද්ත ලංර්ර්ණ ලංදපර්ාපදක් ලං
ඉදිරිපත් ලංකිරීජට ලං ජොහන . 

(ඉ) පනජ ලං ජොජඟී. 

 

ගරු ණර්. එේ. පශම උදයශ්ාන්ත ගුණමසේකණ මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயொந்த குணகெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි , අතුරු ලං ර ථජදකට ලං පිළිතුරු ලං  ජජට ලං ගරු ලං

අජපායදයයප ලං ාභප ලං ගර්භ ආ ලං ජනති ලං ජමුත්, අග්රපජපායදයයප ලං ඉ්තජ ලං

ි ාප ලං ජට ලං ඔබතුජප ග්ත ලං අහ්තජ ලං ර ථජයක් ලං ති බජදප. ලං පසුගිය ලං

 පක ආ ලං වි  ේෂ ය්තජ ලං උතුරු ලං හප ලං ජන ලං ෙජහිය ලං පළපත්දක ලං

විවිවප පය ආ ලංරහපයය්ත ලංසිීව ලංවුණප. ලං '්දප'  ල්ි ය ලංඇතුළු ලංවිවිව ලං

ා්තජීව ලං  ඩුඩා,පයම් ලං උතු ර් ලං ානරිායමි්ත ලං ෂපාජ ලං හප ලං රහපයය්ත ලං

විවිවප පය ය්ත ලංසිදු ලං ළප. 

ගරු ලං ඇජතිතුජි , ජජ ලං ඔබතුජප ග්ත ලං අහජ ලං අතුරු ලං ර ථජය ලං

ද්ත ්ත ලං  ම් ලං ාම්බ්තවද ලං යජාය ලං ගත්ා ලං පියදය ලං  ජො ක්ද ලං කියජ ලං

එ යි. ලං සිීධි ය්ත ලං සිීධියට ලං -සිදුවී ජ්ත ලං සිදුවීජට- ලං අදපළද ලං

ම ායනුරගක ලං ක්රියපජපර්ග ලං ගත්ාපද, ඒ ලං  වුරු්තද ලං කියජ ලං එ  ලං

ාම්බ්තවද ලංර්ර්ණ ලංදපර්ාපදක් ලං ම් ලංපපර්ි  ම්්තතුදට ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලං

හනකිද? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ඩුක් ලං පක්ෂ ආ ලං රවපජ ලං ාාවිවපය තුජි , ගරු ලං ජ්තත්රීතුජප ලං

අතුරු ලංර ථජය ලංඇසුදප. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි , ජජ ලං හිතු   ලං එතුජප ලං අගජනතිතුජප ග්ත ලං

එජ ලංඅතුරු ලංර ථජය ලංඇසුදප ලංකියකපයි. 

17 18 



පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු ණර්. එේ. පශම උදයශ්ාන්ත ගුණමසේකණ මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயொந்த குணகெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අගජනතිතුජපත් ලංඉ්තජප ලංි ාප ලංකියකප ලංාජයි ලංජජ ලංඇසු  . ලං අදපළ ලං

විෂය ලංභපය ලංඅජපායතුජප- 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජප ග් ලං ර ථජය ලං  ලංජනදා ලං  ලං   ටි ය්ත ලං

පනහනදිි  ලං ය්තජ. ලං ලං 

 

ගරු ණර්. එේ. පශම උදයශ්ාන්ත ගුණමසේකණ මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயொந்த குணகெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ලංඇජතිතුජි , ජජ ලංඇසු   ලං ම් යි. ලං 0185 ලංජාජදපරි ලංජපා ආ ලං

1 දනි  ලං දපයි්ත ලං පාථ ාේ ලං අ ප් ලං ය ට් ලං උතුරු ලං ාහ ලං ජන ලං ෙජහිය ලං

පළපත්දක ලං එල්ටීටීඊ ලං ාාවිවපජ ආ ලං ජමි්ත ලං  ජොවුණත්, එල්ටීටීඊ ලං

ාාවිවපජ ආ ලං ක්රියපජපර්ග ලං හප ලං ාජප්තායද ලං "්දප" ලං  ල්ි ය ලං දනි  ලං

 ඩුඩා,පයම් ලං විසි්ත ලං ෂපාජ,  ප්පම් ලං ගනම ම් ලං හප ලං පනහනය ලං ගනම ම් ලං ් ජ ලං

විවිව ලං පයණප ලංරැාක් ලංසිදු ලං ළප. ලංඑජ ලංසිදුවී ජ්ත ලංසිදුවීජට ලංඅදපළද ලංගත් ලං

ම තිජය ලං ක්රියපජපර්ග ලං  ජොජදපද ලං කියජ ලං එ  ලං පිළිබඳද ලං ාම්ර්ර්ණ ලං

දපර්ාපදක් ලං ම් ලංපපර්ි  ම්්තතුදට ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලංහනකිද? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එජ ලංර ථජයට ලංඋත්ාය ලං ජජට ලංම තිය ලංහප ලංාපජය ලංපිළිබඳ ලංි  යෝජාය ලං

ඇජතිතුජප ලංඉ්තජදප. ලං 

 

ගරු ණර්. එේ. පශම උදයශ්ාන්ත ගුණමසේකණ මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயொந்த குணகெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අද ලංඋත්ාය ලං ද්තජ ලංබනරි ලංජම්, උත්ාය ලං ද්තජ ලංපුළුද්ත ලං දදාක් ලං

කිය්තජ. ලං 

 

ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා (ණාජය පරිපාලන හා 

කඳමනාකණණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබ  නිමයෝජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ - அரெ நிருவாக 

முகாலமத்துவ மற்றும் ெட்டமும் ஒழுங்கும் பிரதி அலமச்ெர்)   

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of 
Public Administration and Management and Minister of Law 
and Order) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි , ගරු ලං පීජ ලං උදය ප්තා ලං ජ්තත්රීතුජප ලං

"්දප" ලං  ල්ි ය ලං ගනජ ලං  ාප ලං  ළප. ලං ජජ ලං හිාජ ලං විධියට ලං පසුගිය ලං

 පක ආ ලංඑජ ලං ඩුඩා,පය ම් ලංවි පක ලංපිරිාක් ලංඅත් ලංඅඩා,ාගුදට ලංඅය ගජ ලං

තිණුණප. ලං ජජත්, ගරු ලං ඇජතිතුජපත් ලං පසුගිය ලං ාති ආ ලං යපපජ ආ ලං

ාාචපයය  ලං ි යා ලං වුණප. ලං  ලං දකු ඩු ලං ජදජ ලං ිලල් කක් ලං  ජො දයි, 

"්දප" ලං ල්ි ය ලංකිය්ත ්ත. ලංඒ ලංඅය ග්ත ලං ගොඩා,පක් ලංඅය ලංදයා ලංඅවුරුදු ලං

8 ට ලං අක් ලං අයයි. ලං ඒ ලං අය ලං දකුණු ලං ඉ්තදියපනු ලං චිත්රපට ලං - films - බකප, ඒ ලං

්භපාය ලං අය ගජ ලංක්රියප ලං  යජදප. ලං  ගොඩා,පක් ලං අය ලං ක් ලං දප ග් ලං ඒදප ලං

හදප ලංති බ්ත ්ත,  බෝට්ටුදක ලංපටිදි ්ත. ලං 

ජජ ලං  හොඳ ලං උදපහයණයක් ලං කිය්තජම්. ලං එජ ලං  ල්ි  ආ ලං රවපජ ලං

ජපය  යක් ලංඅත් ලංඅඩා,ාගුදට ලං ගජ ලංතිණුණප. ලංඔු ලංඅවුරුදු ලං8   ලංවිාය ලං

ාරුණ යක්. 

 පොි ාථ ලං ි කවපරි්ත ලං කි දප, ඔු ලං අත් ලං අඩා,ාගුදට ලං ගත්ාපජ ලං

 හොඳටජ ලං ඇඬුදපය ලං කියකප. ලං එදනි  ලං ළප ලං බපක ලං  ඩුඩා,පයජක් ලං ාජයි ලං

 ජානජ ලංඉ්ත ්ත. ලංඅපි ලං ාොයප ලංබනලුදප,  වුරු්ත ලං හෝ ලංමිම  ලංජනරුජක් ලං

 යකප ලං ති බජදපද ලං කියකප. ලං '්දප'  ල්ි ය ලං  ම් ලං දක්දප ලං කිසිදු ලං මිම  ලං

ජනරුජක් ලං යකප ලං ජනහන; යම් ලං යම් ලං පහය ලං  ජම් ලං යකප ලං ති බජදප;  ක් ලං

දනි  ලං ්යුවදි ්ත ලං  පප ලං ති බජදප. ලං හනබනයි ලං බයපාළ ලං තුදපක ලං

එ ක්දත් ලං සිදු ලං  යකප ලං ජනහන. ලං  ම් යි, ඇත්ා ලං ාත්ත්දය. ලං ඔවු්ත ලං

ත්රාථාදප ජ ලං ඩුඩා,පයජක් ලං ජො දයි. ලංඑහි ලංසිටිජ ලං බො හෝ ලංඅය ලංදයා ලං

අක් ලං ජට්ට ම් ලං අයයි. ලං ඒ ලං අය ලං පුජරුත්ාපපජය ලං ය්තජ, ඒ ලං අය ලං අත් ලං

අඩා,ාගුදට ලං ගජ, ඒ ලං අය ග් ලං දජවුපිය්ත ලංාජෙ ලංඑ තු දකප ලංඒ ලංඅය ලං

ි සි ලංජෙට ලංග්තජ ලංඅද ය ලං ටයුතු ලං යමි්ත ලංයජදප. ලංඒ ලංසියලු දජපජ ලං

හඳුජප ගජ ලං ඉ්තජදප. ලං ඔවු්ත ලං ත්රාථාදප ජ ලං  ඩුඩා,පයජක් ලං  ජො දයි; 

දකුණු ලංඉ්තදියපනු ලංචිත්රපට ලංබකප ලංඑයි්ත ලංඋ්තජපදයට ලංපත් ලංවුණු ලං්යුව ලං

අාට ලං ගත් ලං  ඩුඩා,පයජක්. ලං මීය ට ලං දඩා,ප ලං බයපාළ ලං ගණ ආ ලං ්යුව ලං

ා්තජීව ලං  ඩුඩා,පයම් ලං දකු ඩු ලං ඉ්තජදප. ලං ඒ ලං ි ාප '් දප'  ල්ි ය ලං

 ප්තදප, '  ොටි ලං එජදප,   ොටි ලං එජදප'යි ලං කියප ලං දකු ඩු ලං ජදජ ලං

භීෂණය ලං ාම්ර්ර්ණ ය්ත ලං දනරැදියි, එය ලං දනරැදි ලං චිත්රයක්ය ලංකියජ ලං එ  ලං

ජප ලංපනහනදිි දජ ලංකිය්තජ ලං නජනතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 හොඳයි. ලං දදජ ලංඅතුරු ලංර ථජය ලංඅහ්තජ, ගරු ලංජ්තත්රීතුජි . 

 

ගරු ණර්. එේ. පශම උදයශ්ාන්ත ගුණමසේකණ මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயொந்த குணகெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ජප ලං එතුජප ග්ත ලං ඇු  , උතුරු ලං ජන ලං ෙජහිය ලං පළපත්දක ලං

 ජදනි  ලංෂපාජ ලං ඩුඩා,පයම් ලංවිසි්ත ලංසිදු ලං යජ ලංකද ලංසිදුවීම් ලංපිළිබඳද ලං

ර්ර්ණ ලං දපර්ාපදක් ලං  ම් ලං පපර්ි  ම්්තතුදට ලං ඉදිරිපත් ලං  ළ ලං හනකිද ලං

කියකපයි. ලංඒ ලංදපර්ාපද ලංදන්ත ලං ද්තජ ලංකියකප ලං ජො දයි ලංජප ලංකි   . ලංඒ ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං ගත් ලං ක්රියපජපර්ග ලං හප ලං ඒ ලං සිදුවීම් ලං පිළිබඳ ලං ර්ර්ණ ලං

දපර්ාපදක් ලං -දිජයක් ලංාහිාද- ලං  ම් ලං පපර්ි  ම්්තතුදට ලං ඉදිරිපත් ලං ළ ලං

හනකිද ලංකියජ ලංඑ යි ලංජප ලංඇු  . 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලං ි  ලං යෝජාය ලං ඇජතිතුජි , එදනි  ලං දපර්ාපදක් ලං ඉදිරිපත් ලං

 ය්තජ ලංපුළුද්තද?  

 
ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

පුළුද්ත. 
 
 

ගරු ණර්. එේ. පශම උදයශ්ාන්ත ගුණමසේකණ මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயொந்த குணகெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)  

ඒ ත් ලං එක් ජ ලං ජ ග් ලං  දදජ ලං ර ථජය ලං  ජයයි, ගරු ලං

 ාපජපයකුජි . ලං අද ලං දිජ ලං "කා ප ජප" ලං පත්ර ආ ලං මුල් ලං පිටු   ලං

ති බජදප, පපාපක ආ ලං පාථ දජකු ලං ඇජතිදයයකු ග් ලං රැ දලු්ත ලං

බදට ලං පත් දකප ලං ඉ්තජදපය ලං කියකප. ලං පපාපක ආ ලං පාථ දජකු ලං

ඇජතිදයයකු ග් ලං රැ දලු්ත ලං  කා ලං ඉ්තජදපය ලං කියකප ලං  පොලීසිය ලං

දපර්ාප ලං ය ලංති බජදප. 

ගරු ලං ාපජපය තුජි , එජ ලංසිීධිය ලංාායය ලංජම් ලංඒ ලංාම්බ්තවද ලං

ගනු ලං කබජ ලං ක්රියපජපර්ගය ලං කුජක්ද, ඒ ලං ඇජතිදයයප ලං  වුද, එතුජප ලං

එ හජ ලං පපාපකය ලං තියප ගජ ලං හිටියපද ලං කියජ ලං  පයණප ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං ම් ලංපපර්ි  ම්්තතුද ලංදනනුදත් ලංවිය ලංයුතුයි. ලං ම් ලංය ට් ලං

පපර්ි  ම්්තතු   ලං සිටිජ ලං දග ලං කියජ ලං ඇජතිදය යකුට ලං පපාපක ආ ලං

ඉ්තජ ලං මිි සු්ත ලං ඔක්  ොජ ලං රැ දලු්ත ලං  කා ලං තියප ලං ග්තජ ලං පුළුද්ත ලං

ජම් ලං ම් ලංය ලං ට් ලංති බජ ලං්යක්ෂපද ලං ජො ක්ද?  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලංි  යෝජාය ලංඇජතිතුජප,  ම් ලංාම්බ්තවද ලං හොයප ලංබක්තජ. 

 
ගරු ණර්. එේ. පශම උදයශ්ාන්ත ගුණමසේකණ මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயொந்த குணகெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අග්රපජපායදයයපත් ලං  ම් ලං අදාථාප   ජ ලං  ජජ ලං ාභප   ලං සිටිජ ලං

බනවි්ත, ඒ ලං පිළිබඳද ලං ග්තජප ලං ක්රියපජපර්ගය ලං ඉාප ලං පනහනදිි ද ලං  ම් ලං

පපර්ි  ම්්තතුදට ලං කිය්තජ ලං කියපයි ලං ජප ලං විෂයය ලං භපය ලං ි  යෝජාය ලං

අජපායතුජප ග්ත ලංඉල්කප ලංසිටි්ත ්ත. 

 

ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ලං  ාපජපය තුජි , ජප ලං හිාජ ලං විධියට ලං  ම් ලං යහ ලං පපකජ ලං

යජා ආ ලං වුරුදත් ලංපපාපකයට ලංකිරි ලං පොදකප ලංඇති ලංදනඩි ලං ය ලංජනහන. ලංඒ ලං

ි ාප ලං ජප ලං පනහනදිි ද ලං ඔබතුජප ග් ලං ර ප ය ලං ාම්බ්තවද ලං  හොයප ලං

බකජදප. ලං ලං  ජො ද,  පපාපකය ලංහනදු   ලංදනක්   ලං වුද ලංකියජ ලංඑ  ලං ම් ලං

ය ට් ලංඅය ලංද්තජදප. ලංපනහනදිි දජ ලංඅපි ලංඒ ලං රුණු ලංාම්බ්තවද ලං හොයප ලං

බකකප,  ම් ලංගරු ලංපපර්ි  ම්්තතුද ලංදනනුදත් ලං ය්තජ ලං නජතියි. ලං 

 

ගරු ණර්. එේ. පශම උදයශ්ාන්ත ගුණමසේකණ මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயொந்த குணகெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ  ලං ජො දයි ලංජජ ලංඅහ්ත ්ත. ලං"කා ප ජප" පත්ා ර් ලංති බජ,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ි  යෝජාය ලංඇජතිතුජපට ලංඋත්ාය ලංකබප ලං ජජට ලංඉඩා, ලං ද්තජ. 

 

ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

පපාපකයට ලං ාම්බ්තව ලං රසිීව ලං පුීගකයි්ත ලං පසු ලං ගිය ලං  පක ආ ලං

 වුරු ලං එක් ද ලං හිටි ආ ලං කියජ ලං එ  ලං අපි ලං ඉදිරි ආ ජ ලං පනහනදිි දජ 

 හළිදය   යජදප. ලං ඒ ලං අය ලං හදප ලං දඩා,ප ලං ගත් ත්, ඒ ලං අය ලං  ලං ්යක්ෂප ලං

  ළේ, ඒ ලං අයට ලං රැ දයණය ලං කබප ලං දු්ත ්ත, ඒ ලං අය ලං ගුද්ත ලං

 ාොටු පොළට ලං  ගි හිල්කප ලං පිට ලං යටට ලං එ ළ    ලං  වුද ලං කියජ ලං

 පයණය,- 

 

ගරු ණර්. එේ. පශම උදයශ්ාන්ත ගුණමසේකණ මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயொந்த குணகெகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ  ලං ජො දයි ලංජජ ලංඅහ්ත ්ත. ලංඔබතුජප ග්ත ලංජප ලංඅහ්ත ්ත ලංදග ලං

කිද ලං යුතු ලං ර ථජයක්. ලං ජප ලං අහ්ත ්ත ලං "කා ප ජප" පත්ා ර් ලං පළ ලං ූ  ලං

රදෘත්තිය ලංාම්බ්තවදයි. 

 
ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒ ලං අය ලං පසු ලං ගිය ලං  පක ආ, -[බපවප ලං කිරීජක්] ලං  පොේඩා,ක් ලං ඉ්තජ, 

අහග්තජ. ලංඒ ලංඅය ලංපසු ලංගිය ලං පක ආ,-[බපවප ලංකිරීජක්]   

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලං ි  යෝජාය ලං ඇජතිතුජපට ලං පිළිතුරු ලං  ද්තජ ලං අදාථාපද ලං කබප ලං

 ද්තජ. ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජප, දපඩි ලං  ද්තජ. ලං ගරු ලං ි  යෝජාය ලං

ඇජතිතුජපට ලංපිළිතුරු ලං ජජට ලංඅදාථාපද ලංකබප ලං ද්තජ. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] ලං

ඔබතුජප ලං පිළිතුරු ලං කබප ලං  ද්තජ ලං ඉඩා, ලං  ද්තජ  ෝ. ලං ඔබතුජප ලං

ි  යෝජාය ලං ඇජතිතුජපට ලං පිළිතුරු ලං කබප ලං  ද්තජ ලං ඉඩා, ලං  ද්ත ්ත ලං

ජනහන ්ත. ලං පොේඩා,ක් ලංඉ්තජ. 

 

ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ලං  ාපජපය තුජි , මිමි ාල් ලං ගෑවුණු ලං ගනයඬියප ලං දප ග් ලං

දෙකජ- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලංඅගජනතිතුජප. 

 

ගරු ණනිේ වික්රමිංසහ මහතා (අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති හා ණර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்க - பிரதம அலமச்ெரும் கதெிய 

சகாள்லககள் மற்றும் சபாருளாதார அலுவல்கள் அலமச்ெரும்) 

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

ගරු ලං ාපජපය තුජි ,  ම් ලංරදෘත්තිය ලං "කා ප ජප" පුදත් ලංප ත් ලං
පළ දකප ලං ති බජදප ලං දන කප ලං ජප ලං කි දප, " ම් ලං  ාොයතුරු ලං ්   ලං
  ො හ්තද?" කියකප ලං "කා ප ජප" පත්ාය ය්ත ලං  හොයප ලං ග්තජ ලං
කියකප. ලං  ජො ද, " පොලීසිය ලං ාඳහ්ත ලං  ළප" ලං කියප ලං කි දපට ලං
 පොලීසිය ලං ි ක ලං ර ප යක් ලං  ය ලං ජනහන. ලං අපි ලං ඒ ලං ගනජ ලං  හොයප ගජ ලං
කිය්තජම්. 

අ ජ , ගෑනු ලං දූෂණය ලං  යපු ලං රප ීයය ලං ාභප ලං ාභපපතිදය යක් ලං
අයි්ත ලං  ය්තජ ලං බනරි ලං වුණ ලං අය ලං ද ලං  ම් ලං  ෑ ලං ගහ්ත ්ත? ාාගල් ල් ජ ලං
වි ීයය ලං  ප්තාපදක් ලං දූෂණය ලං  යපු ලං රප ීයය ලං ාභප   ලං
ාභපපතිදය යකුට ලං ජක් ලං දප්තජ ලං බනරි ලං වුණ ලං අය ලං ද ලං  ම් ලං  ාප ලං
 ය්ත ්ත? [බපවප ලං කිරීජක්]  දන්ත ලං එ හජ ලං ති බජදප ලං ජම් ලං අපි ලං ඊට ලං
විරුීවද ලං ක්රියප ලං  ය්තජම්. ලං ජජ ලං අහ්ත ්ත,  ම් ලං ගරු ලං ාභපදට ලං
ඇවිල්කප ලං ජ හජ ලං ාප ලං ය්තජ ලං ජොජ ලංඅයිතියක්ද ලංති බ්ත ්ත?  

 හොරු ලං තියප ලං ගත්ාප, පපාපකය ලං තියප ලං ගත්ාප, ාථත්රී ලං දූෂ  යෝ ලං තියප ලං
ගත්ාප. ලං තියප ලං ගත් ත් ලං ජනති ලං    ජක් ලං ජනහන. ලං  ලං දන්ත ලං ඇවිල්කප ලං
 ජ හජ ලං ාප ලං යජදප. ලං 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලං  ලං ි  යෝජාය ලං අජපායතුජප ලං  ම් ලං ගනජ ලං බක්තජ. ලං  ලං  ලං ඒ ලං ගනජ ලං

 හොයකප ලංබකප ලංදපර්ාප ලං ය්තජ. ලං 
 

ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ජට ලංාද ලං පොඩි ලං පයණපදක් ලංකිය්තජ ලංති බජදප. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 හොඳයි ලංකිය්තජ. ලං 

 

ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

"කා ප ජප'' පත්ා ර් ලං පළ ලං ූ  ලං ඒ ලං දපර්ාපද ලං ගනජ ලං පනහනදිි දජ ලං අපි ලං

 ාොයප ලං බකජදප. ලං ඒ ලං දප ග්ජ, පසුගිය ලං පක ආ ලං ජඟුල් ලං  ගදල්දකට ලං

පපාපක ලංජපය  යෝ ලංඇවිල්කප ලංති බජදප. ලංඉදිරි ආ ජ ලංඅපි ලංඒදප ලංගනජත් ලං

 හළිදයවු ලං යජදප. ලං 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථජ ලං අා  ලං   ලං - ලං  0 /'18 - (1), ගරු ලං ඉෂපක් ලං යුජප්ත ලං ජහාප ලං - ලං
[ාභප ලංගර්භය ලංතුළ ලංජනා.] 

 
 
 

“ගූගේ ලූන්” වයාපෘතිය  විස්තණ 
"கூகல் லூன்" கருத்திட்டம்: விபரம்  

''GOOGLE LOON''  PROJECT: DETAILS 
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9. ගරු බිමේ ණත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
විදුි  ලං ාා ී , ඩිස්ටල් ලං යටිාක ලං පහසු ම් ලං හප ලං වි ී  ලං රැකියප ලං

අජපායතුජප ග්ත ලංඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(8): 

 

(අ) (i) ශ්රී ලංකා පද ලංතුළ ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරීජට ලං යෝස්ාද ලංති  ලං
“ගූගල් ලං ලූ්ත” ලං දයපපෘතිය ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං ගූගල් ලං
ාජපගජ ලං හප ලං ශ්රී ලං කා ප ලං යජාය ලං අාය ලං ඇති ය ලං ගත් ලං
ගිවිසුජක් ලං හෝ ලංඑ ොප ලංි යවිල්කක් ලංති බ්ද; 

 (ii)  ම් ලං ාඳහප ලං ගූගල් ලං ාජපගජ ලං  ාෝයප ලං ගනම ජට ලං යජාය ලං
රණයණය ලං ළ ලංපදජජ ලං ද ර්ද; 

 (iii) එජ ලං දයපපෘතිය ලං ාඳහප ලං ශ්රී ලං කා ප ලං යජාය ලං කබප ජජට ලං
එ ෙ ලංූ  ලංහප ලංකබපදු්ත ලංපහසු ම් ලං ද ර්ද; 

 (iv) එජ ලංදයපපෘතිය ලංාඳහප ලංශ්රී ලංකා ප ලංයජායට ලංදනය ලංූ  ලංමුදක ලං
  ොපජණද; 

 (v) ගූගල් ලං ාජපගජ ලං ගුද්තගා ලං  ළ ලං බනලූජය ලං  ඩා,ප ලං
දනටීජට ලංබකපෑ ලං හේතුද ලං ද ර්ද; 

 (vi) ඒ ලංපිළිබඳ ලංපරීක්ෂණයක් ලංසිදු ය ලංදපර්ාපදක් ලංි කුත් ලං
 ය ලංති බ්ද; 

 (vii) ගූගල් ලංාජපගජ ලං ජජ ලංදයපපෘතිය ලංඅාහනය ලංඇති ලංබදට ලං
ර ප  ලං ය ලංති බ්ද; 

 (viii) එ ාේ ලං ජම්, අදපළ ලං ගිවිසුජ ලං හප ලං එ ොප ලං  ඩා,වීජ ලං
 හේතු ද්ත ලං ඇති ලං ූ  ලං ූලකයජය ලං හප ලං අි කුත් ලං හපි  ලං
 ද ර්ද; 

 (ix) එජ ලංහපි දක ලංදගකීජ ලංපනද ය්ත ්ත ලං පහටද; 

 ය්තජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්තද්ත ්තද? 

(්)  ජොඑ ාේ ලංජම්, ඒ ලංජ්තද? 
 
 
சதாலைத்சதாடர்புகள், டிஜிட்டல் உட்கட்டலமப்பு வெதிகள் 

மற்றும் சவளிநாட்டுத் சதாழில்வாய்ப்புக்கள் அலமச்ெலரக் ககட்ட 

வினா: 

( அ)(i) இைங்லகயில் நலடமுலறப்படுத்த உத்கதெிக்கப் 

பட்டிருந்த “கூகல் லூன்” கருத்திட்டம் 

சதாடர்பில் கூகல் கம்பனிக்கும் இைங்லக 

அரொங்கத்திற்கும் இலடயில் ஏற்படுத்திக் 

சகாள்ளப்பட்ட உடன்படிக்லக அல்ைது 

இணக்கப்பாட்டு ஆவணசமான்று உள்ளதா 

என்பலதயும்; 

 (ii) இதற்காக கூகல் கம்பனிலய சதாிவு செய்வதற்கு 

இைங்லக அரொங்கம் தீர்மானித்ததன் 

அடிப்பலட  யாசதன்பலதயும்; 

 (iii) இக்கருத்திட்டத்திற்சகன இைங்லக அரொங்கம் 

சபற்றுக்சகாடுப்பதற்கு இணங்கிய மற்றும் 

சபற்றுக்சகாடுத்த வெதிகள் யாலவ 

என்பலதயும்; 

 (iv) கமற்படி கருத்திட்டத்திற்காக இைங்லக அரொங் 

கத்திற்கு செைவான பணத்சதாலக எவ்வள 

சவன்பலதயும்; 

 (v) கூகல் கம்பனி ஆகாயத்துக்கு ஏவிய பலூன் கீகழ 

வீழ்ந்தலமக்கான காரணம் என்னசவன் 

பலதயும்; 

 (vi) இது பற்றி விொரலண நடத்தப்பட்டு அறிக்லக 

சயான்று சவளியிடப்பட்டுள்ளதா என்பலதயும்; 

 (vii) கூகல் கம்பனி இக்கருத்திட்டத்லத லகவிட்ட 

தாக அறிவித்துள்ளதா என்பலதயும்; 

 (viii) ஆசமனின், குறித்த உடன்படிக்லக மற்றும் 

இணக்கப்பாடு முறிந்தலமயால் ஏற்பட்ட நிதி 

ாீதியான மற்றும் ஏலனய கெதங்கள் யாலவ 

என்பலதயும்; 

 (ix) கமற்படி கெதங்களுக்காக சபாறுப்லப ஏற்க 

கவண்டியவர்கள் யாவர் என்பலதயும்; 
 

அவர் இச்ெலபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Telecommunication, Digital 
Infrastructure and Foreign Employment: 

 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether  a  contract or  a  letter of agreement is 
available between the Google company and the 
Government of Sri Lanka in regard to the 
“Google Loon” Project which was proposed to 
be implemented in Sri Lanka; 

 (ii) the basis on  which the Government decided to 
select the  Google company for this; 

 (iii) the facilities that the Sri Lankan Government 
provided  or agreed to provide for  the aforesaid 
Project; 

 (iv) the amount spent by the Sri Lankan Government 
for the aforesaid Project ; 

 (v) the  cause which effected the crash of the 
balloon launched into the   sky  by the Google 
company; 

 (vi) whether a report has been issued having  carried 
out an investigation in  that regard; 

 (vii) whether the Google company has stated that  
they have   given up this  Project; 

 (viii) if so, the financial and other losses that have 
been  incurred as a result of the breach of the 
relevant contract or agreement; and 

 (ix) the person or persons on whom the 
responsibility of the aforesaid  losses lies? 

(c) If not, why? 

23 24 
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ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando ) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි , එජ ලංර ථජයට ලංපිළිතුය ලං ජ ාේයි. 

 

(අ) (i) ඔ . ලං ගූගල් ලං ලූ්ත ලං දයපපෘතියට ලං අදපළ ලං පරීක්ෂණ ලං
 ටයුතු ලංසිදු ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං ශ්රී ලං කා ප ලං  ාොයතුරු ලංහප ලං
ා්ති   දජ ලං ාපක්ෂණ ලංි  යෝස්ාපයාජය ලං ගූගල් ලං
ලූ්ත ලං ාජපගජ ලං ාහ ලං  ජජ ලං දයපපෘති ආ ලං  ාසු ලං
හවුල් රුද්ත ලංදජ ලං කෝටාථ ලං ෆථ කයප ලං  පෞීගි   ලං
ාජපගජ ලං ාහ ලං යපජප ලං  පෞීගි   ලං ාජපගජ ලං ාජෙ ලං
ගිවිසුජ ට ලංඑළඹී ලංඇා. 

 (ii)  ජජ ලංජවීජ ලංාපක්ෂණ ලංරජ  දය ලංගූගල් ලං  ලංාජපගජ ලං
ාතු ලංවීජ. 

 (iii) ශ්රී ලං කා ප ලං  ාොයතුරු ලං හප ලං ා්ති   දජ ලං ාපක්ෂණ ලං
ි  යෝස්ාපයාජය ලං  ජජ ලං දයපපෘති ආ ලං  ටයුතු ලං
  ගදත්ද ලං ඉදිරියට ලං  ජ හයවීජ ලං ාඳහප ලං යපජප ලං
 පෞීගි   ලං ාජපගජට ලං අද ය ලං  යගුකපසි ලං  ටයුතු ලං
පිළිබඳ ලං ාහ යෝගය ලං දනක්වීජටත්, අදපළ ලං අනුජනතිය ලං
කබප ලං ගනම ජට ලං අද ය ලං ාහ යෝගය ලං දනක්වීජටත් ලං
එ ෙ ලංවී ලංඇා. 

  එ ජ්තජ ලංගූගල් ලංලූ්ත ලංබනලූජ ලං ජයට ලංතුළ ජ ලංඅත්හදප ලං
බනලීජ ලංාඳහප ලංදජ ලංි යමු ලංදයපපෘතිය ලං දනු ද්ත ලංශ්රී ලං
කා ප ලං  ාොයතුරු ලං හප ලං ා්ති   දජ ලං ාපක්ෂණ ලං
ි  යෝස්ාපයාජය ලං ගූගල් ලං ලූ්ත ලං ාජපගජ ලං  කෝටාථ ලං
ෆථ කයප ලං  පෞීගි   ලං ාජපගජ ලං ාහ ලං යපජප ලං
 පෞීගි   ලංාජපගජ ලංඑ තුද ලංපිහිට ලංූ  ලං පර්යාපව  ලං
 මිටුදක් ලං ාථාපපජය ලං කිරීජට ලං එ ෙත්දය ලං කබප ලං  ජ ලං
ඇා. 

 (iv) ශ්රී ලං කා ප ලං යජාය ලං  ම් ලං ාඳහප ලං කිසිදු ලං වියදජක් ලං දයප ලං
 ජොජනා. 

 (v) ශ්රී ලං කා ප ලං ගුද්ත ලං  කපපයට ලං ඇතුළු ලං ූ  ලං ගූගල් ලං ලූ්ත ලං
බනලුජය ලං  ඩා,ප ලං දනටීජ ට ලංකක් ලං  ජොූ  ලං අාය,  ජජ ලං
 ගොඩා,බනාථවීජ ලං සිවිල් ලං ගුද්ත ලං  ාේදප ලං අධි පරි ආද ලං
ාහ යෝගය ලංඇතිද ලංසිදු ලං යජ ලංකද ලංානකසුම් ලංාහගා ලං
 ගොඩා, ලංබනාථවීජකි. 

 (vi)  ඔ . ලංශ්රී ලංකා ප ලං ාොයතුරු ලංහප ලංා්ති   දජ ලංාපක්ෂණ ලං
ි  යෝස්ාපයාජය ලං විසි්ත ලං  ම් ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං
ාන සූ ලංදපර්ාපදක් ලංති බ්. 

 (vii) අප ග් ලංදනජ ලංගනම ජට ලංඅනුද ලං ජොජනා. 

 (viii) කිසිදක් ලං ජොජනා. 

 (ix)  ජොජනා. 

 

(්) අදපළ ලං ජො  . 

 

 

ගරු බිමේ ණත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි ,  ජ ග් ලං පළමුදනි  ලං අතුරු ලං ර ථජය ලං

ඉදිරිපත් ලං කිරීජට ලං රාජ ලං ඇජතිතුජප ග්ත ලං ජප ලං ඉල්කප ලං සිටිජදප, ඒ ලං

ාජපගම් ලංාජෙ ලංශ්රී ලංකා ප ලංයජාය ලංඅත්ා්ත ලං යජ ලංකද ලංඑ ොප ලංි යවිල්ක ලං

ාහ ලං ඒ ලං බනලූජය ලං  ඩා,ප ලං දනටීජට ලං ජනත්ජම් ානකසුම් ලං ාහගාද ලං
 ගොඩා,බනාථවීජට ලං අදපළද ලං  යජ ලං කද ලං පරීක්ෂණ ලං දපර්ාප   ලං පිටපත් ලං

පපර්ි  ම්්තතුදට ලං කබප ලං  ද්තජ ලං කියකප. ලං ගරු ලං  ාපජපය තුජි , 

ජ ග් ලංපළමුදනි  ලංඅතුරු ලංර ථජය ලං ජයයි. ලං 

 ජජ ලංදයපපෘතිය ලංඅනුද ලංතිණුණප, - එහි ලංතිණුණු ලංඅජතුරුදපය  ලංබද ලං ලං

 දජ ලං  පයණයක්- ලං Wi-Fi  කපප ලං 81,000ක් ලං  හෝ ලං ඊට ලං ්ා්තජ ලං

ගණජක් ලං ්යම්භ ලං  යජදප ලං කියකප. ලං ජාපාය්තාය ලං  ටි   ොම් ලං

ාම් ම්කජය ලං විසිනුත් ලං  ජදනි  ලං spectrum  - දර්ණපදි ය- ලං licence 

කබප ලං ජජ ලංපිළිබඳ ලංයම් ලං් පයය  ලංගනටලු ලංජතු ලං ය ලංතිිලය ජ ලංාහ ලංඊටත් ලං

අජායද ලං free Wi-Fi hotspots ්යම්භ ලං  යජදප ලං කියකප ලං තිිලය ජ ලං

 ජ හජ ලං ගිවිසුජ ට ලං ය්තජ ලං ඔබතුජ්තකප ලං රණ්තදුදට ලං ්   ලං

  ො හොජද?   

 
ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ගූගල් ලං බනලුජ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං  ම් ලං ය ට් ලං

මිි සු්ත ලං තුළ ලං ති බ්ත ්ත ලං ාම්ර්ර්ණ ය්ත ලං දනරැදි ලං ජායක්. ලං කිසිදු ලං

white space එ ක් ලංජනතිද ලං  G ාපක්ෂණය ලංකා පද ලං තුළ ලං රචි ා ලං

කිරීජ ලං මිා  ලං  ම් ලං තුළි්ත ලං Wi-Fi  ද්තජ ලං කිසිජ ලං අදහාක් ලං තිණු ඩු ලං

ජනහන. ලං Wi-Fi දයපපෘතිය ලං ාම්ර්ර්ණ ය්ත ලං  දජත් ලං දයපපෘතියක්. ලං

ජමුත්  ලං  ලං ගූගල් ලං බනලුජ ලං තුළි්ත ලං Wi-Fi  ද්තජ ලං ගියප ලං කියජ ලං එ යි ලං

ජපවය ලංහයහප ලංය ට් ලංමිි සු්ත ලංඅායට ලංගි ආ. ලංබනලුජ ලං ඩා,ප ලංදනටුණු ලංි ාප ලං

Wi-Fi  ඩා,ප ලං දනටුණපයි ලං කියජ ලං එ යි ලං ය ට් ලං මිි සු්ත ග් ලං ජාය ලං

වු ඩු. ලං ජමුත්  ලං Wi-Fi hotspots  ද්තජ ලං ගි ආ ලං බනලුජ ලං හයහපජ ලං

 ජො දයි. ලං අ ප් ලං ූලි   ලං වුදජජපද ලං තිණු ඩු  ලං  ලං towers  දනුදට ලං

බනලුජ ලං උප යෝගී ලං  ය ගජ ලං යටට ලං අද ය ලං  G ාපක්ෂණය ලං

ාම්ර්ර්ණ ය්ත ලං ඒ ලං හයහප ලං කබප ලං  ද්තජයි. ලං අපි ලං ද්තජදප  ලං ාජහය ලං

ාන්තදක ලං ති බ්ත ්ත ලං 0G; ාජහය ලං ාන්තදක ලං ති බ්ත ්ත ලං 3G. ලං ලං

ජමුත්  ලංඅාථාක් ලංමුල්කක් ලංජෑය ලංමුළු ලංකා පදටජ ලං G ාපක්ෂණය ලංකබප ලං

 ජජයි ලංගූගල් ලංබනලුජ ලංදයපපෘති ආ ලංූලි   ලංඅයමුණ ලං දකප ලංතිණු ඩු. ලං 

   
ගරු බිමේ ණත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං ජ ග් ලං  දදජ ලං අතුරු ලං ර ථජය ලං  ජයයි. ලං

ගරු ලංඇජතිතුජි   ලංදන්ත ලංඔබතුජප ලංකි දප  ලං ම් ලංාඳහප ලංයජායට ලංමුදකක් ලං

වියදම් ලංවු ඩු ලංජනහන ලංකියකප. ලං ලං ලං ම් ලංදයපපෘතිය ලංාඳහප ලංබනලුජ ලං ලංයන    ලං

  ො හ්තද ලං කියජ ලං එ ත් ලං ාදජ ලං ද්ත ්ත ලං ජනහන. ලං ඔබතුජප ලං ඒ  ලං

ද්තජදප ලං ජම් ලං උත්ායය ලං විධියට ලං කිය්තජ. ලං ජදසීක්තා ය්ත ලං

යන දපය  ලං අය හ්ත ලං  ජ හ්ත ලං යන දපය ලං කියකප ලං කියජදප. ලං ජමුත් ලං

බනලුජ ලංයදපු ලංානජක් ලංහරියටජ ලංද්ත ජ ලංජනහන. ලං ලං ලංඒ ලංබනලුජ ලංකා පදට ලං

 ගජනල්කප ලංජම් ලංයන     ලංඒ  ලං ග ජ්තජ ලංයජ ලංවියදජක් ලංති බජදප ලං

 ්ත. ලංඊළෙට  ලංඔබතුජ්තකප ලංඒ ලංාම්බ්තව ය්ත ලංඅයි යගහ ලංජ්තදිය ආ ලං

වි පක ලංඋත්ාදයක් ලංපනදනත්වුදප. ලං  ලං බනලුජ ලංරදපහජයටත්  ලං අයි යගහ ලං

ජ්තදිය ආ ලං උත්ාදයටත් ලං වියදම් ලං   ළේ ලං ගූගල් ලං ාජපගජද ලං කියකප ලං

අහජ ලං ගජ්ත  ලං  ලං  ලං දන්ත ලං  ම් ලං දයපපෘතිය ලං ජාය ලං  යකපද  ලං ජනත්ජම් ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  දජදපද  ලං එහි ලං ාත්ත්දය ලං  ජො ක්ද ලං කියකප ලං ජප ලං

ඔබතුජප ග්ත ලංදනජ ලංග්තජ ලං නජනතියි. 

 
ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං අ ප් ලං අදපාජපදට ලං කා ප   ලං මිි සු්තට ලං ඒ ලං

බනලුජ ලං joke එ ක් ලං වුණප. ලං  ලං ඒ  ලංජ ග් ලං බනලුජක් ලංබදට ලං පත් ලං වුණප; ලං

 ඩා,ප ලංදනටුණු ලංබනලුජක් ලංබදට ලංපත් ලංවුණප. ලංඒ ලංවිායක් ලං ජො දයි  ලං ම්  ලං

විහිළුදක් ලංබදටත් ලංපත් ලංවුණප. ලංගූගල් ලංාජපගජ ලංකිය්ත ්ත ලං කෝ  ආ ලං

ති බජ ලංවි පක ලංාජපගජක්. ලංඅ ප් ලංකා ප   ලං්ර්ථි යටත් ලංදඩා,ප ලංදනඩි ලං

්ර්ථි යක් ති බජ ාජපගජක්. ලං  ලං ම්  ලංකා පදට ලං ජොමික ආ ලං ජපු ලං

දපයපදයක්. ලං අපට ලං එය ලං කබපග්තජ ලං දපාජපදක් ලං තිණුණප. ලං චජත් ලං

පළිහපිටිය ලංකියජ ලං"සිි  ්තදනි " ලංාජපග ම් ලංහිටපු ලංශ්රී ලංකපාකි යප ග් ලං

ජනදිහත් ලංවීජ ලංතුළිනුයි ලංඒ  ලංකා පදට ලං්  . ලංජමුත්  ලං  ම්   ජ ලං පුාචි ලං

ගනටලුදක් ලංජතු ලංවුණප  ලං  ලං අපි ලංකා පද ලං දනු ද්ත ලංඒ ලංාම්බ්තව ය්ත ලං
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පපර්ි  ම්්තතුද 

 හොඳ ලංර   යක් ලංගත් ත් ලංජනති ලංි ාප. ලංහනබනයි  ලං හට ලංදද ලං ාේ ලං ජත් ලංජජ ලං

ස්ම දප ලංනුදයට ලංයජදප  ලංITU එ  ලංහමු ලං ද්තජ. ලං ම් ක් ලංlicence  එ  ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං TRC එ  ලං  පොඩි ලං ර ථජයක් ලං ජතු ලං  ළප. ලං විදුි  ලං

ාා ී  ලං ි යපජජ ලං   ොමිා ම් ලං ගනටලුදත් ලං එක්  ලං අපි ලං හිය ලං  දකප ලං

සිටිජදප. ලං  ලංITU එ  ලං ම් ලංාම්බ්තව ය්ත ලංපනහනදිි  ලංරණයණයක් ලං හට ලං

කබප ලං දු්ත ජොත් ලං අපට ලං ම්  ලංජනදා ලංදාපදක් ලංක්රියපත්ජ  ලං ය්තජ ලං

පුළුද්ත ලංකියකප ලංඅපි ලංවි ථදපා ලං යජදප. ලං 

     
ගරු බිමේ ණත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං ර ථජයක් ලං  ජො දයි  ලං පනහනදිි  ලං  ය ලං

ගනම ජක් ලං යග්තජ ලංති බජදප. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජප  ලං ඔබතුජපට ලං අද ය ලං ද්ත ්ත ලං පනහනදිි  ලං  ය ලං

ගනම ජක් ලංද? 

        
ගරු බිමේ ණත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔ . 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලංඇජතිතුජප  ලංපනහනදිි  ලංකිරීජක් ලං ය්තජ ලංඔබතුජප ලංසූදපජම්ද? ලං

ඔබතුජප ග්ත ලංපනහනදිි  ලංකිරීජක් ලංඉල්කජදප. 

 
ගරු බිමේ ණත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ලංඇජතිතුජි   ලං ලංඔබතුජප ලංTRC එ  ලංගනජ ලංකි දප. ලංඅප ලංද්තජප ලං

ායමි්ත ලං ජාජපධිපතිදයයප ග් ලං නිලජට් ලං ජඩුඩා,ක ආ ලංි රීක්ෂණ ලං  ම් ලං

දයපපෘතියට ලං එ ෙ ලං ජනහන. ලං ඔබතුජප ලං ඒ ද ලං TRC එ ක් ලං ි රීක්ෂණ ලං

ද  ය්ත ලංාඳහ්ත ලං  ළේ? ලං 
 
 

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ජප ලං වි ථදපා ලං  යජදප  ලං ජාජපධිපතිදයයපටත් ලං  ලං මුි ්ත ලං  ම් ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං හරි ලං අද බෝවයක් ලංතිණු ඩු ලංජනහන ලං කියකප. ලං ජමුත්  ලං

පසු පලීජද ලංඑතුජප ලංඒ ලංපිළිබඳද ලංහරි ලංඅද බෝවයක් ලංකබප ලංගත්ාප. ලංඒ ලං

ි ාප ලංර ථජයක් ලංවු ඩු ලංජනහන. 
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථජ ලංඅා  ලං81 ලං- ලං   /'8  ලං-(8)  ලංගරු ලංචමි්තද ලංවි ේසිරි ලංජනතිතුජප. 
 
 

ගරු චමින්ද වි මේිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விகஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජප ලංඑජ ලංර ථජය ලංඅහජදප. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංපළපත් ලංාභප  ලංපළපත් ලංපපකජ ලංාහ ලංක්රීඩා,ප ලං

අජපායතුජප ලං  දනු ද්ත ලං ජප ලං එජ ලං ර ථජයට ලං පිළිතුය ලං  ජජ ලං ාඳහප ලං

ාතියක් ලං ල් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. 

 
ප්රශ්්නය මතු දිනක ජ ඉදිරිපත් කිීමමට නිමයෝග කණන ල ජ. 
வினாலவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථජ ලංඅා  ලං88 ලං- ලං501/'8  ලං-(8)  ලංගරු ලංඉ්තදි  ලංඅනුරුීව ලං හේයත් ලං

ජනතිතුජප. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුශධා මහේණත් මහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජප ලංඑජ ලංර ථජය ලංඅහජදප. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං මුදල් ලං හප ලං ජාජජපවය ලං අජපායතුජප ලං

 දනු ද්ත ලං ජප ලං එජ ලං ර ථජයට ලං පිළිතුය ලං  ජජ ලං ාඳහප ලං ාති ලං  ද   ලං

 පකයක් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. 
 
 

ප්රශ්්නය මතු දිනක ජ ඉදිරිපත් කිීමමට නිමයෝග කණන ල ජ. 
வினாலவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථජ ලංඅා  ලං80 ලං - ලං 531/'8  ලං -(8)  ලංගරු ලංදපසු ීද ලංජපජපයක් පය ලං

ජනතිතුජප. 

 
ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජප ලංඑජ ලංර ථජය ලංඅහජදප. 

 
ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා  
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ )   

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha ) 
 
 
 

නැඟී ිංටිම ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලංි  යෝජාය ලංඇජතිතුජප. 

27 28 
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ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං වි  ේෂ ලං පණිවුඩා,යක් ලං කනණුණප. ලං  ම් ලං

ාභප   ලං  ම් ලං ගනජ ලං දන්ත ලං පනජ ලං ජනගුණු ලං ි ාපයි ලං ජජ ලං කිය්ත ්ත. ලං

ඇඹිි පිටිය ලංරප ීයය ලංාභප   ලංහිටපු ලංාභපපතිතුජප ලංූ  ලංඑම්. ක්. ලංඅමික ලං

යජ ලං අය ලං 0183 ලං දර්ෂ ආ ජ ලං  පොි ාථ ලං ි කවපරි යකුට ලං පහය ලං  ජජ ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං ලංූ  ලං චෝදජපද ට ලංඅද ලංරණ්තදුද ලංකනිලකප ලංති බජදප. ලංඒ ලං

අනුද  ලංඔුට ලංබයපාළ ලංදනඩා, ලංඇතිද ලංසියදඬුදජක් ලංකනබී ලංති බජදප. ලංජජ ලං

හිා්ත ්ත ලං ම් ලං පයණය ලං  ජතුජ්තකපට ලං ඉාප ලං දනදගත්. ලං  ජො ද  ලං ඒ ලං

 පක ආ ලං යපු ලංජනය ලංක්රියප  ලංබයපාළ ලංභීෂණ ලං ටයුතු  ලංපපාපක ලංක්රියප ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං -[බපවප ලංකිරීජක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලං ඇජතිතුජප  ලං ගරු ලං දපසු ීද ලං ජපජපයක් පය ලං ජනතිතුජප ග් ලං

ර ථජයට ලංඋත්ාය ලං ද්තජ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං මුදල් ලං හප ලං ජාජජපවය ලං අජපායතුජප ලං

 දනු ද්ත ලං ජප ලං එජ ලං ර ථජයට ලං පිළිතුය ලං  ජජ ලං ාඳහප ලං ාති ලං  ද   ලං

 පකයක් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. 
 

ප්රශ්්නය මතු දිනක ජ ඉදිරිපත් කිීමමට නිමයෝග කණන ල ජ. 
வினாலவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථජ ලං අා  ලං 83 ලං - ලං 5 3/'8  ලං -(8)  ලං ගරු ලං සුා්තා ලං පුාචිි ක ම් ලං

ජනතිතුජප. 

 
ගරු  සුසන්ත පුසිකනිලමේ මහතා 
(மாண்புமிகு சுெந்த புஞ்ெிநிைகம) 

(The Hon. Susantha Punchinilame)  
ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංජප ලංඑජ ලංර ථජය ලංඅහජදප. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං අග්රපජපායතුජප ලං ාහ ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං

හප ලං ්ර්ථි  ලං  ටයුතු ලං අජපායතුජප ලං  දනු ද්ත ලං ජප ලං එජ ලං ර ථජයට ලං

පිළිතුය ලං ජජ ලංාඳහප ලංජපා ලංතුජ  ලං පකයක් ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. 

 
ගරු  සුසන්ත පුසිකනිලමේ මහතා 
(மாண்புமிகு சுெந்த புஞ்ெிநிைகம) 

(The Hon. Susantha Punchinilame)  
එච්චය ලං පකයක් ලංගා ලං දජදපද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඔ . 
 

ප්රශ්්නය මතු දිනක ජ ඉදිරිපත් කිීමමට නිමයෝග කණන ල ජ. 
வினாலவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථජ ලං අා  ලං 8  ලං - 68/'8  ලං - ලං (8)  ලං ගරු ලං රා්තජ ලං යණතුාග ලං

ජනතිතුජප ලං- ලං[ාභප ලංගර්භය ලංතුළ ලංජනා.] 
 

ර ථජ ලං අා  ලං 85 ලං - 60/'8  ලං - ලං (8)  ලං ගරු ලං ජාජ  ලං බඩුඩා,පය ලං

 ා්තජ  ෝ්ත ලංජනතිතුජප ලං- ලං[ාභප ලංගර්භය ලංතුළ ලංජනා.] 

 දදජ ලංදටය. 

    

මීරියබැශද නාය යරම   විපතට පත්ූවන්ට වන්දි  
மீாியசபத்த மண்ொிவு: பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான 

நட்டஈடு  
 MEERIYABEDDA LANDSLIDE: COMPENSATION TO VICTIMS 

      

 201/’8  
 

 

3. ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා (ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල 

මහතා මවනුවට   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ - மாண்புமிகு உதய பிரபாத் 

கம்மன்பிை ொர்பாக) 

(The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the Hon. Udaya 
Prabhath Gammanpila) 

දපරිජපර්ග ලං ාහ ලං ජාක ලං ාම්පත් ලං හප ලං ්පදප ලං  ළජජප යණ ලං

අජපායතුජප ග්ත ලංඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(8): 
 

(අ) ලං 018  ලං දර්ෂ ආ ජ ලං බදුල්ක ලං දිාථ්රික්  ආ  ලං මීය රියබනීද ලං ජපය ලං
යෑ ජ්ත  

 (i) මියගිය ලංාාඛ්යපද ලං  ොපජණද; 

 (ii) ්බපධිා ලංූ  ලංාාඛ්යපද ලං  ොපජණද; 

 (iii) විපාට ලංපත් ලංපුීගකය්තට ලංයජාය ලංවිසි්ත ලං ගදජ ලංකද ලං
මුළු ලංද්තදි ලංමුදක ලං  ොපජණද; 

 (iv) මියගිය ලං පුීගක යකු ලං  දනු ද්ත ලං යජාය ලං විසි්ත ලං
 ගදජ ලංකද ලංද්තදි ලංමුදක ලං  ොපජණද; 

 (v) හපි යට ලං පත් ලං ි දපා ලං  දනු ද්ත ලං  ගදජ ලං කද ලං
උපරිජ ලංාහ ලංඅදජ ලංද්තදි ලංමුදක ලං  ොපජණද; 

 (vi) අදාන්ත ලං ූ  ලං සියලුජ ලං  දජපට ලං ාථථිය ලං ි දපා ලං කබප ලං  ජ ලං
ති බ්ද; 

 (vii) අදාන්ත ලං ූ  ලං පවුක ට ලං ාථථිය ලං ි දපායක් ලං කබප ලං දු්ත ලං
්ා්තජාජ ලංදිජය ලං ද ර්ද; 

 ය්තජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්තද්ත ්තද? 

(්)  ජොඑ ාේ ලංජම්  ලංඒ ලංජ්තද? 

 

 

நீர்ப்பாென, நீர் வளங்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாலமத்துவ 

அலமச்ெலரக் ககட்ட வினா: 

(அ) 2014 ஆம் ஆண்டில் பதுலள மாவட்டத்தின் மீாிய 

சபத்த மண்ொிவு காரணமாக, 

 (i )  இறந்தவர்களின் எண்ணிக்லக எவ்வளவு; 

 (ii )  ஊனமுற்கறாாின் எண்ணிக்லக எவ்வளவு; 

 (iii )  பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரொங்கத்தினால் 

செலுத்தப்பட்ட சமாத்த நட்டஈட்டுத் சதாலக 

எவ்வளவு; 

 (iv )  இறந்த ஒருவருக்காக அரொங்கத்தினால் 

செலுத்தப்பட்ட நட்டஈட்டுத் சதாலக எவ்வளவு; 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

 (v )  கெதமலடந்த வீடுகளுக்காக செலுத்தப்பட்ட 

அதிகபட்ெ மற்றும் குலறந்தபட்ெ நட்ட 

ஈட்டுத்சதாலக எவ்வளவு; 

 (vi )  இடம்சபயர்ந்த அலனவருக்கும் நிரந்தர வீடுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளனவா; 

 (vii )  இடம்சபயர்ந்த குடும்பசமான்றுக்கு நிரந்த 

வீசடான்றிலன வழங்கிய  மிகவும் கிட்டிய திகதி 

யாது; 

 என்பலத அவர் இச்ெலபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

& Disaster Management: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of deaths; 

 (ii) the number of people who were disabled; 

 (iii) the total amount of compensation paid to the 
victims by the Government; 

 (iv) the amount of compensation paid for a deceased 
person by the Government; 

 (v) the maximum and minimum compensation paid 
for damaged houses; 

 (vi) whether permanent houses have been given for 
all the people who were displaced; and 

 (vii) the closest date on which a permanent house was 
given to a displaced family; 

 in the Meeriyabedda landslide that occurred in Badulla 
District in 2014? 

(b) If not, why? 

 
ගරු පාලිත ණසමග බ්ඩඩාණ මහතා (වාරිමාර්ග සහ ජල 

සේපත් හා ණපදා කඳමනාකණණ ණාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு பாலித ரங்கக பண்டார - நீர்ப்பாென, நீர் 

வளங்கள்  மற்றும் அனர்த்த முகாலமத்துவ இராஜாங்க 

அலமச்ெர்) 

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation and Water Resources and Disaster Management) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලං දපරිජපර්ග ලංාහ ලං ජාක ලංාම්පත් ලංහප ලං්පදප ලං

 ළජජප යණ ලංඅජපායතුජප ලං දනු ද්ත ලංජප ලංඑජ ලංර ථජයට ලංපිළිතුය ලං

සභාගත* ලං යජදප. 
 

* සභාමේසය මත තබන ලද පිළිතුණ  
* ெபாபீடத்தில் லவக்கப்பட்ட விலட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) මීය රියබනී ද ලංජපයයපජ ලං හේතු ද්ත ලංමියගිය ලංාාඛ්යපද ලං39කි. 

 (ii) ජනා. 

 (iii) විපාට ලංපත් ලංපුීගකය්තට ලංයජාය ලංවිසි්ත ලංාහජ ලං ටයුතු ලංානකසීජ ලං

ාඳහප ලං018   ලං0185 ලංහප ලං0186 ලංදර්ෂදක ජ ලංදනය ලං යජ ලංකද ලංමුදක ලං

රුපියල් ලං861 3 5 9  .90 ලං  . ලංඑජ ලංමුදල් ලංවිපාට ලංපත් ලංූ ද්තට ලං

 ඩිජම් ලංාහජ ලංානකසීජට ලං හප ලංජද ලංි දපා ලං ඉදි ය ජජ ලංාඳහප ලං

දනය ලං ය ලංඇා. ලංඑජ ලංමුදල් ලංවියදම් ලං ළ ලං  පයය ලංපහා ලංදනක්  . 

  මීය ට ලංඅජායද ලංබදුල්ක ලංදිාථ්රික් ලං ල් ම් ලං පර්යපකය ලංවිසි්ත ලංහප ලං
රප ීයය ලං ල් ම් ලං පර්යපක ලංවිසි්ත ලංඅදාන්ත ලංූ ද්ත ග් ලංවිවිව ලං
අද යාප ලංහඳුජප ගජ ලංඑජ ලං අද යාප ලංානපිරීජ ලංාඳහප ලං යපජාය ලං
 ජොදජ ලං ාාවිවපජ  ලං  පෞීගි   ලං ්යාජ  ලං  දජත් ලං යපජාය ලං
්යාජදක ලං ාහය ලං කබප ලං ග්තජප ලං ක ජ. ලං අදාන්තූ  ලං පවුල්දක ලං
ළමු්ත ලං 9ක් ලං දා ලංජහජාජ ලංබනාකු   ලංහප ලංජාපති  ලංඉතිරිකිරී ම් ලං
බනාකු   ලං ගිණුම් ලං ්යම්භ ලං  ය ලං මුදල් ලං ාන්තපත් ලං කිරීජ  ලං ජද ලං
ි දපා ලංකබප ලං ජ ම් ජ ලංගෘහ ලංඋප යණ ලංකබප ජජ ලංසිදු ය ලංඇා. 

 (iv) එක් ලං ජයණයක් ලං ාඳහප ලං රුපියල් ලං 811 111/-ක් ලං හප ලං මිජදපජ ලං
 ටයුතු ලංාඳහප ලංරුපියල් ලං05 111/- 

 (v) 2014 ලංමීය රියබනී ද ලංජපය ලංයෑ ජ්ත ලංහපි යට ලංපත් ලංි දපා ලංාඳහප ලං
ජද ලංි දපා ලං95ක් ලංඉදිකිරී ම් ලංජ ල් දණිය ලංි දපා ලංදයපපෘතිය ලං
්පදප ලං ළජජප යණ ලංඅජපායපා  ආ ලංජෙ ප්තවීජ ලංයට ත් ලං
බදුල්ක ලං දිාථ්රික් ලං  ල් ම් ලං පර්යපක ආ ලං අධීක්ෂණය ලංයට ත් ලං
ජපගරි  ලං ාාදර්වජ ලං අධි පරිය  ලං යුව ලං හමුදපද ලං හප ලං ජාපති  ලං
 ගොඩා,ජනඟිි  ලංපර් ආෂණ ලංාාවිවපජය ලංවිසි්ත ලංසිදු ලං යජ ලංක ජ. ලංඒ ලං
ාඳහප ලං යජාය ලං විසි්ත ලං දනය ලං  ළ ලං මුදක ලං රුපියල් ලං
8 6 963 900.60ක් ලංදජ ලංඅාය ලංඒ ලංඅනුද ලංඑක් ලංි දාක් ලංාඳහප ලං
දළ ලංද  ය්ත ලංරුපියල් ලං8  56    .63ක් ලංදනය ලංවී ලංඇා. 

 (vi) ඔ . 

 (vii) 2016.10.22 

(්) පනජ ලං ජොජඟී. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ථජ ලංඅා  ලං  ලං- 0 /'8  ලං- ලං(8)  ලංගරු ලංඉෂපක් ලංයුජප්ත ලංජහාප. 

 වුරු ලං  හෝ ලං ජ්තත්රීදය යක් ලං ර ථජය ලං අහජදපද? ලං අහ්ත ්ත ලං

ජනහන. ලං ලංඊළෙට ලංර ථජ ලංඅා  ලං8 . 
 
 

ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්   වැය ූ මුදල 
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14.ගරු ටී. ණසිටත් ද මසොයිසා මහතා (ගරු ප්රසන්න ණණතුසග 

මහතා මවනුවට  
(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த சொய்ொ - மாண்புமிகு பிரென்ன 

ரணதுங்க ொர்பாக) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. 
Prasanna Ranatunga) 

අවයපපජ ලංඅජපායතුජප ග්ත ලංඇසූ ලංර ථජය ලං- ලං(8): 

(අ) (i) ගුරුදරු්ත ලංජද ලංදනනු ජ්ත ලං පෝෂණය ලංකිරීජට ලංගුරු ලං
පුුණු ලංදනඩා,ාටහ්ත ලංඉදහල් ලංදජ ලංබද ලංපිළිග්ත ්තද; 

31 32 

[ගරු ලං විජල් ලංවීයදා  ලං ලංජහාප] අනු ලං

අා ය 
ාහජ ලං ාේදපද 

වියදම් ලංූ  ලංමුදක ලං

(රු.) 

01 පිසූ ලං්හපය ලංාඳහප       683,352.30 

02 වියළි ලංාකප  ලංාඳහප ලං- ලං018     1,247,219.80 

                                  2015    3,861,800.00 

                                  2016    3,870,200.00 

මුළු ලංමුදක ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  660 590.81 

03 ජයණපවපය ලංාඳහප    3,909,500.00 

04 වදදයපවපය ලංාඳහප         50,000.00 

05 විපාට ලංපත් ලංූ ද්තට ලංජද ලංි දපා ලං95ක් ලංඉදිකිරීජ ලං

ාඳහප ලංක්රියපත්ජ  ලං යජ ලංකද ලංජ ල් දි ය ලං

ි දපා ලංදයපපෘතිය ලංාඳහප 

146,763,722.62 

   මුළු ලංමුදක 160,385,794.72 
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 (ii)  0185  ලං 0186 ලං ාහ ලං 0189 ලං දර්ෂදක ජ ලං අවයපපජ ලං
අජපායපා ය ලංවිසි්ත ලං කපප ලංහප ලංවිෂය ලංජට්ටමි්ත ලංගුරු ලං
පුුණු ලංදනඩා,ාටහ්ත ලංාාවිවපජය ලං යනු ලංකනණු  ද; 

 (iii) එ ාේ ලං ාාවිවපජය ලං  ළ ලං ගුරු ලං පුුණු ලං දනඩා,ාටහ්ත ලං
ාාඛ්යපද  ලංවිෂයය්ත ලංහප ලංඊට ලංදනය ලංූ  ලංමුදක  ලංඑක් ලංඑක් ලං
දර්ෂය ලංඅනුද ලං ද්ත ලං ද්ත ලංද  ය්ත ලං  ොපජණද; 

 ය්තජ ලංඑතුජප ලංාඳහ්ත ලං ය්ත ්තද?  

(්) (i) 2016.06.06 දිජට ලං බාථජපහිය ලං පළප ත්  ලං
මිනුද්ත ගොඩා, ලං අවයපපජ ලං  කපප ආ ලං ගුරුදරු්ත ලං
ාාඛ්යපද ලංඑක් ලංඑක් ලංපපාක ලංඅනුද ලං  ොපජණද; 

 (ii)  0185  ලං 0186 ලං ාහ ලං 0189 ලං දර්ෂදක ජ ලං ඔවු්ත ලං පුුණු ලං
කිරීජට ලංපදත්දප ලංඇති ලංදනඩා,ාටහ්ත ලංාාඛ්යපද ලංාහ ලංඊට ලං
දනය ලං ූ  ලං මුදක  ලං එක් ලං එක් ලං විෂය ලං අනුද ලං  ද්ත ලං  ද්ත ලං
ද  ය්ත ලං  ොපජණද; ලං ලං 

 (iii)   ම් ලංාඳහප ලං ද්ත ළ ලංමුදක ලංහප ලංක්රියපත්ජ  ලං ළ ලංගුරු ලං
පුුණු ලංදනඩා,ාටහ්ත ලංාාඛ්යපද ලංරජපණදත් ලංද්ත ්තද; 

 (iv)  ගුරු ලං පුුණු ලං දනඩා,ාටහ්තදකට ලං පපර්ි  ම්්තතු ලං
ජ්තත්රීදයය්ත ග් ලං විජවයගා ලං අයමුදි ්ත ලං රතිපපදජ ලං
 ද්ත ලංකිරීජට ලං ජොහනකි ලංබද ලංද්ත ්තද; 

 (v) ජාපති  ලං අද යාපදක් ලං  ාේ ලං ාක ප ලං පපර්ි  ම්්තතු ලං
ජ්තත්රීදයය්ත ග් ලංවිජවයගා ලංඅයමුදි ්ත ලංගුරු ලංපුුණු ලං
දනඩා,ාටහ්තදකට ලංරතිපපදජ ලං ද්ත ලංකිරීජට ලංහනකිදජ ලං
පරිදි ලංරතිපත්තිජය ලංරණ්තදුදක් ලංග්ත ්තද; 

 ය්තජත් ලංඑතුජප ලංාඳහ්ත ලං ය්ත ්තද?  

(ඇ)  ජොඑ ාේ ලංජම්  ලංඒ ලංජ්තද? 

 

கல்வி அலமச்ெலரக் ககட்ட வினா: 

(அ) (i )  ஆெிாியர்களுக்கு புதிய அறிவிலன ஊட்டுவதற்கு 

ஆெிாியர் பயிற்ெி நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் ஏதுவாக 

அலமயுசமன்பலத ஏற்றுக்சகாள்வாரா என்ப 

லதயும்; 

 ( i i )  2015, 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் 

கல்வி அலமச்ெினால் வைய மற்றும் விடய 

மட்டத்தில் ஆெிாியர் பயிற்ெி நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டுள்ளனவா என்ப 

லதயும்; 

 (iii )  அவ்வாறு ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட ஆெிாியர் பயிற்ெி 

நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின் எண்ணிக்லக, பாடங்கள் 

மற்றும் அதற்காக செைவுசெய்யப்பட்ட பணத் 

சதாலக ஆகியன ஒவ்சவாரு வருடத்திற்கலமய 

சவவ்கவறாக எவ்வளசவன்பலதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) (i )  2016.06.06 இலுள்ளவாறு கமல் மாகாண 

மினுவாங்சகாலட கல்வி வையத்தின் ஆெிாியர் 

களின் எண்ணிக்லக ஒவ்சவாரு பாடொலைக் 

கலமய எவ்வளசவன்பலதயும்; 

 ( i i )  2015, 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் 

அவர்களுக்கு பயிற்ெியளிப்பதற்காக நடத்தப் 

பட்டுள்ள நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின் எண்ணிக்லக 

மற்றும் அதற்காக செைவுசெய்யப்பட்ட பணத் 

சதாலக ஆகியன ஒவ்சவாரு வருடத்திற்கலமய 

சவவ்கவறாக எவ்வளசவன்பலதயும் ; 

 (iii )  இதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட பணத்சதாலக மற்றும் 

நலடமுலறப்படுத்திய ஆெிாியர் பயிற்ெி 

நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின் எண்ணிக்லக 

கபாதுமானதா என்பலதயும்; 

 (iv )  ஆெிாியர் பயிற்ெி நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களுக்கு 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களது பன்முகப்படுத் 

தப்பட்ட நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்க முடியாது 

என்பலத அறிவாரா என்பலதயும்; 

 (v )  கதெிய கதலவசயனக் கருதி பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கான பன்முகப் படுத்தப்பட்ட 

நிதியிலிருந்து ஆெிாியர் பயிற்ெி நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்குவதற்கு இயலுமான 

வலகயில் சகாள்லக ாீதியிைான தீர்மானம் 

எடுப்பாரா என்பலதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he state- 

 (i) whether he accepts the fact that teacher training  
programmes are  very helpful in  nurturing the 
teachers in new knowledge;   

 (ii) whether the Ministry of Education organized 
teacher training programmes in zonal levels  on  
subject basis, in years 2015, 2016 and 2017; and 

 (iii) separately, the number of teacher training 
programmes so organized, the subjects and the 
costs  incurred? 

(b) Will he also state - 

 (i) separately, in respect of each school the number 
of teachers in Minuwangoda Education zone of 
Western province by the date of  06.06.2016; 

 (ii) separately, in respect of each subject, the 
number of teacher training programmes held 
and the costs incurred in years 2015, 2016 and 
2017; 

 (iii) whether the number of teacher training 
programmes conducted  and the amount of 
money allocated are adequate; 

 (iv) whether  he is aware that the funds cannot be 
allocated    for teacher training programmes out 
of the decentralized funds of the Members  of  
the Parliament; and 

 (v) whether a policy decision  enabling  the 
allocation of funds  for teacher training 
programmes  out  of  the decentralized  funds   
of the members of  the  Parliament will be taken, 
considering  same  as a national requirement? 

(c) If not, why? 

 

ගරු අකිල විණාේ කාරියවසේ මහතා (අධායාපන 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு அக்கிை விராஜ் காாியவெம் - கல்வி அலமச்ெர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං එජ ලං ර ථජයට ලං පිළිතුය ලං ජජ ලං සභාගත* 

 යජදප. 

33 34 



පපර්ි  ම්්තතුද 

* සභාමේසය මත තබන ලද පිළිතුණ  
* ெபாபீடத்தில் லவக்கப்பட்ட விலட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii)  විෂය ලංජට්ටමි්ත ලංගුරු ලංපුුණු ලංදනඩා,ාටහ්ත ලංාාවිවපජය ලං ය ලංඇා. ලං
අවයපපජ ලං අජපායපා ය ලං ජඟි්ත ලං ගුරු ලං පුුණු ලං දනඩා,ාටහ්ත ලං
ි  ථචිා ලං  කපපයක් ලං අයමුණු ලං  ය ලං ාාවිවපජය ලං  ජො යජ ලං
අාය  ලං ජාපති  ලං ජට්ටමි්ත ලං හප ලං පළපත් ලං ජට්ටමි්ත ලං ාාවිවපජය ලං
 යනු ලං කබයි. ලං එජඟි්ත ලං  කපප ආ ලං ගුරු ලං පුුණු ලං අද යාප ලං
්දයණය ලං  . 

 (iii)  ඔ . 

 

 
  විෂය්ත ලංඅනුද ලංවිාථායපත්ජ ද ලං ලංදක්දප ලං ලංඇමුණුම් ලං18 ලං ලංඉදිරිපත් ලං

 යමි. ලං ලං ලං 

(්) (i) ඇමුණුජ ලං10** ලං ලං ලංඉදිරිපත් ලං යමි. ලං 

  (ii)   

 

  ඇමුණුම් ලං 13** ලං ඉදිරිපත් ලං  යමි.. ලං  ලං විෂය්ත ලං අනුද ලං
විාථායපත්ජ ද ලංදක්දප ලංඇා. ලං 

 

 (iii)  අවයපපජ ලං අජපායපා ය ලං  හෝ ලං ජාපති  ලං අවයපපජ ලං ්යාජය ලං
 හෝ ලං දගකීජ ලං දයනු ආ ලං ගුරු ලං උප ී  දරු්ත  ලං ාම්පත් ලං
දපය යි්ත ලං දනි  ලං ගුරුදරු්ත ලං පුුණු ලං  යජ ලං  පර්ය ලං ජඩුඩා,ක ලං
පුුණු ලං කිරීම් ලං ාඳහප ලං දජ ලං අාය  ලං ඊට ලං අදපළද ලං පදත්දජ ලං කද ලං
දනඩා,ාටහ්ත ලංාඳහප ලං  ද්ත ලං යජ ලංකද ලංමුදල් ලං හප ලං දනඩා,ාටහ්ත ලං
රජපණදත්ය. ලං ගුරුදරු්ත ලං පුුණු ලං කිරී ම් ලං  පර්ය ආ ලං රවපජ ලං
දගකීජ ලං දය්ත ්ත ලං පළපත් ලං අවයපපජ ලං ්යාජය ලං දජ ලං අාය  ලං
වි  ේකා ලංූ  ලංඅදාථාපද්තහි ජ ලංඅවයපපජ ලංඅජපායපා ය ලංගුරුදරු ලං
 දා ලං ඍජු ලං දනනුදත් ලං කිරීම් ලං අද ය ලං ජම් ලං අදපළ ලං දජ ලං පළපත් ලං
අජපායපා ය ලංහයහප ලංඑය ලංසිදු ලං යනු ලංකබයි. ලංඑබනවි්ත  ලංඍජුදජ ලං
ගුරුදරු්ත ලං පුුණු ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං  ජජ ලං අජපායපා ය ලං ජඟි්ත ලං
රමුඛ්ාපද ලං කබප ජ ලං  ජොජනති ලං අාය  ලං වි  ේෂ ය්ත ලං විෂය ලං
ි ර් ී  ලංාන සීජ/ ලං ාා  ෝවජය  ලංගුරු ලංඅත් පොත් ලංාන සීජ/ ලං
ාා  ෝවජය ලං් ජ ලං රුණු ලංඅනුද ලං ගුරු ලං උප ී  දරු්ත ලං හප ලං
ාම්පත් ලංදපය ය්ත ලංහට ලංපුුණුද ලංකබප ජජ ලංාඳහප ලංක්රියප ලං   ර්. 

 (iv)  ඔ . 

එ තුද ලං

(රු.) 

දර්ෂය 

  2015 2016 2017 

  35  5  63 .11 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

35.85) 

110 908 853.11 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

1,107.211) 

97  39 9  .05 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

97.437) 

  දර්ෂය 

  2015 2016 2017 

පළපත් ලං

අවයපපජ ලං

අජපායපා ය ලං

ජඟි්ත ලං(රු.) 

2 363 6 3.80 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

2.36) 

7 1 3 0 3.66 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

7.04) 

921    . 5 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

0.921) 

ජවයජ ලංයජාය ලං

ජඟි්ත ලං(රු.) 

1 3 5 333.85 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

1.34) 

904 08 .16 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

0.90) 

1 16  09 .31 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

1.06) 

එ තුද ලං(රු.) 3 91   96.09 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

3.7089) 

7   9 519.90 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

7.9475) 

1     909.85 ලං

(රු. ලංමිි යජ ලං

1.989) 

 (v) ගුරු ලංපුුණුද ලංජාපති  ලංජට්ටමි්ත ලංපිළිගත් ලංදෘත්රණජය ලංයපමුදක් ලං
තුළ ලං ක්රියපත්ජ  ලං විය ලං යුතුය. ලං එහි ජ ලං කුජජ ලං විෂයය්ත ලං ාඳහප ලං
කුජජ ලංගුරුදරු්ත ලංාඳහප ලං පුුණුද ලංකබප ලං  ද්ත ්ත ලං ද ලංය්තජ ලං
රණයණය ලං  ළ ලං යුත් ත් ලං අදපළ ලං විෂය ලං බකවපරි්ත ලං   . ලං
පපර්ි  ම්්තතු ලං ජ්තත්රීදරු්ත ග් ලං විජවයගා ලං අයමුදල් ලං  ම් ලං
ාඳහප ලං් යෝජාජය ලං ය්ත ්ත ලංජම්  ලංඑජ ලංමුදල් ලංදගකීම් ලං යජ ලං
අදපළ ලං්යාජය ලං දා ලංකබප ලංදිය ලංහනකිය. ලංඑ ාේ ලං ජොජනතිද ලංඒ ලං
ඒ ලං පපාල් ලං ාඳහප ලං ඔවු්ත ග් ලං අභිජාය ලං අනුද ලං ගුරු ලං පුුණු ලං
දනඩා,ාටහ්ත ලංාඳහප ලං් යෝජාජය ලංකිරීජ ලංරප යෝගි ද ලංගනටලු ලං
ජතු ලං  ය්තජකි. ලං එබනවි්ත  ලං  ම් ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං ඉදිරි ආ ජ ලං
රතිපත්තිජය ලංරණයණයක් ලංගනම ජට ලංඅ ප්ක්කාය. 

  

(ඇ) අදපළ ලං ජො  . 
 

 

 

 

නාවික කර්මාන්තය විමශශීය සමාගේවලට විවෘත 

කිීමම   වැලැ්ෂවීමේ පියවණ 
கப்பற்றுலறலய சவளிநாட்டுக் கம்பனிகளுக்குத் 

திறந்து விடுதல்: தடுப்பு நடவடிக்லககள் 
OPENING OF SHIPPING INDUSTRY TO FOREIGN COMPANIES: 

PREVENTIVE MEASURES  

         

 962/’8  

 
 

15.ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා (ගරු ජනක බ්ඩඩාණ 

මතන්නමකෝන් මහතා මවනුවට  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ - மாண்புமிகு  ஜனக பண்டார 

சதன்னககான் ொர்பாக) 

(The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the Hon. Janaka 
Bandara Tennakoon) 

දයපය ලං හප ලං ජපවි  ලං  ටයුතු ලං අජපායතුජප ග්ත ලං ඇසූ ලං ර ථජය ලං - ලං

(1): 

(අ) (i) 2018 අය ලං දන ය්ත ලං ජපවි  ලං ක් ෂේත්රය  ලං වි ීයය ලං
ාජපගම්දකට ලං 811%ක් ලං විදෘා ලං කිරීජට ලං  ළ ලං
 යෝජාජපදට ලංඑ ෙ ලංද්ත ්තද; 

 (ii) කා ප ලං ජන  ලං ඒජා්තාදරු්ත ග් ලං ාාගජය ලං (CASA) 
විසි්ත ලං යජා ආ ලං දගකිදයුතු ලංි කවපරි්තට ලංි පියකි්ත ලං
ද්තදප ලංඇති ලංපරිදි  ලං ජජ ලංවිදෘා ලංකිරීජ ලංජනදනත්වීජට ලං
 ටයුතු ලං ය්ත ්තද; 

 (iii) ජන  ලංාජපගම් ලංඒ පධි පරී ලංවීජ ලංදනළනක්වීජට ලං ගජ ලං
ඇති ලංපියදය ලං ද ර්ද; 

 ය්තජ ලංඑතුජප ලං ජජ ලංාභපදට ලංද්තද්ත ්තද? 
 

(්)  ජොඑ ාේ ලංජම්  ලංඒ ලංජ්තද? 
 

 

துலறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுலற அலுவல்கள் அலமச் 

ெலரக் ககட்ட வினா: 

 

(அ) (i )  2018 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செைவுத் 

திட்டத்தின் மூைம் கப்பற்றுலறலய சவளி 

நாட்டுக் கம்பனிகளுக்கு 100% திறந்து விடுவ 

தற்கு செய்யப்பட்ட முன்சமாழிவுக்கு இணங்கு 

வாரா; 

 (ii) இைங்லக கப்பல் முகவர்களின் ெங்கத்தினால் 

(CASA) அரொங்கத்தின் சபாறுப்பு வாய்ந்த 

உத்திகயாகத்தர்களுக்கு கடிதம் மூைம் அறிவிக் 

கப்பட்டுள்ளவாறு, இந்த திறந்துவிடுதலை 

நிறுத்துவதற்கு நடவடிக்லக எடுப்பாரா; 

35 36 

[ගරු ලං අකික ලංවියපේ ලං පරියදාම් ලං ලංජහාප] 

—————— 
**  පුස්තකාලම  තබා ඇත. 
**   நூனிலையத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 
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 (iii) கப்பல் கம்பனிகள் தனியுாிலமயாவலதத் தடுப் 

பதற்கு கமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்லககள் 

யாலவ; 

 என்பலத அவர் இச்ெலபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Ports and Shipping: 
 

(a) Will he inform this House- 
 

 (i) whether the 2018 Budget Proposal to 100 per 
cent open the shipping industry to foreign 
companies is agreed to by; 

 (ii) whether measures will be taken to stop this 
opening as informed in a letter by the Ceylon 
Association of Ships Agencies (CASA) to the 
responsible officials of the government; and     

 (iii) the measures taken to prevent a monopoly of 
shipping companies coming into effect? 

(b) If not, why?  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංදයපය ලංහප ලංජපවි  ලං ටයුතු ලංඅජපායතුජප ලං

 දනු ද්ත ලංජජ ලංඑජ ලංර ථජයට ලංපිළිතුය ලංසභාගත* ලං යජදප. 
 

 

* සභාමේසය මත තබන ලද පිළිතුණ  
* ெபாபீடத்தில் லவக்கப்பட்ட விலட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ජනා. ලං ගරු ලංඅග්රපජපායතුජප ලං විසි්ත ලංඅජපාය ලං ජඩුඩා,කය ලං  දා ලං
ඉදිරිපත් ලං  යජ ලං කද ලං අජපාය ලං ජඩුඩා,ක ලං ාා ී  ලං අා  ලං
8 /1880/910/118-8 ලංාම්බ්තව ය්ත ලංඅතිගරු ලංජාජපධිපතිතුජප ලං
විසි්ත ලං018 .18.0  ලංදිජ ලංඅජපාය ලංජඩුඩා,කය ලං දා ලංඉදිරිපත් ලං ය ලං
ඇති ලංි රීක්ෂණ ලංඅනුද ලං ජයට ලංඅදපළ ලංවිවිව ලංපපර් ථදය්ත ලංාජෙ ලං
ාප ච්ඡප ලං ය ලංඑ ොපද ට ලංපනමිණී ජ්ත ලංපසුද ලංරණයණයක් ලං
ගනම ජ ලංසුදුසු ලංබද ලංඅජපාය ලංජඩුඩා,කය ලංවිසි්ත ලංරණයණය ලං ය ලංඇා. 

 (ii) කා ප ලං ජන  ලං ඒජා්තාදරු්ත ග් ලං ාාගජය ලං (CASA) විසි්ත ලං
0189.88.81 ලංදිජනතිද ලංජප ලං දා ලං යොමු ලං යජ ලංකද ලංි පිය ලංඅනුද ලං
ජප ලං විසි්ත ලං ජපවි  ලං ක් ෂේත්රය ලං වි ී  ලං ාජපගම්දකට ලං සියයට ලං
811ක් ලංවිදෘා ලංකිරීජට ලංූ  ලං යෝජාජපදට ලංජප ලංඑ ෙ ලංවී ලං ජොජනා. ලං
 පය ලං (8) ලං පිළිතු යහි ලං ාඳහ්ත ලං ළ ලං පරිදි ලං ාමුද්රීය ලං රතිපත්තිය ලං
ාම්බ්තව ය්ත ලං ාප ච්ඡප ලං  ය  ලං අදා්ත ලං එ ොපද ට ලං
එළඹුණු ලං පසු ලං  ම් ලං ාම්බ්තවද ලං ශ්රී ලං කා පදට ලං  යෝගය ලං ූ  ලං
රජ  දයක් ලංා ාථ ලංකිරීජට ලංඅ ප්ක්ෂප ලං   ර්. 

 (iii)  ම් ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං පපර්ි  ම්්තතු ලං ජ්තත්රී ලං ගරු ලං දපසු ීද ලං
ජපජපයක් පය ලංජනතිතුජප ලංවිසි්ත ලංCA (writ) Application No. 
368/2017 අා ය ලං යට ත් ලං අභියපචජපධි යණ ආ ලං ජක්දක් ලං
 ගොනු ලං  ය ලං ඇා. ලං එබනවි්ත ලං  ම් ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං ාප ච්ඡප ලං
කිරීජ ලංසුදුසු ලං ජො  . 

  (්) ඉහා ලං8  ලං0 ලංහප ලං3 ලංඅනුද ලංඅදපළ ලං ජො  . 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීය ළෙට  ලං ාථාපදය ලං ි  යෝග ලං 09(0) ලං යට ත් ලං ර ථජය. ලං ගරු ලං අනුය ලං

දිාපජපය  ලංජ්තත්රීතුජප. 

මපෞශගලිකව  දැනුේ  ජමමන් ඇසූ ප්රශ්්නය 
தனி அறிவித்தல் மூை வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 

රැකියා විණහිත උපාියධාාරින් මහේතුමවන් මතුව ඇති 

ගැටලුකාීම තත්ත්වය 
கவலையற்ற பட்டதாாிகளினால்  ஏற்பட்டுள்ள  

சநருக்கடி நிலைலம  
PROBLEMATIC SITUATION ARISEN DUE TO UNEMPLOYED 

GRADUATES 
 
 
 

ගරු අනුණ දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං  ජජ ලං අදාථාපද ලං කබප ජජ ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං ඔබතුජපට ලං  බ හවි්ත ලං ාථතුතිද්තා ලං  දජදප. ලං අද ලං

දජ ලං විට ලං යට ලං තුළ ලං ජතුද ලං ඇති ලං රවපජ ලං අදවපජය ලං  යොමු ලං  ළ ලං යුතු ලං

ර ථජ ලං අාය ලං එ ක් ලං දජ ලං උපපධිවපරි්තට ලං රැකියප ලං කබප ලං  ජ ම් ලං දනඩා, ලං

පිළි දළ ලංිලඳදනටීජ ලංි ාප ලංජතුවී ලංඇති ලංගනටලු පරී ලංාත්ත්දය ලංපිළිබඳද ලං

 ජජ ලංාභප   ලංඅදවපජය ලං යොමු ලං යදනු ලං නජනත් ාමි. 

රැකියප ලං වියහිා ලං උපපධිවපරි්තට ලං රැකියප ලං කබප ජජ ලං දදසි්ත ලං දදා ලං

බපකගිරි ලං  දෝෂයට ලං කක්ද ලං ඇා. ලං කා ප   ලං ජාපති  ලං අවයපපජ ආ ලං

උපරිජ ලංලකය ලංඋපපධිවපරි යකු ලංිලහි ලංකිරීජයි. ලංඑ ාේ ලංිලහි ලං යනු ලංකබජ ලං

උපපධිවපරි්තට ලං රැකියපදක් ලං කබප ජජට ලං අද ලං ්ඩුක්දට ලං ි දනරැදි ලං

පනහනදිි  ලංහප ලංාථථීය ලංදනඩා, ලංපිළි දළක් ලංජනති ලංබද ලං්ඩුක්ද ලංදරි්ත ලංදය ලං

 ම් ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං  යනු ලං කබජ ලං ර ප දි ්ත ලං හප ලං  දජාථ ලං

කිරීම්දි ්ත ලං පනහනදිි ද ලං  ප ජ්තජට ලං ති බජදප. ලං උපපධිවපරි්ත ග් ලං

ර ථජය ලං ්ඩුක්දට ලං හිායදයක් ලං දජතුරුජ ලං ්ඩුක්ද ලං ඒ ලං ාඳහප ලං

ජනදිහත්වීජක් ලං ද්ත ්ත ලංජනහන. ලංඉතිහපා ආ ලංඅත්දනකීම් ලං දා ලංබකී ජ ලං

රැකියප ලංකබප ජ ලංති බ්ත ්ත ලං8     ලං0115  ලං0180 ලං් ජ ලංද  ය්ත ලංදාය ලං

ගණ්ත ලංඋපපධිවපරි්ත ලංජහ ලංපප ර් ලංයාථතියපදු ලං යවී ජ්ත ලංපසුදයි. ලංඒත් ලං

එ ාේ ලංද්ත ්තද ලංඋපපධිවපරි්ත ලංපපයට ලංබනා ලංඅයගක ලංකිරී ජ්ත ලංපසුදයි. ලං

යපජාය ලං වි ථදවිදයපක ලං පීවතිය ලං තුළි්ත ලං උපපධිවපරි යකු ලං ිලහි ලං කිරීජට ලං

අදජ ලං ද  ය්ත ලංරුපියල් ලං කක්ෂ ලං 81   ලං 85  ලං අාය ලං මුදකක් ලං ජාජාප ලං

මුදල්දි ්ත ලං ජහප ලං භපඩුඩා,පගපයය ලං විසි්ත ලං වියදම් ලං  යනු ලං කබජදප. ලං

ජමුත්  ලංඋපපධිවපරි යකු ග් ලංදනනුජ ලං් යෝජාජයක් ලං ාේ ලංාක ප ලංයට ලං

තුළ ලං යොදප ලංගා ලංහනකි ලංදියුණු ලංජපජද ලංාම්පාක් ලං කා ලංඋපපධිවපරි්ත ලං

 යොදප ලං ගනම ජට ලං  ජ ාක් ලං ්ඩුක්ද ලං  ටයුතු ලං  ය ලං ජනහන. ලං

උපපධිවපරි්ත ලංාඳහප ලංරැකියප ලංකබප ජ ම් ලංජාපති  ලංරතිපත්තියක් ලංඅද ය ලං

බද ලං අපි ලං අඛ්ඩුඩා,ද ලං්ඩුක්දට ලං  යෝජාජප ලං යමි්ත ලංති බ්ත ්ත ලං ම් ලං

ාත්ත්දය ලංතුළයි. ලං 

උපපධිවපරි්ත ලංඅදා්ත ලංදයට ලංයපජාය ලං ාේදය ලංාඳහප ලංබඳදප ලංගත් ත් ලං

0180 ලං ජපර්තු ලං 38 ලං දිජට ලං උපපධිය ලං කබප ලං ති  ලං උපපධිවපරි්ත. ලං ලං

0180.1 .18 ලංසිට ලං ම් ලංදක්දප ලංවි ථදවිදයපකදි ්ත ලංපිටූ  ලංඋපපධිවපරි්ත ලං

රැකියප ලං වියහිා ලං  පෝි  ම් ලං සිටිජදප. ලං පසුගිය ලං දාය ලං කිහිපය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

පුයප ලං ඇතිූ  ලං උී ෂෝෂණදක ලං රතිලකයක් ලං  කා ලං ්ඩුක්ද ලං

උපපධිවපරි්ත ග්ත ලං අයදුම් ලං පත් ලං  නඳවීජක් ලං සිදු ලං  ළප. ලං ාාදර්වජ ලං

ි කවපරි්ත ලං  කා ලං උපපධිවපරි්ත ලං බඳදප ලං ගනම  ම් ලං විෂයපනුබීව ලං

දගකීජ ලංයපජාය ලංපරිපපකජ ලංඅජපායපා යට ලංපනදරී ලංතිණුණත්  ලං නිලජට් ලං

ප්රි ප ලංඅා  ලං89/8356/916/199 ලංහි ලංරණයණය ලංඅනුද ලං0189.1 .16 ලංදිජ ලං

ජපවය ලං ජඟි්ත ලං පළ ලං  ළ ලං ි   දජය ලං අනුද ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං හප ලං

්ර්ථි  ලං  ටයුතු ලං අජපායපා ය ලං  දා ලං රැකියප ලං වියහිා ලං

උපපධිවපරි්ත ග්ත ලං ලංඅයදුම් ලංපත් ලං59 111ක් ලංකනබී ලංති  ලංබද ලංජාජජපවය ලං

දපර්ාප ලං ළප. 

37 38 



පපර්ි  ම්්තතුද 

එජ ලංරජපණය ලංකනබී ලංතිණු ඩු ලංඅයදුම් ලංකිරී ම් ලංදයාථ ලංසීජපද ලංදයා ලං

35 ලංදක්දප ලංදජ ලංහප ලං0186.80.38 දි  ලංදිජට ලංඋපපධිවපරී ලංපිරිා ගි .  

කනබී ලං ති  ලං අයදුම් ලං පත් ලං රජපණ ය්ත ලං 01 111ක් ලං  ාෝයප ලං ගනම ජ ලං

ාඳහප ලං ්ඩුක්ද ලං 0186.1 .86 දි  ලං දිජ ලං සිට ලං 31 ලං දක්දප ලං ාම්මුඛ් ලං

පරීක්ෂණයක් ලං දියත් ලං  යනු ලං කන දප. ලං එජ ලං පරීක්ෂණදක ජ ලං

උපපධිවපරී්ත ලං දනඩි ලං අපහසුාපද ට ලං ාහ ලං අාපවපයණය ට ලං කක් ලං ළ ලං

බද ලංයට ලංපුයප ලං චෝදජප ලංජනඟී ලංතිණුණප. ලංඒ ලංඅාය ලං්ඩුක්දට ලංාම්බ්තව ලං

රවපජ ලං  ී පපකජ ලං පක්ෂ ලං ූලකාථාපජදක ජ ලං  දජජ ලං ාම්මුඛ් ලං

පරීක්ෂණ ලං පදත්දප ලං පක්ෂග්රපහී ක ලං  ඩුඩා,පයජක්  ලං -සුදුසු ම් ලං ාහිා ලං

 ඩුඩා,පයජක් ලං ජො දයි- ලං  ාෝයප ලං  ගජ ලංජපජ ලං  ල්ඛ්ජ ලංා ාථ ලං  ළ ලං

බද ලංට ලං කුරුණෑගක  ලං හම්බ්ත ාොට ලං ඇතුළු ලං දිාථ්රික්  ලං ගණජපද ජ ලං

උපපධිවපරි්ත ග්ත ලං්ඩුක්දට ලං චෝදජප ලංඑල්ක ලංවී ලංති බජදප. ලං   ාේ ලං

 හෝ ලං5 111ක් ලංබඳදප ලංගනම ජ ලංාඳහප ලං යෝජාජප ලංවුණත් ලංඅද ලංදජ ලංවිට ලං - ලං

01 111ක් ලං හෝ ලං5 111ක්- ලංඉතිරි ලංපිරිාට ලංකුජක් ලංසිදු ලංද්ත ්තද ලංය්තජ ලං

පනහනදිි  ලංර ප යක් ලං්ඩුක් ද්ත ලංඋපපධිවපරි්තට ලංකනබී ලංජනහන. ලං 

 ජජ ලංාත්ත්දය ලංයට ත් ලංපහා ලංර ථජදකට ලංඅදපළ ලංඅජපායදයයප ලං

පිළිතුරු ලංකබප ලං දනු ලංඇානයි ලංජප ලංබකප පො යොත්තු ලං දජදප. ලං 

 

(1) 2016.12.31 දිජට ලං රැකියප ලං වියහිා ලං උපපධිවපරි්ත ලං රජපණය ලං
59 111ක් ලං කා ලංර ප  ලංවී ලංඇා. ලං 0189 ලංාහ ලං 018  ලංදර්ෂදක ලං
පිරිාථ ලං ඒ ලං ාඳහප ලං ඇතුළත් ලං  ය ලං ගනම  ම් ලං දනඩා, ලං පිළි දළක් ලං
ති බ්ද? ලංඒ ලංාඳහප ලංගනු ලංකබජ ලංක්රියපජපර්ග ලං ජොජදපද? 

(2) ්ඩුක්ද ලං රැකියප ලං වියහිා ලං උපපධිවපරි්තට ලං රැකියප ලං කබප ලං
 ද්ත ්ත ලං දදපද? ලංබඳදප ලංගනම ජ ලංාඳහප ලංඅදපළ ලං ය ලංග්තජප ලං
රජ  දය ලංකුජක්ද? 

(3) රැකියප ලං කබප ලං  ජ ම් ලං  ජ ලං්ඩුක්ද ලං පිළිගත් ලං වි ථදවිදයපකයකි්ත ලං
උපපධියක් ලංකබප ලංඇති ලංඋපපධිවපරියකු ලංඅභය්තාය/ ලංබපහිය ලං් ජ ලං
ද  ය්ත ලං ද්ත ලං ය ලංානකකීජට ලංඋත්ාපහ ලං ය්ත ්තද? ලංබඳදප ලං
ගනම  ම් ලං ජ ලංබපහිය ලංඋපපධිවපරී්ත ලංඉදත් ලං යනු ලංකබ්ත ්තද? 

(4) බඳදප ලං ගනම  ම් ලං දයාථ ලං සීජපද ලං 35 ලං කිරීජ ලං  හේතු ද්ත ලං
අාපවපයණයට ලං කක් ලං දජ ලං උපපධිවපරි්ත ලං ාඳහප ලං ගනු ලං කබජ ලං
ක්රියපජපර්ග ලං  ද ර්ද? ලං ාාදර්වජ ලං ි කවපරි ලං  ාේදප ලං
දයදාථාප   ලං බඳදප ලං ගනම  ම් ලං දයාථ ලං සීජපද ලං ාා  ෝවජය ලං
කිරීජට ලංපියදය ලංග්තජදපද? 

(5) දනජට ලංසිටිජ ලංසියලුජ ලංරැකියප ලංවියහිා ලංඋපපධිවපරී්තට ලංරැකියප ලං
කබප ලංදිය ලංයුතු ලංබදට ලං්ඩුක්ද ලංඑ ෙ ලංද්ත ්තද? ලංඑ ාේ ලංඑ ෙ ලං
ද්ත ්ත ලංජම් ලං දිජ ලං ද දපනු ලං ාහිා ලං  පක ලං යපමුදක් ලං ඉදිරිපත් ලං
කිරීජට ලංහනකියපදක් ලංති බ්ද? 

(6) උපපධිවපරි්තට ලංරැකියප ලංකබප ලං ජජ ලංාඳහප ලංජාපති  ලංරතිපත්තියක් ලං
ාන සිය ලංයුතු ලංබද ලං්ඩුක්ද ලංපිළිග්ත ්තද? ලං 

 ම් ලං ර ථජදකට ලං  ලං ්ඩුක්   ලං පිළිතුරු ලං දනජ ලං ග්තජට ලං නජනතියි  ලං

ගරු ලං ාපජපය තුජි . ලං බො හොජ ලංාථතුතියි. 

 
ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා 

ණර්ිකක කටයුතු ණාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா - கதெிய 

சகாள்லககள் மற்றும் சபாருளாதார அலுவல்கள் இராஜாங்க 

அலமச்ெர்) 

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

ගරු ලං ාපජපය තුජි   ලංගරු ලංඅනුය ලංදිාපජපය  ලංජනතිතුජප ලංවිසි්ත ලං

ගරු ලං අග්රපජපායතුජප ග්ත ලං පිළිතුරු ලං බකප පො යොත්තුද ලං ාථාපදය ලං

ි  යෝග ලං09 ලං(0) ලංයට ත් ලංඅානු ලංකන  ලංර ථජයට ලංපිළිතුරු ලං ජ ාේයි. 

 

01. රැකියප ලං වියහිා ලං උපපධිවපරි්තට ලං පළමු ලං පියදය ආ ජ ලං රැකියප ලං
කබප ලං ජ ම් ජ ලංාක ප ලංබකජ ලංකී ී ලං0186.80.38දිජට ලංූලි   ලං
උපපධිය ලංාම්ර්ර්ණ ලං යජ ලංකද ලංඋපපධිවපරි්තය. ලංජමුත් ලං දදජ ලං
පියද ර් ලං  ජ ලං රැකියප ලං කබප ලං  ජ ම් ජ ලං 018 .16.31 ලං දිජ ලං දජ ලං විට ලං
උපපධිය ලං ාම්ර්ර්ණ ලං  යජ ලං කද ලං සියලුජ ලං රැකියප ලං වියහිා ලං
උපපධිවපරි්තට ලං ාම්මුඛ් ලං පරීක්ෂණයට ලං  පම  ලං සිටීජට ලං
අදාථාපද ලංාකාප ලංඇා. 

 එබනවි්ත  ලං0189 ලංාහ ලං018  ලංදර්ෂදක ලංඋපපධිය ලංාම්ර්ර්ණ ලං ළ ලං
උපපධිවපරි්තද ලංරැකියපගා ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංපියදය ලං ගජ ලංඇා. 

02. රැකියප ලං වියහිා ලං උපපධිවපරි්ත ලං අදියය ලං හාය  ජ ලං රැකියපගා ලං
කිරීජ ලං ාඳහප ලංරජ  දයක් ලංා ාථ ලං  ය ලංඇා. ලං ඒ ලං අනුද  ලං එහි ලං
පළමු ලං අදියය ලං ද  ය්ත ලං ඉාප ලං ඉක්ජි ්ත ලං රැකියප ලං කබප ජජට ලං
ාාදර්වජ ලංි කවපරි ලං ාේදප ලං දයදාථාපදට ලංඅනුද ලංි ර්ණපය  ලං
පදජම් ලං ය ගජ ලංදුහගා ලංාම්මුඛ් ලංපරීක්ෂණ ලංපදත්දප ලංසුදුසු ලං
උපපධිවපරි්ත ලං ාෝයප ලංගි මි්ත ලංසිටී. 

03. යපජාය ලං වි ථදවිදයපකයකි්ත ලං අභය්තාය ලං ශිෂයයකු/ශිෂයපද  ලං
 කා ලං උපපධිය ලං හනදෑරූ ලං රැකියප ලං වියහිා ලං උපපධිවපරි්තට ලං
රමුඛ්ාපද ලංකබප ජජට ලංඅජපාය ලංජඩුඩා,කයට ලංඅදහාථ ලංඉදිරිපත් ලංවී ලං
ඇා. ලංමීය ළෙ ලංඅජපාය ලංජඩුඩා,ක ලංරැාථවී ම් ජ ලං ම් ලංපිළිබඳ ලංඅදා්ත ලං
රණයණය ලංගනම ජට ලංි යමිාය. ලංඒ ලංඅනුද  ලංබපහිය ලංඋපපධිවපරි්ත ලං
ඉදත් ලංකිරීජක් ලංසිදු ලං ජො  . 

04. රැකියප ලං වියහිා ලං උපපධිවපරි්ත ලං බඳදප ලං ගනු ලං කබජ ලං ාාදර්වජ ලං
ි කවපරි ලං ාේදප ලංදයදාථාපද ලංඅනුද ලංඑජ ලංාජතුයට ලංබඳදප ලංගනු ලං
කබජ ලං දයා ලං අවුරුදු ලං 35ට ලං දඩා,ප ලං අක් ලං විය ලං යුතු ලං බනවි්ත  ලං
0189.1 .16 ලං දිජ ලං "සිළුමිණ"  ලං "ා්ත ේ ලං ඔබ්ාර්දර්"  ලං
"තිජ ය්ත" ලංයජ ලංපුදත් ලංපත් ලංජඟි්ත ලං දන්තවීම් ලංපළ ලංකිරී ම් ජ ලං
උපරිජ ලං දයා ලං අවුරුදු ලං 35ක් ලං  කා ලං දක්දප ලං තිණුණි. ලං ජමුත් ලං
රැකියප ලං වියහිා ලං උපපධිවපරි්ත ග් ලං ඉල්ලීම් ලං ාහ ලං අජපාය ලං
ජඩුඩා,ක ලංඅනුජනතිය ලංපරිදි ලංඑජ ලංදයා ලංඅවුරුදු ලං 5 ලංදක්දප ලංඉහළ ලං
දජප ලං ඇා. ලං ඒ ලං අනුද ලං 018 .16.31 ලං දිජ ලං දජ ලං විට ලං උපපධිය ලං
ාම්ර්ර්ණ ලං  යජ ලං කද  ලං අවුරුදු ලං  5ට ලං අක් ලං සියලුජ ලං
උපපධිවපරි්තට ලං 018 .19.06 ලං දිජ ලං දක්දප ලං ාම්මුඛ් ලං
පරීක්ෂණදකට ලංාහභපගිවීජට ලං ටයුතු ලංාකාප ලංඇා. ලංඑ ාේජ  ලං
ාාදර්වජ ලං ි කවපරි ලං  ාේදප ලං දයදාථාප   ලං අදපළ ලං දග්තතිය ලං
 දජාථ ලං කිරීජට ලං  ම් ලං දජ ලං විට ලං යපජාය ලං පරිපපකජ ලං හප ලං
 ළජජප යණ ලංාහ ලංම තිය ලංහප ලංාපජය ලංපිළිබඳ ලංඅජපායපා ය ලං
විසි්ත ලංපියදය ලංගි මි්ත ලංසිටී. 

05.  රැකියප ලංවියහිා ලංඋපපධිවපරි්ත ලංාඳහප ලංඅදියය ලංකිහිපයක් ලංයට ත් ලං
රැකියප ලංකබප ජජට ලංරණයණය ලං ය ලංඇති ලංඅාය  ලං අදියය ලං I හප ලං II 
යට ත් ලං018  ලංදා ර් ජ ලංරැකියප ලංකබප ජජටත්  ලංඅදියය ලංIII හප ලංIV 
යට ත් ලං ඉතිරි ලං උපපධිවපරි්තට ලං 018  ලං දර්ෂ ආ ජ ලං රැකියප ලං
කබප ජජටත් ලංි යමිාය. 

 

ගරු අනුණ දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අදියයදක ජ ලංකබප දජ ලංරජපණය ලං  ොපජණද? 
 

ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං අදියයදක ජ ලං කබප දජ ලං රජපණය ලං දනජට ලං

ාඳහ්ත ලං ය ලංජනහන. 

06.  උපපධිවපරි්තට ලංපජණක් ලං ජොද  ලංසියලු දජපට ලංාජ ලංසුදුසු ම් ලං
හප ලංහනකියපද ලංජා ලංපදජම්ද ලංරැකියප ලංඅදාථාප ලංකබප ජජ ලංයජා ආ ලං
රතිපත්තියයි. ලං එ ාේජ ලං රැකියප ලං ඉකක්  ලං  ය ලං ගි මි්ත ලං ජද ලං
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2018 ජුි  ලං89 

උපපධි ලංපපධජපකප ලංහඳු්තදප ලං ජජටත්  ලංපදතිජ ලංඋපපධි ලංපපධජපකප ලං
රැකියප ලං ඉල්ලුජට ලං ාරිකජ ලං අ්තදමි්ත ලං ාන සීජටත් ලං අද ය ලං
 ටයුතු ලංසිදු ලං යමි්ත ලංපදරණ. 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං 8 99 ලං දර්ෂ ආ ලංඉඳකප ලං අ ප් ලං පක්ෂය ලං්ඩුක් ලං

බකයට ලං පනමිණි ලං හනජ ලං අදාථාපද  ජජ ලං රැකියප ලං කබප ලං  දජ ලං ලං  ොට ලං

 බො හෝ ලං  ද ජකුට ලං රැකියප ලං කබප ජ ලං ති බජ ලං බද ලං ඔබතුජපත් ලං ලං ලං

ද්තජදප ලං ඇති. ලං ඒ  ලං උපපධිවපරි්තට ලං පජණක් ලං  ජො දයි. ලං රැකියප ලං

බකප පො යොත්තු ද්ත ලං සිටිජ ලං  ම් ලං ය ට් ලං අි කුත් ලං ජාජාපදටත් ලං

රැකියප ලංකබප ජජ ලංයජා ආ ලංදග ලංකීජක් ලංහනටියට ලංඅපි ලංපිළිග්තජදප. ලං 

 බො හොජ ලංාථතුතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රවපජ ලං ටයුතු ලං්යම්භ ආ ජ ලංපජත් ලං  ටුම්පත් ලංපිළිගන්තවීජ. 

 
ගරු දිමන්ය් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නැඟී ිංටිම ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං රවපජ ලං  ටයුතුදි ්ත ලං පසුද ලං ජජ ලං ඔබතුජපට ලං

අදාථාපද ලංකබප ලං ද්තජම්. 

 
 

පනත් මකටුේපත් පිළිගැන්වීම 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட ெட்டமூைங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
 

I 
 

හානිපූණණය ස හා වන කාර්යාලය පනත් 

මකටුේපත 
இழப்புக்கான எதிாீடுகள் பற்றிய அலுவைகம் 

ெட்டமூைம் 
OFFICE FOR REPARATIONS BILL  

 
"හපි ර්යණය ලංාඳහප ලංදජ ලං පර්යපකය ලංපිහිටුවීජ ලංපිණිා ලංද; ලංහපි ර්යණය ලංාඳහප ලං

 යෝගය ලංපීඩා,පදට ලංපත් ලංානජනත්ා්ත ලංහඳුජප ලංගනම ජ ලංාඳහප ලංාහ ලංඑජ ලංානජනත්ා්තට ලං

ාි  ලංාහ ලංාපූලහි  ලංහපි ර්යණය්ත ලංකබප ජජ ලංාඳහප ලංවිධිවිවපජ ලංානකනාථවීජ ලංපිණිාද; ලං

8  9 ලං අා  ලං 0  ලං දයජ ලං ානජනත්ා්ත  ලං  ීපළ ලං ාහ ලං  ර්ජප්තා ලං පුජරුත්ාපපජය ලං

කිරී ම් ලං අධි පරිය ලං පජා ලං ඉදත් ලං කිරීජ ලං පිණිා ලං ාහ ලං ඊට ලං ාම්බ්තව ලං  හෝ ලං ඊට ලං

්නුෂාගි  ලං  පයණප ලං ාඳහප ලං විධිවිවපජ ලං ානකනාථවීජ ලං පිණිා ලං ද ලං ූ  ලං පජත් ලං

  ටුම්පාකි. 

(අජපාය ලංජඩුඩා,ක ආ ලංඅනුජතිය ලංද්තදප ලංති බ්.)" 

 

 

පිළිගන්වන ලශමශ අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති හා 
ණර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා මවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා විිංනි. 

2018 අමගෝස්තු 07වන අඟහරුවාදා මදවන වණ කියවිය යුතුයයි ද  
එය මුද්රණය කඳ යුතුයයි ද  අදාඳ ණසෂ්ක අීක්ෂයණ කාණක සභාවට 
මයොමු කඳ යුතුයයි ද නිමයෝග කණන ල ජ.  

பிரதம அலமச்ெரும் கதெிய சகாள்லககள் மற்றும் சபாருளாதார 

அலுவல்கள் அலமச்ெருமானவர் ொர்பில் மாண்புமிகு கயந்த  

கருணாதிைக்க அவர்களால் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2018 ஓகஸ்ட் 07, செவ்வாய்க்கிழலம இரண்டாம் முலற 

மதிப்பிடப்பட கவண்டுசமனவும் அச்ெிடப்பட கவண்டுசமனவும் உாிய 

துலறொர் கமற்பார்லவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட  கவண்டு 

சமனவும் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 

Prime Minister and Minister of National Policies and Economic 
Affairs; 

to be read a Second time upon Tuesday, 07th August, 2018 and to 
be printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

 

 

II 
 

එකතු කඳ අගය මත බු  (සසමශ්ෝධාන  පනත් 

මකටුේපත 
கொோ்சபறுமதி வாி (திருத்தம்) ெட்டமூைம் 

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL  

"2002 අා  ලං8  ලං දයජ ලංඑ තු ලං ළ ලංඅගය ලංජා ලංබදු ලංපජා ලංාා  ෝවජය ලං

කිරීජ ලංාඳහප ලංූ  ලංපජත් ලං  ටුම්පාකි. 
 

(අජපාය ලංජඩුඩා,ක ආ ලංඅනුජතිය ලංද්තදප ලංති බ්.)" 

 
පිළිගන්වන ලශමශ මුදේ හා ජනමාධාය අමාතයතුමා මවනුවට ගරු 

ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විිංනි. 
2018 අමගෝස්තු 07වන අඟහරුවාදා මදවන වණ කියවිය යුතුයයි 

ද  එය මුද්රණය කඳ යුතුයයි ද  අදාඳ ණසෂ්ක අීක්ෂයණ කාණක 
සභාවට මයොමු කඳ යුතුයයි ද නිමයෝග කණන ල ජ.  

 
நிதி மற்றும் சவகுென ஊடக அலமச்ெர் ொர்பில் மாண்புமிகு கயந்த  

கருணாதிைக்க அவர்களால் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2018 ஓகஸ்ட் 07, செவ்வாய்க்கிழலம இரண்டாம் முலற 

மதிப்பிடப்பட கவண்டுசமனவும் அச்ெிடப்பட கவண்டுசமனவும் உாிய 

துலறொர் கமற்பார்லவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட  கவண்டு 

சமனவும் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 

Minister of Finance and Mass Media;  
to be read a Second time upon Tuesday, 07th August, 2018 and to 

be printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

 

 

III 

 

වවදය (සසමශ්ෝධාන  පනත් මකටුේපත 
மருத்துவம் (திருத்தம்) ெட்டமூைம் 

MEDICAL (AMENDMENT) BILL  

"(105 දජ ලංඅධි පයය ලංූ ) ලංවදදය ලං්ඥපපජා ලංාා  ෝවජය ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංූ  ලං

පජත් ලං  ටුම්පාකි. 

 

(අජපාය ලංජඩුඩා,ක ආ ලංඅනුජතිය ලංද්තදප ලංති බ්.)" 

 
පිළිගන්වන ලශමශ මසෞඛය  මපෝයණ හා මශශීය වවදය 

අමාතයතුමා මවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විිංනි. 
2018 අමගෝස්තු 07වන අඟහරුවාදා මදවන වණ කියවිය යුතුයයි 

ද  එය මුද්රණය කඳ යුතුයයි ද  අදාඳ ණසෂ්ක අීක්ෂයණ කාණක 
සභාවට මයොමු කඳ යුතුයයි ද නිමයෝග කණන ල ජ.  

41 42 



පපර්ි  ම්්තතුද 

சுகாதாரம், கபாெலண மற்றும் சுகதெ மருத்துவ அலமச்ெர்  ொர்பில் 

மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க அவர்களால் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2018 ஓகஸ்ட் 07, செவ்வாய்க்கிழலம இரண்டாம் முலற 

மதிப்பிடப்பட கவண்டுசமனவும் அச்ெிடப்பட கவண்டுசமனவும் உாிய 

துலறொர் கமற்பார்லவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட கவண்டு 

சமனவும் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka  on behalf of the 

Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine;  
to be read a Second time upon Tuesday, 07th August, 2018 and to 

be printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

 

 

පාර්ලිමේන්තුමේ රැස්වීේ 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

මතු පඳ වන මයෝජනාව නයාය පත්රමයහි තිබිණ  
ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் பின்வரும் பிகரரலண இருந்தது: 

The following Motion stood on the Order Paper: 
 
 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 8 
of the Parliament, the hours of sittings of Parliament on this day 
shall be 1.00 p.m. to 6.30 p.m.. At 2.00 p.m.  Standing Order No. 8
(5) of the Parliament shall operate. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall 
adjourn the Parliament without question put." 

 
ගරු ල්ෂය්මන් කිරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, there is an amendment to the above 

Item, the time to read as 7.30 p.m. Accordingly, I move,  
 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 8 
of the Parliament, the hours of sittings of Parliament on this day 
shall be 1.00 p.m. to 7.30 p.m.. At 2.00 p.m. Standing Order No. 8
(5) of the Parliament shall operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall 
adjourn the Parliament without question put." 
 

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

අජපායපා  උය ලංඋප ී   ලං පය  ලංාභප 
அலமச்சுொர் ஆகைாெலனக் குழுக்கள் 

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES 
 

ගරු ල්ෂය්මන් කිරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 112 

of Parliament and the resolution adopted by Parliament on 20th 
June, 2018 the Ministerial Consultative Committees shall consist of 
nine (09) Members." 

 

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලං දි ්තෂථ ලං ගුණදර්වජ ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං පනහනදිි  ලං

කිරීජක් ලං යග්තජ ලංඅද යයි ලංකි දප ලං ්තද? ලං 

ගරු දිමන්ය් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං හදිසි ලං  පයණපදක් ලං පිළිබඳද ලං ජතු ලං

 ය්තජ ලංසිීව ලං  දකප ලං ති බජදප. ලං  ජො ද  ලං අ ප් ලං ය ට් ලං බයපාළජ ලං

ාත්ත්දයක් ලංඇති ලං යජ ලංදකුගක් ලං යෝගය ලංපිළිබඳද ලංපරීක්ෂණ ලං යකප ලං

ග්කයි ෆො ාේට් ලං ාහජජ ට ලං කක් ලං   ළේ ලං එහි ලං ඇති ලං බයපාළ ජ ලං

ි ාපයි. ලං ජමුත් ලං ූලි  ලං 88දජ ලං දිජ ලං යජාය ලං එජ ලං ාහජජ ලං ගනාට් ලං

ි   දජයකි්ත ලං ඉදත් ලං  ය ලං ති බජදප. ලං  නිලජට් ලං රණයණයකි්ත ලං ලං

 යජ ලංකද ලං ම් ලංයාපයි   ලංද්රදය ලංාහජජ ලං නිලජට් ලංරණයණයක් ලං හෝ ලං

එදනි  ලංරණයණයක් ලං ජොජනතිද ලං ඉදත් ලංකිරී ජ්ත ලංඇති ලංදජ ලංහපි  ය ලං

ාත්ත්දය ලං අතිබයපාළයි. ලං  දදජ ලං  පයණය  ලං එජ ලං ගනාට් ලං පත්රය ලං

 ාොයප ලං ග්තජ ලං  ජොජනති ලං වීජයි. ලං එය කබප ජජ ලං ාභප   ලං අතිරවපජ ලං

 ටයුත්ාක්. ලංජමුත් ලංඒ ලංගනාට් ලංපත්රය ලංඉදිරිපත් ලං ය ලංජනහන. ලංඒ ලංගනාට් ලං

පත්ර ආ ලං ාඳහ්ත ලං දජ ලං බදට ලං රචපයය ලං  ය්ත ්ත ලං  ජො ක්ද? ලං

Chlorpyrifos, Carbaryl, Carbofuran යජ ලං යාපයි   ලං ද්රදය ලං

ාහජජ ලං ඉදත් ලං කිරී ම් ලං  නිලජට් ලං රණයණය ලං ගනජ ලං දනජට ලං

අවිි  ථචිාභපදයක් ලං ති බජදප. ලං එජ ලං ි ාප ලං ජප ලං ගරු ලං

ාභපජපය තුජප ග්ත ලං අහ්ත ්ත  ලං  ම් ලං ්ඩුක්ද ලං  ය්ත ්ත ලං

 ජො ක්ද ලං කියපයි. ලං  ලං ි කවපරි්ත ලං කීප දජකු ග් ලං ඕජෑ ජට ලං ඒ ලං

රණයණය ලං ඉදත් ලං  ය්ත ්ත ලං   ො හොජද? ලං අපට ලං ඒ ලං ගනාට් ලං පත්රය ලං

ඉදිරිපත් ලං යජදපද? ලං 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලංාභපජපය තුජි   ලංඔබතුජප ලංපිළිතුයක් ලං දජදපද? 
 

ගරු ල්ෂය්මන් කිරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි   ලං  ම් ලං ගනජ ලං  ජර්ෂ ලං උත්ායයක් ලං  ද්තජ ලං

කියප ලං ජජ ලං අදපළ ලං අජපායදයයපට ලං කිය්තජම්. ලං හනබනයි  ලං ඒ පබීව ලං

විපක්ෂ ආ ලංජපය  ලංඅ ප් ලංගරු ලං දි ්තෂථ ලං ගුණදර්වජ ලංජනතිතුජප ග්ත ලං

ජජ ලං ම් ලං පයණය ලංඅහ්තජ ලං නජනතියි. ලං ම් ලංාහජජ ලංඉදත් ලං යජදපට ලං

ඔබතුජප ලංපක්ෂද  ලංවිරුීවද? ලංඔබතුජප ග් ලංාථාපදයය ලංකිය්තජ. ලං 

 

ගරු දිමන්ය් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජ ග් ලං ාථාපදයය  ලං ්ඩුක්ද ලං දප ග් ලං දන ජජ ලං ාථාපදයයක් ලං

 ජො දයි. ලං[බපවප ලංකිරීම්] ලං 
 

ගරු ල්ෂය්මන් කිරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කිය්තජ  ලංකිය්තජ. ලං ජො ක්ද  ලංඔබතුජප ග් ලංාථාපදයය? ලං ලං 
 

ගරු දිමන්ය් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජ ග් ලංාථාපදයය ලංජජ ලංපනහනදිි ද ලංකිය්තජම්. ලං 

ජ ග් ලංාථාපදයය ලංජජ ලංාහජජට ලං නජනතියි ලංකියජ ලංඑ යි. ලං ජො ද ලං

කිය්ත ්ත? ඇයි,  ම් ලං ය ට් ලං දහාථ ලං ගණ්ත ලං මිි ාථසු ලං ජන යජදප. ලං

මිි ාථසු ලංජන යජදපට ලංාමු්තජප්ත ාේ ලං නජනතිද? [බපවප ලංකිරීජක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 හොඳයි,  හට ලං ගරු ලං ඇජතිතුජපට ලං  ම් ලං ගනජ ලං පනහනදිි  ලං  ය්තජ ලං

කිය්තජම්. ලං ලං[බපවප ලංකිරීජක්] 
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ගරු ල්ෂය්මන් කිරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි ,  ම් ලං අය ලං ාජයි ලං අවුරුදු ලං 01ක් ලං බපක ලං

 පො හොය ලං  ග්තවු  . ලං අවුරුදු ලං 01ක් ලං තිාථ ාේ ලං බපක ලං  පො හොය ලං

 ග්තදකප ලං ම් ගොල් කෝ ලංාජයි ලං ජය ලං බෝ ලං  ළේ. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] ලං

 ම් ගොල් කෝ ලංාජයි ලං බෝ ලං  ළේ. ලංගරු ලං ාපජපය තුජි , පනහනදිි  ලං

කිරීජක් ලං  ය්තජ ලං ඕජෑ. ලං  ම් ලං  පො හොය ලං ාහජපවපයය ලං කියජ ලං එ  ලං ලං

ඡ්තද ලංදිජ්තජ ලං ී පපකජ ලංඅා ලං  ොළුදක්  ය ගජ ලංඅවුරුදු ලං01ක් ලං ලං

බපක ලං පො හොය ලං ග්තවු   ලං ම් ගොල් කෝයි. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 හොඳයි, ගරු ලංාභපජපය තුජප. ලංගරු ලංමුස්ණුර් ලංයුජප්ත ලංජනතිතුජප. ලං

 ම්  ලංදපදයක් ලං ය ලංග්තජ ලංබනහන. ලං 

 

ගරු මුිටබුර් ණහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි ,  ම්  ලං ගරු ලං දි ්තෂථ ලං ගුණදර්වජ ලං

ජ්තත්රීතුජප ලං අහපු ලං ර ථජයත් ලං එක්  ලං ාම්බ්තව ලං  පයණපදක්. ලං

වි  ේෂ ය්තජ ලංඅද- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද ලං ම් ලංගනජ ලංදපද ලංවිදපද ලං ය්තජ ලංබනහන. 

 

ගරු මුිටබුර් ණහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ජනහන, දපදයක් ලං  ජො දයි, ගරු ලං  ාපජපය තුජි . ලං ඔබතුජප ග් ලං

අදවපජයටයි,  ජය ලං යොමු ලං ය්ත ්ත. ලංගරු ලං ාපජපය තුජි , අද ලං -

018 .19.89 ලං දජ ලං දප- ලං "ජ ිලජ" ලං පත්ර ආ ලං  ජ හජ ලං පළ ලං  ය ලං

ති බජදප: 

"ග්කයි ෆො ාේට් ලං ාහජජ ලං ඉදත් ලං  ය්තජ ලං  ි ්ත ලං ජ්තත්රීදරු්ත ග් ලං මුත්රප ලං

පරීක්ෂප ලං ය්තජ. ලං-යජා ආ ලංවදදය ලංි කවපරි්ත ග් ලංාාගජය" ලං ලං 

 ම් ලං විධියට ලං යජා ආ ලං වදදය ලං ි කවපරි ලං ාාගජය ලං ඔබතුජප ග්ත ලං

ඉල්ලීජක් ලං ය ලංති බජදපද ලංකියකපයි ලංජජ ලංඅහ්ත ්ත. ලං 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජනහන, ජනහන. ලංජ ග්ත ලංඉල්ලීජක් ලං ය්තජ ලංඅද යාපදක් ලංජනහන. ලං 

 
ගරු (පූජය  අතුණලිම  ණතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි , ග්කයි ෆො ාේට් ලං ාහජජ ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලංඅපි ලං0185 ලංූලි  ලංජපා ආ ලංරණයණයක් ලංගත්ාප. ලංඒ ලංඅනුද ලං
ර්ර්ණ ලං දල් ලං ජප  යක් ලං දජ ලං ගල්යි ෆො ාේට් ලං ාහජම් ලං  ළප. ලං එදප ලං
ග්කයි ෆො ාේට් ලංාහජම් ලං යජදපත් ලංාජෙජ ලංඊට ලංපසුද, ඒ ලංකිය්ත ්ත ලං
0186 ලං  දානම්බර් ලංජපා ආ ලං 0  ලං දනි දප ලං අා  ලං 8   /33 ලං ගනාට් ලං පත්රය ලං
යට ත් ලං Chlorpyriphos, Carbaryl,  Carbofuran  කියජ ලං දල් ලං
ජප   ලං තුජත් ලං ාහජම් ලං  ළප. ලං එා  ොට ලං ගල්යි ෆො ාේට් ලං ාහජජ ලං
ඉදත් ලං කිරී ම් ජ ලං  ලං  නිලජට් ලං ප්රි ප   ලං ි ර් ී යක් ලං දු්තජප,   ත් ලං
දගපද ලං ාහ ලං යබර් ලං දගපද ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං බකපප්ත ්ත ලං   ො හොජද ලං
කියකප. ලං ඒ ලං රණයණය ලං ති බී ජ ලං පසු ලං ගිය ලං 88 ලං දනි දප ලං ඒ  ලං
ාම්ර්ර්ණ ය්ත පරිච්ඡි්තජ ලං  යකප ලං ගනාට් ලං පත්රයක් ලං පළ ලං  ය ලං

ති බජදප. ලං ගරු ලං  ාපජපය තුජි ,  ජදනි  ලං ගනාට් ලං පත්රයක් ලං පළ ලං
 ළපට ලං පසුද ලං ඔබතුජප ග් ලං දගකීජක් ලං ාජයි, අක් ලං ගණ ්ත ලං  ලං  ම් ලං
ගනාට් ලං පත්රය ලං ජ්තත්රීදරු්තට ලං කබප ලං  ජජ. ලං 88 ලං දනි දපයි ලං ගනාට් ලං පත්රය ලං
ි කුත් ලං  ය ලං ති බ්ත ්ත. ලං කිසිජ ලං ජ්තත්රීදයයකු ග්දත් ලං  ම්ාය ට ලං
ාදජ ලං  ම් ලං ගනාට් ලං පත්රය ලං ඇවිල්කප ලං ජනහන. ලං  ලං ජජ ලං පුාථා පක ය්ත ලං
ාජයි ලං ම් ලංගනාට් ලංපත්රය ලං ග්තදප ලංගත් ත්. ලංඅද ලංමුළු ලං කෝ ය ලංගත්ාපජ ලං
යු යෝපප ලං පපර්ි  ම්්තතු ලං ාාගජය, එක්ාත් ලං ජාජපද ආ ලං ජක් ලං 8111ක් ලං
ති බජදප. ලං  කෝ  ආ ලං ාජහය ලං යටදල් ලං  ම්  ලං ාහජම් ලං  ය ලං
ති බජදප. ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ්ාශි  අධීක්ෂණ ලං  පය  ලං ාභප   ලං
 ම් ලං ගනජ ලං ාප ච්ඡප ලං  යකප ලං ඒ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං දපර්ාපදක් ලං
ති බජදප. ලං ඒ ලං ගනජ ලං ාක ්ත ්තත් ලං ජනතිද ලං  ජදනි  ලං බයපාළ ලං
ර ථජයක් ලංදජ ලං ලංජප ලංඉහති්ත ලංාඳහ්ත ලං ළ ලංදර්ග ලංතුජ ලංාම්බ්තව ය්ත ලං
 නිලජට් ලංජඩුඩා,ක ආ ලං හෝ ලංකිසි ලංානජ  ලංකිසිජ ලංරණයණයක් ලං ලංගත් ත් ලං
ජනහන. ලං  ලං එ ාේ ලං ගත් ත් ලං ජනතිද ලං  ජදනි  ලං ගනාට් ලං පත්රයක් ලං ි කුත් ලං
 ය්ත ්ත ලං  වුද?  එා  ොට ලං  ම් ලං ාම්බ්තවද ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං
දගකිද ලංයුතු ලංපුීගකයප ලං වුද?     

ගරු ලං  ාපජපය තුජි ,  ම් ට ලං ඉඩා, ලං  ද්තජ ලං බනහන. ලං

වි  ේෂ ය්තජ, දර්ග ලංතුජක් ලංබයපාළයි ලංකියකප ලංති බජදප. ලංපසුගිය ලං

්ඩුක්ද ලං පක ආ ලංාදත් ලංදර්ග ලංපහක් ලංාහජම් ලං යකප ලංති බජදප. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 හොඳයි, අපි ලං ඒ ලං ගනජ ලං අදවපජය ලං  යොමු ලං  ය්තජම්. ලං ගරු ලං

ාභපජපය තුජප. 
 

ගරු (පූජය  අතුණලිම  ණතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
අදවපජය ලං යොමු ලං ය්තජම් ලං ජො දයි, ගරු ලං ාපජපය තුජි . ලං

 ම් ලං ගනාට් ලං පත්රය ලං කනබී ලං ජනති ලං  පයණයට ලං දග ලං කිය්ත ්ත ලං  වුද ලං

කියකපයි ලං ජජ ලං ඔබතුජප ග්ත ලං අහ්ත ්ත. ලං  ම් ලං ගනජ ලං ඔබතුජප ලං ර ථජ ලං

 ය්තජ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලංගනජ ලංජජ ලං ාොයප ලංබක්තජම්, ගරු ලංාථදපමීය ්ත ලංදහ්තා. ලං 

 

ගරු (පූජය  අතුණලිම  ණතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි ,  දදනි  ලං  පයණය, Sectoral 

Oversight Committee එ ,- [බපවප ලංකිරීජක්] ලං 
 

ගරු ල්ෂය්මන් කිරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි , අද ය ලං ජම් ලං අපි ලං විදපදයක් ලං කබප ලං

 ද්තජම්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 හොඳයි,  බො හොජ ලංාථතුතියි. ලං 

ාභපද ලං ල් ලංානබී ම් ලං යෝජාජපද,- [බපවප ලංකිරීජක්] ලං 

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුජප ග් ලංpoint of Order එ  ලං ජො ක්ද, ගරු ලංජනතිතුජි ? 
 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි , ඔබතුජප ලං  ම් ලං ාජතුයට ලං පත් ලං වී ජ්ත ලං

පසුද ''පපර්ි  ම්්තතු ලං ජ්තත්රීදරු්ත ලං ාඳහප ලං දජ ලං චර්යප ලං වර්ජ ලං

ාාග්රහයක්''  ම් ලංපපර්ි  ම්්තතු   ලංඅනුජා ලං ළප. ලං ලං 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි , එහි ''ජ්තත්රීදරු්ත ග් ලං  පර්ය ලං භපයය'' 

යජ ලංජපාෘ පද ලංයට ත් ලං ජ ාේ ලංාඳහ්ත ලං දජදප: 

"3. ලං  ලං (8) ලං දජ ලං ාථාපදය ලං ි  යෝගය ලං යට ත් ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ජහ ලං ලං

 ල් ම්දයයප ලං ( ජහි ලං මි්තජතු ලං "ජහ ල් ම්දයයප" ලං යනු ද්ත ලං

හඳු්තදනු ලංකබජ) ලංවිසි්ත ලංදිවුරුම් ලං ජජ ලං හෝ ලංරතිඥප ලං ජජ ලං යදනු ලංකනබීජ ලං

 හේතු ද්ත ලං ාෑජ ලං ජ්තත්රීදය යකුටජ ලං ශ්රී ලං කා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලං

ාජපජාදප ජ ලං ජාජයජා ආ ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාපද ලං පිළිපන ජජට ලං ාහ ලං

්යක්ෂප ලං කිරීජටත්, යපජාය ආ ලං ඒකීයභපදය ලං ාහ ලං  භෞමි  ලං

අඛ්ඩුඩා,ාපදය ලංසුරැකීජටත් ලංදගකීජක් ලංඇත් ත් ලංය.''  

ගරු ලං ාපජපය තුජි , - 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , අය ලං යපජාය ලං ඇජතිතුමිය ලං ාම්බ්තව යනුයි ලං

ඔබතුජප ලං ාප ලං ය්ත ්ත. ලං අද ලං උ ී ලං පක්ෂ ලංජපය  ලංරැාථවී ම් ජත් ලං ඒ ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං  ාප ලං  ළප. ලං ඒ ලං ගනජ ලං Attorney General 

පරීක්ෂණයක් ලං පදත්දජදප. ලං එතුජප ග් ලං දපර්ාපද ලං ්දපජ ලං දනනුදත් ලං

 ය්තජම්. ලං ඒ ලං  පයණය ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං්පු ලං විදපදය ට ලං ය්තජ ලං

ඕජෑ ලංජනහන. ලං ම් ලංගනජ ලංඅද ලංපක්ෂ ලංජපය  ලංරැාථවී ම් ජත් ලංදනනුදත් ලං ළප. ලං

 බො හොජ ලංාථතුතියි. 

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔබතුජප ලංමාණ-  

[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ාපජපය දය යක්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජජ එ හජ ලං  ජො දයි.  ාපජපය . ලං [බපවප ලං කිරීජක්] ලං එ හජ ලං 

ජනහන, ගරු ලං ජ්තත්රීතුජප. ලං ඉ්ත ්ත ලං  ාපජපය දරු ලං පජණයි. ලං [බපවප ලං

කිරීජක්] ලං ජො ක්ද?  

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ජජ ලංඒ ලං පයණය ලංකි ය දප ලංවිායයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි , ඒ ලං පයණය ලංගනජ ලංඅපි ලංඅද ලංාප ච්ඡප ලං ළප. ලංඒ ලං

ි ාප ලං දන්ත ලං  ම් ලං ගනජ ලං දපදය ට ලං ය්තජ ලං බනහන. ලං  රුණප ය, දපඩි ලං

 ද්තජ. ලං ඔබතුජප ලං හනජ ලං දපජ ලං  ජො ක් ලං  හෝ ලං ර ථජයක් ලං අදිජදප. ලං

ඉඳග්තජ. ලංඅද ලංදනදගත් ලං රුණු ලංයපශියක් ලංති බජදප. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] ලං

 පොේඩා,ක් ලං  බ්දය ලං අක් ලං  යකප ලං  ාප ලං  ය්තජ. ලං [බපවප ලං කිරීජක්] ලං

 රුණප ය, ඔබතුජප ලං ාඳහ්ත ලං  ළ ලං ඒ ලං දචජය ලං අයි්ත ලං  ය ලං ග්තජ.

[බපවප ලං කිරීජක්] ලං මුි ්තජ ලං ඒ ලං දචජය ලං අයි්ත ලං  ය ලං ග්තජ. ලං [බපවප ලං

කිරීජක්] ලං ජො ක්ද? [බපවප ලංකිරීජක්] ලං ම් ලං පයණයට ලංාද්ත ලංදු්තජප. ලං

 ම් ලං පයණය ලං ම් ලං දකප   ලං අදපළ ලං  දයක් ලං ජො දයි. ලං අද ලං දිජ ආ ලං

ජජ ලං ඔබතුජ්තකප ලං සියලු දජපජ ලං  ම් ලං ගනජ ලං දනනුදත් ලං  ළප. ලං [බපවප ලං

කිරීජක්] ලංඔ . ලං බ්ද ලංජනතිද ලංකිය්තජ. ලං රුණ ලංදන්ත ලංකි දප ලං ්ත. ලං 

 
ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි , ාපවපයණ ලං ද්තජ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුජපට ලංදනඩිය ලංජජ ලං බො හොජ ලංාපවපයණයි. ලං [බපවප ලංකිරීජක්] ලං

ඔබතුජප ලංදපඩි ද්තජ. 

 
ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි , ඔබතුජප ලං ාම්ජා ලං  ළ, ''පපර්ි  ම්්තතු ලං

ජ්තත්රීදරු්ත ලං ාදහප ලං දජ ලං චර්යප ලං වර්ජ ලං ාාග්රහ ආ'' දග්තතියක් ලං

කි ය දප ලං විායයි. ලං ජජ ලං කිය්තජ ලං ය්ත ්ත ලං  ජො ක්ද ලං කියකප ලං

ඔබතුජප ලංාදජ ලංද්ත ්ත ලංජනහන, ජජ ලංවිායයි ලංද්ත ්ත. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජනහන, ජට ලංකිය්තජ ලංපුළුද්ත. 

 
ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලං ාපජපය තුජි , ජ ග් ලංර ථජය ලං ම් යි. ලංඒ ලංචර්යප ලංවර්ජ ලං

ාාග්රහ ආ ලං දග්තතිත්, ාථාපදය ලං ි  යෝගත්, ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාපද ලං

කියජ ලං සියල්කත් ලං උල්කාෂජය ලං  යමි්ත, එක්ාත් ලං ජාපති  ලං පක්ෂ ආ ලං

ගරු ලංයපජාය ලංඅජපායතුමිය ලංබයපාළ ලංර ප යක් ලං ළප. ලංඒ ලංපිළිබඳද ලංඅපි ලං

 ම් ලං ගරු ලංාභප   ජ ලං රුණු ලංඉදිරිපත් ලං ළප. ලං ඔබතුජප ලං අපට ලංකි දප, 

''ම තිපතිදයයප ග්ත ලංඋප දාථ ලංගනම ජට ලං ටයුතු ලං ළප''ය ලංකියකප. 

ජ ග් ලං ර ථජය, ගා ලං යුතු ලං පියදය ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං ම තිපතිදයයප ලං

ඔබතුජපට ලං උප දාථ ලං  ජකප ලං ති බජදපද,  ජකප ලං ජනත්ජම්, ාදදුයටත් ලං

අජ්තාය ලං දක්දප ලං උප දාථ ලං එජතුරු ලං ඔබතුජප ලං ි  ාොල්ජ ්ත ලං බකප ලං

සිටිජදපද ලංකියජ ලංඑ යි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජනහන. ලං ජට ලං අජ්තාය ලං දක්දප ලං ය්තජ ලං අද ය ලං ද්ත ්ත ලං ජනහන. ලං

ඊ ආත් ලංම තිපතිතුජප ලං නඳදකප ලංාප ච්ඡප ලං ළප. ලං ම්දප ලංහිතුණු ලංහිතුණු ලං

විධියට ලං  ය්තජ ලං බනහන, ම ායනුරගකදයි ලං  ය්තජ ලං ඕජෑ. ලං ඉාථාය ලං

දප ග් ලං ඕජෑ ලං ඕජෑ ලං විධියට ලං මිි ාථසු ලං අයි්ත ලං  ය්තජයි, ම තිපතිදරු ලං

අයි්ත ලං  ය්තජයි, අග්ර ලං විි  ථචය පයදරු ලං අයි්ත ලං  ය්තජයි ලං ජට ලං

බනහන. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] ලංඒ  ලංපපර්ි  ම්්තතුදට- 
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ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ ලං වුණපට ලං -[බපවප ලං කිරීජක්] පට් ලං පට් ලං ගපකප ලං  දජදප. ලං ඒ ලං

 පර්යක්ෂජාපද ලං ම් ලං පයණයට ලංජනත් ත් ලංකුජජ ලංඅරුජයක් ලංි ාපද? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ක් ලං අරුජයක් ලං ජනහන. ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ම ති ලං  දජයි, 

පිටාථාය ලංම ති ලං දජයි. ලං බො හොජ ලංාථතුතියි. ලංදපඩි ලං ද්තජ. ලං 

 
 

අපණාධා නු  විධාාන සසග්රහය (විමශ්ේය 
විියවිධාාන  (සසමශ්ෝධාන  පනත් මකටුේපත 

குற்றவியல் நடவடிக்லகமுலறச் 

ெட்டக்ககாலவ (விகெட ஏற்பாடுகள்) 

(திருத்தம்) ெட்டமூைம் 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL 

PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL 

 

ගරු ල්ෂය්මන් කිරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I seek the leave of the House to withdraw the 

Code of Criminal Procedure (Special Provisions) 
(Amendment) Bill, under Item No. 4 of today's Order 
Paper. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Does the House agree? 
 

ගරු මන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
අවසණ මදන ලු ව  පනත් මකටුේපත ඉේලා අස්කණ ගන්නා ල ජ. 
ெட்டமூைம், அனுமதியுடன் வாபஸ் சபறப்பட்டது. 

Bill, by leave, withdrawn. 
 
 

කේතැබීම 
ஒத்திலவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ල්ෂය්මන් කිරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි , "පපර්ි  ම්්තතුද ලං දන්ත ලං  ල් ලං ානිලය ලං

යුතුය"යි ලංජප ලං යෝජාජප ලං යජදප. 
 
ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කණන ල ජ. 
வினா எடுத்தியம்பப்சபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ල් ලංානබී ම් ලං යෝජාජපද, ගරු ලංදි ්තෂථ ලංගුණදර්වජ ලංජහාප. 

ගරු (පූජය  අතුණලිම  ණතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු ලං ාපජපය තුජි ,- 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගෞයදම ය ලංාථදපමි්ත ලංදහ්තා,  ජො ක්ද ලංර ථජය? 
 

ගරු (පූජය  අතුණලිම  ණතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු ලං  ාපජපය තුජි ,  ම් ලං බයපාළ ලං ර ථජය ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං

ජ්තත්රීදය යක් ලං හනටියට ලං ජට ලං දයරාපදයක් ලං ති බජදප, ගනාට් ලං

ි   දජය ලං බකප ලං ග්තජ. ලං  ම් ලං ගනාට් ලං ි   දජය ලං අද ලං

පපර්ි  ම්්තතු   ලං ාභප ලං  ම්ාය ලං ජාත් ලං ජනහන. ලං එා  ොට ලං ගනාට් ලං

ි   දජය ලං  ලං Sectoral Oversight Committee එ ක් ලං ාප ච්ඡප ලං

 යකපත් ලංජනහන. ලං ම් ලංගනාට් ලංි   දජය ලංාම්බ්තව ය්ත ලංදග ලංඋත්ාය ලං

කිය්තජ ලං වුරුදත් ලංඇත් ත්ත් ලංජනහන. ලං ම් ලංාම්බ්තව ය්ත ලංඋත්ාය ලං

 ද්ත ්ත ලං වුද? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගෞයදම ය ලං ාථදපමි්ත ලං දහ්තා, ාෑජ ලං ගනාට් ලං ි   දජයක්ජ ලං

පපර්ි  ම්්තතුදට ලං ඉදිරිපත් ලං  ය්ත ්ත ලං ජනහන. ලං ඒ  ලං  ය්තජ ලං

අජපරුයි. ලං ජමුත් ලං අද ය ලං  ීදල් ලං ඉදිරිපත් ලං  යජදප. ලං ජජ ලං ඒ ලං ගනජ ලං

 ාොයප ලංබකප ලංඋද  ලං ය්තජ ලංබක්තජම්. ලං 

ගරු ලංදි ්තෂථ ලංගුණදර්වජ ලංජනතිතුජප. 

 

ශ්රී ලසකා-ිංසගප්පූරු නිදහස ්මවමඳ  ගිවිසුම 
இைங்லக - ெிங்கப்பூர் சுதந்திர வர்த்தக 

உடன்படிக்லக 

SRI LANKA-SINGAPORE FREE TRADE 
AGREEMENT 

 
[අ. ලංභප. ලං0.1 ] 
 

ගරු දිමන්ය් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි , මුළු ලං ය ට්ජ ලං ්ර්ථි  ආ ලං ක්රියප පරි්ත, 

දෘත්ති ය්ත, ණුීධිජතු්ත ලංහප ලං යට ලංදනසිය්ත ලංඅාය ලංාප ච්ඡපදට ලංකක් ලං

වී ලං ති බජ, ජාජාපදට ලං  ජොද්තදප ලං මහොණ ණහමසේම, නීති විමණෝීක 

මලස ලං ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳ ලං අජපාය ලං ගරු ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං

ජනතිතුජප ලං සිාගප්ර්රුද ලං ාජෙ ලං අත්ා්ත ලං ාබප ලං ති බජ, අ ප් ලං ය ට් ලං

අජපගාය ලං  ාෝචම ය ලං ාත්ත්දය ට ලං  ගජ ලං යපජට ලං පපය ලං  ප්තජ ලං

උත්ාපහ ලං දයජ ලං ශ්රී ලං කා ප-සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං -Sri 

Lanka-Singapore Free Trade Agreement- ාම්බ්තව ය්ත, 

ඒ පබීව ලංවිපක්ෂය ලං දනු ද්ත ලංජප ලංාභපද ලං ල් ලංාබජ ලංඅදාථාප   ජ ලං

පහා ලංාඳහ්ත ලං යෝජාජපද ලංඉදිරිපත් ලං යජදප: ලං 
 

"8. ලං 018  ලං ජාජදපරි ලං 89 ලං දිජ, අජපාය ලං ජඩුඩා,ක ලං රණයණ ලං දනනුම් ලං  ජ ම් ලං ලං

අා /89/0  0/950/1   ලං දයජ ලං ා්ත ී  යහි, ශ්රී ලං කා පද ලං හප ලං

සිාගප්ර්රුද ලංඅාය ලංි දහාථ ලං දළඳ ලංගිවිසුජ ලං (SLSFTA) අත්ා්ත ලංකිරීජ ලං

පිළිබඳ ලං එහි ලං දක්දප ලං ඇති ලං විධිවිවපජය්ත ලං ි සි ලං  කා ලං ඉටු ලං කිරීජකි්ත ලං

 ාොයද ලං 018  ලං ජාජදපරි ලං 03 ලං දිජ ලං උක්ා ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං ානබීජ ලං

 යජ  ොට ලං  ගජ,  ජකී ලං ගිවිසුජට ලං ි සි ලං පරිදි ලං  නිලජට් ලං අනුජනතිය ලං

කබප ලං ජොගත් ලංබද ලං පම  ලංයජ ලං හයි්තද;"   
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පපර්ි  ම්්තතුද 

අජපායදයයප ලං හප ලං ඊට ලං අදපළ ලං ි කවපරි්ත ග් ලං හනසිරීජ ලං අද ලං මුළු ලං

යටජ ලංභයපජ  ලංාත්ත්දය ට ලංපරිදර්ාජය ලං ය ලංති බජදප. ලං  ලං I hope 
the Hon. Minister will understand this. You have not got the 
Cabinet approval to put your signature and enter into this 
Agreement. You only have submitted a Cabinet 
Memorandum which was never approved by the Cabinet for 
you to proceed in this manner.  

"2. අජපාය ලං ජඩුඩා,ක ලං ා්ත ී  ලං අා  ලං 89/0  0/950/11  ලං  ලං යට ත් ලං 018  ලං

ජාජදපරි ලං 1  ලං දිජ ලං අතිගරු ලං ජාජපධිපති ලංවජත්රීපපක ලං සිරි ාේජ ලං ජනතිතුජප ලං

අත්ාි ්ත ලංයුත් ලංා්ත ී  යහි ලං ( )දජ ලංි ර් ී ය ලං  ජොාක ප ලං උක්ා ලං

ගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලංාබප ලංඇති ලංබනවි්තද, 

3. ශ්රී ලංකා ප ලං- ලංසිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලංගිවිසුජ ලංාම්බ්තව ය්ත ලං ලංවි ී  ලං ටයුතු ලං

පිළිබඳ ලංගරු ලංඅජපාය ලංතිකක් ලංජපයපජ ලංජනතිතුජප ග් ලංාහ ලංඅධි යණ ලංවිෂය ලං

භපය ලං ගරු ලං ාකාප ලං අතු  ෝයක ලං අජපායතුමිය ලං විසි්ත ලං  නිලජට් ලං

ජඩුඩා,කයට ලං ඉදිරිපත් ලං  ළ ලං ා්ත ී දක ලං අඩා,ාගු ලං  රුණු ලං පිළිබඳ ලං ි සි ලං

රතිචපය ලං දනක්වීජක් ලං  ජො  ොට ලං ජාජදපරි ලං 03 ලං දිජ ලං  ජකී ලං ගිවිසුජ ලං

හිතුදක් පරි ලං කා ලංඅත්ා්ත  ොට ලංඇති ලංබනවි්තද,  

4. ්ඩුක්රජ ලංදයදාථාප දහි ලං8   ලං දි  ලංදයදාථාපදට ලංඅනුද ලංමුදල් ලංපිළිබඳ ලං

ාම්ර්ර්ණ ලං බකය ලං ඇත් ත් ලං පපර්ි  ම්්තතුදටයි. ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං

අනුජනතියකි්ත ලං ාොයද ලංරණරු ලංබදු ලංාහ ලං දජත් ලංබදු ලංදර්ග ලංපිළිබඳ ලංම තිජය ලං

ි යජය්ත ලං  දජාථ ලං කිරීජට/අ හෝසි ලංකිරීජට ලංඋක්ා ලං ගිවිසු ජ්ත ලං එ ෙ ලං

වීජ ලං ය ටහි ලං ූලි   ලං ම තිය ලං දජ ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාපදට ලං හප ලං

පපර්ි  ම්්තතුදට ලංපටහනි ද ලං ටයුතු ලං ය ලං ලංඇති ලංබනවි්තද,   

5. ශ්රී ලංකා ප ලං- ලංසිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං ද ළඳ ලංගිවිසු ජහි ලං89. ලං88 ලංදග්තති යහි ලං

8 ලංඋපදග්තතියට ලංඅනුද, අප ලං  ලංය ටහි ලංබකපත්ජ  ලංම තියට ලංඅනුද ලංඋක්ා ලං

ගිවිසුජ ලංඅනුජා ලංවිය ලංයුතු ලංවුදත්, ශ්රී ලංකා ප   ලං්ඩුක්රජ ලංදයදාථාප   ලං

859 ලං දනි  ලං දයදාථාප   ලං අ්තාර් ලං ජාපති  ලං ගිවිසුම් ලං හප ලං ාම්මුති ලං පිළිබඳද ලං

දක්දප ලංඇති ලංි යජය්තට ලංපටහනි ද ලංඋක්ා ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං  ොට ලංඇති ලං

බනවි්තද, "- 

ගරු ලං ාපජපය තුජි , ජජ ලං නජනතියි, ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප   ලං

859 ලංදනි  ලංදයදාථාපද ලංජ ග් ලං ාප   ලං  ොටාක් ලං කා ලංඅ්තාර්ගා ලං

 යජ ලං  කාට ලං ඉල්ක්තජ. ලංඇානම් ලං විට ලං 859 ලං දනි  ලං දයදාථාපද ලං ගරු ලං

අජපායතුජප ග් ලංඅදවපජයට ලං යොමු ලං ජොවී ලං හෝ ලංඑතුජප ලංඑය ලංකියදප ලං

ජනති ලංද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංගරු ලංඇජතිතුජි , ඔ බ් ලංඅද ලංඉ්තජ ලංි කවපරි්ත ලං

හප ලං පිට ලං යටි්ත ලං ග්තදජ ලංකද ලංඋප ී  ය්ත ලං ම් ලංදයදාථාපද ලංගනජ ලං

ානකීජක් ලංජනතිද ලං ටයුතු ලං ය්තජ ලංඅධිෂථධපජ ලං ය ගජ ලංඇති. ලංගරු ලං

 ාපජපය තුජි , 157 දනි  ලංදයදාථාප   ලං ජ ාේ ලංාඳහ්ත ලංදජදප: 

 "ශ්රී ලං කා ප   ලං්ඩුක්ද ලං ාහ ලං යම් ලං වි ී  ලං යපජායය  ලං්ඩුක්ද ලං අාය, එජ ලං

වි ී  ලංයපජාය ආ ලං හෝ ලංඑහි ලංදනසිය්ත ග් ලං හෝ ලංඒ ලංයපජාය ආ ලංම ති ලංයට ත් ලං

ාාාථාපගා ලං යජ ලංකද ලංජනා හොත් ලංාාාථාපපජය ලං යජ ලංකද ලංාාාථාපදක, 

ාජපගම්දක ලං  හෝ ලං  දජත් ලං ාාගම්දක ලං ශ්රී ලං කා පද ලං තුළ ලං ් යෝජාජ ලං

දඩා,පලීජ ලං හෝ ලං්යක්ෂප ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංඇති ලං ය ලංගත් ලංයම් ලංගිවිසුජක් ලං හෝ ලං

ාම්මුතියක් ලං ජාපති  ලං ්ර්ථි  ආ ලං දර්වජයට ලං අායද ය ලං ද්තජක් ලං බද, 

( ජොපනමිණි ලං ජ්තත්රීදයය්ත ලං ද ලං ඇතුළුද) ලං මුළු ලං පපර්ි  ම්්තතු ලං

ජ්තත්රීදයය්ත ලං ාාඛ්යප ද්ත ලං තු ජ්ත ලං  ද  ට ලං  ජොඅක් ලං ාාඛ්යපදක් ලං

විසි්ත ලං පක්ෂද ලං ඡ්තදය ලං  ජ ලං ාම්ජා ලං යනු ලංකබජ ලං  යෝජාජප ලං ාම්ජායක් ලං

ජගි්ත ලං පපර්ි  ම්්තතුද ලං විසි්ත ලං අනුජා ලං  යනු ලං කන  ලං අදාථාපද , ඒ ලං

ගිවිසුජට ලං හෝ ලංාම්මුතියට ලංශ්රී ලංකා පද ලංතුළ ලංම ති ආ ලංබකපෑජ ලංඇති ලංඅාය, 

යපජාය ලං ්යක්ෂපද ලං ාහවුරු ලං කිරීජ ලං පිණිා ලං හනය, ඒ ලං ගිවිසු ම් ලං  හෝ ලං

ාම්මුති ආ ලං විධිවිවපජ ලං  ඩා, ලං    යජ ලං කිසිජ ලං ි ඛිා ලං ම තියක් ලං පනජවීජ ලං

 හෝ ලං ාෑ ජජ ලං ද ලං විවපය  ලං  හෝ ලං පරිපපකජ ලං ක්රියපදක් ලං කිරීජ ලං ද ලං  ජො ළ ලං

යුත් ත් ලංය." 

ගරු ලං ාපජපය තුජි , 157 දනි  ලංදයදාථාපදටත් ලංපයි්ත ලංගහකප ලං

ාජයි ලං දන්ත ලංඇජතිතුජප ලංාහ ලං්ඩුක්ද ලංහනසි ය්තජ ලංහද්ත ්ත. ලං ජය ලං

බයපාළ ලං පයණයක්. ලංඑජ ලංි ාප ලංාජයි ලං859 ලංදනි  ලංදයදාථාපද ලංජ ග් ලං

 ාප   ලං   ොටාක් ලං  කා ලං ඇතුළත් ලං  යජ ලං  කා ලං ඉල්කප ලං සිටි ආ. ලං

 ජො ද,  ජය ලං ය ට් ලං හනජ ලං  දජපජ ලං දනජගා ලං යුතු ලං බයපාළ ලං

දයදාථාපදක්. ලං ඒ ලං ඇයි? ගරු ලං  ාපජපය තුජි ,  ම් ලං දයදාථාපද ලං

යට ත් ලං ාජයි ලං  ි ්ත ලං සිාගප්ර්රු ලං - ලං ශ්රී ලං කා ප ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං

පපර්ි  ම්්තතුද ලංඅනුජා ලං  ළේ. ලංඒ ලංගිවිසුජත් ලංඅදකාගු ලං ය්තජ ලංගරු ලං

ඇජතිතුජප ලං  ජ ාේ ලං  ටයුතු ලං කිරී ජ්ත ලං ඉාප ලං බයපාළ ලං අර්ණුදය ට ලං

අපි ලංපත් ලංදජදප. 

6.  කෝ  ලං ද ළඳ ලංාාවිවපජය ලං(ගනට්) ලංජඟි්ත ලංජාපාය්තාය ලං ද ළඳ ලං ාේදප ලං

ගිවිසුම් ලං පිළිබඳ ලං ජපකප දහි ලං දනක් දජ ලං ූලි   ලං ි යජය්ත ලං හය ලං (6) ලං

 ජොා ප ලංහරිමි්ත ලංඋක්ා ලංගිවිසුජට ලංඅත්ා්ත ලංාබප ලංඇති ලංබනවි්තද, 

-ගරු ලං  ාපජපය තුජි ,  කෝ  ලං  ද ළඳ ලං ාාවිවපජය ලං හප ලං ඇති ලං

ගිවිසුම්, අජපායපා ය ලං ඉාප ලං බයපාළ ලං  කා ලං උල්කාෂජය ලං  ය ලං

ති බජදප.- 

7.  ීයය ලං  ෘක ර්ජප්තාය, සුළු ලං හප ලං ජවය ලං පරිජපණ ලං  ර්ජප්තා ලං ඇතුළු ලං

 පර්මි  ලං අා යට ලං හප ලං සිල්කය,  ාොග ලං  ද ළඳපජ ලං යජපදියද ලං ඇතුළත් ලං

 ාේදප ලං අා යටද ලං බයපාළ ලං අදපසිදපය  ලං   ෝත ීසි ලං හප ලං ි යජය්ත ලං

රැාක් ලංඋක්ා ලංගිවිසුජ ලංතුළ ලංඅ්තාර්ගා ලංදජ ලංබනවි්තද, 

8. දෘත්ති ය්ත ලංහප ලංරමි ය්ත ලංශ්රී ලංකා ප ද්ත ලංබපහියද ලංසිාගප්ර්රුද ලංහයහප ලං

ි යප ලං පදිාචි ලං  ය ලං ග්තජප ලං ූ  ලං ාජපගම් ලං ජඟි්ත ලං  ගජනවිත් ලං යට ලං තුළට ලං

 ගොඩා,බෑ ම් ලංභයපජ  ලංාර්ජාජය ට ලං -අ ප් ලංය ට් ලංදෘත්තිය ලංක් ෂේත්ර ආ ලං

ාෑජ ලං ාකයක්ජ ලං  ගොදුරු ලං  යජ ලං අ්තායපද ට- ලං අප ලං යට ලං පත් ලං  යකප ලං

ති බජදප. ලං 

9. ජද ලං ජාපති  ලං දයදාපයය්ත ලං දනජ ාජ, වි ීයය ලං බුජාපති ය්ත ලං

ානජ ාජ ලං අයුරි්ත ලං හප ලං ජාපතියට, ජාපති  ලං ්ර්ථි  යහි ලං අජපගා ලං

පනදනත්ජට ලං හපි  ය ලං අයුරි්ත ලං උක්ා ලං ගිවිසුජ ලං ා ාප ලං අත්ා්ත ලං   ොට ලං

ති බජදප. ලං 

10.  ජයට ලං නිලජට් ලංඅනුජනතියක් ලංජනහන. 

11. පපර්ි  ම්්තතු   ලංඅනුජනතියක් ලංජනහන." ලං 

පපර්ි  ම්්තතු   ලං අනුජනතියක් ලං ජනත්ජම්,  ම්  ලං  හොය ලං යහ ාේ ලං

 යපු ලංදනඩා,ක්. ලං 

"12. ් ඩුක්රජ ලංදයදාථාප   ලංි යජය්තට ලංපටහනි යි." ලං 

්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප   ලංි යජය්තට ලං අනුරගක ලංජනත්ජම්,  ජය ලං

දකාගු ලං ජනහන. ලං If the Government of Singapore as well as the 

Government of Sri Lanka enter into an agreement of this 
nature, it has to be approved by Parliament and if there is no 
approval by Parliament there is no validity of this. The Hon. 
Minister must know that he cannot act on his own and sign 
secret deals and agreements.  

"13. ජාපති  ලං්ර්ථි  ආ ලංපනදනත්ජට ලංහප ලංදර්වජයට ලංබපවප පරී උ. 

ශ්රී ලංකා ප-සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං ද ළඳ ලංගිවිසුජ ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරීජ ලං

දහපජ ලං අත්හිටුද්තජ ලං කියකපයි ලං අපි ලං ඉල්ක්ත ්ත. ලං දහපජ ලං

අත්හිටුද්තජ! 

"14. ශ්රී ලං කා පද ලං ්යක්ෂප ලං දජ,  දයපජායය්තටජ ලං දපසිදපය  ලං දජ ලං ාත්ත්දය ලං

ානකකිල්කට ලං  ගජ ලං අලුත් ලං ගිවිසුජක් ලං ා ාථ ලං කිරී ජ්ත ලං පජණයි ලං  ම් ලං

බයපාළ ලං අ්තායපදපය  ලංාත්ත්ද ය්ත ලං ජාපති  ලං්ර්ථි ය ලංහප ලංක් ෂේත්ර ලං

මුදප ලංගනම ජට ලංපුළුද්ත ලංද්ත ්ත." ලං 

ගරු ලං  ාපජපය තුජි , ජට ලං   කපද ලං ජනති ලං ි ාප ලං ජජ ලං  පයණප ලං
 ද -තුජක් ලං පජණක් ලං කියකප ලං ජදතිජදප. ලං අපි ලං කිය්ත ්ත, 

ඔබතුජ්තකප ලං කිසි දකු ලං ාජෙ ලං ාප ච්ඡප ලං  යකප ලං  ද ළඳ ලං
රතිපත්තියක් ලංා ාථ ලං  ළේ ලංජනති ලංබදයි. ලංඔබතුජ්තකප ලං ම් ලංගිවිසුජට ලං
අදපළ ලං  ම් ලං ය ට් ලං  ලං පපර් ථද ලං හප ලං ාාවිවපජදක ලං අදහාථ ලං කිසිදක් ලං
ාප ච්ඡපදට ලං  ගජ ලං  ජො දයි,  ම් ලං ගිවිසුජට ලං පිවිසි ආ. ලං  ලං  ම් ලං ය ට් ලං
්ර්ථි ය ලං තුළ ලං එදනි  ලං ාප ච්ඡපදක් ලං ඇති ලං කිරී ම් ලං රතිපත්ති ලං
අනුගජජය ලං කිරීජට ලං ජාපාය්තායද ලං ති බජ ලං බනියයපද ලං ඔබතුජ්තකප ලං
ාම්ර්ර්ණ ය්ත ලංඋල්කාෂජය ලං ළප. ලං 

ඉ්තදියපද ලංදප ග් ලංයටදල් ලංඅවුරුදු ලංගණජපදක් ලංාප ච්ඡප ලං යකප, 
විවිව ලං පපර් ථද ලං ාජෙ ලං ාප ච්ඡප ලං  යකප ලං ාජයි ලං ජාපති  ලං  ද ළඳ ලං
රතිපත්තියක් ලංඇති ලං ය්ත ්ත. 
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ගරු ලං ඇජතිතුජි , ඔබතුජප ලං ගිය ලං ාති ආ ලං හදිසි ආජ ලං  ම් ලං  පොා ලං

පපර්ි  ම්්තතුදට ලංඉදිරිපත් ලං ළප. ලංඔබතුජප ලං ම් ලංාම්බ්තව ය්ත ලං ප ලං

ාජෙද ලං ාප ච්ඡප ලං   ළේ? ඔබතුජප ලං  ම් ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං  ප ග් ලං

අදහාථද ලං කබප ලං ගත් ත්?  ම් ලං දනඩා, ලං පිළි දළ ලං පිළිබඳ ලං එ ොපද ට ලං

්   ලං  වුරු්ත ලං ාජෙද? ගරු ලං අග්රපජපායතුජපට ලං ජජ ලං කිය්තජ ලං

 නජනතියි, කා ප   ලං  ර්ජප්තා ලං සියල්කජ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං දන්ත ලං

ිල ය්ත ලංඉ්ත ්ත ලංකියකප. ලං 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම  මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ජනහන, ජනහන. 

 

ගරු දිමන්ය් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබතුජප ලං හනජ ලං  දයටජ ලං ජනහනයි ලං කියජදප. ලං ජජ ලං ඔබතුජපට ලං

කියජදප, ශ්රී ලං කා ප   ලං ජාපති  ලං  ර්ජප්තා ලං විජප  ලං  යජ ලං

ාත්ත්දය ටයි ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංක්රියපත්ජ  ලං ය ගජ ලංය්ත ්ත ලංකියකප. ලං

ඔබතුජ්තකප ලං ාප ලං ය්ත ්ත ලංපිට ලංයට ලං ර්ජප්තා ලංගනජයි. ලංඅපි ලං ාප ලං

 ය්ත ්ත ලංඅද ලං ම් ලංගිවිසු ජ්ත ලං්යක්ෂප ලංවිය ලංයුතු ලංජාපති  ලං ර්ජප්තා ලං

-ාථද ීශි  ලං ර්ජප්තා- ලංගනජයි. ලං ම් ලං හොය ලංයහාථ ලංගිවිසු ජ්ත ලංඇති ලං

විය ලංහනකි ලංලක ලංවිපප  ලංගනජ ලංඒ ලං ර්ජප්තා ලංසියල්ක ලංාම්බ්තව ය්ත ලං

අද ලංිල ය්ත ලංානති ලංගන්තවී ලංසිටිජදප. ලං ම් ලංගිවිසුජ ලං  ො හ්තද ලං්  , 

 ම් ලං පිළිබඳද ලං ාප ච්ඡප ලං වු ඩු ලං   ො හේද,  ම් ලං පිළිබඳද ලං

අජපායපා  ආදත් ලංාප ච්ඡපදක් ලංපනදනත්ූ දපද ලංකියකප ලංජජ ලංඅහජදප. ලං

ඒ ලං කිසි ලං ානජ දත් ලං ාප ච්ඡපදක් ලං පදත්ද්ත ්ත ලං ජනතුද, 'ජද ලං

 ද ළඳ ලං ලංරතිපත්තිය' කියකප ලං පොාක් ලංඔබතුජප ලංාභපගා ලං ළප ලං. ගරු ලං

 ාපජපය තුජි ,  ම් ලං පපර්ි  ම්්තතුදට ලං ඉදිරිපත් ලං  ළ 'ජද ලං

 ද ළඳ ලං රතිපත්තිය' කියජ ලං  පොා ලං ඔබතුජප ග් ලං  පොාක් ලං මිාක් ලං

අ ප් ලං  පොාක් ලං  ජො දයි; පපර්ි  ම්්තතු   ලං  පොාක් ලං  ජො දයි. ලං

 ජය ලං සිාගප්ර්රු   ලං  පොාකුත් ලං  ජො දයි. ලං ජදසීක්තා ය්ත ලං්පු ලං

ජහත්ජයපට ලං කිය්තජ,  ම් ලං  පොා ලං කියදප ලං ජනදා ලං ා ාථ ලං  ය්තජය ලං

කියකප. ලං ඒ ලං ජහත්ජයප ග් ලං ජජදත් ලං කිය්තජ ලං දටි්ත ්ත ලං ජනහන. ලං

රුපියල් ලං   ෝටි ලං ගණ්ත ලං වජය ලං ් යෝජාජය ලං  යකප, අජපරු ද්ත ලං

්යාජ ලං ගොඩා, ලංජෙකප, අජපරු ද්ත ලං ර්ජප්තා ලං ගොඩා, ලංජනඟූ ලංඅ ප් ලං

ය ට් ලං  ර්ජප්තා ලං ක් ෂේත්ර ආ ලං දනඩා, ලං  යජ ලං  ර්ජප්තා රුද්තට ලං

පිහි ය්ත ලං අි ජදප ලං දප ග් ලං දනඩා,ක් ලං ාජ්ත ග් ලං ජ  ලං ිලජට ලං විරුීවද ලං

 ය්තජ ලංපුළුද්ත ලං  ජකු ග් ලංජජදත් ලංකිය්තජ ලංදටි්ත ්ත ලංජනහන. ලංඒ ලං

ි ාප ලං ජජ ලං ඔු ග් ලං ජජදත් ලං කිය්ත ්ත ලං ජනහන. ලං ඕජෑජ ලං හපි දපය  ලං

දනඩා,ක් ලං  ය්තජ ලං පුළුද්ත ලං  ජදනි  ලං අය ලං ඕජෑ ලං ායම් ලං  ාොයප ලං ග්තජ ලං

පුළුද්ත. ලංජමුත් ලංඒ ලං අය ලංකියජ ලං  ීදල්දකට ලංරැද ටජ ලංජ්තත්රීදරු්ත ලං

 ම් ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ජනහනයි ලං කියකප ලං අග්රපජපායතුජපටත්, 

අජපායතුජපටත් ලංඉාපජ ලංඕජෑ මි්ත ලංකිය්තජ ලං නජනතියි. ලංYou have 

to review this.  රුණප යකප ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං අත් ලං හිටුදප,  ජහි ලං ඇති ලං

බයපාළ ලං හපි  ය ලං දග්තති ලං ඉදත් ලං  යකප,  ම් ලං යටට ලං අහිා ය ලං

 ජොදජ ලං අලුත් ලං ගිවිසුජක් ලං සිාගප්ර්රුද ලං ාජෙ ලං ඇති ලං  ය්තජ. ලං

සිාගප්ර්රුදට ලංජජ ලංගරු ලං යජදප. ලංසිාගප්ර්රුද ලංයටක් ලං ජො දයි. ලංඑය ලං

කුඩා,ප ලං ජගයයක්. ලං කුඩා,ප ලං ජගයය  ලං ඇති ලං වුණු ලං දියුණුද ලං හප ලං දනඩා, ලං

පිළි දළ, ඊට ලං දඩා,ප ලං වි පක ලං ූ  ලං අ ප් ලං යටට ලං  ගජනවිත් ලං ාවි ලං කිරීජට ලං

උත්ාපහ ලංදනරී ම් ලංලක ලංවිපප ය ලංාමු්තජප්ත ාේකප ලංඅ ප් ලංයටට ලංදපයපද ලං

 ය්තජ ලංඑපපය ලංකියජ ලංඑ  ලංජජ ලංාඳහ්ත ලං ය්තජ ලං නජනතියි. 

ජි ක් ලංාජයවිරජ ලංඇජතිතුජප ලංකියජ ලං ාපදක් ලංි ාප ලංජප ලංඑතුජපට ලං

 ි ්ත ලං ඒ ලං  ාපද ලං කිය්තජ ලං  නජතියි. ලං  ජො ද  ලං ජප ලං හිාජ ලං විධියට ලං ලං

ඇජතිතුජප ලංඑතුජප ග් ලං ාප   ජ ලං ම් ලංගනජ ලංකියපවි. ලංඒ ලංි ාප ලංජප ලං ඊට ලං

ඉාථ ාල්කප ලං ම් ලං පයණය ලංගනජ ලංකිය්තජම්. ලං ජො ද  ලංඇජතිතුජප ලංඒ ලං

දප ග් ලං  ා්තදය ලං ුෙක් ලං  ම් ලං අවුරුදු ලං තුජ ලං තුළ ලං පපර්ි  ම්්තතු   ජ ලං

කියකප ලං ති බජදප. ලං ඊ ආ ලං ්ඩුක්ද ලං ර ප යක් ලං  ළප  ලං ශ්රී ලං කා ප ලං - ලං

සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං ද ළඳ ලංගිවිසුජ ලංි ාප  ලංUS Dollars 16 billion 

investments will come.  ම් ලං දප ග් ලං  ා්තදය ලං කීයක් ලං අවුරුදු ලං

තුජක් ලං තුළ ලං අපි ලං ඇුදපද? ලං Volkswagen Company එ  ලං ගනජ ලං

කි දප. ලං ම් ලංදප ග් ලං ා්තදය ලංකීයක් ලංඅපි ලංඇුදපද? ලං ජයි්ත ලංසිදු ලංදජ ලං

එ ජ ලං ී ලං ලංයට ලංඅර්ණුද ය්ත ලංඅර්ණුදයට ලංපත් ලංවීජයි. ලං ර්ජප්තා ය්ත ලං

 ර්ජප්තායට ලං දනසී ලං යජ  ලං ි ෂථපපදජ ලං සියල්ක ලං පිට ලං යට ලං විසි්ත ලං ගික ලං

ග්තජප  ලං ඔවු්තට ලං දපසිදපය  ලං  ද ළඳ ලං රතිපත්තිය ට ලං අ ප් ලං යට ලං

බකහත් පය ය්ත ලං ඇද ලං ලං ගනම  ම් ලං භයපජ  ලං ගිවිසුජක් ලං ාජයි ලං  ම් ලං

ගිවිසුජ. ලංඒ ලංි ාප ලං ම් ලංගිවිසුජට ලංඑ යහිදයි ලංඒ පබීව ලංවිපක්ෂය ලං ම් ලං

 ල් ලං ානබී ම් ලං  යෝජාජපද ලං ඉදිරිපත් ලං  ය්ත ්ත. ලං ාමු්තජප්ත ාේ ලං ඒ ලං

 යෝජාජපද ලංගනජ ලංාක ප ලංබකයි ලංකියප ලංජප ලංහිාජදප. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 හොඳයි. ලං එජ ලං  යෝජාජපද ලංාථථිය ලංකිරීජ  ලං ගරු ලං (්චපර්ය) ලං බ්තදුක ලං

ගුණදර්වජ ලං ජනතිතුජප. ලං ඊට ලං රාජ ලං ගරු ලං ලං ි  යෝජාය ලං  පය  ලං

ාභපපතිතුජප ලංූලකපාජයට ලංපනමි ණජදප ලංඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනමයන් ඉවත් ූමයන්, 

නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා [ගරු මසේවේ අවඩ්ෂකලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராெனத் 

தினின்று அகைகவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு செல்வம் அலடக்கைநாதன்] தலைலம வகித்தார்கள். 
 

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

 
ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane, you may start your 

speech now. 

 

 
[අ.භප. ලං0.8 ] 
 

ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු ලං ි  යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජි   ලං ඒ පබීව ලං විපක්ෂ ආ ලං

ජපය  ලං දි ්තෂථ ලං ගුණදර්වජ ලං ජනතිතුජප ලං විසි්ත ලං ඉදිරිපත් ලං  යජ ලං කද ලං

ාභපද ලං  ල් ලං ානබී ම් ලං  යෝජාජපද ලං ාථථිය ලං  යමි්ත ලං ශ්රී ලං කා ප ලං - ලං

සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං ද ළඳ ලංගිවිසුජ ලංපිළිබඳද ලංදචජ ලංකීපයක් ලංඑ තු ලං

 ය්තජ ලංකනබීජ ලංගනජ ලංජප ලංාතුටු ලංදජදප. ලංමීය ට ලංදර්ෂ ලං65 ට ලං පය ලං8 53 ලං

ජාජදපරි ලං ජපා ආ ලං 00දනි  ලං දප ලං චීජ ලං - ලං ශ්රී ලං කා ප ලං යබර් ලං ාහල් ලං ගිවිසුජ ලං

පිළිබඳද ලං ්චපර්ය ලං එ්ත.එම්. ලං  ප ර්යප ලං ජනතිතුජප ලං විසි්ත ලං ඉදිරිපත් ලං

 යජ ලං කද ලං  ල් ලං ානබී ම් ලං  යෝජාජප   ලං මුල් ලං   ොටා ලං  ම් ලං

අදාථාප   ජ ලංජප සභාගත*  යමි්ත ලංජ ග් ලං ාපද ලංපට්ත ලංග්තජදප. ලං 

යටට  ලං ය ට් ලං අජපගායට ලං දනදගත් ලං දජ ලං ගිවිසුජක් ලං  දයපජායයක් ලං
අා ර් ලං අත්ා්ත ලං ාන  ලං බදට ලං කා ප ලං ඉතිහපාය ලං ාපක්ක ලං දයජදප. ලං ඒ ලං
පිළිබඳද ලං  ම් ලං ගරු ලං ාභප   ලං රණුීව ලං ාාදපදයක් ලං ඇති ලං  දකප  ලං යට ලං
පනත් ා්ත ලං ඉාපජ ලං විශිෂථට ලං විධි ආ ලං අදහාථ ලං දනක්වීජක් ලං  යකප  ලං

53 54 

—————— 
*  පුස්තකාලම  තබා ඇත. 
*    நூனிலையத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පපර්ි  ම්්තතුද 

ඉි ක්ිලතිද ලං ාජයි ලං ඒ ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  යකප ලං ති බ්ත ්ත. ලං 8 53 ලං
ජාජදපරි ලං ජපා ආ ලං 00දජ ලං දිජ ලං චීජ ලං - ලං ශ්රී ලං කා ප ලං යබර් ලං ාහල් ලංගිවිසුජ ලං
පිළිබඳද ලංවිදපද ලං යීදි ලං  ලංඩා,ේි  ලං ාේජපජපය  ලංජනතිතුජප ලංාජයි ලංය ට් ලං
අගජනති ලං හනටියට ලං  ටයුතු ලං   ළේ. ලං ්ර්.ජී. ලං  ාේජපජපය  ලං ජනතිතුජප ලං
ාජයි ලං එද ට ලං  ද ළඳ ලං හප ලං දපණිජා ලං  ටයුතු ලං අජපායදයයප ලං විධියට ලං
 ටයුතු ලං  ළේ. ලංඑදප ලංඑාථ.ඩා,බ්ි  .්ර්.ඩී. ලංබඩුඩා,පයජපය  ලංජනතිතුජප  ලං
පිි ප් ලං ගුණදර්වජ ලං ජනතිතුජප  ලං පීටර් ලං  ක්ජජ්ත ලං ජනතිතුජප  ලං ්චපර්ය ලං
එ්ත.එම්. ලං  ලං ප ර්යප ලං ජනතිතුජප ලං දනි  ලං විවිව ලං රණුීව ලං  ී පපකජ ලං
ජපය ය්ත ලං ඉාපජ ලං විශිෂථට ලං විදපදයක් ලං  ම් ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං
පනදනත්ූ දප. ලං එක් ලං ඡ්තදයයි ලං ඊට ලං විරුීවද ලං කනිලකප ලං ති බ්ත ්ත. ලං ඒ ලං
අනුද ලංඑජ ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං ළප. 

 දයපජායයටජ ලංදපසිදපය  ලංදජ ලං කා ලංඑකී ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං ළ ලං
ි ාප  ලං8 99 ජ ලං ේ.්ර්.ජායදර්වජ ලංජහාප ලංවිදෘා ලං ද ළඳ ලං්ර්ථි ය ලං
ඇති ලං  ළත්  ලං 8  0දජ ලං  ාක් ලං එජ ලං ගිවිසුජ ලං කා ප   ලං ක්රියපත්ජ  ලං
වුණප. ලංකා ප ලංඉතිහපා ආ ලංතිාථ ලංඅවුරුීදක් ලංක්රියපත්ජ  ලංවුණු ලං  ලංචීජ-ශ්රී ලං
කා ප ලං මිත්රත්ද ආ ලං පදජජ ලං වුණු ලං  ජදනි  ලං ගිවිසුජක් ලං අත්ා්ත ලං  ළේ ලං
එදනි  ලං දග ලං කිද ලං යුතු ලං ක්රියපදි යක් ලං අනුගජජය ලං කිරී ජනුයි. ලං  ජය ලං
අ ප් ලං හිාදත් ලං ගරු ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං ජනතිතුජපත් ලං ාජෙ ලං ති බජ ලං
ර ථජයක් ලං  ජො දයි. ලං ජාපාය්තාය ලං  දල්ක්ත ලං විසි්ත ලං හසුරුදනු ලං
කබ්තජප ලං ූ  ලංි කවපරි ලං  පළන්තතියක් ලං -විවිව ලංදයදපජ ලංදයරාපදදකට ලං
යට ලංවුණු ලංපුීගකය්ත ලංපිරිාක්- ලංසියලු ලං දජප ග් ලංඇාට ලංදනි  ලංගහකප  ලං
  ොළය ලං දහකප ලං  ාල්කම් ලං  යකප ලං ාජයි ලං  ජජ ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං
 යකප ලංති බ්ත ්ත. ලං 

 ම් ලංාඳහප ලංඇජතිතුජප ලං නිලජට් ලංජඩුඩා,කයට ලංප්රි පද ලංඉදිරිපත් ලං
 ළපට ලං පසුද  ලං  ලං වි ී  ලං  ටයුතු ලං අජපාය ලං ගරු ලං තිකක් ලං ජපයපජ ලං
ජනතිතුජප ලං  ලං 0189.80.09දජ ලං දිජ ලං  යොමු ලං අා  ලං FA/A4/17/OBS/96 
යට ත් ලං "වි ී  ලං  ටයුතු ලං අජපායදයයප ග් ලං ි රීක්ෂණ" ලං  නිලජට් ලං
ජඩුඩා,කයට ලං ඉදිරිපත් ලං  ය ලං ති බජදප. ලං එහි ලං 'ි රීක්ෂණ' ලං යට ත් ලං
 ජ ාේ ලංාඳහ්ත ලංදජදප: 

"...ාදද  ලංශ්රී ලංකා ප   ලංපිළිගත් ලංගිවිසුම් ලංපරිචය්තට ලංඅනුරගකද  ලංි දහාථ ලං දළඳ ලං

ගිවිසුම් ලංපපධය ලංවි ී  ලං ටයුතු ලංඅජපායපා ය ලංවිසි්ත ලංඅනුජා ලං ය ලං ජොජනති ලං

බද ලංදනනුම් ජජට ලං නජනත් ාමි. 

තිකක් ලංජපයපජ  ලංජා.ම .  ලංපප.ජ.  ලංවි ී  ලං ටයුතු ලංඅජපාය" 

එා  ොට  ලං ශ්රී ලං කා ප   ලං පිළිගත් ලංගිවිසුම් ලං පරිචය්තට ලං අනුරගකද ලං

ි දහාථ ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම් ලංපපධය ලංවි ී  ලං ටයුතු ලංඅජපායපා ය ලංවිසි්ත ලං

දන්ත ලංඅනුජා ලං යකපද ලංති බ්ත ්ත? ලංඑ ාේ ලංඅනුජා ලං ය ලංති බ්ත ්ත ලං

 දදපද? ලංජජ ලංඒ ලං රුණට ලං දදනුද ලංඅදරණර්ණ ලං ද්තජම්. ලං 

ඊළෙට  ලං 0189.80.0 දජ ලං දිජ ලං අා  ලං MFE/ADM/5/7/2 දයජ ලං

අජපාය ලංජඩුඩා,ක ලංාා ී ය ලංජඟි්ත ලං  ලං"අධි යණ ලංාහ ලංවි ී  ලංරැකියප ලං

අජපායතුමිය ග් ලං ි රීක්ෂණ" ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,කයට ලං ඉදිරිපත් ලං  ය ලං

ති බජදප. ලංඑහි ලං'ි රීක්ෂණ' ලංයට ත් ලං ජ ාේ ලංාඳහ්ත ලංදජදප: 

 "...   ාේ ලං වුදද ලං ශ්රී ලං කපාකීය ලං දෘත්ති යි්ත ලං හට ලං අදාථාපද්ත ලං ාබප ලං ගි මි්ත ලං

ාහ ලංරමුඛ්ත්දය ලංකබප දමි්ත ලං" ාේදප ලං දළඳපජ" ලංයජ ලංයර්ෂය ලංයට ත් ලංාඳහ්ත ලං

 යෝජාජප ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරීජ ලංදඩා,පත් ලංසුදුසු ලං  ..." ලං 

ාකාප ලංඅතු  ෝයළ(පප.ජ). ලංඅධි යණ ලංහප ලංවි ී  ලංරැකියප ලංඅජපාය." 

2017.12.27දජ ලංදිජ ලංMOJ/L3/CMO/500/2017 දයජ ලංඅජපාය ලං
ජඩුඩා,ක ලංාා ී  ආ ලං"ගරු ලංඅධි යණ ලංඅජපායතුමිය ග් ලංි රීක්ෂණ" ලං
යට ත් ලං ලං ජ ාේ ලංාඳහ්ත ලං ය ලංති බජදප: ලං 

"ඉදිරිපත් ලං ය ලංඇති ලංගිවිසුජ ලංාඳහප ලංම තිපති ග් ලංඅනුජනතිය ලංකබප ලංගනම  ජ්ත ලං
පසු ලං ජනදා ලං අජපාය ලං ජඩුඩා,කය ලං  දා ලං ඉදිරිපත් ලං කිරීජට ලං යටත්ද ලං  ජජ ලං
 යෝජාජපද ලංාඳහප ලංඑ ෙ ලං දමි." 

ාකාප ලංඅතු  ෝයළ ලං(පප.ජ.) ලංඅධි යණ ලංඅජපාය...'' 

2017.12.30දජ ලං දිජ ලං අජපාය ලං ජඩුඩා,ක ලං ාා ී ය ලං  ලං යට ත් ලං

"මුදල් ලං හප ලං ජාජජපවය ලං අජපායදයයප ග් ලං ි රීක්ෂණ" ලං  නිලජට් ලං

ජඩුඩා,කයට ලංඉදිරිපත් ලං ය ලංති බජදප. ලංඑහි ලං ජ ාේ ලංාඳහ්ත ලංදජදප: 

"... ජජ ලංගිවිසුජ  ලංම තිපති ලං දපපර්ා ම්්තතු   ලංම ති ලංඅදායය ලංාජෙ ලංඅජපාය ලං

ජඩුඩා,කය ලං දා ලංයාප පක ආ ජ ලංඉදිරිපත් ලං යනු ලංඇා. 

අජපාය ලං ජඩුඩා,ක ලං ා්ත ී  ආ ලං   ලං දජ ලං  දද ආ ලං අදාපජ ලං දප යයට ලං  පය ලං

දප ය ආ ලංාඳහ්ත ලංගපාථතු ලංි හිල් යණ ලංදනඩා,ාටහජ ලංඅක්රිය ලං දමි්ත ලංපදතිජ ලං

 පකය ලංරණරු ලංබදු ලං පඩුඩා, ලං51 ලංාඳහප ලං(81 ලංදජ ලංඅවුරුී ී ලංසිට ලං85 ලංදජ ලංඅවුරුීද ලං

දක්දප ලං දනුදට ලංූ  ලං පකය) ලං88 ලංදජ ලංඅවුරුී ී ලංසිට ලං85 ලංදජ ලංඅවුරුීද ලංදක්දප ලං

 කා ලංාා  ෝවජය ලංකිරීජට ලංයටත්ද ලං යෝජාජපද ලංාජෙ ලංඑ ෙ දමි" ලං 

 ම් ලං් ජ ලංද  ය්ත ලංඅජපායදරු ලං83 ද ජකු ලං ජදනි  ලංි ර් ී  ලං

ඉදිරිපත් ලං  ළප. ලං එ ාේ ලං ඉදිරිපත් ලං  ළපට ලං පාථ ාේ ලං අජපාය ලං ජඩුඩා,ක ලං

 පර්යපකය ලං ජ ග් ලං අා ය: ලං අජප/89/0  0/950/1   ලං -[බපවප ලං

කිරීජක්] ලං ගරු ලං ඇජතිතුජි   ලං ඔබතුජප ලං අහග්තජ. ලං 018  ලං ජාජදපරි ලං

ජපා ආ ලං89දනි  ලංදප ලං-[බපවප ලංකිරීජක්] ලංජනහන  ලංජනහන. ලංජජ ලංකියජ ලංඑ  ලං

අහග්තජ. ලංජජ ලං ම් ලංකිය්ත ්ත ලං018  ලංජාජදපරි ලංජපා ආ ලං89දනි  ලංදප ලං

decision එ . ලං[බපවප ලංකිරීජක්] ලංඉ්තජ ලං  ෝ. ලංජජ ලංඅජපාය ලංජඩුඩා,ක ලං

රණයණය ලං  ්ත ලං කිය්ත ්ත. ලං ජ ග් ලං අා ය: ලං අජප/89/0  0/950/1   ලං

යට ත් ලං 018  ලං ජාජදපරි ලං ජපා ආ ලං 89දනි  ලං දප ලං අජපාය ලං ජඩුඩා,ක ලං

රණයණ ආ ලං ජ හජ ලංකියජදප: 

 "018  ලංජාජදපරි ලංජා ලං1  ලංදිජ ලංපනදනත්වුණු ලංඅජපාය ලංජඩුඩා,ක ලංරැාථවී ම් ජ ලංඑළඹි ලං

රණයණයක් ලංඅද ය ලං ටයුතු ලංාඳහප ලං ම් ලංාජෙ ලංඑදප ලංඇා." ලං 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம ) 

(The Hon. Malik Samarawickrama ) 

ඒදප ලංඑදකප ලංති බජදප. ලං 

 
ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

  ම් ක් ලංකියජදප  ලං ජ හජ ලං ටයුතු ලං ය්තජ ලංකියකප. 

"ශ්රී ලං කා පද ලං ාහ ලං සිාගප්ර්රුද ලං අාය ලං ි දහාථ ලං  දළඳ ලං ගිවිසුජ ලං (SLSFTA) 

අත්ා්ත ලං කිරීජ" ලං යජ ලං ජන ය්ත ලං ාාදර්වජ ලං උපපයජපර්ග ලං හප ලං ජාපාය්තාය ලං

 ද ළඳ ලංඇජතිතුජප ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලං0189.80.00 ලංාා ී ය ලං - ලංඉහා ලංාඳහ්ත ලං

ාා ී ය ලං වි ී  ලං  ටයුතු ලං ඇජතිතුජප  ලං  ර්ජප්තා ලං හප ලං දපණිජා ලං  ටයුතු ලං

ඇජතිතුජප  ලංදනවිි  ලං ර්ජප්තා ලංඇජතිතුජප  ලංි දපා ලංහප ලංඉදිකිරීම් ලංඇජතිතුජප  ලං

අධි යණ ලංඇජතිතුමිය  ලංවි ී  ලංරැකියප ලංඇජතිතුමිය  ලංපළපත් ලංාභප ලංහප ලංපළපත් ලං

පපකජ ලං ඇජතිතුජප  ලං ි පුණාප ලං ාාදර්වජ ලං හප ලං දෘත්රණය ලං පුුණු ලං ඇජතිතුජප  ලං

රප ීයය ලංාාදර්වජ ලංඇජතිතුජප ලංවිසි්ත ලංඉදිරිපත් ලං යනු ලංකනබ ලංඇති ලංි රීක්ෂණ ලං

ාහ ලං  ජජ ලං රැාථවී ම් ජ ලං අජපාය ලං ජඩුඩා,ක ආ ලං ාපජපස් යි්ත ලං කිහිප ද ජකු ලං

විසි්ත ලං පළ ලං  යජ ලං කද ලං අදහාථ ලං දනක්වීම් ලං ාහ ලං ඒ ලං පිළිබඳද ලං ාාදර්වජ ලං

උපපයජපර්ග ලං හප ලං ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳ ලං ඇජතිතුජප ලං විසි්ත ලං සිදු ලං  යජ ලං කද ලං

 රුණු ලං පනහනදිි  ලංකිරීම් ලං ාජෙ ලං ාක ප ලං බකජ ලං ක ජ. ලං  ම් ලං පිළිබඳද ලං ාප ච්ඡප ලං

කිරී ජ්ත ලංඅජතුරුද  ලං පහා ලංාඳහ්ත ලංපරිදි ලං ටයුතු ලං යජ ලං කා ලංාාදර්වජ ලං

උපපයජපර්ග ලං හප ලං ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳ ලං අජපායපා  ආ ලං  ල් ම්ට ලං ි යජ ලං

කිරීජට ලංරණයණය ලං යජ ලංක ජ.' ලං 

එහි ලංාදදුයටත් ලං ජ ාේ ලංාඳහ්ත ලංදජදප: 

'(ii) එකී ලං   ටුම්පත් ලං ගිවිසු ම් ලං  බ්රුම් යණයට ලං අදපළ ලං  රුණු ලං හප ලං

ාම්බ්තව ලං විධිවිවපජදකට ලං ම තිපතිතුජප ග් ලං වි  ේෂ ලං අදවපජය ලං  යොමු ලං

 යමි්ත ලංඉහා ලං(i)හි ලංාඳහ්ත ලංපරිදි ලංාා  ෝවජ ලං යජ ලංකද ලං  ටුම්පත් ලංගිවිසුජ ලං

ාඳහප ලං එතුජප ග් ලංි ෂථ ප ජය ලංකබප ලංගනම ජ ලංපියදය ලංගනම ජ; ලංාහ 

(iii) ඒ ලංඅනුද ලංා ාථ ලං යජ ලංකද ලංඅදා්ත ලං  ටුම්පත් ලංගිවිසුජ  ලංාක ප ලංබනලීජ ලං

පිණිා  ලංඇජතිතුජප ලංජඟි්ත ලංඅජපාය ලංජඩුඩා,කය ලං දා ලංඉදිරිපත් ලංකිරීජ." 
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17දනි  ලං දප ලං කියජදප  ලං ඒ ලං අනුද ලං ා ාථ ලං  යජ ලං කද ලං අදා්ත ලං

  ටුම්ප ත් ලං ගිවිසුජ ලං ාක ප ලං බනලීජ ලං ාඳහප ලං ඇජතිතුජප ලං ජඟි්ත ලං

අජපාය ලංජඩුඩා,කය ලං දා ලංඉදිරිපත් ලං ය්තජ ලංකියකප. ලං 

 ම් ලංාා ී ය ලං ර්ජප්තා ලංහප ලංදපණිජා ලං ටයුතු ලංඅජපායපා  ය්ත ලං

කන බ්ත ්ත ලංජාජදපරි ලං00දනි  ලංදපයි. ලංඒ ලංමුද්රපද ලං ජහි ලංති බජදප. ලංජජ ලං

 ම් ලංාා ී ය ලංසභාගත* ලං යජදප. ලං  ලංගරු ලංඇජතිතුජි   ලංඔබතුජපටත් ලං

ඒ  ලං එද්තජම්. ලං  ලං  ර්ජප්තා ලං හප ලං දපණිජා ලං  ටයුතු ලං අජපාය  ලං රිාපේ ලං

බදියු ජ්ත ලං ජනතිතුජප ග් ලං  පර්යපකයට ලං ්පු ලං ඒ ලං seal එ  ලං ාහිා ලං

ාා ී  ආ ලංපිටපා ලංාජයි ලංජප ලංළෙ ලංති බ්ත ්ත. 
 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩි ලං  ද   ලං  පකයක් ලං

පජණයි ලංති බ්ත ්ත. 

 

ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

එ හජ ලං  ද්ත ්ත ලං   ො හොජද? ලං ගරු ලං ි  යෝජාය ලං  පය  ලං

ාභපපතිතුජි   ලං ජට ලං ාද ලං විජපඩි ලං 81ක් ලං  ද්තජ. ලං දනදගත් ලං  පයණප ලං

ටි ක් ලංජජ ලංඉදිරිපත් ලං ය්ත ්ත. ලං 

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 ප ග් ලං  කප ද්තද ලං ද්ත ්ත? 

 
ගරු දිමන්ය් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපට ලං ලං දකපද ලංදු්තජප. ලං ලංවිජපඩි ලං811 ට ලංදනඩිය ලංදු්තජප. ලං 

 
ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔ . ලං ගරු ලං ි  යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජි . ලං  ලං ජට ලං ාද ලං විජපඩි ලං

01ක් ලං ද්තජ  ලංඉදය ලං ය්තජම්. 

ගරු ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං ඇජතිතුජි   ලං ජාජදපරි ලං 00දනි  ලං දප ලං  ම් ලං

ාා ී ය ලං කනණුණපජ  ලං ඔබතුජප ලං 03දනි  ලං දප ලං සිාගප්ර්රු ලං අගජනතිතුජප ලං

එක්  ලංගිවිසුජට ලංඅත්ා්ත ලං යජදප! ලංඑ හජ ලං ද්ත ්ත ලං  ො හොජද? ලං

දන්ත ලංබක්තජ  ලං1 දනි  ලංදප ලංCabinet decision එ ට ලංඅදපළද ලංකනණුණු  ලං

ඇජතිදරු ලං83 දජකු ග් ලංි ර් ී  ලංඔබතුජප ලංයද්ත ්ත ලංජාජදපරි ලං 89 ලං

දප ලං  ්ත. ලං ඒදප ලං කන බ්ත ්ත ලං ජාජදපරි ලං 00දජ ලං දප ලං  ්ත. ලං ඒදප ලං ජාජදපරි ලං

00දජ ලං දප ලං කනණුණපජ ලං ජාජදපරි ලං 03දනි  ලං දප ලං ගිවිසුජට ලං අත්ා්ත ලං

 ය්ත ්ත ලං   ො හොජද? ලං ඒ ලං ි ාප ලං අපි ලං කියජදප  ලං  ම් ලං ගිවිසුජට ලං

ම තිපති ලංඅදාය ලං ජකප ලංජනහන ලංකියකප. ලංඊළෙට  ලංජාජදපරි ලං03දජ ලංදප ලං ම් ලං

ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ය්තජ ලං  පය  ලං අ ජක් ලං ඇජතිදරු්ත ග් ලං ලං

ාා  ෝවජ ලං ඇතුළත් ලං  ළපද? ලං වි ී  ලං  ටයුතු ලං ඇජතිතුජප ග් ලං

ාා  ෝවජ ලං ඇතුළත් ලං  ළපද? ලං ාකාප ලං අතු  ෝයක ලං ඇජතිතුමිය ග් ලං

ාා  ෝවජ ලං ඇතුළත් ලං  ළපද? ලං මුදල් ලං ඇජතිතුජප ග් ලං ාා  ෝවජ ලං

ඇතුළත් ලං ළපද? ලං ලංම තිපතිතුජප ලංඒ ලංාා  ෝවජ ලං ලං යකප ලංඅලුත් ලංපිටපා ලං

දනම්ජප ලංද? ලං 

ඊළෙට ලං බක්තජ. ලං අතිගරු ලං ජාජපධිපතිතුජප ග් ලං ාා ී  ආ ලං

ාඳහ්ත ලංද්ත ්ත ලං ජො ක්ද? ලංජාජපධිපතිතුජප ග් ලංාා ී  ආ ලං ලං දජ ලං

දග්තතිය ලං ජජ ලං කියද්තජම්. ලං එහි ලං ාඳහ්ත ලං දජදප  ලං "(i)  ජ ාේ ලං

 ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං පනදරණජ ලං දනදගත් ලංවුදද  ලං ඒ  ලං පපර් ථවි  ලං රතිපත්ති ලං

ාම්පපදජයට ලංාජාථායක් ලංද  ය්ත ලංරමුඛ්ාපදය ලංදිය ලංයුතු ලංයයි ලංසිාමි. ලං

එයි්ත ලං රතිකපභ ලං ඉහළ ලං ජනාවිය ලං හනකිය. ලං (ii) අජපගා යහි ලං අප ලං

එළ ඹජ ලං සියලු ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං 0189 ලං ූලි  ලං ජපා ආ ලං  ජ ලං අජපාය ලං

ජඩුඩා,කය ලං විසි්ත ලං එ ෙ ලං දජ ලං කද ලං ජාපති  ලං  ද ළඳ ලං රතිපත්තියට ලං

අනුගා ලංවිය ලංයුතුය. ලං 

(iii)  ද ළඳ ලං ්යක්ෂ  ලං අනුපපාය්ත ලං  ලං අදජ ලං කිරීජ ලං හප ලං එජ ලං

අනුපපති ය්ත ග් ලං  ලං දජාථ ලංවීම්ද ලංඅදජ ලං ළ ලංයුතුය. ලං (iv) අපජයජ ලං

ඉහළ ලං ජනාවීජට ලං පදත්ජප ලං අභි යෝග ලං  හේතු ද්ත ලං  පෞීගි   ලං

අා යට ලං එ යහිද ලං ඇති ලං බපව  ලං ි හිල් ලං  ළ ලං යුතු ලං අාය  ලං අද ය ලං

 යදවුම් ලංකබප ලං ගනම ජට ලංඇති ලං අද ප ය්ත ලං  ලං පුළුල් ලං ළ ලංයුතුය. ලං (v) 

 ද ළඳ ලං රතිපත්ති ලං ාම්පපදජය ලං  යනු ලං කබජ ලං ්යාජ ලං  ක්තිජත් ලං

කිරීජට ලං දක්ෂ ලං ි පුණත්ද ය්ත ලං  හිල ලංි කවපරි්ත ලං  යදවිය ලං යුතුය." ලං

යනු ද්ත. 

 ම්දප ලං ාජයි ලං යපජාය ලං ජපය යප ලං  කා ලං ානක  ජ ලං වජත්රීපපක ලං

සිරි ාේජ ලං ජාජපධිපතිතුජප ග් ලං ි ර් ී . ලං ඒ පබීව ලං විපක්ෂය ලං

 දනු ද්ත ලං ජජ ලං පනහනදිි ද ලං කියජදප  ලං ජාජපධිපතිතුජප ග් ලං

ි ර් ී දකට ලං පටහනි දයි ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ය ලං ති බ්ත ්ත ලං

කියකප. ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ි දහාථ ලං පක්ෂ ආ ලං අවුරුදු ලං 89ක් ලං හිටපු ලං

 ල් ම්දයයකු ලං ූ  ලං ජාජපධිපතිතුජපට ලං පුළු්තද ලං  ම් ලං කියජ ලං ි දහාථ ලං

 ද ළඳ ලං රතිපත්තියට ලං අනුජනතිය ලං  ද්තජ  ලං  හො ය්ත? ලං එතුජප ග් ලං

රතිපත්ති ලංඅනුදද ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංහදකප ලංති බ්ත ්ත? ලං ලං ලංජාජපධිපතිතුජප ලං

 නිලජට් ලං ජඩුඩා,කයට ලං ඉදිරිපත් ලං  යපු ලං ි ර් ී දකට ලං

ාම්ර්ර්ණ ය්තජ ලං විරුීවද ලං ාජයි ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ය ලං

ති බ්ත ්ත. ලං ඒ ලං ගනජ ලං කිසිජ ලං ාන යක් ලං ජනහන. ලං ඒ ලං ි ාප ලං

ජාජපධිපතිතුජපට ලං දගකීජක් ලං ති බජදප  ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,කයට ලං

එතුජප ලං  යපු ලංි ර් ී දකට ලං පටහනි ද ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං  ලං අත්ා්ත ලං ය ලං

ති බජදප ලං ජම්  ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ජනදා ලං ාජප කෝචජය ලං  ය ලං  ද ලං

යපජායයටජ ලංදපසිදපය  ලංදජ ලං කා ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංා ාථ ලං ය්තජ. ලංඒ  ලං

ාජයි ලංඑතුජප ග් ලංයුතු ජ; ලංදගකීජ. ලං 

පිටු ලං එක්දහාථ ලං ගණජකි්ත ලං යුක්ා ලං ඒ ලං ගිවිසුජ ලං ජජ ලං  ගජනවිත් ලං

ති බජදප. ලං  ම්  ලං ාදජ ලං පපර්ි  ම්්තතුදට ලං  ජකප ලං ජනහන. ලං  ජහි ලං

ති බජදප  ලං“This agreement shall be approved by the parties 

in accordance with their respective legal procedures.” 

යනු ද්ත. ලං  ලං  ම් ලං ගිවිසු ම් ලං 89.8 ලං යට ත් ලං සුීව ලං ඉාග්රීසි ය්ත ලං  ලං -

සුීදප ග් ලං ඉාග්රීසි ය්ත- ලං පනහනදිි ද ලං  ලං ති බජදප  ලං  ම් ලං ය ට් ලං ති බජ ලං

ම තිජය ලං යපමුද ලං ඇතු ළේ ලං ඒ ලං ම තියට ලං අනුද ලං  ම් ලං ගිවිසුජට ලං අත්ා්ත ලං

 ය්තජ ලං කියකප. ලං ඊළෙට  ලං ගරු ලං දි ්තෂථ ලං ගුණදර්වජ ලං ජ්තත්රීතුජප ලං

පනහනදිි ද ලං ාඳහ්ත ලං  ළ ලං පරිදි  ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප   ලං 859 ලං දජ ලං

දයදාථාප    ලං"අ්තාර්ජාපති  ලංගිවිසුම් ලංහප ලංාම්මුති" ලංයට ත්  ලං ජ ාේ ලං

ාඳහ්ත ලං දජදප ලං: 

"ශ්රී ලං කා ප   ලං ්ඩුක්ද ලං ාහ ලං යම් ලං වි ී  ලං යපජායය  ලං ්ඩුක්ද ලං අාය  ලං එජ ලං

වි ී  ලං යපජාය ආ ලං  හෝ ලං එහි ලං දනසිය්ත ග් ලං  හෝ ලං ඒ ලං යපජාය ආ ලං ම ති ලං යට ත් ලං

ාාාථාපගා ලං  යජ ලං කද ලං ජනා හොත් ලං ාාාථාපපජය ලං  යජ ලං කද ලං ාාාථාපදක  ලං

ාජපගම්දක ලං  හෝ ලං  දජත් ලංාාගම්දක ලං ශ්රී ලං කා පද ලං තුළ ලං් යෝජාජ ලං දඩා,පලීජ ලං

 හෝ ලං්යක්ෂප ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංඇති ලං ය ලංගත් ලංයම් ලංගිවිසුජක් ලං හෝ ලංාම්මුතියක් ලං

ජාපති  ලං ්ර්ථි  ආ ලං දර්වජයට ලං අායද ය ලං ද්තජක් ලං බද  ලං ( ජොපනමිණි ලං

ජ්තත්රීදයය්ත ලං ද ලං ඇතුළුද) ලං මුළු ලං පපර්ි  ම්්තතු ලං ජ්තත්රීදයය්ත ලං ාාඛ්යප ද්ත ලං

තු ජ්ත ලං  ද  ට ලං  ජොඅක් ලං ාාඛ්යපදක් ලං විසි්ත ලං පක්ෂද ලං ඡ්තදය ලං  ජ ලං ාම්ජා ලං

 යනු ලංකබජ ලං යෝජාජප ලංාම්ජායක් ලංජඟි්ත ලංපපර්ි  ම්්තතුද ලංවිසි්ත ලංඅනුජා ලං

 යනු ලං කන  ලං අදාථාපද   ලං ඒ ලං ගිවිසුජට ලං  හෝ ලං ාම්මුතියට ලං ශ්රී ලං කා පද ලං තුළ ලං

ම ති ආ ලංබකපෑජ ලංඇති ලංඅාය  ලංයපජාය ලං්යක්ෂපද ලංාහවුරු ලංකිරීජ ලංපිණිා ලංහනය  ලංඒ ලං

ගිවිසු ම් ලං හෝ ලංාම්මුති ආ ලංවිධිවිවපජ ලං ඩා, ලං   යජ ලංකිසිජ ලංි ඛිා ලංම තියක් ලං

පනජවීජ ලං හෝ ලංාෑ ජජ ලංද ලංවිවපය  ලං හෝ ලංපරිපපකජ ලංක්රියපදක් ලංකිරීජ ලංද ලං ජො ළ ලං

යුත් ත් ලංය." 
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———————————- 
* ලියවිේල ඉදිරිපත් මනොකණන ල ජ. 
*  ஆவணம் ெமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. 

*  Document not tendered. 



පපර්ි  ම්්තතුද 

දන්ත ලං  ම් ලං පරිපපකජ ලංක්රියප ලං  යජ ලං චප්තදම  ලං වි ේතුාග ලං ජනතිි ය ලං

දප ග් ලංඅය ලංකෑාථති ලං දකප ලංඉ්තජ ලංඕජෑ  ලං්ඩුක්රජ ලංදයදාථාප   ලං859 ලං

දජ ලං දයදාථාපද ලං  ඩා, ලං කිරීජ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං '' බෝඩිජට'' ලං ය්තජ. ලං

[බපවප ලංකිරීජක්] ලංඒ ලංඔක්  ෝජ ලංඅය ලංකෑාථති ලං ද්තජ ලංඕජෑ. ලං ජො ද  ලං

්ඩුක්රජ ලං දයදාථාපද ලං කිය්ත ්ත ලං ය ට් ලං ූලි   ලංම තිය ලං  ්ත. ලං ශුීව ලං

සිාහ ක්ත ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප   ලං ඒ ලං විධියට ලං ති බජදප. ලං ශුීව ලං

ඉාග්රීසි ය්ත ලංගිවිසු ම් ලං ම් ලංවිධියට ලංති බජදප. ලංඑා  ොට  ලංසිාහ ක්ත ලං

ති බජ ලංඑ  ලං ්ත ලංදඩා,ප ලංබකදත් ලං ද්ත ්ත. ලං 

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ලං ජ්තත්රීතුජප  ලං ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩි ලං  ද   ලං  පකයක් ලං

ති බජදප. 

 

ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

 ම් ලංවිධියට ලං ලං  ලංූලි   ලංම ති ලංඋල්කාෂජය ලං යකප ලං හොය ලංගිවිසුජක් ලං

අත්ා්ත ලං  ළපජ  ලං අක් ලං ගණ ්ත ලං ඒ ලං ඉතුරු ලං  රුණු ලං ටි  ලං කිය්තජ ලං

ඔබතුජප ලංජට ලංාද ලංවිජපඩි ලං ද ක් ලං ද්තජ ලංඑපප ලංයන. ලං 

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ජනහන  ලංජනහන. 

 

ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

 හොඳයි. ලංජප ලංවිජපඩි ලං ද  ්ත ලංඅදාපජ ලං යජදප. 

අි ක් ලං පයණය. ලං කෝ  ලං දළඳ ලංාාවිවපජය ලංකියජදප ලං ජ හජ ලං

ගිවිසුජක් ලං අත්ා්ත ලං  යජදප ලං ජම්  ලං බකවපරිත්දය ලං ය ට් ලං පනහනදිි  ලං

ජාජාප ලං අනුජනතියක් ලං කබපගා ලං යුතුයි ලං කියකප. ලං  ලං ගරු ලං ඇජතිතුජි   ලං

එදන්තජක් ලංඔබතුජපට ලංකනිලකප ලංජනහන. ලං 

ඊළෙට  ලං පපරිශුීවභපදය ලං - transparency.- ගිවිසු ම් ලං අඩා,ාගු ලං

 රුණු ලංපිළිබඳ ලංජාජාපද ග්ත ලංදා්ත ලං ජො ය ලංඉ්තජ ලංඕජෑ. ලංජමුත් ලං

 ය්තජ ලංපුළුද්ත ලංඔක්  ෝජ ලංදා්ත ලංකිරීම් ලං ජහි ජ ලං යකප ලංති බජදප. ලං 

අදපළ ලං පපර් ථද ලං ි  යෝජාජය ලං - interface.-  ගිවිසු ම් ලං අඩා,ාගු ලං

විෂය්ත ලංපිළිබඳ ලංඅදපළ ලංදජ ලංපපර් ථදය්ත ග් ලංාහභපගිත්දය ලංකබප ගජ ලං

ජනහන. ලං 

සුදුසු ම් ලං ඇති ලං පුීගකය්ත ග් ලං ාහභපගිත්දය ලං - human 

resources. -  ම් ලං ාප ච්ඡප ලං  ඩුඩා,පයම්දකට ලං ාපක්ෂණි  ලං ඇති ලං

දනනුජ ලංඇති ලංපුීගකය්ත ලංපත් දකප ලංජනහන. ලං 

දගවීජ ලං - accountability. -ගිවිසුම්ගාවීම් ලං ජගි්ත ලං ඇතිදජ ලං

බකපෑම් ලංාම්බ්තව ය්ත ලංදගකීජ ලංභපයග්තජ ලං   ජක් ලංජනහන. ලං 

ාථදපධීජත්දය ලං - independence. - කිසිදු ලං බකපෑජ ට ලං යටත් ලං

 ජොදජ ලංාත්ත්දය ලං ම් ලංගිවිසු ම් ලංජනහන. ලං ලං 

 ම් ලං ගිවිසු ම් ලං CPC  9018  ලං  9013  ලං  901   ලං  9015 ලං යජප ජ ලං

ද  ය්ත ලං Indexදක ලංාඳහ්ත ලං දකප ලංති බජදප. ලං  ම් ලං යටට ලංභපඩුඩා,  ලං

 ාේදප  ලං ් යෝජාජ  ලං ණුීධිජය ලං  ීපළ  ලං විදුත් ලං දපණිජාය  ලං

 බ්රුම් යණ ලං සියල්කටජ ලං  පකසීජපදක් ලං ජනතුද  ලං දකාගු ලං සීජපදක් ලං

ජනතුද ලං  ම් ලං ය ට් ලං සියලු ලං දයදාථාප ලං ම ති ලං උල්කාෂජය ලං  යමි්ත ලං

 නිලජට් ලංජඩුඩා,කයටත් ලංදනි  ලංගහකප ලංජාපදපයම් පය ලංරජාපද ට ලංඅද ය ලං

 කා ලංාජයි ලං ලං ම් ලංසිාගර්රු ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං යකප ලංති බ්ත ්ත. ලං 

අපි ලංඇජතිතුජපට ලංකිය්ත ්ත ලං ම් යි. ලංඒ පබීව ලංවිපක්ෂ ආ ලංඅපි ලං
ි දහාථ ලං  දළඳ ලංගිවිසුම්දකට ලංවිරුීව ලංජනහන. ලංජමුත් ලංඅපි ලංකිය්ත ්ත ලං
 දයපජායයටජ ලං දපසිදපය  ලං  දජ ලං  කා ලං  ජය ලං ළ ලං යුතු ලං බදයි. ලං  ම් ලං
ය ට් ලං  ගොවී්තට  ලං  ම් ලං ය ට් ලං  ර්ජප්තා රුද්තට  ලං  ම් ලං ය ට් ලං
දයදාපය ය්තට  ලංපුාචි ලංපුාචි ලංදයපපපය ලං යජ ලංඅයට  ලං  ාේදප ලංාපයජ ලං
අයට ලං ලංඑළද ලංඑළදප ලංගහ්තජ ලංවිජාපති ය්තට ලංඉඩා, ලංකන බජ ලං කා ලං ලං ම් ලං
ගිවිසුජ ලංක්රියපත්ජ  ලං  ලං ය්තජ ලංඑපප. ලංකා ප   ලංසියලු ලංදෘත්ති ය්ත  ලං
වදදයදරු  ලං ම තිඥදරු  ලං ගණ පධි පරිදරු  ලං  ලං දපාථතු ලං විදයපඥය්ත ලං
දනි  ලං යජක් ලං  ජක් ලං  ත් යජ ලං සියලු ලං මිි සු්ත ලං එපප ලං කියී ජ  ලං  ලං ඒ ලං
ි කවපරි යක් ලං  ලං කියජදප  ලං '' ම් ලං පිළිබඳද ලං ඉාග්රීසි ය්ත ලං විායක් ලං
ති බජ ලං ි ාප ලං වදදයදරු්තට  ලං ම රණඥය්තට ලං  ත් ය්ත ්ත ලං ජනති ලං
ි ාපයි ලං ජ හජ ලංකිය්ත ්ත'' ලංකියකප. ලං ලං ලංාාදර්වජ ලංඋපපය ලංජපර්ග ලංහප ලං
ජාපාය්තාය ලං දළඳ ලං ටයුතු ලංඅජපායපා  ආ ලංඋප ී    ලංසිාගප්ර්රු ලං
ගිවිසුම් ලං  ඩුඩා,පය ම් ලං ජපය  ලං රවපම  ලං  ක්.පී. ලං වීයසිාහ ලං කියකප ලං
   ජක් ලං ඉ්තජදප. ලං  ම් ලං වීයසිාහ ලං උ්තජන හේ ලං අද ලං සිාහ ක්ත ලං
interview එ ක් ලං  ජකප ලං ති බජදප. ලං මීය ට ලං  ි ්ත ලං අජපායපා  ආ ජ ලං
කියකප ලංති බජදප  ලංසිාහක ලං ත් ය්ත ්ත ලංජනති ලංි ාපයි ලං ම් ලංර ථජය ලං
ඇති දකප ලං ති බ්ත ්ත ලං කියකප; ලං  ම් ලං ගිවිසුජට ලං විරුීව ලං  ද්ත ්ත ලං
සිාහක ලං ත් ය්ත ්ත ලංජනති ලංි ාපය ලංකියකප. ලංසියයට ලං90  ලංඅතිජහත් ලං
බුායය ලං කා ලංසිාහක ලංමිි සු්ත ලංසිටිජ ලංයට   ලංයපජාය ලංභපෂපද ලංසිාහක ලං
භපෂපද ලං  දකප ලං ති බජ ලං යට   ලං ජ්තත්රීදරු්තට ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං
 ත් ය්ත ්ත ලංජනත් ත් ලංඒ ලංි ාපය ලංකියකප ලංඅජපායපා  ආ ලංි කවපරි්ත ලං
කියජදප ලං ජම්  ලං  ජොජායම් ලං අනු යණදප ජ ලං තුට්ටු ලං  ද ක් ලං ි ්තදිා ලං
දපාපදයණයක් ලං ඇති ලං පිරිාක්ද ලං  ම් ලං අජපායපා  ආ ලං ඉ්ත ්ත? ලං  ම් ලං
යට  ලං අ ප් ලං යට. ලං  ම් ලං ය ට් ලං මිි සු්ත  ලං  ම් ලං ය ට් ලං  ගොවී්ත  ලං
 ර්ජප්තා රුද්ත  ලං දයපපපරි ය්ත ලං ්යක්ෂප ලං  ය්තජ ලං
අධියපජායදපදයට ලං විරුීවද ලං ාට්ත ලං  යපු ලං අය ලං ාජයි ලං  ම් ලං ය ට් ලං
ඉ්ත ්ත. ලංඑ හජ ලංමිි සු්ත ලංඉ්තජ ලංයට  ලං ම් ලංජහප ලංපපදප ජජට ලංඔබතුජප ලං
දනි  ලං ලංාථදජාපති  ලංදයපපපරි  යක් ලං ගොදුරු ද්තජ ලංඑපප. ලං ලංජනදා ලං ම් ලං
ගිවිසුජ ලංපිළිබඳද ලංාප ච්ඡප ලං යජතුරු ලංගිවිසුජ ලංක්රියපත්ජ  ලං ය්තජ ලං
එපප. ලං  ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ම ති ලං වි යෝධියි. ලං ම ති ලං වි යෝධී ලං ගිවිසුජකි්ත ලං
යටටදත්  ලංජාජාපදටදත් ලංදපසියක් ලං ද්ත ්ත ලංජනා ලංකියජ ලං පයණය ලං
ාඳහ්ත ලං යජ ලංඅාය  ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංඅකුළප ගජ ලංරණුීව ලංාප ච්ඡපදක් ලං
 යජ ලං  කා ලං ඉල්කප ලං සිටිමි්ත ලං ජ ග් ලං දචජ ලං ාථදල්පය ලං අදා්ත ලං
 යජදප. 

 

 
[අ.භප. ලං0.35] 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා  (සසවර්ධාන උපාය මාර්ග හා 

ජාතයන්තණ මවමඳ  අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம - அபிவிருத்தி உபாய 

முலறகள் மற்றும் ெர்வகதெ வர்த்தக அலமச்ெர்) 

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

ගරු ලංි  යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජි   ලංරාජ ය්තජ ලංජප ලංර ප  ලං

 ය්තජ ලංඕජෑ  ලංජප ලං දදපදත් ලං හොය ලංගිවිසුජක් ලංඅත්ා්ත ලං යකප ලංජනහන ලං

කියකප. ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං ජප ලං ඉාපජ ලං  ජගපටු ලං  දජදප  ලං ජ ග් ලං හිාමිත්ර ලං

දි ්තෂථ ලංගුණදර්වජ ලංජනතිතුජපට ලං වුරුහරි ලංදියච්ච ලංකණුදක් ලං ජජ ලංි ාප ලං

එතුජප ලං  ම් ලං Adjournment Motion  එ  ලං ඉදිරිපත් ලං කිරීජ ලං ගනජ. ලං

 ජො ද  ලංඑහි ලංඉදිරිපත් ලං යජ ලං රුණු ලංසියල්කජ ලංඅාායයි. 

ඒ ලංාම්බ්තව ය්ත ලංජජ ලංඉාපජ ලං ජගපටු ලං දජදප. ලංඑතුජපට ලංඕජෑ ලං

ජම්  ලංඕජෑජ ලංදදා  ලංජප ලංහමු දකප ලං ම් ලංගනජ ලං ාප ලං ය්තජ ලංතිණුණප. ලං

ජප ලංගරු ලංදි ්තෂථ ලංගුණදර්වජ ලංජ්තත්රීතුජපට ලං්යපවජයක් ලං ළප  ලං ම් ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං ජප ලං එක්  ලං  ාප ලං  ය්තජ ලං එ්තජ ලං කියකප. ලං ගරු ලං

59 60 

[ගරු ලං (්චපර්ය) ලංබ්තදුක ලංගුණදර්වජ ලං ලංජහාප] 
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බ්තදුක ලං ගුණදර්වජ ලං ජ්තත්රීතුජපටත් ලං ජජ ලං ්යපවජප ලං  ළප. ලං ඒත් ලං

එතුජ්තකප ලං්   ලංජනහන. ලං ප ග් ලංහරි ලං දියච්ච ලංකණුදක් ලංඅය ගජ ලංඅද ලං

දිජ ලං ගරු ලං ාභපදට ලං  ම් ලං Adjournment Motion එ  ලං ඉදිරිපත් ලං  ය ලං

ති බජදප. ලං  ලං ගරු ලං ි  යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජි   ලං මුි ්තජ ලං  ම් ලං

Adjournment Motion එ ක් ලං කියකප ලං ති බජදප  ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං

අත්ා්ත ලං  රු   ලං නිලජට් ලංජඩුඩා,ක ආ ලංඅනුජනතිය ලංජනතිද ලංකියකප. ලං

ඒ  ලං ජජ ලං ාම්ර්ර්ණ ය්තජ ලං රතික් ෂේප ලං  යජදප. ලං 018  ලං ජාජදපරි ලං

86දනි  ලංදප ලං නිලජට් ලංජඩුඩා,ක ආ ලං ජ ලං ජජ ලංසිාගප්ර්රු ලංගිවිසුජ ලංඅනුජා ලං

වුණප. ලං ඒ ලං දප ග්ජ  ලං ජට ලං ඒ ට ලං අත්ා්ත ලං  ය්තජත් ලං අනුජනතිය ලං

කනණුණප. ලං There were not so many conditions, but it was 

subject to- -[බපවප ලංකිරීජක්]- 

 
ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔබතුජපට ලංපුළුද්තද ලංඑජ ලං ල්ඛ්ජය ලං ප්තද්තජ? 

 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

එජ ලං ල්ඛ්ජය ලංජප ලංළෙ ලංති බජදප. ලංජට ලංපුළුද්ත ලංඒ  ලංකියද්තජ. ලං

-[බපවප ලංකිරීජක්]- ලංඔ   ලං86දනි දප. ලංඒ  ලං ද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංජජ ලංඕජෑජ ලං

 දකපද  ලං ඔබතුජපට ලං ඒ  ලං  ප්තද්තජම්. ලං -[බපවප ලං කිරීජක්]- ලං ගරු ලං

බ්තදුක ලංගුණදර්වජ ලංජ්තත්රීතුජප ලං පොේඩා,ක් ලංඉ්තජ ලං  ෝ. ලංජට ලං ාප ලං

 ය්තජ ලං ද්තජ. ලං ජතුජ්තකප ලංඉාථ ාල්කප ලං ාප ලං  රු   ලංජාජදපරි ලං

 දනි දප ලං තිණුණු ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,ක ආ ලං රණයණ ලං ගනජයි. ලං එදප ලං

ි රීක්ෂණ ලං 8 ක් ලං කනණුණප. ලං  ලං එාථ.බී. ලං දිාපජපය  ලං ඇජතිතුජපත් ලං එජ ලං

අදාථාප   ලංසිටියප. ලං ලං 
 
ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திொநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒදප ලං යකප ලංජනහන ලං ්ත. 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒදප ලං  යකප ලං ති බජදප. ලං 86දනි දප ලං ඒ  ලං ් යත් ලං ඉදිරිපත් ලං

  රුදප. ලං-[බපවප ලංකිරීජක්]- ලං පොේඩා,ක් ලංඉ්තජ ලං  ෝ. ලංගරු ලංි  යෝජාය ලං

 පය  ලංාභපපතිතුජි   ලං -[බපවප ලංකිරීජක්]- ලංජනහන  ලං පොේඩා,ක් ලංඉ්තජ. ලං

අහග්තජ. ලං එ හජ ලං ජම් ලං ඔබතුජප ලං හිටි ආ ලං ජනතිද ලං ඇති. ලං ගරු ලං

ි  යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජි   ලංජාජදපරි ලං දනි දප ලංතිණුණු ලං ලං නිලජට් ලං

ජඩුඩා,ක ලංරැාථවී ජ්ත ලංපසු ලංඒ ලංි රීක්ෂණ ලංසියල්කජ ලංඇතුළත් ලං යකප  ලං

ජාජදපරි ලං 80දනි දප ලං ජජ ලං නිලජට් ලං ජඩුඩා,කයට ලං ප්රි පදක් ලං ඉදිරිපත් ලං

 ළප. ලං 

 
ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ජාජදපරි ලං 86දනි දපට ලං  ලං පසුද ලං ජාජදපරි ලං 80දනි දප ලං  ලං එ්ත ්ත ලං

  ො හොජද? 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ජාජදපරි ලං80දනි දපට ලංඉාථ ාල්කප  ලංජාජදපරි ලං දනි දප ලංගනජයි ලංජජ ලං

කි   . 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 ජො ද ලංඔබතුජප ලංඔච්චය ලං ක්්තති ලංග්ත ්ත? 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

 ක්්තති ලංග්ත ්ත ලංජනහන. ලං ජෝඩා, ලංවිධියට ලං ාප ලං ය්තජ ලංඑපප. 

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ා්තසු්ත ලං ද්තජ  ලං ා්තසු්ත ලං ද්තජ. ලං ඔබතුජප ලං අජපරු   ලං දනටී ලං

සිටිජ ලංබද ලංදි මි. 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔබතුජ්තකප ග් ලංදප ග් ලංඅපි ලංකිසිජ ලංවිධියකි්ත ලංඅජපරු   ලංදනටිකප ලං

ජනහන. ලංඒ  ලංි ාප ලංාජයි ලංකිසිජ ලංපදජජක් ලංජනතිද ලං ම් ලංAdjournment 

Motion එ  ලං ඉදිරිපත් ලං  යකප ලං ති බ්ත ්ත. ලං  දදනි  ලං එ  ලං විධියට ලං

එතුජප ලංකියකප ලංති බජදප  ලං ම්  ලංඅත්ා්ත ලං යකප ලංති බ්ත ්ත ලංගරු ලං

ජාජපධිපතිතුජප ග් ලංි රීක්ෂණ ලංජනතිද -[බපවප ලංකිරීජක්]- 

 

ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
 
ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු ලංඇජතිතුජපට ලංපපර්ි  ම්්තතුද ලං ජොජෙ ලංයද්තජ ලංබනහන. ලංජජ ලං

 ම් ලංගරු ලංාභපදට ලං ඉාපජ ලං පනහනදිි ද ලං ප්තද්තජ ලං නජනතියි  ලං  ලං  ලං  ම් ලං

අජපාය ලං ජඩුඩා,ක ලං රණයණය ලං  ගජ ලං ති බ්ත ්ත ලං 018  ලං ජාජදපරි ලං

ජපා ආ ලං 89දනි දප ලං බද. ලං එා  ොට ලං ර්ජප්තා ලංහප ලංදපණිජා ලං ටයුතු ලං

අජපායපා යට ලං-[බපවප ලංකිරීජක්]- 

 
ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, now he refers 
to this paper.  ම්  ලංටි ක් ලංකියදකප ලං බක්තජ. ලං  ජහි  ලං "018  ලං
ජාජදපරි ලංජා ලං දනි  ලංදිජ ලංපනදනත්වුණු ලංඅජපාය ලංජඩුඩා,ක ලංරැාථවී ම් ජ ලං
එළඹි ලංරණයණයක් ලංඅනුද ලංඅද ය ලං ටයුතු ලංාඳහප ලං ම් ලංාජෙ ලංඑදමි." ලං
යනු ද්ත ලංාඳහ්තද ලංති බජදප. ලං ම්  ලංඑදකප ලංති බ්ත ්ත ලං018  ලං
ජාජදපරි ලං 89දනි  ලං දප. ලං -[බපවප ලං කිරීජක්]- ලං  පොේඩා,ක් ලං ඉ්තජ. ලං ඒ  ලං
හම්බ ලං ද්තජ ලංඉාථ ාල්කප ලංඑජ ලංි රීක්ෂණ ලංඅනුද ලංජජ ලංජනදාත් ලං ලං
018  ලං ජාජදපරි ලං 80දනි  ලං දප ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,කයට ලං ප්රි පදක් ලං
ඉදිරිපත් ලං ළප. ලං 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ජනහන. 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔබතුජප ලංජනහන ලංකිය්ත ්ත ලං  ො හොජද? ලංජජ ලං ්ත ලංඒ  ලංඉදිරිපත් ලං

  ළේ. ලං 
 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 දදපද? 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

2018 ජාජදපරි ලං 80දනි  ලං දප. ලං  ම් ලං ති බජදප. ලං ජජ ලං Cabinet 

approval  එ  ලංකියද්තජම්. 

It reads as follows:  

“Cabinet Paper No. 18/0104/752/004, a Memorandum 
dated 12th January by the Minister of Development 
Strategies and International Trade on approval for signing 
of Sri Lanka-Singapore Free Trade Agreement. 
(SLSFTA) (Cabinet Decision dated 9th January on CP No. 
17/2982/752/044 refers)  

The above Memorandum was considered along with 
the following:  

The letter dated 15th January by the Minister of 
Development Strategies and International Trade 
addressed to the Secretary to the Cabinet on the above 
subject; the opinion of the Attorney-General dated 15th 

January on the draft Sri Lanka-Singapore Free Trade 
Agreement, attached as Annex - 2 to the Memorandum, 
conveyed to the Secretary, Ministry of Development 
Strategies and International Trade; the observations of the 
Ministry of Defence dated 2018/01/15  submitted on 
CP17/2982/752/044.  

After discussing, it was decided to grant approval for 
the Sri Lanka-Singapore Free Trade Agreement, attached 
as Annex - 2 to the Memorandum dated 12th January, 
2018; to authorize the Minister of Development Strategies 
and International Trade to sign the said agreement on 
behalf of the Government of Sri Lanka.” 

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! I wish to announce that this House 
cordially welcomes the Delegation of Belgium-Sri Lanka 
Parliamentary Friendship Group.  

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලංි  යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජි   ලංජ ග් ලං ාපද ලං්යම්භ ආ ලං

 ජජ ලංජජ ලංකියප ලංසිටියප  ලංජ්තත්රීදරු ලංඑජ ලංගිවිසුජ ලංගනජ ලංදනදගත් ලං රුණු ලං

ාහ ලං යෝජාජප ලංපසුගිය ලංජපා ලං ද  ලංතුළ ලංඉදිරිපත් ලං යකප ලංතිණුණු ලංබද. ලං

ඒ ලංසියලුජ ලංජ්තත්රීදරු්තට ලංජ ග් ලංාථතුතිය ලංපුද ලං ය ලංසිටිජදප. ලං -[බපවප ලං

කිරීජක්]- ලං ජ ග් ලං  ාපද ලං  ය්තජ ලං  පොේඩා,ක් ලං ඉඩා, ලං  ද්තජ ලං   ෝ. ලං

ජමුත්  ලං විපක්ෂ ආ ලං ාජහය ලං ජ්තත්රීදරු ලං ාහ ලං ාජහය ලං ාාවිවපජ  ලං

වි  ේෂ ය්තජ ලං යජා ආ ලංවදදය ලංි කවපරි්ත ග් ලංාාගජය ලං - ලංGMOA 

එ  ලං - ලං  ජයට ලං  චෝදජප ලං එල්ක ලං  ළප. ලං  ලං ඔවු්ත ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං වි  ේෂඥය්ත ලං යනයි ලං සිාමි්ත ලං කිසිදු ලං පදජජකි්ත ලං

 ාොයද ලං චෝදජප ලංඑල්ක ලං යජදප. ලං 

 
 ජජ ලං  රුණු ලං ාායාපදකි්ත ලං  ාොය ලං බද ලං ජප ග් ලං ර ප ය ලං

්යම්භ ආ ලං  ජජ ලං පදාප ලං සිටි්ත ්ත ලං දගකීජකි්ත ලං යුතුදයි. ලං ජට ලං

 ප ජ්ත ්ත ලං GMOA එ  ලං දෘත්රණය ලං ාමිතියක් ලං බදයි. ලං

 පො හොට්ටුදට ලංාම්බ්තව ලංදෘත්රණය ලංාමිතියක් ලංබද ලංදන්ත ලංඔප්පු ලං දකප ලං

ති බජදප. 

ගරු ලංි  යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජි   ලං අපට ලංි දහා ලංකනබී ලං  ම් ලං

දජ ලංවිට ලංදාය ලං91 ටත් ලංදනඩියි. ලංජමුත් ලංඅපට ලංඅදා දජ ලංකිය්තජට ලං

පුළුද්තද ලං අපට ලං ්ර්ථි  ලං ි දහා ලං කනබී ලං ති බජදප ලං කියකප. ලං ි දහා ලං

කනබී ලංදාය ලං91 ට ලංපසු ලංමිි යජ ලංගණජක්- 

 
ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු ලං ඇජතිතුජි   ලං ඉාප ලං පනහනදිි  ලං  කා ලං ඉදිරිපත් ලං  යජ ලං

 රුණ ට ලං උත්ාය ලං  ජො ජ ලං ාභපද ලං  ජොජෙ ලං යදජ ලං විධි ආ ලං

ර ප යක් ලං කිරීජ ලං ාපවපයණ ලං ජනහන. ලං ගරු ලං ඇජතිතුජි   ලං අ ප් ලං  ම් ලං

දයා ලංගනජත් ලංාක ප ලංඅපි ලංඉදසී ජ්ත ලං ටයුතු ලං ළ ලංයුතුයි. ලංඑජ ලංි ාප ලං

ඔබතුජප ලංඉදසී ජ්ත ලංජ ග් ලං ම් ලංර ථජයට ලංවිායක් ලංඋත්ාය ලං ද්තජ. ලං

[බපවප ලංකිරීජක්] ලංජ ග් ලංර ථජයට ලංවිායක් ලංඋත්ාය ලං ද්තජ. 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අදාපජ ආ ලංඋත්ාය ලං ද්තජම්. 

   
ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ජනහන  ලංජනහන. ලං ර්ජප්තා ලංහප ලංදපණිජා ලං ටයුතු ලංඅජපායපා යට ලං- 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I will explain it at the end of my speech. අපට ලංි දහා ලං
කනිලකප ලං ම් ලංදජ ලංවිට ලංදාය ලං 91 ට ලංදනඩියි. ලංජමුත් ලංඅපට ලංඅදා දජ ලං

කිය්තජ ලං පුළුද්තද  ලං අපට ලං ්ර්ථි  ලං ි දහා ලං කනිලකප ලං ති බජදප ලං

කියකප. ලංි දහා ලංකනබී ලංදාය ලං91 ට ලංපසුදත් ලංමිි යජ ලංගණජක් ලංය ට් ලං

ජාජාපද ලං දිජ ට ලං   ල් ලං  ද ක්  ලං තුජක් ලං ්හපය ලං කබප ලං ගනම ජට ලං

 ජොහනකිද ලංසිටිජදප. 
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ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
 
ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලංි  යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජි   ලංාථාපදය ලංි  යෝග ලංයට ත් ලං

කිසිජ ලං ජ්තත්රීදයයකුට ලං   ොළය  ලං ි යප ගජ ලං පනමිණි ලං  දයක් ලං

කියද්තජට ලං බනහන  ලං  ාපදක් ලං විායයි ලං  ම් ලං ාභප   ලං  ජ ලං  ය්තජට ලං

පුළුද්ත. ලං ි යකප ලං ති බජ ලං  ාපදක් ලං කියදජ ලං එ  ලං  ම් ලං ාභප   ලං  ජ ලං

 ය්තජට ලංබනහන. ලං 

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order.  
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ජජ ලංයි ලං ි    . ලං [බපවප ලං කිරීජක්] ලං ාදත් ලං ාජහරු ලං ාජ්ත ග් ලං

දරුද්තට ලං  හොඳ ලං අවයපපජයක් ලං කබප ලං  ජජට ලං  ජොහනකිද ලං සිටිජදප. ලං

ාදත් ලං ාජහය ලං ජාජාපද ලං  හොඳ ලං රැකියප ලං  ාොයමි්ත ලං සිටිජදප. ලං  ම් ලං

සියල්කටජ ලං හේතුද ලංඅප ලංයටක් ලංවිධියට ලං්ර්ථි  ලංි දහා ලංකබප ලංගනම ජට ලං

අාජත් ලංවීජයි. ලංඑ ාේ ලං්ර්ථි  ලංි දහා ලංකබප ලංගනම ජට ලං ජොහනකි ලංවීජට ලං

රවපජ ලං  හේතුද ලං ය ට් ලං රගතිය ලං  දනුදට ලං ාජ ලං දපසිය ලං පිළිබඳ ලං ානකරග ලං

 ී පපකජයයි. ලංයජායක් ලංජාජාපද ග් ලංජීදජ ලංාත්ත්දය ලංඋාාථ ලංකිරීජට ලං

යම් ලං රගතියලී ලං පියදයක් ලං ගත් ලං විට ලං  ලං එජ ලං දනඩා,ාටහ්ත ලං හප ලං රතිපත්ති ලං

ක්රියපත්ජ  ලං වීජ ලං ජදත්ද්තජට ලං විපක්ෂය ලං උපරිජ ය්තජ ලං උත්ාපහ ලං

දයජදප. ලං 

ඒ ලංාජෙජ ලංඅප ලං ම් ලංදජ ලං ාක් ලංඅනුගජජය ලං යජ ලංකද ලං ද ළඳ ලං

රතිපත්ති ලං දජාථ ලං ළ ලංයුතුද ලංති බජදප. ලං  ීයය ලං ද ළඳ ලං පොළට ලං

පජණක් ලං අදවපජය ලං  යොමු ලං  යමි්ත ලං අනුගජජය ලං  යජ ලං කද ලං

්යක්ෂණදප ජ ලං  ී පපකජ ලං රතිපත්ති ලං අපට ලං අද ය ලං  යජ ලං රතිලක ලං

 ගජ ලං  ජජට ලං අාජත් ලං වී ලං ති බජදප. ලං එ හත් ලං  කපප ආ ලං අ ජකුත් ලං

යටදක ලං අත් ලං දනකීම් ලං මීය ට ලං ාම්ර්ර්ණ ය්තජ ලං  දජාථ. ලං සිාගප්ර්රුද  ලං

ජන ල්සියපද  ලං ාපයික්තාය ලං ාහ ලං ාපයිදපජය ලං දනි  ලං යටදල් ලං යපශියක් ලං

විදෘා ලං ද ළඳ ලං පොළ ලංරතිපත්තිය ලංඅනුගජජය ලංකිරීජ ලංහයහප ලං්ර්ථි  ලං

දර්වජයක් ලං අත්පත් ලං  ය ලං ගනම ජට ලං  ජ්තජ ලං දයපපපයදකට ලං දඩා,පත් ලං

හිා ය ලංපරිායයක් ලංාථාපපිා ලංකිරීජට ලංාජත්ද ලංසිටිජදප. ලං ජජ ලංයටදල් ලං

 ද ළඳපජ ලං ාහ ලං් යෝජාජ ලං දනඩි ලං ය ලං ගනම ජ ලං ඔවු්ත ග් ලංාාදර්වජ ලං

රමුඛ්ාපද ලං කා ලංාක ප ලං ටයුතු ලං ළත්  ලංඅප ලංයටක් ලංද  ය්ත ලංඑ ාේ ලං

සිදු ලං  ළේ ලංජනහන. ලංඅප ලංඅනුගජජය ලං ළ ලංරතිපත්ති ලං දජාථ ලං ය ලංඅපට ලං

ජෙ ලංහනරුණු ලංාාදර්වජ ලංඅදාථාප ලංකබප ලංග්තජට ලංදන්ත ලංඅපට ලංඅදාථාපද ලං

කනබී ලං ති බජදප. ලං ගරු ලං ි  යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජි   ලං 0189 ජ ලං

ඉතිහපා ආ ලං ඉහළජ ලං අපජයජ ලං ්දපයජ ලං දර්ාප ලං  ය්තජට ලං ශ්රී ලං

කා පදට ලංහනකි ලංවුණප. ලංඑය ලංඇ ජරි පනු ලං ඩා,ොකර් ලංිලි යජ ලං85.85යි. ලං

ජට ලංවි ථදපායි  ලං ම් ලංදා ර් ලං ජ ලංඅපට ලංඇ ජරි පනු ලං ඩා,ොකර් ලංිලි යජ ලං89

- 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලං ි  යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජි   ලං දන්ත ලං ාභප    ලං හිටපු ලං

 ර්ජප්තා ලං හප ලං දපණිජා ලං  ටයුතු ලං යපජාය ලං අජපාය ලං චම්පි  ලං  රේජදපා ලං

ජනතිතුජප ලං සිටිජදප. අපි ලං එතුජප ග්ත ලං අහජදප  ලං  ජතුජප ලං

ඔබතුජ්තකප ග් ලං අජපායපා යත් ලං ාජෙ ලං  ම්දප ලං ගනජ ලං ගනඹුරි්ත ලං

ාප ච්ඡප ලං යකප  ලංඒ ලංඅනුදද ලං ම්  ලංා ාථ ලං  ළේ ලංකියකප. 

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

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

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திொநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திொநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු ලං ි  යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජි   ලං ජජ ලං  ම් ලං  නිලජට් ලං

ජඩුඩා,ක ආ ලංහිටපු ලංාපජපස් යකු ලංහනටියට ලංකිය්තජට ලං නජනතියි  ලංගරු ලං

ඇජතිතුජප ලංම තිපති ග් ලංඋප දාථ ලංඅනුද  ලංම තිපති ග් ලංි ර් ී  ලංාජෙ ලං

ාා  ෝවජය ලං යකප ලංජනදා ලං නිලජට් ලංජඩුඩා,කයට ලං ම්  ලං ගජප   ලං

ජනහන ලංකියකප. ලං ලං[බපවප ලංකිරීම්] 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ  ලං ාම්ර්ර්ණ ලං අාායයක්. ලං ඔබතුජප ලං ජ්තත්රී ලං රයය ය්ත ලං ඉල්කප ලං
අාථ ලං ද්තජට ලංඕජෑ  ලං ජදනි  ලං බොරු ලංකියජදප ලංජම්. ලං ලංජ ග් ලංළෙ ලංඑජ ලං
 ල්ඛ්ජ ලං ති බජදප. ලං  ජච්චය ලං  බොරු ලං කියජ ලං ජ්තත්රීදරු්ත ලං  ම් ලං
ාභප   ලංඉ්තජදප ලං ්ත. ලං [බපවප ලංකිරීජක්] ලංඑතුජප ලංඑජ ලං බොරුද ලංඔප්පු ලං
 ය ලං  ප්තද්තජ ලං ඕජෑ. ලං [බපවප ලං කිරීම්] ලං ජ ග් ලං ළෙ ලං  නිලජට් ලං
අනුජනතිය ලංති බජදප. ලං එතුජපට ලං ඒ ලං  දකප   ලංි ්තද ලං ගිහි්ත ලංහිටියපද ලං
ද්ත ්ත ලංජනහන  ලංඑ හජ ලංජනත්ජම් ලං දජ ලං  ො හේ ලං හෝ ලංඉ්තජ ලංඇති. ලං
එතුජප ලං එදප ලං   ො හේ ලං හිටියපද ලං ජජ ලං ද්ත ්ත ලං ජනහන. ලං  ලං එජ ලං Cabinet 
approval එ  ලංජජ ලංඉාථ ාල්කප ලංකි ය දප. ලං 

 නිලජට් ලං අනුජනතිය ලං ාහිා ලං එජ ලං  ල්ඛ්ජය ලං ජජ ලං ාභපගා ලං
 ය්තජම්  ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි . ලං  රුණප ය ලං ඔබතුජප ලං එය ලං කියදප ලං
බක්තජ. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] ලං ම් ලංදා ර් ජ ලංඅපට ලං  ලංඇ ජරි පනු ලං ඩා,ොකර් ලං
ිලි යජ ලං89.0  ලංඅපජයජ ලං්දපයජක් ලංකබපගා ලංහනකි ලං දයි ලංකියප ලංජජ ලං
වි ථදපා ලං  යජදප. ලං 0189 ලං දා ර් ජ ලං ඍජු ලං ් යෝජාජ ලං වි පක ලං
රජපණයක් ලංකබපගනම ජට ලංඅපට ලංහනකි ලංවුණප. ලං0189 ජ ලංඅ ප් ලංදළ ලංවි ී  ලං
් යෝජාජ ලං රජපණය ලං ඇ ජරි පනු ලං  ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං 8. ක් ලං වුණප. ලං
 ම් ලංදා ර් ජ ලං ඩා,ොකර් ලංිලි යජ ලං0.5  ලංඍජු ලං් යෝජාජ ලංකන බජ ලංබද ලං
ජට ලං වි ථදපායි. ලං ලං එ ාේ ලං ජමුත්  ලං අි කුත් ලං ්සියපනු ලං යටදල් ලං ාජෙ ලං
ාාා්තදජය ලංකිරී ම් ජ ලංශ්රී ලංකා ප   ලංඅපජයජ ලං්දපයජ ලංඉාපජ ලංඅක්යි. ලං
අපි ලංඒ  ලංපිළිග්තජ ලංඕජෑ. 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

සිාගප්ර්රු   ලංදපර්ක  ලංඅපජයජ ලං්දපයජ ලංඇ ජරි පනු ලං ඩා,ොකර් ලං
ිලි යජ ලං   1යි. ලං ාපයිදපජ ආ ලං  ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං 3 1යි. ලං
ාපයික්තා ආ ලං  ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං 05 යි. ලං වියට්ජපජ ආ ලං  ඩා,ොකර් ලං
ිලි යජ ලං051යි. ලංජන ල්සියප   ලං ඩා,ොකර් ලංිලි යජ ලං031යි. ලංශ්රී ලංකා පදට ලං
පසු ලං ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳපජ ලං හප ලං ාම්බ්තව ලං ූ  ලං බාග්කප ී  ආ ලං
දපර්ක  ලං අපජයජ ලං ්දපයජත් ලං දන්ත ලං ඇ ජරි පනු ලං  ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං
 8යි. ලං එජ ලං යටදකට ලං කන බජ ලං ඍජු ලං වි ී  ලං ් යෝජාජත් ලං ඉහළ ලං
ජට්ටජ  ලංපදතිජදප. ලංසිාගප්ර්රුදට ලංකනණුණු ලංඍජු ලංවි ී  ලං් යෝජාජ ලං
රජපණය ලං  ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං 99ක් ලං  දජදප. ලං වියට්ජපජයට ලං කනණුණු ලං
ාෘජු ලං වි ී  ලං ් යෝජාජ ලං රජපණය ලං  ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං 80යි; ලං
ාපයික්තායට ලං ඩා,ොකර් ලංිලි යජ ලං යි; ලංාපයිදපජයට ලං ඩා,ොකර් ලංිලි යජ ලං
5යි. ලං එයි්ත ලං අපි ලං හඳුජපගා ලං යුතු ලං  පයණය ලං ාජයි  ලං එජ ලං යටදල් ලං
සියල්කජ ලං ි දහාථ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම්දකට ලං එළඹ ලං ඇති ලං බද ලං ාහ ලං
 ද ළඳපජ ලංි හිල් ලං ය ලංඇති ලංබද. ලංඒ ලංහයහප ලංඍජු ලංවි ී  ලං් යෝජාජ ලං
් ර්ෂණය ලං ය ලංගනම ජට ලංඑජ ලංයටදකට ලංහනකි ලංවී ලංති බජදප. ලංඑජඟි්ත ලං
එජ ලං යටදල් ලං  ටි ලං පකයක් ලංතුළ ලංඉහළ ලං්ර්ථි  ලංදර්වජ ලං  ගයක් ලං
අත් ලංපත් ලං ය ගජ ලංති බජදප ලංදප ග්ජ  ලංාජ ලංය ට් ලංජාජාපදට ලං හොඳ ලං
රැකියප ලංකබප ජජටත්  ලංජාජාපද ග් ලංජීදජ ලංාත්ත්දය ලංඉහළ ලංජනාවීජටත් ලං
ක්රියප ලං  ය ලං ති බජදප. ලං  ජයි්ත ලං ඉාප ලං පනහනදිි ද ලං අපට ලං  ප්තනුම් ලං
 ය්ත ්ත  ලංඅ ප් ලංායග පරී්ත ලංාජෙ ලංාාඳප ලංබකී ජ ලංඅලුත් ලංරජ  ද ලං
ගනජ ලං සිරණජ ලං අති්ත ලං අපි ලං   ොායම් ලං පසු ලං පසි්ත ලං සිටිජදපද ලං ය්තජයි. ලං

Across the world, we look at countries that have 
successfully reached from lower income to upper income 
levels. Can you name one country that did it without 
opening up to international trade and investment? You 
will not be able to name even one.  

ගරු ලං ි  යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජි   ලං යටක් ලං ද  ය්ත ලං අපට ලං
ඉාප ලං දිගු ලං ගජජක් ලං ය්තජ ලං ති බජදප. ලං මිි යජ ලං 08  ලං පජණ ලං
ජාජගහජයක් ලං සිටිජ ලං අ ප් ලං යට ලං  ීයය ලං  ද ළඳ ලං  පොළට ලං පජණක් ලං
අදවපජය ලං යොමු ලං  ළොත්  ලංයටක් ලංද  ය්ත ලං දදපදත් ලංඅපට ලංඅද ය ලං
 යජ ලංයඝ්ර ලං්ර්ථි  ලංදර්වජ ලං  ගය ලංළෙප ලං යග්තජ ලංහනකි ලංද්ත ්ත ලං
ජනහන. ලං යටක් ලං ද  ය්ත ලං අපට ලං ඇති ලං විාඳුජ ලං ද්ත ්ත  ලං  ගෝලීය ලං
 ද ළඳ ලං පොළ ලංාජෙ ලංාම්බ්තව ලංවීජයි. ලං ජජ ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම්දකට ලං
එළනඹී ම් ලංූලි   ලංපයජපර්ාය ලංද්ත ්ත ලංඑයයි. ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම් ලංහයහප ලං
ජද ලං  ද ළඳ ලං  පොළදකට ලං පිවිසීජට  ලං ් යෝජාජ ලං කබපගනම ජට ලං
 ජ්තජ ලං ජද ලං ාපක්ෂණය ලං කබපගනම ජට ලං අපට ලං හනකි ලං  දජදප. ලං ඒ ලං
තුළි්ත ලං  ගෝලීය ලං  ද ළඳ ලං  පො ළේ ජ ලං  කෝ  ආ ලං අි කුත් ලං යටදල් ලං
ාජෙ ලං ායග ලං  ය්තජත්  ලං ඒ ලං හයහප ලං ාාදර්වජය ලං ළෙප ලං  යග්තජත් ලං
අපට ලංපුළුද්ත. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I chaired the 
Cabinet Subcommittee on Cost of Living when we talked 
about the cost of living.  We always tend to think only 
about how to bring the prices down. But remember this is 
only one side of it.  The other side is how to increase the 
people’s incomes so that they can afford a better quality 
of life.  The only way to do that in this competitive global 
economy is to integrate more - 

 

ගරු (වවදය  ණමේය් පතිණණ මහතා 
(மாண்புமிகு (லவத்திய கைாநிதி) ரகமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Romesh Pathirana, what is your point of 

Order?  

ගරු (වවදය  ණමේය් පතිණණ මහතා 
(மாண்புமிகு (லவத்திய கைாநிதி) ரகமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Sir, I want to get a small clarification regarding the 
statement made by the Hon. Minister just now.  Hon. 
Minister, almost the entirety of our exports to Singapore 
is duty free. So what is the benefit we get from this new 
Agreement? 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Yes, I will come to that point. 

Sir, naturally, we are mindful of the impacts of the 
industries present today. But that cannot be our only 
consideration. Our Government is committed to assisting 
and improving the local industries. However, assistance 
does not mean protectionism. Protectionism means 
inefficiency and higher cost to consumers, to Sri Lankan 
households. We will assist the local industries to increase 
efficiency and productivity and help them to be more 
competitive so that they can compete in the world market. 
Already we have launched loan schemes and exporter-
upgrading grant schemes to help SMEs.   We have to 
look at those industries that are not even there today and 
yet to emerge with the help of the Free Trade 
Agreements. For those who are likely to be affected by 
FTAs, we are providing them with a comprehensive trade 
adjustment package which will cover new machinery and 
technology and skills retraining.  

Anyone who says, "We should be careful before 
opening it up, because we might not be able to compete," 
is doing Sri Lanka a huge injustice.  Why should you be 
scared of competing with the world? Look at some of the 
exporters we have today; our rubber tyres are used in the 
world’s top aircraft, our surgical gloves are used by the 
world’s best surgeons, our electronic sensors are used in 
the world’s top car brands, our apparels are worn by the 
world’s top athletes  and major brands are produced in Sri 
Lanka and our IT software is used by the world’s leading 
stock exchanges. We can compete and our industries are 
already showing how it has done.  

The Sri Lanka-Singapore FTA provides a binding 
commitment and framework for bilateral trade and 
investment, which we did not have earlier. This will 
encourage much-needed investment into our country. It is 
important that we understand that not every FTA is meant 
to balance trade between two countries or bridge the 
bilateral trade deficit.  

Sri Lanka has trade surpluses with some countries and 
deficits with other countries. Sri Lanka would need to 
sign a range of FTAs aimed at different purposes: some 
FTAs aimed at boosting exports to gain new and 
preferential market access as well as give domestic 
producers access to lower cost inputs, while other FTAs 
are aimed at leveraging on the trade-investment nexus. 
Our Agreement with Singapore, Hon. Deputy Chairman 
of Committees, is mainly aimed at leveraging the trade-
investment nexus.  
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Now, let me turn to some of the frequent allegations 
made against the Sri Lanka-Singapore FTA and some of 
the myths that are being propagated both inside and 
outside  this House.  The first allegation made, as I said 
earlier, is that the signing of this FTA has not received 
Cabinet approval. Sir, for your information, the Cabinet 
of Ministers was first updated via an Interim Report in 
August, 2017 on the progress including the areas and 
extent of liberalization and the status of the consultative 
process carried out with the stakeholders.  

On 21st December, 2017, a Cabinet Paper was 
submitted by me containing the draft Agreement. Based 
on that, positive observations were made by His 
Excellency the President and 14 other Cabinet Ministers 
on the 9th of January, 2018 including the Hon. S.B. 
Dissanayake. Taking into account these observations, a 
revised Agreement was submitted to the Cabinet for 
approval. This was done on the 12th of January and at the 
Cabinet Meeting held on the 16th January, the Cabinet 
approved the Agreement submitted and granted approval 
for me to sign it during the visit of the Singapore Prime 
Minister on the 23rd of January. Furthermore, I would like 
to inform this House that the Agreement came into force 
on the 1st of May after the Anti-Dumping and 
Countervailing Duties Bill and the Safeguard Measures 
Bill were passed in Parliament.  

Recently, at a press conference, the Hon. S.B. 
Dissanayake has stated that he is against the FTA. 
However, he is one of the 14 Cabinet Ministers who have 
sent in writing that they have no objection to the signing 
and implementation of the Sri Lanka-Singapore FTA. His 
exact words in the letter signed by him are: "ඉහා ලං
 යෝජාජපද ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරීජ ලංාම්බ්තව ය්ත ලංජ ග් ලංවිරුීවාපදක් ලං
 ජොජනා." 

 
ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එ හජ ලංකිය්ත ්ත ලං වුද? 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

එාථ.බී. ලංදිාපජපය .  

Agreeing in Cabinet then but playing narrow political 
games now is the hypocrisy of the Hon. Members of the 
Opposition. 

Another argument is that, we did this without 
consultations. I can responsibly state to the Hon. 
Members of this House that we frequently kept 
stakeholders informed of the status of the negotiations 
and possible commitments that were to be undertaken. 
Over the 18 months, about 20 consultation sessions were 
held with a wide range of stakeholders including business 
chambers, trade associations and professional bodies.    

Another assertion is that we can never amend this 
Agreement; that is not true.  

Article 17.10 of the Agreement provides for 
amendments to be made to the Agreement. Furthermore, 
under Article 17.1, there is a high-level committee 
established to monitor, review and supervise the 
implementation of the Agreement as well as to 
recommend amendments.  

The first meeting of this Committee will be held 
within the first year and thereafter at regular intervals 
take up the issues related to the Agreement that either 
party would have. 

 

ගරු දිමන්ය් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
A point of Order is being raised by the Hon. Dinesh 

Gunawardena. 

 

ගරු දිමන්ය් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Minister, you just now stated that you have gone 
through with all the stakeholders. So, can you please 
table the list of the stakeholders who attended your 
meetings? Will you please table it today? 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I do not know whether I can do it today but I will 
submit it to Parliament soon. 

 

ගරු දිමන්ය් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

When? 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

At the next Session. 

 

ගරු දිමන්ය් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திகனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Will you be here at the next Session? 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I will definitely be here, but I do not know whether 
you will be here. Sir, Article 17.12 of the Agreement 
provides for termination of the Agreement by either party 
giving notice and it will be effective for one year from 
the date of notification.  

There has been much debate on the liberalization of 
services. Let me be very clear, as we have repeated time 
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and time again that we are not opening up to any country 
the independent movement of persons.  

Under the Sri Lanka-Singapore FTA, there can be 
service workers only if they are part of a company here. 
So, it is always linked to investment in Sri Lanka. Even 
then, we have restricted it to senior management. Such 
senior managers will initially be issued a visa for two 
years and we will get it only for a maximum of five years. 
So, the option is ours. To be eligible in the first place, that 
worker should have been employed in the relevant 
Singaporean company for at least one year and should 
have five years of  industry or professional experience. 
Above all, our country’s immigration laws will always 
apply and there is no exemption from that.  

So, look at all the conditions we have built in to this 
Agreement. So, for anyone to say that we have blindly 
opened it up, it is irresponsible and it is a propagation of 
lies. Another argument is that non-nationals of Singapore 
can take undue advantage of this FTA. This is again a 
baseless claim. This Agreement defines "a national" as a 
citizen of Singapore or a permanent resident of Singapore. 
Obtaining PR in Singapore is not that easy, as you know. 
It is a long and stringent process and more stringent 
requirements in recent years. It is only this cohort of 
Singapore nationals who are eligible under the FTA and 
all other nationalities are excluded from the FTA. There 
have always been ridiculous allegations that this 
Agreement allows paddy to be freely imported.  That is 
simply not the case.  

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Wimal Weerawansa. 

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලංි  යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජි   ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංයට ත් ලංබදු ලං

ාහජ ලංාහිාද ලංසිාගප්ර්රු   ලංසිට ලංජයෂථටි  ලංඅපද්රදය ලංපදප ලංකා පදට ලං

 ග ජ්තජ ලං පුළුද්ත. ලං ගරු ලං ඇජතිතුජි   ලං ඒ ලං එක් ජ ලං ඔය ලං ගිවිසුජ ලං

අනුද ලං අර්ජුජ ලං ජ හේ්තද්ර්තදත් ලං කා පදට ලං  ග ජ්තජ ලං පුළුද්තද ලං

කියකප ලංජජ ලංඅහජදප. 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔබතුජපට ලංගිහිල්කප ලං ග ජ්තජ ලං දයි. 

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

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

ගරු මකමහළිය ණඹු්ෂවැේල  මහතා 
(மாண்புமிகு சகசஹலிய ரம்புக்சவல்ை) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගරු මකමහළිය ණඹු්ෂවැේල  මහතා 
(மாண்புமிகு சகசஹலிய ரம்புக்சவல்ை) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, there seem to be a lot of disagreements, a lot of 
doubts and a lot of dubious issues with regard to this 
Agreement. It appears to be so as a result of not having a 
comprehensive discussion about it.  

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Hon. Member, we have had discussions with all the 
trade chambers and professional organizations.  

 

ගරු මකමහළිය ණඹු්ෂවැේල  මහතා 
(மாண்புமிகு சகசஹலிய ரம்புக்சவல்ை) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

No, it is the Members of Parliament that matters at the 
end of the day.  

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I have always invited for a dialogue, but they have not 
attended. I have been telling your leaders time and time 
again. You ask Hon. Dinesh Gunawardena, Hon. Bandula 
Gunawardane, and the Hon. Vasudeva Nanayakkara.  I 
have always been talking to them. I have invited them for 
every discussion. I am still willing to discuss with you. 

 

ගරු මකමහළිය ණඹු්ෂවැේල  මහතා 
(மாண்புமிகு சகசஹலிய ரம்புக்சவல்ை) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Now, we have so many criticisms over this. There are 
arguments both plus and minus. So, why do we not have 
a comprehensive discussion on this? 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

We still can do that. We are open for a discussion. If 
you can pinpoint and say, “This is wrong”, we will still 
try to get it amended.  

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have two more minutes.  

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Sir, I need some more time. I think I will get some 
time from our side.   
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ගරු (ණචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 
 
නැඟී ිංටිම ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

 පොේඩා,ක් ඉ්තජ, ගරු ජ්තත් රීතුජප.  ම්  පයණය අදා්ත 
 යකප  ාප  යමු. Under the Rules of Origin Chapter, 
agricultural produce like paddy, wheat or meat must be 
wholly obtained from Singapore.  In the case of meat, 
animals must be born and raised in Singapore and in the 
case of paddy, spices, fruits and vegetables, it must be 
wholly grown and harvested in Singapore to be eligible 
for tariff concession. Remember, Singapore does not have 
a single paddy field. Furthermore, it is mentioned that 
Pakistan rice and Thailand rice can be imported through 
Singapore. This is not allowed under the Rules of Origin 
criteria. In any case, rice is kept in the negative list of this 
Agreement. On the process of manufactured products too, 
these products should have 35 per cent value addition or 
sufficient working or processing undergone in Singapore. 
Therefore, simple diversion of products to Singapore is 
not possible. So, any concerns around agriculture are 
totally unfounded.  

Another frequently cited issue is about manpower 
agencies. Even under the prevailing laws and regulations 
of our land, a Singaporean recruitment services company 
could set up a company in Sri Lanka. Sri Lanka’s 
commitment in this sector does not include Mode 4 in any 
capacity. It is completely unbound. Unlike in other Mode 
4 commitments, there is no reference even for senior 
management personnel for such recruitment companies 
under this services subsector. A Singaporean recruitment 
company can set up an office in Sri Lanka as is already 
allowed in the current legal structure, but it cannot recruit 
personnel from abroad since Mode 4 is unbound and no 
commitment taken to open. Any such recruitment 
company that wishes to hire work from overseas has to go 
through the regular process of immigration, approval of 
line ministries, current laws and regulations that prevail 
and the FTA creates no new liberalization in this regard.  

It has also been alleged very irresponsibly that the 
FTA will pave the way for waste products to be dumped 
in Sri Lanka. ගරු ලං ජ්තත්රීතුජප,  ම්  ලං ඔබතුජප ග් ලං ප් ය ථජයට ලං

උත්ායය. Again, this is totally false. Then many items 
called “waste products” are already under duty free list 
and have been included in the India-Sri Lanka and 
Pakistan-Sri Lanka Agreements and there is no evidence 
to suggest that these products are coming into the country 
in any harmful manner. Even under the Singapore FTA, 
these products just cannot come into the country and have 
to go through the regular import licencing requirements, 
standards and regulations applicable to protect plant, 
human and animal life.  ම්දපට ලං ි  ම් ලං එ්තජ ලං බනහන. ලං අ ප් ලං
 යගුකපසි ලංති බජදප. ලංඒ ලං යගුකපසි ලංඅනුදයි ලංඒදප ලංසිදු ලංද්තජ ලංඕජෑ. 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Wimal Weerawansa. 

 
 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලං අජපායතුජප, දන්ත ලං ාමු්තජප්ත ාේ ලං කියජ ලං විධියට, 

ජයෂථටි  ලං අපද්රදය ලං කා පදට ලං  ගජ ලං ඒජක් ලං සිදු ලං ද්ත ්ත ලංජනහන, 
 යගුකපසිදි ්ත ලංඑය ලංපපකජය ලංදජදප. ලංජමුත් ලංඅපි ලංද්තජදප ලංඅ ප් ලං
ය ට් ලං  යගුකපසි ලං රප යෝගි ද ලං ජන ජ්ත ්ත, දිග ලං හන ය්ත ්ත ලං
  ො හොජද ලං කියප. ලං ගරු ලං අජපායතුජි , ජජ ලං ඔබතුජපට ලං ඒ ලං
 පයණය ලං ගනජ ලං කිය්තජම්. ලං  ජ්තජ ලං  ම් HS Codeදකට ලං
අදවපජය ලං  යොමු ලං ය්තජ.  ම් ලං ගිවිසු ම් ලංාඳහ්තද ලංති බජදප, 
30069200, ඖෂව ලං ාජපගම්දක ලං බනහනය ලං  යජ ලං කද ලං අපද්රදය; 
300825200, ජපගරි  ලං අපද්රදය; 38252000, ජකපහ ලං අපද්රදය; 

38253000,  යෝහල් ලං යාපයි   ලං අපද්රදය; 81129900, බනය ලං
 කෝහ; 28444000, විකියණ ලං අපද්රදය. ලං බදු ලං ාහජ ලං ාහිාද ලං
කා පදට ලං  ග ජ්තජ ලං පුළුද්ත ලං  ීදල් ලං ඉහා ලං පරිදි ලං HS 

Codeදි ්ත ලංකනයිාථතුදක ලංාඳහ්ත ලං ය ලංති බජදප. ලං 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Sir, that is not a point of Order. I can explain that. ගරු ලං
ජ්තත්රීතුජප, එ ාේ ලං තිණුණපට ලං එ හජ ලං  ග ජ්තජ ලං බනහන. ලං අ ප් ලං
ම ති ලංරීති ලංති බජදප, අ ප් ලං යගුකපසි ලංති බජදප. ලං [බපවප ලංකිරීම්] ලං
ජප ලං ඒ  ලං ාජයි ලං explain   ළේ. ලං ජජ ලං ඒ ලං ගනජ ලං ඔබතුජපට ලං
කිය්තජම්. ලං 

 

ගරු මන්ත්රීවණමය්ෂ 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගරු ලංජ්තත්රීතුජප, ඉාථාය ලං දකප ලංඅහ ගජ ලංඉ්තජ. ලං 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔ , ඉාථාය ලං  දකප ලං අහග්තජ. ලංEven under the Singapore 
FTA, these products just cannot come into the country 
and have to go through the regular import licencing 
requirements, standards and regulations applicable to 
protect plant, human and animal life. 

Furthermore, Sri Lanka’s rights under Article XX of 
GATT/1994 of WTO to take measures to protect human, 
animal or plant life is ensured by the inclusion of Article 
17.7 on General Exceptions under Chapter 17 of this 
Agreement. Therefore, Sri Lanka is free to introduce 
environmental measures to protect human, animal or 
plant life. Furthermore, our rights under International 
Environmental Conventions and that Sri Lanka is a 
signatory to Basel Convention are not affected and 
environmental laws and regulations of the country will 
continue to be applied. 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

Hon. Deputy Chairman, more broadly let me reiterate 
that this FTA with Singapore has very cleverly been 
negotiated by us. Unlike in other FTAs signed by 
Singapore with other countries where the level of 
liberalization is more than 90 per cent on tariff lines, in 
the FTA with Sri Lanka, we limited it to 80 per cent. So, 
20 per cent of tariff lines or 1887 items were kept 
protected because of a concern on domestic industries and 
revenue. Items like footwear, confectionary and many 
other sensitive items have been kept out of the 
Agreement. The liberalization programme under this FTA 
has been carefully designed to have the least impact on 
domestic industry and revenue collection. We have 
included all revenue sensitive items in the negative list of 
items which will not be subject to removal of tariff. 
Therefore, 97.8 per cent revenue from custom duty is 
protected. Our tariff liberalization will also take place 
over a period of 12 to 15 years.  

In fact, the revenue owned through tariff on goods 
imported from Singapore last year was Rs. 35 billion. The 
revenue loss over the next 15 years due to the FTA is only 
Rs. 733 million. When annualized, it is just Rs. 51 million 
a year.  This is just 0.14 per cent per year. So, anyone 
who claims as Singapore FTA causes revenue loss to the 
Government cannot do basic arithmetic. 

ගරු ලං ි  යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජි , අදාපජ ලං ද  ය්ත ලං ජජ ලං

 ම් ලං ගරු ලං ාභප   ලං ජ්තත්රීදරු්ත ග්ත ලං ඉල්කප ලං සිටිජදප, ශ්රී ලං කා ප-

සිාගප්ර්රු ලං දළඳ ලංගිවිසුජ ලංපිළිබඳද ලංකිසිජ ලංපදජජකි්ත ලං ාොය ලංඅාාය ලං

ර ප  ලං  ය ලං ජාජාපද ලං  ජොජෙ ලං යනවී ජ්ත ලං දනළකී ලං සිටිජ ලං  කා. ලං

 රුණප ය ලං එජ ලං ගිවිසුජ ලං  ී පපකජ ලං දපසි ලං කබප ලං ගනම ජට ලං ාහ ලං

ඔබතුජ්තකප ග් ලං  ී පපකජ ලං පනදනත්ජ ලං පදත්දප ලං ගනම ජට ලං භපවිා ලං

 ය්තජ ලං එපප. ලං  ජහි ජ ලං අප ලං අදවපජය ලං  යොමු ලං  ළ ලං යුත් ත් ලං අ ප් ලං

ාරුණ ලං පයපු ර් ලං අජපගාය ලං ගනජයි; ඊළෙ ලං පයම්පයපද ලං  දනු ද්ත ලං

අපට ලංිලහි ලං ළ ලංහනකි ලංරැකියප ලංගනජයි; ජද ලංදයදාපය ය්ත ලංිලහි ලංකිරීජ ලං

ගනජයි. ලං අප ලං සිාප ලං බනි ය ලං යුතුයි, අ ප් ලං ාරුණ ලං පයපුය ලං අජපගා ආ ලං

ජීදත් ලං ද්ත ්ත, රැකියප ලං  ය්ත ්ත ලං කුජජ ලං ් පය ආ ලං යට ද ලං කියප. ලං

අප ලං රණයණය ලං  ළ ලං යුතුයි, අ ප් ලං ාරුණ ලං පයපුය ලං දප ග්ජ ලං ඊළෙ ලං

පයම්පයපද ලංජීදත් ලංවිය ලංයුත් ත් ලං ීයය ලං දළඳ ලං පොළ ලංගනජ ලංපජණක් ලං

අදවපජය ලං  යොමු ලං  යජ ලං ුද කප ලං ූ  ලං යට ද, එ හජ ලං ජනත්ජම් ලං

 ගෝලීය ලං  දළඳ ලං  පොළ ලං හප ලං ාම්බ්තව ලං ූ  ලං  ාේදපද්ත ලං ාඳහප ලං ඉහළ ලං

දනටුපක් ලං කබජ ලං යට ද ලං කියප. ලං Given the onset of deep, far-
reaching technological progress, the nature of cross-border 
trade and economic relationships is changing at dizzying 
speed. Physical goods are becoming more virtual; services 
are becoming more tradable; E-commerce is empowering 
SMEs to go international. This emerging landscape demands 
that we adopt a new approach for regional integration or risk 
falling further behind in this moment of rapid global change.   

 ජජ ලං ගිවිසුජට ලං එළඹීජ ලං ි ාප ලං දනජටජත් ලං වි ී  ලං ් යෝජාජ ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං  යෝජාජප ලං යපශියක් ලං අපට ලං කනබී ලං ති බජදප. ලං පසුගිය ලං

ජපා ලං  ද හජපය ලංඇතුළා ජ ලං පජණක් ලං ඩා,ොකර් ලංිලි යජ ලං 86 ට ලංදඩා,ප ලං

දනඩි ලං ඍජු ලං ් යෝජාජ ලං ාඳහප ලං දජ ලං  යෝජාජප ලං සිාගප්ර්රු   ලං

ාජපගම්දි ්ත ලංකනබී ලංති බජදප. ලංඉ්ත ලංරවපජජ ලං යෝජාජපද ලංද්ත ්ත, 

අපජයජය ලං අයමුණු ලං  යගත් ලං  ාල් ලං පිරිපහදුදක් ලං ාථාපපජය ලං කිරීජ ලං

ාඳහප ලං කනණුණු ලං  ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං 8 . ක් ලං දටිජප ලං ් යෝජාජයක් ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලංදජ ලං යෝජාජපදයි. ලංඊට ලංඅජායද ලංති බජදප,  ඩා,ොකර් ලං

ිලි යජයක් ලංදටිජප ලං් යෝජාජයක් ලංදජ ලංඅපජයජය ලංපිණිා ලංදප ්ත ලං

ි පදදජ ලං  ර්ජප්තා පකපදක් ලං ාඳහප ලං දජ ලං  යෝජාජපද. ලං එය ලං

පිහිටුවීජට ලං අ ප්ක්ෂප ලං  ය්ත ්ත, ්රිකුණපජකය ලං දිාථ්රික්  ආයි. ලං

 ඩා,ොකර් ලං මිි යජ ලං 51  ලං ් යෝජාජයක් ලං දජ ලං තිරිඟු ලං පිටි ලං

 ර්ජප්තා පකපදක් ලං ාහ ලං  ඩා,ොකර් ලං මිි යජ ලං 011ක් ලං දටිජප ලං සීි  ලං

පිරිපහදුදක් ලං ාඳහප ලං දජ ලං ් යෝජාජයක් ලං ාඳහප ලං  යෝජාජප ලං ද ලං අපට ලං

කනබී ලංති බජදප. ලංඒ ලංසියල්ක ලංඑක් ලං ළ ලංවිට,  ඩා,ොකර් ලංිලි යජ ලං86 ට ලං

දඩා,ප ලංදටිජප ලංඍජු ලංවි ී  ලං් යෝජාජ ලංාම්බ්තව ය්ත ලංදජ ලං යෝජාජප ලං

අපට ලං දන්ත ලංකනබී ලං ති බජදප. ලං දහාථ ලං ගණජක් ලංකපාකි ය්තට ලංරැකියප ලං

කබප ලං ගනම ජට ලං  ජ්තජ ලං ය ට් ලං අපජයජ ලං ඉහළ ලං ජනාවීජට ලං ද ලං  ජජ ලං

් යෝජාජ ලං දයපපෘති ලං දපය  ලං දනු ලං ඇා. ලං  ජජ ලං දයපෘති ලං ්යම්භ ලං

කිරීජට ලං අද ය ලං ූලි   ලං අදායය ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ් යෝජාජ ලං ජඩුඩා,කය ලං

දනජටජත් ලං කබප ලං  ජ ලං ඇති ලං අාය, දයපපෘතියට ලං අද ය ලං  යජ ලං ඉඩා,ම් ලං

ි දහාථ ලං ූ  ලං පසු ලං පරිාය ලංම තිදකට ලං අනුරගක ලංදජ ලංබදට ලංදජ ලංඅදායය ලං

කනබී ජ්ත ලං පසු ලං  ජජ ලං දයපපෘති ලං ්යම්භ ලං කිරීජට ලං දයපපපරි ය්තට ලං

පුළුද්ත. ලං ලං ලං 

අදාපජ ලං ද  ය්ත ලං ජජ ලං විපක්ෂ ආ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීදරු්ත ග්ත ලං

ඉල්කප ලං සිටිජදප, ාජ්ත ග් ලං දපසියට ලං පටු ලං විධියට ලං හිාජ ලං එ  ලං

ජදත්දකප ලංයට ලංාාදර්වජය ලංකිරීජට ලංඅපත් ලංාජෙ ලංඑක්ද්තජ ලංකියකප. ලං

අපි ලං ාෑජ ලං විටජ ලං ාක ප ලං බනි ය ලං යුත් ත් ලං යටක් ලං ද  ය්ත ලං මුළු ලං

රජාපදටජ ලං  හොඳක් ලං සිදු ලං දජ ලං  ී ලං ගනජ ලං මිාක් ලං සුළු ලං පිරිා ට ලං දපසි ලං

අත්දජ ලං  ී ලං ගනජ ලං  ජො දයි. ලං අපට ලං දගකීජක් ලං ති බජදප, ි  ථචිා ලං

අදාථාප   ජ ලං ජොානලී,  ජොිලයද, අද ය ලං යජ ලංරණයණ ලං ගජ ලංය ට් ලං

ජාජාපද ග් ලංජීදජ ලංාත්ත්දය ලංඋාාථ ලංකිරීජ ලංාඳහප ලං ටයුතු ලං ය්තජ. ලං

 බො හොජ ලංාථතුතියි. 

 

ගරු (ණචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order?  
 

ගරු (ණචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු ලං අජපායතුජප ලං  ාපද ලං අදාපජ ආ ජ ලං පිළිතුයක් ලං  ද්තජම් ලං

කි දප. ලංගරු ලංඅජපායතුජි , ඔබතුජප ලංඅත්ා්ත ලං ළ ලං ම් ලංගිවිසු ම් ලං89. ලං

88කියජ ලං දග්තතිය ලං ඔබතුජප ලං පිළිග්තජදපද?  17. 11 දග්තති ආ ලං

ති බ්ත ්ත ලං ම් ලංය ට් ලංපදතිජ ලංම ති ලංරීති ලංයපමුද ලංතුළ- 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ ලං ගනජත් ලං ජජ ලං කිය්තජ ලං ඕජෑ. ලං අපි ලං  ම් ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං

ම තිපතිතුජප ග්ත ලං උප දාථ ලං කබප ලං ගත්ාප. ලං ම තිපතිතුජප ලං “There is 

no impediment to signing this Agreement” කියකප ලං අපට ලං

ි ඛිාද ලං ජකප ලංති බජදප. ලං 

 
ගරු (ණචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ජනහන, ඔබතුජප ලං- 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අපි ලං ඒ  ලං නිලජට් ලං එ ටත් ලං ඉදිරිපත් ලං  ළප. ලං  ලං ජජ ලං ම තිය ලං ගනජ ලං

උප දාථ ලංග්ත ්ත ලංම තිපතිතුජප ගනුයි. ලං 

75 76 
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ගරු (ණචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

හරි, ඔබතුජප ලංඒ ලංපිළිබඳද ලංම තිපතිතුජප ග්ත ලංඋප දාථ ලංග්තජදප. ලං ලං

ම තිපතිතුජප ලං ්ත ලංඋාපවියට ලංගිහිල්කප ලංකි    ලංජාජපධිපතිතුජපට ලංාද ලං

දනඩි ලං පකයක් ලංඉ්තජත් ලංපුළුද්ත ලංකියකප. ලං 

 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ  ලංජජ ලංද්ත ්ත ලංජනහන. ලංඒ ලංකියජ ලංඒදප ලංජජ ලංද්ත ්ත ලංජනහන. ලං 

 
 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

 බො හොජ ලංාථතුතියි. 

 
 

ගරු (ණචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු ලංි  යෝජාය ලං පය  ලංාභපපතිතුජි ,  ම්  ලං ම් ලංයටට ලංබකපපජ ලං

ගිවිසුජක්. ලං ජජ ලං එතුජප ග්ත ලං අහ්ත ්ත ලං  ම් යි. ලං ්ඩුක්රජ ලං

දයදාථාප   ලං 859 ලං දජ ලං දයදාථාප   ලං ාඳහ්ත ලං දජ ලං ් පයයට ලං ලං

 ජදනි  ලං අ්තාර් ලං ජාපති  ලං ගිවිසුජක් ලං  හෝ ලං  හෝ ලං ාම්මුතියක් ලං

 ජොපනමිණි ලංජ්තත්රී්තද ලංඇතුළු ලංතු ජ්ත ලං ද   ලංඡ්තදයකි්ත ලංාම්ජා ලං

විය ලංයුතුයි. ලංඒ  ලංඔබතුජප ලංපිළිග්ත ්ත ලංජනීද? 

 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි , ම තිය ලංගනජ ලංඅපි ලංම තිපතිතුජප ගනුයි ලංඋප දාථ ලං

ග්ත ්ත. ලං ජජ ලං අහ්ත ්ත ලං ජනහන,  Constitution එ ක් ලං  ම් ට ලං අදපළ ලං

Article එ  ලං  ලං ජො ක්ද ලංකියකප. ලංජජ ලංඅහ්ත ්ත ලංඅ ප් ලංConstitution 

එ  ලංතුළ ලංඅපට ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං ය්තජ ලංපුළුද්තද ලංකියජ ලංඑ යි. ලං

එතුජප ලං කියප ලං ති බජදප, “There is no impediment” කියකප. ලං ඊට ලං

දඩා,ප ලං ජොජදපද ලංජජ ලංඅහ්ත ්ත? 
 

 

ගරු (ණචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ම තිපතිතුජප ග් ලං උප දාථ ලං අනුද ලං එතුජප ලං ඒ  ලං  යජදප. ලං ජමුත් ලං

පපර්ි  ම්්තතුද ලං ාජයි ලං දයදාථාපදපය ය; ම තිය ලං හදජ ලං ානජ. ලං

එා  ොට ලං ම තිය ලං හදජ ලං ානජට ලං අදපළ ලං ූලි   ලං ම තිය ලං ්ඩුක්රජ ලං

දයදාථාපදයි. ලං්ඩුක්රජ ලංදයදාථාප   ලං859 ලංදයදාථාප   ලංති බජදප ලං

ජම්, අ්තාර් ලං ජාපති  ලං ගිවිසුජක් ලං අත්ා්ත ලං  යජ ලං   ොට ලං තු ජ්ත ලං

 ද   ලං ඡ්තදය ලං ජනතිද ලං බනහනයි ලං කියකප,  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ම ායනුරගකද ලං

ජනීද ලංකියකප ලං රේෂථධපධි යණය ලංවිසි්ත ලංරණ්තදුදක් ලං ලං ද්තජ ලං දජදප. ලං

එ ාක් ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංම ායනුරගක ලංජනහනයි ලංකියකප ලංඅපි ලංකියජදප. 

 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ජජ ලං ඔබතුජප ග්ත ලං  ජො දයි ලං ම තිය ලං ගනජ ලං

අහ්ත ්ත. ලං ජජ ලං ම තිපතිතුජප ග්ත ලං ඇුදප. ලං එතුජප ලං ජට ලං කියකප ලං

ති බජදප ලං “There is no impediment” කියකප. ලං ඊට ලං දඩා,ප ලං  ජොජදපද ලං

ජජ ලං ාප ලං ය්ත ්ත? ඕජෑ ලංජම් ලංජක්දක් ලංදජකප ලංබක්තජ,  ජොජදපද ලං

 ද්ත ්ත ලංකියකප. ලංඑා  ොට ලංම තිපතිතුජප ලංඉදිරිපත් ලං දයි. ලං 

[3.14 p.m.] 
 

ගරු ණාජවමණෝදියේ සේපන්දන් මහතා (විරුශධා පාර්ශ්්වම  

නායකතුමා) 
(மாண்புமிகு ராஜவகராதயம் ெம்பந்தன் - எதிர்க்கட்ெி 

முதல்வர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 
the opportunity given to me to say a few words in regard 
to this Adjournment Motion moved by the Hon. Dinesh 
Gunawardena. I do not wish to go into the technicalities 
of the Sri Lanka-Singapore Free Trade Agreement, Sir. 
There have been some criticisms made. I think the 
Government should look at whatever criticisms that had 
been made.  

Sir, I only want to refer to our two countries, Sri 
Lanka and Singapore, and their history over the past 
several decades. When Singapore attained independence, 
its legendary leader, the first Prime Minister of 
Singapore, the late Lee Kuan Yew, wanted to model 
Singapore’s development on Sri Lanka. Singapore was a 
backward city-state. He looked upon Sri Lanka as a 
country that was developing and flourishing after 
Independence with an efficient Public Service, an 
efficient educational system even at the university level 
and he wanted to model Singapore’s development on Sri 
Lanka. But, over a period of time, it appeared and 
became clear that while Singapore was advancing in 
several areas and becoming a prosperous country, Sri 
Lanka was receding and going backwards.  

I have been reading the biography of Mr. Lee Kuan 
Yew, the first Prime Minister of Singapore and from what 
he states in his biography, it is clear that he had been 
visiting Sri Lanka several times; Sri Lankan leaders have 
been visiting Singapore several times. Mr. Lee Kuan Yew 
met with Mr. S.W.R.D. Bandaranaike; he met with Mr. 
Dudley Senanayake; he met with Mrs. Sirimavo 
Bandaranaike; he met with Mr. Ranasinghe Premadasa 
and before that, he met with Mr. J. R. Jayewardene and 
all these leaders were asking Singapore to assist Sri 
Lanka in the matter of development when, unfortunately, 
such development did not take place. And why did such 
development not take place? There was no agreement 
signed between Singapore and the Governments of any 
one of the leaders I referred to in the past. 

What is the key to Singapore’s success? Where has 
Singapore gone and where are we? I find, Sir, that in the 
late 1960s, a few years after Singapore attained 
independence, its per capita income was US Dollars 500. 
Today, currently, its per capita income is US Dollars 
55,000! It was US Dollars 500 in the late 1960s and 50 
years later, it is US Dollars 55,000, which is an increase 
of more than a hundredfold! The per capita income of 
Singapore has increased a hundredfold in the last 50 
years. Where have we gone? What has happened to us?  

I will tell you, Sir, why Singapore has succeeded. In 
Singapore, good governance operates on five principles. 
The first is, meritocracy. You are judged on the basis of 
merit; not on the basis of political influence, not on any 
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other consideration, but on meritocracy. The second is, 
ethnic harmony. In Singapore, you have Chinese, you 
have Malays and you have Tamils. There are also four 
official languages in Singapore: English, Mandarin, 
Malay and Tamil. That is, they give recognition to all the 
people who live in Singapore. There is complete equality; 
there is no discrimination; there is no denial of anyone's 
entitlement. The third is, clean government. Bribery is not 
tolerated; corruption is not tolerated. From top to bottom, 
everyone has got to be clean, free from bribery and free 
from corruption. The fourth is, the rule of law. The rule of 
law is strictly enforced irrespective of who you are. You 
may be a big man, you may be a small man, but the rule 
of law is strictly enforced. The final principle is, social 
equity. Whether it be in the field of health, in the field of 
education, in the field of employment or in the field of 
development, there is equity, there is equality. So, Sir, 
those are the basic principles on which Singapore has 
developed.  

It is because we have not observed those principles - 
we have not observed ethnic harmony; we have not 
brought about unity amongst our people; we have not 
observed meritocracy; we have not observed clean 
government; we have not observed the rule of law and we 
have not observed social equity - that we have moved 
backwards. I think, Sir, that is something we must 
remember. We must improve. 

Sir, when I read Mr. Lee Kuan Yew's biography, there 
was a very interesting comment he had made. Singapore 
had no port initially. Subsequently, he built a port in 
Singapore. He was asked the question, Sir, as to whether 
he praised anyone for the miraculous development in his 
country. His answer was, “I owe very much to the leftist 
politicians in Sri Lanka.” He said that he was prompted to 
construct a harbour in Singapore to provide bunkering 
facilities to ships sailing around the world when the 
Colombo Harbour was constantly crippled due to trade 
union actions led by Left politicians and that was the 
beginning of Singapore’s development. Our Harbour was 
crippled through strikes organized by Left politicians and 
Lee Kuan Yew saw in that an opportunity to build a 
harbour in Singapore and supply facilities to ships from 
around the world. That, Sir, is the position. If Singapore 
has succeeded and we have not succeeded, these are the 
reasons why we have not succeeded. We have not been 
able to take our country forward because we have not 
governed our country on the basis of principles that are 
necessary, compulsory and essential to ensure proper 
economic development.  

When I listened to some of the criticisms made by 
some of my friends here, I was wondering whether we are 
looking a gift horse in the mouth. There is a story, Sir, 
that when somebody presented another person with a 
horse - the horse was a gift - the other person, instead of 
thanking the gentleman who gifted the horse, looked in 
the mouth of the horse to find out whether the teeth were 
in good condition. So, this is like looking a gift horse in 

the mouth to see whether its teeth are in good condition. 
Singapore does not need a Free Trade Agreement with us. 
Singapore has gone so far away from us. People in 
Singapore earn more than hundred times what we earn. 
So, Singapore does not need a Free Trade Agreement 
with us; it is we who need a Free Trade Agreement with 
Singapore.  

I would, therefore, urge the Government, if there be 
any corrections that need to be made to the Agreement, 
make those corrections, but implement the Agreement for 
the benefit of our country, use the expertise of Singapore, 
use the technology that Singapore can provide you, use 
the services that Singapore can provide you and develop 
our country's economy because this country needs to be 
developed. This country needs to go forward. Our people 
are suffering from a diminishing quality of life. Every 
day, every week, every month, every year we are moving 
backwards. We cannot move backwards. This must end. 
We must start co-operating with countries that can be 
helpful to us. There is an Agreement we have to sign with 
India : ETCA - Economic and Technology Co-operation 
Agreement.  That has not been signed. Why?  Fear, 
prejudice, irrational thinking. You cannot go on like this. 
You cannot turn a blind eye to development taking place 
the world over, in several countries. You must open out. 
You must have courage,  you must have the confidence 
that you can engage with the other countries, with 
development taking place in other countries and benefit 
ourselves from such engagement, from such co-operation, 
from such coordination. We must abandon this attitude of 
fear, apprehension and irrational thinking. 

I would therefore urge Sir, that subject to whatever 
corrections that need to be made in terms of  the 
criticisms levelled against the Agreement, please, 
implement the Agreement without delay and please, give 
Sri Lanka an opening towards development.  

Thank you.   

  
[අ.භප. ලං3.0 ] 
 

ගරු නිමණෝයන් මපමර්ණා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා 

ණර්ිකක කටයුතු ණාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் சபகரரா - கதெிய சகாள்லககள் 

மற்றும் சபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அலமச்ெர்) 

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

ගරු ලං ි  යෝජාය ලං  පය  ලං ාභපපතිතුජි   ලං ශ්රී ලං කා ප ලං සිාගප්ර්රු ලං

ි දහාථ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං පිළිබඳද ලං අද ලං දිජ ලං පනදනත් දජ ලං  ල් ලං

ානබී ම් ලං විදපද ආ ජ ලං  ාප ලං කිරීජට ලං  ලං අදාථාපද ලං කබප ජජ ලං ගනජ ලං

ාථතුතිද්තා ලං දජදප. ලං ශ්රී ලං කා ප   ලං ්ර්ථි යට ලං බකපපජ ලං ඉාපජ ලං

දනදගත් ලං ගිවිසුජක් ලං ගනජ ලං  ම් ලං ාභපදත්  ලං ශ්රී ලං කා ප   ලං ාජාථා ලං

ජාජාපදත් ලංදනනුදත් ලංකිරීජට - 
 

ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Kanaka Herath to the Chair? 
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ගරු අබ්ු ේ හලීේ මහතා (තැපැේ  තැපැේ මසේවා හා 

මුස්ලිේ ණගමික කටයුතු  අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம் - தபால், தபால் கெலவகள் 

மற்றும் முஸ்லிம் ெமய அலுவல்கள் அலமச்ெர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 

I propose that the Hon. Kanaka Herath do now take 
the Chair. 

 
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිමයෝජය කාණක සභාපතිතුමා මූලාසනමයන් 

ඉවත් වුමයන්  ගරු කනක මහේණත් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள் 

அக்கிராெனத்தினின்று அகைகவ, மாண்புமிகு கனக கஹரத் அவர்கள்  
தலைலம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. KANAKA HERATH took the Chair. 

  
ගරු නිමණෝයන් මපමර්ණා මහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் சபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංශ්රී ලංකා ප ලං - ලං සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං

 ද ළඳ ලංගිවිසුජ ලංපිළිබඳ ලං ම් ලංවිදපද ආ ජ ලං ම් ලංාභපදත්  ලංාජාථා ලංය ට් ලං

ජාජාපදත් ලං දනනුදත් ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං සියලු දජපජ ලං  ටයුතු ලං  යනු ලං

ඇානයි ලං ජප ලං බකප පො යොත්තු ලං දජදප. ලං වි  ේෂ ය්තජ ලං  ජජ ලං ගිවිසුජ ලං

පජණක් ලං  ජො දයි  ලං ඉදිරි ආ ජ ලං අ ජකුත් ලං යටදල් ලං ාජෙ ලං කා පද ලං

එළන ඹජ ලංගිවිසුම් ලංාපර්ා  ලං ය ලංගනම ජ ලංාඳහප ලං ජජ ලංගිවිසුජ ලං යොදප ලං

ගා ලංයුතුය ලංයජ ලංාා ල්පය ලංජා ලංාජයි ලංඅද ලංඅප ලං ම් ලංවිදපදයට ලංාහභපගි ලං

 ද්ත ්ත. 

අ ප් ලං යට ලං ි දහා ලං කබප ලං ග්තජප ලං අදාථාප   ලං ශ්රී ලං කා පද ලං හප ලං

සිාගප්ර්රුද ලංාාා්තදජය ලං යජ ලංවිට  ලං්ර්ථි  ලංද  ය්ත ලංශ්රී ලංකා පදට ලං

දඩා,ප ලංදුර්දක ලංයටක් ලංහනටියට ලංාජයි ලංඑදප ලංසිාගප්ර්රුද ලංහනිය්තූ  ආ. ලංඑදප ලං

ශ්රී ලං කා පදට ලං තිණුණු ලං ාම්පත් ලං  ලං සිාගප්ර්රුදට ලං තිණු ඩු ලං ජනහන. ලං එදප ලං

සිාගප්ර්රු   ලං ජාජාපද ලං ජාපරණ්ත  ලං ්ගම් ලං ද  ය්ත ලං  බදිකප ලං

  ෝකපහක ලං ය ගජ  ලංි සි ලංඅවයපපජයක් ලංජනතිද ලං ලංසිටි ලංඅදාථාපද  ලං

ාජයි ලංඒ ලංය ට් ලංඅගජනතිදයයප ලංද  ය්ත ලංලී ලංක්දප්ත ලංයූ ලංජනතිතුජප ලංපත් ලං

වු ඩු. ලං ඉ්තපසුද ලං එතුජප ලං කා පදටත් ලං ඇවිල්කප  ලං කා ප   ලං

ාාදර්වජය ලංගනජ ලංඅවයයජය ලං ළප. ලංඒ ලංදප ග්ජ  ලං කෝ  ලංාාදර්වජය ලං

ගනජ  ලං  කෝ  ආ ලං බකදත් ලං යපජායය්ත ලං   ො හොජද ලං  ද ළඳපජ ලං

 ය්ත ්ත  ලං ඒ ලං  ද ළඳපජ ලං තුළි්ත ලං කුඩා,ප ලං යටක් ලං දජ ලං සිාගප්ර්රුද ලං

 ක්තිජත් ලං යටක් ලං හනටියට ලං  ගොඩා,ජන ලං ේත ්ත ලං   ො හොජද ලං කියජ ලං ලං

 රුණු ලංඑතුජප ලංඅවයයජය ලං ළප. ලංඑ ාේ ලංඅවයයජය ලං ළ ලංලී ලංක්දප්ත ලංයූ ලං

ජනතිතුජප ලං ඒ ලං ය ට් ලං ජාජාපද ලං දිගු ලං ්ර්ථි  ලං ගජජ ට ලං  පළ ලං ගාථදප  ලං

්ර්ථි  ලංද  ය්ත ලංඅද ලං  කෝ  ආ ලං ඉාපජ ලං ක්තිජත් ලංයටක් ලංහනටියට ලං

සිාගප්ර්රුද ලං පරිදර්ාජය ලං  ළප. ලං ඒ ලං විධියට ලං පරිදර්ාජය ලං  ළ ලං

සිාගප්ර්රුදත් ලංඑක්  ලංාජයි ලංඅද ලංඅපි ලං  ලං ම් ලං ද ළඳ ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං

 යකප ලංති බ්ත ්ත. 

අ ප් ලං විපක්ෂ ලං ජපය තුජප ලං ාඳහ්ත ලං  ළ ලං පරිදි  ලං කා පද ලං දනි  ලං

යටක් ලං ාජෙ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජක් ලං අත්ා්ත ලං කිරී ම් ලං අද යාපදක් ලං

සිාගප්ර්රුදට ලං ජනහන. ලං සිාගප්ර්රු   ලං  ද ළඳපජ ලං කා පදට ලං දඩා,ප ලං

වි පක ලං රජපණයකි්ත ලං දනඩියි. ලං ඕජෑජ ලං යටක් ලං ාජෙ ලං ාපර්ා  ලං  කා ලං

 ද ළඳපම් ලං කිරී ම් ලං  ක්තියක් ලං අද ලං සිාගප්ර්රුදට ලං ති බජදප. ලං අද ලං

සිාගප්ර්රු   ලං පුයදනසිය්ත ලං කා ප   ලං ජාජාපදට ලං දඩා,ප ලං ඉාප ලං ඉහළ ලං

දනටුප් ලංකබජදප. ලංඒ ලංදප ග්ජ  ලංාපක්ෂණය ලංාහ ලංඅ ජකුත් ලංදනනුජ ලංඅති්ත ලං

ඉහළ ලංාත්ත්දය  ලංසිටිජ ලං ලංසිාගප්ර්රුද  ලං කෝ  ආ ලංඕජෑජ ලංයට ට ලංඒ ලං

 ාේදප ලං  ලං ාපයජ ලං ජට්ටජට ලං පත් ලං වී ලං ති බජ ලං බද ලං අපි ලං පිළිගා ලං යුතුයි. ලං

ාජහය ලං  දකපදට ලං විපක්ෂය ලං  ම් ලං  පර්යභපයය  ලං  ම් ලං ාා ල්පය ලං

 ත්රුම් ලංගත්ාත්  ලං ම් ලංගිවිසුම් ලංතුළි්ත ලංඅ ප් ලංයට ලං ගෝලීය ලං්ර්ථි යට ලං ලං

බීව ලං  දකප  ලං ඒ ලං තුළි්ත ලං අ ප් ලං ය ට් ලං ජාජාපද ලං  ක්තිජත්ද ලං්ර්ථි  ලං

ද  ය්ත ලංජනඟිටීජ ලංගනජ ලංිලයක් ලංති බජදප. ලංඒ ලංි ාප ලංඒ ලංඅයට ලංජනදා ලං

බකය ලංකන බ්ත ්ත ලංජනති දයි ලංකියජ ලංිලයක් ලංති බජදප. ලංඒ ලංි ාප ලංඅපි ලං

ඒ ලංසියලු දජපටජ ලංකියජදප  ලංඑක් ලංඑක් ලංඅය ලංකියජ ලං ීදල් ලංඅහ්ත ්ත ලං

ජනතිද  ලං  ජජ ලං  ලං ශ්රී ලං කා ප ලං සිාගප්ර්රු ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං  ලං  හොිය්ත ලං

කියදප ලංබක්තජ  ලංඅවයයජය ලං ය්තජ  ලං ජහි ලංති බජ ලං හොඳ ලං ලංජය  ලං

 ජොජදපදනයි ලංබක්තජ ලංකියකප. ලං 

 ම් ලං ගිවිසුජ ලං තුළි්ත ලං කා ප   ලං ්ර්ථි යට ලං ාහ ලං  දළඳපජට ලං
  ොයි ලංායම් ලං ක්තියක් ලං ද්තජ ලංපුළුද්තද ලංකියකප ලං ාොයප ලංබක්තජ ලං
කියකප ලංජප ලංසියලු දජපටජ ලං්යපවජප ලං යජදප. ලං 

අ ප් ලංක්රි ට් ලං ඩුඩා,පයජ ලං ටාථට් ලංදයම් ලංජනතිද ලංඑදප ලංක්රි ට් ලංක්රීඩා,පද ලං
්යම්භ ලං යපු ලං් පයය ලංඅපට ලංජා යි. ලංඒ ලං පක ආ ලංඅපි ලංක්රීඩා,ප ලං ළ ලං
හනජ ලංක්රි ට් ලංජනච් එ ක්ජ ලං දප ග් ලං පයපජාය ලං වුණප. ලං  ම් ලං ය ට් ලංක්රි ට් ලං
ක්රීඩා,පද ලංජාද්තජ ලං දිදාගා ලංගපමිණී ලංදිාපජපය  ලංජනතිතුජප ලං එදප ලං අපට ලං
 ටාථට් ලංදයම් ලංඅය ගජ ලංදු්තජප. ලංඊට ලංපසුද ලං8  6 ලංදර්ෂය ලංදජ  ොට ලං
අපි ලංක්රි ට් ලං කෝ  ලංකුාකපජයත් ලං දිජප ලං ගත්ාප. ලං ඉාපජ ලං දිගු ලංගජජක් ලං
ය්තජ ලංපුළුද්ත ලං ක්තියක් ලංති බජ ලංජාජාපදක් ලං ම් ලංය ට් ලංඉ්තජදප. ලං
දූෂණය  ලංදාචපද ලංජනති ලං යකප ලංාපක්ෂණි  ලංදනනුජ ලංපදජම් ලං ය ලං ගජ ලං
ඉාථායහට ලං ගි යොත්  ලං කා පද ලං හනටියට ලං අපට ලං ඉාපජ ලං  හොඳ ලං
ාථාපජය ට ලංය්තජ ලංපුළුද්ත. ලං  ලංවි  ේෂ ය්තජ ලංඉදිරි ලංදාය ලංගණජපද ලං
තුළ ලං්ර්ථි  ලං ද  ය්ත ලං  කෝ  ආ ලං බකදත්ජ ලං දජ ලං කපපය ලං ාජයි ලං
්සියපද. ලං අද ලං දජ  ොට ලං එක් ලං පනත්ාකි්ත ලං ඉ්තදියපදත්  ලං ාදත් ලං
පනත්ාකි්ත ලං චීජයත්  ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං අ ජකුත් ලං ්සියපනු ලං යටදලුත් ලං
්ර්ථි  ලං ද  ය්ත ලං ඉදිරියට ලං යමි්ත ලං සිටිජදප. ලං එජ ලං යටදල් ලං එක්  ලං
බීව ලං  දකප ලං අ ප් ලං  ක්තිය ලං  යොදදප ලං ායග පරී ලං  කා ලං අ ප් ලං යට ලං
 ගොඩා,ජේතජ ලංති බජ ලංඅදාථාපදක් ලංාජයි ලං ම්. ලංඒ ලංි ාප ලං ද ළඳපජ ලං
ජා  ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං අපජයජය ලංජා ලං පදජම් ලං වුණු ලං්ර්ථි යක් ලංාජයි ලං
 ම් ලං යජාය ලං යට ත් ලං අපි ලං  ම් ලං යටට ලං  යෝජාජප ලං  යකප ලං ක්රියපත්ජ  ලං
 ය්ත ්ත. ලංඑ  ලංඑ  ලංයටදි ්ත ලංණය ලංඅය ගජ ලංහම්බ්ත ාොට ලංදයපය  ලං
ජත්ාක ලං ගුද්ත ලං  ාොටු පොළ ලං දනි  ලං ්දපයම් ලං කන බ්ත ්ත ලං ජනති ලං
දයපපෘති ලංක්රියපත්ජ  ලං යකප ලංයටට ලංාාදර්වජයක් ලං ප්තදප  ලංඒ ලංණය ලං
ජනදා ලං  ගද්තජ ලං අපට ලං ඕජෑ ලං ජනහන. ලං ඒ ලං විධියට ලං අ ප් ලං ය ට් ලං
දර්ාජපජ ආ ලංසිටිජ ලංපයම්පයපද ලංපජණක් ලං ජො දයි  ලංඉදිරියට ලංඑජ ලං
පයම්පයප ලං ගණජපදකුත් ලං ණය ලං  යජ ලං ්ර්ථි  ලං රතිපත්තියක් ලං අ ප් ලං
යජාය ලංතුළ ලංජනහනයි ලංකියකප ලං ලං ම් ලංඅදාථාප   ලං ජ ලංජප ලංකියජදප. ලං 

 ජදනි  ලං ි දහාථ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං තුළි්ත ලං අපි ලං  ම් ලං යටට ලං
් යෝජාජ ලං  ලං ග ජ්තජ ලංඕජෑ. ලං  ම් ලං යටට ලං් යෝජාජ ලං  ගජප දොත් ලං
පජණයි  ලංඅ ප් ලංාරුණ ලංාරුණිය්තට ලංරැකියප ලංවි පක ලංරජපණයක් ලංිලහි ලං
 ය ලංග්තජ ලංඅපට ලංපුළුද්ත ලංද්ත ්ත. ලංවි  ේෂ ය්තජ ලංඅ ජක් ලංයටදල් ලං
ාජෙ ලං ාම්බ්තව ලං  දකප ලං අ ජක් ලං යටදක ලං ති බජ ලං ාපක්ෂණය ලං
උප යෝගී ලං  ය ලං  ගජ ලං අ ජක් ලං යටදක ලං දෘත්ති යි්තට ලං  ගදජ ලං
දනටුපට ලංාජපජ ලංදනටුපක් ලංග්තජ ලංපුළුද්ත ලංදජ ලංවිධියට ලංඅ ප් ලංාරුණ ලං
පයපු ර් ලංඅජපගාය ලංා ාථ ලං ය ලං ද්තජ ලංඅපට ලංපුළුද්ත ලංද්ත ්ත ලං ම් ලං
 ගෝලීය ලං්ර්ථි ය ලංාජෙ ලංාම්බ්තව ලංවු ණොත් ලංපජණයි. ලංාජහය ලංඅය ලං
කියජදප  ලං 'කා පද' ලංකියජ ලංදූපා ලංතුළට ලං දකප ලංඅ ප්ජ ලං ද ළඳපජක් ලං
 ය ලං ගජ ලංඅපි ලංඉාථායහට ලංයමු ලංකියකප. ලංජමුත්  ලං කෝ  ලංජාජගහජය ලං
එක්  ලංබනලුදපජ ලංඅ ප් ලංයට ලං ලංඉාපජ ලංකුඩා,ප ලංජාජගහජයක් ලංසිටිජ ලංයටක්. ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංයපජාය ලංඅජපායතුජි   ලංඔබතුජපට ලංාද ලංවිජපඩියක් ලංති බජදප. 

 
 

ගරු නිමණෝයන් මපමර්ණා මහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் சபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 බො හොජ ලංාථතුතියි. 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

අ ප් ලං ද ළඳ ලං පොළ ලං කෝ යට ලංවිදෘා ලං යකප ලංඅ ප් ලංය ට් ලංසිටිජ ලං

ජාජගහජ ආ ලං  ක්තිය ලං තුළි්ත ලං ඉදිරියට ලං ය්තජ ලං අදාථාපදක් ලං  ම් ලං

ගිවිසුජ ලංතුළි්ත ලංඅපට ලංකනිලකප ලංති බජදප. ලං 

වි  ේෂ ය්තජ ලං ජප ලං ාදත් ලං  රුණක් ලං  ම් ලං අදාථාප   ලං  ජ ලං ජාක් ලං

 ය්තජට ලං  නජනතියි. ලං  ලං  දජත් ලං කිසිජ ලං යට  ලං දෘත්ති  යකුට ලං  ම් ලං

ගිවිසුජ ලංතුළි්ත ලංි දහ ාේ ලං ම් ලංයටට ලංඑ්තජ ලංබනහන. ලං ලංසිාගප්ර්රු   ලං හෝ ලං

අ ජක් ලං යටදක ලං දෘත්ති  යෝ ලං  ම් ලං යටට ලං ඇවිල්කප ලං අ ප් ලං ය ට් ලං

දෘත්ති ය්ත ග් ලංරැකියප ලංකබප ලංගි යි ලංකියකප ලංදන්ත ලංිලයක් ලංඇති ලං යකප ලං

ති බජදප. ලං සිාගප්ර්රු   ලං ඉ්තජ ලං ඕජෑ ලං අය ලං  ජ හට ලං ඇවිල්කප ලං

 ජොජදප ලං ය්තජද? ලංඒ ලංහි්තදප ලංඒ ට ලංිලය ලංද්තජ ලංඕජෑ ලංජනහන. ලංඒ ට ලං

කා ප   ලං ම ති ලං රීති ලං ති බජදප. ලං  ම් ලං ගිවිසු ජ්ත ලං ඒ ලං ය ට් ලං

පුයදනසිය්තට ලං එදනි  ලං කිසිජ ලං අයිතියක් ලං  ජකප ලං ජනහන. ලං ඒ ලං ි ාප ලං අ ප් ලං

ය ට් ලංදෘත්ති ය්ත ලං්යක්ෂප ලංකිරීජට ලංඅද ය ලංසියලුජ ලංපියදය ලංයජායක් ලං

හනටියට ලං අපි ලං  ගජ ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං අතිගරු ලං

ජාජපධිපතිතුජප ග්ත්  ලං අගජනතිතුජප ග්ත් ලං ර්ර්ණ ලං ්යර්දපදය ලං ඇතිද ලං

ර්ර්ණ ලං නිලජට් ලං අනුජනතියක් ලං යට ත් ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං අප ලං ක්රියපත්ජ  ලං

 යජ ලංබද ලංාඳහ්ත ලං යමි්ත ලංජ ග් ලං ාපද ලංඅදා්ත ලං යජදප. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 බො හොජ ලං ාථතුතියි. ලං මීය ළෙට  ලං ගරු ලං විජල් ලං වීයදා  ලං ජ්තත්රීතුජප. ලං

ඔබතුජපට ලංවිජපඩි ලං ක් ලංති බජදප. 

 

 

[අ.භප.3.3 ] 
 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංඔබතුජප ලංජට ලංඅති ර් ද ලංාදත් ලං

විජපඩි ලං0ක් ලං දයි ලංකියකප ලංජප ලංවි ථදපා ලං යජදප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ගනජ ලං  ාපදට ලං

එ්තජ ලං ි ්ත ලංජජ ලංඑක් ලං රුණක් ලංගනජ ලංකිය්තජට ලංඕජෑ. ලං  ලං පසුගිය ලං

අවුරුදු ලං තුජ ලං ඇතු ළේ ලං  ම් ලං ය ට් ලං ්ර්ථි ය ලං සියයට ලං 31කි්ත ලං  ඩා,ප ලං

 ගජ ලං දනටිකප ලං කියකප ලං  ම් ලං ය ට් ලං අග්රපජපායදයයප ලං  ළ ලං ර ප යක් ලං ලං

ඊ ආ- ප ර්දප ලං රූපදපහිම  ලං ජපි  පදි ්ත ලං රචපයය ලං වුණප ලං ජජ ලං

අහ ගජ ලංසිටියප. ලං ජ හජ ලංකිය්ත ්ත ලං වුද? ලං ම් ලංය ට් ලංඅගජනති. 

ඊට ලං  ි ්ත ලං පසුගිය ලං ජනතිදයණය ලං  පක ආ ජ ලං ය ට් ලං ජාජපධිපති ලං

කි දප  ලංයූඑ්තපී ලං්ඩුක්ද ලං ම් ලංය ට් ලං්ර්ථි ය ලං පකප ලංවිජප  ලං ළපය ලං

කියකප. ලං දන්ත ලං ය ට් ලං අගජනතිජ ලං කියජදප  ලං සියයට ලං 31කි්ත ලං ය ට් ලං

්ර්ථි ය ලං  ඩා,ප ලං දනටිකපය ලං කියකප. ලං ඒ ලං අගජනතිතුජපජ ලං කියජදප  ලං

මිි ාථසු්ත ග් ලංඅ ත් ලංාල්ි  ලංජනහන ලංකියකප. ලං ඒ ලංාජයි ලං ම් ලං යට ලංසුඛිා ලං

මුදිා ලං  ය්තජ ලං මීය ට ලං අවුරුදු ලං තුජ ට ලං  ි ්ත  ලං 0185 ලං ජාජදපරි ලං 1  ලං

දජදපට ලං  ි ්ත ලං  කොකු ලං පච ලං දපුයකප  ලං මිි ාථසු ලං  ගොජපට ලං අ්තදකප ලං

බකයට ලං්පු ලං
 
[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අවුරුදු ලංතුජ ට ලංපසුද ලංකියජ ලං ාපද. ලංදන්ත ලං ජතුජපත් ලං ම් ලංගිවිසු ම් ලං
අ්තාර්ගා ලං  රුණු ලං ගනජ ලං  ජොජදත් ලං  ාප ලං  ජො ය  ලං සිාගප්ර්රුද ලං
ගනජයි  ලං සිාගප්ර්රු   ලං දියුණුද ලං ගනජයි  ලං අ ප් ලං යටට ලං වි ී  ලං
් යෝජාජ ලං  ගජ ලං ඒ ම් ලං දනදගත් ජ ලං ගනජයි ලං  බො හොජ ලං කාථාජ ලං
සුයාගජප ලං  ාපදක් ලං කි දප. ලං ඕදපට ලං අපි ලං කිය්ත ්ත ලං ි  ම් ලං  බොරු ලං
 ජො දයි  ලං " දොක්ාථදනග්ත ලං  බොරු" ලං කියකපයි. ලං දන්ත ලං  ම් ලං ය ට් ලං
ාරුණ ලං පයම්පයපද ලං ාමු්තජප්ත ාේකප ග් ලං ඔය ලං  බොරුදකට ලං

කිය්ත ්ත ලං " දොක්ාථදනග්ත ලං  බොරු" ලං කියකපයි. ලං  ම් ලං එ හජ ලං
්ඩුක්දක්! ලං ඒ ලං විායක් ලං  ජො දයි. ලං ජාගක ලං ාජයවීය ලං අජපායදයයප ලං
ඊ ආ ලං කි දප  ලං  ම් ලං ය ට් ලං කුක් ලං දයපපපය ලං  ය්ත ්ත ලං  බෞීව ලං
ාාවිවපජදක ලං ඉ්තජ ලං අය  ලං '' යොටරි'' ලං එ  යි  ලං ''කය්තාථ'' ලං එ  යි ලං
ඉ්තජ ලං අය ලං කියකප. ලං හනබනයි  ලං  යොටරි ලං එ  යි  ලං කය්තාථ ලං එ  යි ලං
ඉ්තජ ලං එතුජප ග් ලං පනළන්තති ආ ලං අය ග්ත ලං ඒ ට ලං පීඩා,ජයක් ලං එල්ක ලං
වුණපජ ලං එතුජප ලං ර ප යක් ලං ි කුත් ලං  යජදප  ලං "' යොටරි' ලං එ  ලං ාහ ලං
''කය්තාථ'' ලං එ  ලං ගනජ ලං එ හජ ලං කි දපට ලං ජජ ලං ාජපද ලං ග්තජදප"යි ලං
කියකප. ලං හනබනයි  ලං අය ලං  බෞීව ලං ාාවිවපජ ලං ගනජ ලං කියපු ලං එ  ලං
ාම්බ්තව ය්ත ලං එ හජ ලං ර ප යක් ලං   ළේ ලං ජනහන. ලං ඒ  ්ත ලං
 ප ජජදප  ලං්ඩුක්දක් ලංහනටියට ලංාමු්තජප්ත ාේකප ග් ලං් ල්පය ලං
 ජො ක්ද ලංකියජ ලංඑ . ලං ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි . ලං දන්ත ලං  ම් ලං ය ට් ලං වි පක ලං
ද  ය්ත ලංාප ච්ඡපදට ලංභපජාජ ලංදජ ලං පයණයක් ලංගනජ ලං ජත් ලංඑෆථඑම් ලං
ජපළි පද ලං එක්ායප ලං රදෘත්තියක් ලං පළ ලං  යකප ලං ති බජදප. ලං එජ ලං
රදෘත්තිය ලං  නකණිය ලං පනත් ත් ලං  ක්යළ ලං ගාජාප ලං ජාපදපය ම් ලං  ය දජ  ලං
ජත්ද්රදය ලංජාපදපය ම් ලං ය දජ ලංඑක්ායප ලංපුීගක යක් ලංාම්බ්තවද ලංපළ ලං
 ළ ලංරදෘත්තියක්. ලංඒ ලංරදෘත්තිය ලංගකද්තජ ලංකියකප  ලංඉදත් ලං ය්තජ ලං
කියකප ලං ්ඩුක්   ලං එක්ායප ලං අජපායදය යක් ලං දන්ත ලං ඒ ලං ්යාජයට ලං
බකපෑම් ලං යජදප. ලං ජො ක්ද  ලංඒ ලංරදෘත්තිය? ලං"පෑි ය ගොඩා, ලංක්රිාථ ටෝ ලං
ාහ ලංජයජස්ත්ට ලංාහය ලං  දජ ලංඇජති. ලං  ජයට ලංතුළ ලංක්රියපත්ජ  ලං දජ ලං
 ක්යළ ලං ගාජාප ලං ඇතුළු ලං ජත්ද්රදය ලං ජාපදපයජ ලං පිටුපා ලං සිටිජ ලං රබක ලං
ජාපදපයම් රුද්ත ලං පිරිා ට ලං ාහය ලං කබප දජ ලං අජපායදය යකු ලං
පිළිබඳ ලං ාොයතුරු ලංකනබී ලංති බජදප. ලං' ජත් ලංි වුාථ' ලං දා ලංදපර්ාප ලංදජ ලං
පරිදි ලං අදපළ ලං ජාපදපයම් රුද්ත ලං අත් ලං අඩා,ාගුදට ලං පත් ලං ූ  ලං අදාථාප   ලං  ජ ලං
ඔවු්ත ලංමුදප ලංහනරීජට ලංපදප ලං  ජජ ලංඅජපායදයයප ලං පොලීසියට ලංබකපෑම් ලං
 ය ලං ඇානයි ලං ාඳහ්ත. ලං අරුණ ලං අත්ාජපය  ලං  ජො හොත් ලං ' පොි ාථ' ලං
ජමි්ත ලං හඳු්තදජ ලං එදනි  ලං එක් ලං අ යකු ලං එජ ලං අජපායදයයප ග් ලං
්යක්ෂ  ලං අා යට ලං ාම්බ්තවද ලංසිටිජ ලංබදද ලං දපර්ාප ලං දජදප. ලං ඉකුත් ලං
13 ලං දනි දප ලං  ක්යළ ලං ගාජාප ලං ාජග ලං අත් ලං අඩා,ාගුදට ලං පත් ලං ූ  ලං ගිහප්ත ලං
ාඳරුද්ත ලංජජනත්ාප ලංමුදප ලංහනරීජට ලංපෑි ය ගොඩා, ලංම තිය ලංබකගන්තවී ම් ලං
ඒ  යට ලං අදපළ ලං අජපායදයයප ලං බකපෑම් ලං  ය ලං ඇති ලං බදයි ලං
පනද ා්ත ්ත. ලං  ක්යළ ලං ගාජාප ලං ජාපදපය ම් ලං ි යා ලං ප ලංරබකයි්ත ලං  කා ලං
ානක  ජ ලං පෑි ය ගොඩා, ලං ක්රිාථ ටෝ ලං ාහ ලං ජයජස්ත්ට ලං  ජජ ලං
අජපායදයයප ග් ලං උද  ලං උප පය ලං කන බජ ලං බදද ලං ාඳහ්ත. ලං  ජජ ලං
ජාපදපයම් රුද්ත ලංසි  දජප ලං රබක ලංපපාපක ලංක්රියප පරි  යකු ලං කා ලං
ානක  ජ ලංජල්දත් ත් ලංජාජු ලංජජනත්ාප ග් ලං ගෝකයි්ත ලංබදයි ලංදපර්ාප ලං
ද්ත ්ත. ලං  ම් ලං අාය ලං ඉකුත්දප ලං යුද ලං හමුදපපතිදයයපට ලං කබපදු්ත ලං  ාේදප ලං
දිගුද ලං ාම්බ්තව ය්තද ලං  ජජ ලං අජපායදයයප ලං ජාජපධිපතිදයයපට ලං සිය ලං
වි යෝවය ලං පළ ලං  ය ලං ඇානයි ලං  ී පපකජ ලං ්යාචි ලං ජපර්ග ලං ාඳහ්ත ලං
 ළප." ලංඒ  ලංාජයි ලංරදෘත්තිය. 

 ම් ලංකියජ ලංඅජපායදයයප ලං ජත් ලංඑෆථඑම් ලංජපළි පදට ලංාර්ජාජය ලං

 යජදප  ලං  ම් ලං රදෘත්තිය ලං ඉදත් ලං  ය්තජ ලං කියකප. ලං  වුද  ලං එජ ලං

අජපායදයයප? ලං ලංජාජපධිපතිදයයප ලංවිසි්ත ලංයුද ලංහමුදපපති ග් ලං ාේදය ලංදිගු ලං

 ළපට ලං අ ජනති ලං වුණු ලං අජපායදයයප ලං  වුද? ලං  දජ ලං  වුරුදත් ලං

 ජො දයි  ලං
 
 

[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එතුජප ලං ාජයි ලං  ජත් ලං එෆථඑම් ලං ජපළි පදට ලං ාර්ජාජය ලං  ය්ත ්ත. ලං

ාමු්තජප්ත ාේකප ලං එ  ලං පනත්ාකි්ත ලං ජත්ද්රදය ලං ජාපදපයජ  ලං අ ජක් ලං

පනත් ා්ත ලං ම් ලං ය ට් ලං ාාාථ ෘතියට ලං ගහජදප. ලං  ම් ලං ය ට් ලං්ර්ථි ය ලං

සියයට ලං 31කි්ත ලං  ඩා,ප ගජ ලං දනටිකපය ලං කියකප ලං ය ට් ලං අගජනතිජ ලං

පිළිග්තජදප. ලංඒ ලංඅල්ක ලංපජල් ල් ලං  

 
[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

83 84 

[ගරු ලංි  යෝෂ්ත ලං ප ර්යප ලං ලංජහාප] 
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ඇජති ලං ජඩුඩා,කයටත් ලං   ො ප ලං  ප්තදකප  ලං ජාජපධිපතිදයයපටත් ලං

  ො ප ලං  ප්තදජදප. ලං  ලං අ ්ත! ලං ජජ ලං ද්ත ්ත ලං ජනහන. ලං අ ප් ලං ය ට් ලං

 රු ජට  ලං  ලං ය ට් ලං ජාජපධිපති  ලං  ම්දප ලං ගනජ ලං පත්ායදක ලං ගි යොත් ලං

විායයි ලංද්ත ්ත. ලංාමු්තජප්ත ාේකප ග් ලං
 
[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ජාජපධිපති! ලං ජාජපධිපතිටත් ලං   ො ප ලං  ප්තදකප ලං ාජයි ලං දන්ත ලං  ම් ලං

ගිවිසුජ ලං ගහ්ත ්ත. ලං ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං පක්ෂ  ලං පපට ලං

 ී පපකජය ලං ගනජ ලං  ජො දයි ලං අපි ලං  ම් ලං කිය්ත ්ත. ලං

ාමු්තජප්ත ාේකප ලං හිා්තජ ලං එපප  ලං ාමු්තජප්ත ාේකප ලං  ග ජජ ලං

 හොඳ ලං  දය ට ලං " හොඳයි" ලං කිය්තජ ලං බනරි ලං ායම් ලං අපි ලං  ී පපකජ ලං

කුහ  යෝ ලංකියකප. ලං ී පපකජ ලංජා ලං දජාථ ම් ලං ජොජදප ලංතිණුණත් ලං

 හොඳක් ලං   ළොත් ලං " හොඳයි" ලං කියකප ලං කිය්තජ ලං අපි ලං කනහනාථතියි. ලං

හනබනයි  ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංදකාගු ලං ද්තජ ලංදු්ත ජොත්  ලංබකපත්ජ  ලං ද්තජ ලං

දු්ත ජොත් ලංාමු්තජප්ත ාේකප ග් ලංදරු ලංපනටවු්තට ලංපදප ලංාහ ලංගහජදප. ලං

දරු දක් ලංජල් කක් ලංජනති ලංඅයියකපට ලං ම්දප ලංකි දපට ලංදනඩා,ක් ලංජනහන. ලං

ඒ ලං වුණපට ලං  ම් ලං ්ඩුක්   ලං සිටිජ ලං බුායය ට ලං දරු ලං ජල් කෝ ලං

ඉ්තජදප. ලං ාමු්තජප්ත ාේකපට ලං දන ජ්තජ ලං ඕජෑ  ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං

බකපත්ජ  ලං   ළොත් ලං  ජො ක්ද ලං  ද්ත ්ත ලං කියකප. ලං ජි ක් ලං

ාජයවිරජ ලං ඇජතිතුජප ලං  ජානජ ලං  බො හොජ ලං  හොඳ ලං අර්රු ලං  ාප ලං

කියකප ලං යජදප. ලං දපාජපද ට ලං එතුජපට ලං අදපළද ලං  ම් ලං ාප ච්ඡපද ලං

   යජ ලං  දකප   ලං ජාජාප ලං විමුක්ති ලං  පයමු ඩු ලං ා හෝදයදරු ලං

කිසි දක් ලං  ම් ලං ාභප   ලං ජනහන  ලං ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි . ලං

ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං අජපායදයයප ලං  දනු ද්ත ලං  ලං  දනු ලං කබජ ලං ඒ ලං

සුහදයලී ලංඅනුග්රපහ ත්දය ලංගනජයි ලංජජ ලංකි   . ලං ලංඇත්ාටජ ලංඒ  ලංහිාප ලං

ග්තජ ලං බනරි ලං  දයක්. ලං  ම් ලං අදාථාප   ලං  ජ ලං ජප ලං එය ලං  පොඩි ලං  ලං අතුරු ලං

 ාපදක් ලංවිධියටයි ලංාඳහ්ත ලං  ළේ. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ලං  ම් ලං හයහප ලං සිාගප්ර්රු   ලං

භපඩුඩා, ලං අ ප් ලං  ද ළඳ ලං  පොළට ලං  ග්තද්තජයි ලං හද්ත ්ත. ලං අපි ලං

සිාගප්ර්රුදට ලං අපජයජය ලං  ළ ලං භපඩුඩා,දකට ලං බදු ලං ගහකප ලං තිණු ඩු ලං

ජනහන. ලං ාපජපජය ය්ත ලං සිාගප්ර්රුදට ලං යදජ ලං භපඩුඩා,දකට ලං -සියයට ලං

   ටජ- ලං බදු ලං ගහ්ත ්ත ලං ජනහන. ලං එා  ොට ලං අ ප් ලං පනත් ා්ත ලං

සිාගප්ර්රුදත් ලං එක්  ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ට ලං ය්තජ ලං වි  ේෂ ලං

වුදජජපදක් ලං තිණු ඩු ලං ජනහන. ලං අ ප් ලං ි ෂථපපද යප ලං සිාගප්ර්රුදට ලං

යම්කිසි ලං භපඩුඩා,යක් ලං අපජයජය ලං  යජදප ලං ජම්  ලං බදු ලං ජනතිද ලං ාජයි ලං

ඒ  ලං ද ළඳ ලං පොළට ලංගි ආ. ලංඒ ලංි ාප ලංඑ හජ ලං ය්තජ ලංඅපට ලංඕජෑ ලං

 ජක් ලංතිණු ඩු ලංජනහන. ලං 

හනබනයි  ලං සිාගප්ර්රු ද්ත ලංඑජ ලංභපඩුඩා,දි ්ත ලංඅපි ලංබදු ලං අය ලං ළප. ලං

දන්ත ලං  ම් ලං ගිවිසු ජ්ත ලං  ජො ක්ද ලං ද්ත ්ත? ලං අපි ලං බදු ලං ාහජ ලං  දජදප. ලං

 ම් ලංගිවිසුජ ලංබකපත්ජ  ලංවු ණොත්  ලංඅදජ ලංද  ය්ත ලංරුපියල් ලංමිි යජ ලං

8 611  ලං්ජයි   ලංබදු ලං්දපයජක් ලංදපර්ක ද ලංඅපට ලංජනති ලං දජදප. ලං

දන්ත ලං කියජදප  ලං  ීයය ලං  ර්ජප්තා ලං ජාදජදප ලං ලු. ලං  ම් ලං ගිවිසු ජ්ත ලං

 ීයය ලං ර්ජප්තා ලංජෙපසිටුද්තජ ලංහනකි ලංද්ත ්ත ලංජනහන. ලං 

 ම් ලං ගිවිසු ජ්ත ලං භපඩුඩා,දකටත් ලං බදු ලං ාහජ ලං කන බජදප. ලං

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම් ලං බදු ලං ාහජ ලං කන බජ ලං භපඩුඩා, ලං

කනයිාථතු   ලං වී ලං ති බජදප. ලං සිාගප්ර්රු   ලං   ො හේද ලං වී ලං දද්ත ්ත? ලං

සිාප්ර්රු   ලං  ො හේද ලංාහල් ලංහද්ත ්ත? ලං ම් ලංගිවිසු ජ්ත ලං ද්ත ්ත ලං

 ජො ක්ද ලං කියප ලං  ත්රුම් ලං ග්තජ. ලං ාපයික්තාය  ලං මිය්තජපයය ලං දනි  ලං

යටදක ලං ාජහය ලං  පකදක ලං ාහල් ලං අතිරික්ායක් ලං ඇති ලං  දජදප. ලං එජ ලං

ාහල් ලං  බො හොජ ලං අක් ලං මිකට ලං සිාගප්ර්රුද ලං හයහප ලං අ ප් ලං  ද ළඳ ලං

 පොළට ලං  ග ජ්තජ ලං පුළුද්ත. ලං "සියයට ලං 31  ලං එ තු ලං  ළ ලං අගයක් ලං

සිාගප්ර්රුද ලංඇතු ළේ ජ ලං  ලං ති බ්තජ ලං ඕජෑ  ලං එ හජ ලං ජනත්ජම් ලං බනහන" ලං

කියප ලං ාමු්තජප්ත ාේකප ලං කියජදප. ලං සියයට ලං 31ක් ලං කියජ ලං  ලං එ තු ලං

 ළපද  ලං ජනීද ලං කියජ ලං එ  ලං  ජො දයි  ලං ාහල් ලං උය ආ  ලං "Made in 

Singapore" කියප ලංමුද්රණය ලං යජදප. ලංාහල් ලංටි  ලංඔය ලංඋ ර්ට ලංදජකප ලං

එජ ලං එ ට ලං ාජයි ලං ාමු්තජප්ත ාේකප ලං ඔය ලං එ තු ලං  ළ ලං අගය ලං කියප ලං

කිය්ත ්ත. ලං ම් ලංතුළි්ත ලං ම් ලංය ට් ලං ෘක ලං පර්මි  ලංි ෂථපපද යපට ලංපදප ලං

ාජ ලං බෝගදකට ලංාපවපයණ ලංමිකක් ලංග්තජ ලංබනරි ලං දජදප; ලං ගොවියපට ලං

 ගොවිානජ ලංඅාහරි්තජ ලං දජදප. ලං 

ඊළෙට ලංඅපි ලංරැකියප ලං ද ළඳ ලං පොළ ලංඅය ගජ ලංබකමු. ලං ම් ලංගිවිසුජ ලං

තුළි්ත ලං ජෑ්ත ලං පදර් ලං ාජපගම්දකට ලං කා පදට ලං එ්තජ ලං ඉඩා, ලං  දජදප. ලං

අද ය ලං ජම් ලං දකුණු ලං ඉ්තදියපනුද්තට ලං පුළුද්ත ලං සිාගප්ර්රු   ලං ි යප ලං

පදිාචි ලං වුණු ලං ජෑ්ත ලං පදර් ලං ාජපගජක් ලං හයහප ලං කා ප   ලං රජ ලං ලං  ද ළඳ ලං

 පොළට ලංඑ්තජ. ලංඑා  ොට ලං ජො ද ලං ද්ත ්ත? ලං ම්ා්ත ලංදනඩා, ලං යජ ලං

ජනුාථා යක් ලං දන්ත ලං දදා ට ලං රුපියල් ලං 0 111ක් ලං දනටුප ලං ද  ය්ත ලං

ග්තජදප ලං ජම්  ලං ජෑ්ත ලං පදර් ලං ාජපගම්දි ්ත ලං රමි  යෝ ලං  ාොගයට ලං

එ්තජ ලංපට්ත ලංගත්ාපජ  ලං ම් ලංඅය ග් ලංරුපියල් ලං දදප හේ ලංදනටුප ලංරුපියල් ලං

8 111ට  ලං951ට ලංඅක් ලං ලං දජදප; ලංරජ ආ ලංදටිජප ජ ලංඅක් ලං දජදප. ලං ම් ලං

තුළි්ත ලං  ීයය ලං ද  ය්ත ලං  ම් ලං ය ට් ලං දරුද්තට ලං රැකියප ලං උපදදජදප ලං

 ජො දයි  ලංති බජ ලංරැකියප ලංටි ත් ලංජනති ලං දජදප. ලං යජ ලංරැකියපදට ලං

කන බජ ලං දනටුපටත් ලං  ම්  ්ත ලං ාට්ටු ලං  දජදප. ලං ාමු්තජප්ත ාේකප ලං

සුයාගජප ලං  ාප ලං කියකප ලං  ම් ලං අපයපවය ලං සුීව ලං පවිත්ර ලං  ය්තජ ලං ජම් ලං

හද්තජ ලංඑපප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං තුළි්ත ලං විවිව ලං

දෘත්ති ය්තට ලං ම් ලංය ට් ලංරැකියප ලං ද ළඳ ලං පොළට ලංඑ්තජ ලංපුළුද්ත ලං

 දජදප. ලං රජ  දදි ්ත ලං ඒදප ලං  දජාථ ලං  ය්තජ ලං පුළුද්තය ලං කි දප. ලං

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං රජ  ද ලං ජනත් ත්ජ ලං  ම් ලං ය ට් ලං

ාජයි. ලං අ ප් ලං ඕජෑජ ලං දෘත්ති යකුට ලං සිාගප්ර්රුද ලං ඇතුළට ලං ය්තජ ලං

බනහන. ලං සිාගප්ර්රුදට ලං අද ය ලං ජම් ලං ඒදප ලං ජදත්දජ ලං රජ  දත් ලං

හදප ගජ ලං ති බජදප. ලං අපි ලං අ ප් ලං ්යක්ෂපද ලං  දනු ද්ත ලං ඒ ලං ායම් ලං

පියදය ලං ගත් ලං යටක් ලං  ජො දයි. ලං එා  ොට ලං  ජො ද ලං  ද්ත ්ත? ලං ඒ ලං

දෘත්ති ය්ත ලංි දහ ාේ ලංකා පදට ලංගකප ගජ ලංඑ්තජ ලංපට්ත ලංග්තජදප. ලං

ඒ ලං දෘත්ති ය්තට ලං  ම් ලං ය ට් ලං රැකියප ලං අදාථාප ලං ටි  ලං ය්තජ ලං පට්ත ලං

ග්තජදප. ලං ම් ලංය ට් ලංදෘත්ති ය්තට ලංසිාගප්ර්රු   ලංරැකියප ලං ය්තජ ලං

 ජො දයි  ලංකා ප   ලං යපු ලංරැකියපදටත් ලංාට්ටු ලංදජ ලංාත්ත්දයක් ලං ම් ලං

ගිවිසුජ ලංක්රියපත්ජ  ලංවීජත් ලංාජෙ ලං්යම්භ ලං දජදප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඊළෙට ලං ජජ ලං කිය්තජ ලං යජ ලං

 පයණය ලං ගනජත් ලං ාමු්තජප්ත ාේ ලං  ල්පජප ලං  ය ලං බක්තජ. ලං ජි ක් ලං

ාජයවිරජ ලං අජපායදයයප ලං හද්ත ්ත ලං කා පද ලං දකුණු ලං ්සියප   ලං

මීය  ාොටමුල්ක ලං බදට ලං පත් ලං  ය්තජයි. ලං  ජජ ලං ගිවිසුජ ලං අනුද ලං භපඩුඩා, ලං

අපද්රදය ලං  පඩුඩා, ලං කිහිපයක් ලං යට ත් ලං දර්ග ලං  ය ලං ති බජදප. ලං එහි ලං

3116 011 ලං අා ය ලං යට ත් ලං ති බ්ත ්ත ලං ඖෂව ලං ාජපගම්දි ්ත ලං

බනහනය ලං යජ ලංකද ලංඅපද්රදය. ලං3 058111 ලංඅා ය ලංයට ත් ලංති බ්ත ්ත ලං

ජපගරි  ලං අපද්රදය. ලං 3 050111 ලං අා ය ලං යට ත් ලං ති බ්ත ්ත ලං ජක ලං

අපද්රදය. ලං 3 053111 ලං අා ය ලං යට ත් ලං ති බ්ත ්ත ලං  යෝහල් ලං

යාපයි   ලං අපද්රදය. ලං  880  11 ලං අා ය ලං යට ත් ලං ති බ්ත ්ත ලං බනය ලං

 කෝහ. ලං 0    111 ලං අා ය ලං යට ත් ලංති බ්ත ්ත ලංවිකියණ ලං අපද්රදය. ලං

ාමු්තජප්ත ාේකප  ලං අපි ලං ජීදත් ලං  දකප ලං ජනරිකප ලං යයි. ලං අ ප් ලං දරු ලං

පනටවු්තට ලං විකියණ ලං අපද්රදයදි ්ත ලං බනට ලං  පකප ලං ජන ය්තජ ලං සිදුදජ ලං

අජපගායක් ලං  ලංාජයි ලං  ම් ලං ගිවිසු ජ්ත ලං හන ද්ත ්ත. ලං එජ ලං ි ාප ලං

ාමු්තජප්ත ාේකප ලං ම් ලංගිවිසුජ සුීව  ය්තජ ලංය්තජ ලංඑපප; ලංපිරිපහදු ලං

 ය්තජ ලං ය්තජ ලං එපප. ලං  ම් ලං අපයපවයට ලං උඩා, ලං  ගඩි ලං  ද්තජ ලං එපප. ලං

ාමු්තජප්ත ාේකප ලං  ලං  ජානජ ජ ලං  ජොකුත් ලං  ජොකි දත්  ලං පසුද ලං  හෝ ලං

 ම් ලං ගිවිසුජ ලං අවයයජය ලං ය ලං බකකප ලං ාජ්ත ග් ලංහෘදය ලං ාපක්ක ය්ත ලං

අහ්තජ  ලං  ම් ලං ාඳහප ලං ඉඩා, ලං  දජදපද  ලං ජනීද ලං කියප. ලං අ්තජ ලං එ හජ ලං

රණයණය ලංග්තජ. ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩි ලං 0  ලං  පකයක් ලං

ති බජදප. ලං 

85 86 



පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 හොඳයි  ලංූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි . ලං 

ඇජතිතුජප ලංකියජදප  ලංගිවිසු ම් ලංතිණුණපට ලංඑ හජ ලංඑ්ත ්ත ලංජනහන ලං

ලු. ලංඑ හජ ලංඑ්ත ්ත ලංජනත්ජම් ලං ජොජ ලං
 
[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 ම් ලං ීදල් ලං දජ්ත ්ත? ලංඒ ලං පයණය ලං ජොදජප ලං ඉ්තජ ලංතිණුණප ලං ්ත. ලං

ඒදප ලං එ හජ ලං  දජදප. ලං ඊළෙට ලං  ජජ ලං ගිවිසු ම් ලං  ාේදප ලං පිළිබඳද ලං

ාඳහ්ත ලං දජදප. ලං  181 ලංඅා  ය්ත ලංකිය්ත ්ත  ලං ාොග ලංරැාථ ලංකිරීජ; ලං

ජයෂථටි  ලංඅපද්රදය ලං්දපජ ලංඒදප ලං දජජ ලං ාොග ලංද  ය්ත ලංරැාථ ලංකිරීජ. ලං

  101 ලං අා  ය්ත ලං කිය්ත ්ත  ලං එ කාථ ලං කිරීජ. ලං   131 ලං අා  ය්ත ලං

කිය්ත ්ත  ලංඅපද්රදයදි ්ත ලංවිදුි බකය ලංි පදවීජ. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම් ලං  ය්තජ ලං හද්ත ්ත ලං

 ජො ක්ද? ලංදර්ාජපජ ලංචීජ ලංජාජපධිපතිදයයප ලංඒ ලංය ට් ලංපරිායය ලංගනජ ලං

හිාකප  ලං විවිව ලං  ර්ජප්තා පකපදි ්ත ලං පිට ලං දජ ලං ජයෂථටි  ලං අපද්රදය  ලං

ජපගරි  ලංඅපද්රදය  ලං යෝහල් ලංයාපයි   ලංඅපද්රදය ලංදප ග් ලං ීදල් ලංචීජ ලං

මිමිය ලංතුළට ලං මුදප ලං හනරීජ ලං දළක්දජ ලංම ති ලං  ගජනත් ලංති බජදප. ලං දන්ත ලං

චීජ ලං ර්ජප්තා පකප ලං බො හොජය ට ලංති බජ ලංර ථජය ලං ම් ලංඅපද්රදය ලං

  ො හේටද ලං  ගජය්ත ්ත ලං කියජ ලං එ යි. ලං  කෝ  ආ ලං කිසිජ ලං යටක් ලං

 ම් ලංඅපද්රදය ලං ග ජ්තජ ලංඉඩා, ලං ද්ත ්ත ලංජනහන. ලං ම්  ලංාජයි ලංඒ ලංාඳහප ලං

ති බජ ලං එ ජ ලං යට. ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං ඇජතිදයයප ලං ඇතුළු ලං එජ ලං

ි කවපරි්ත ලං එ තු ලං  දකප ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං බකපත්ජ  ලං  ද්තජ ලං ඉඩා, ලං

හනරි යොත් ලං

 
[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං බනය ලං  කෝහ ලං අපද්රදය ලං ්දපජ  ලං

 යෝහල් ලංයාපයි   ලංඅපද්රදය ලං්දපජ  ලංවිකියණ ලංඅපද්රදය ලං්දපජ  ලංජක ලං

අපද්රදය ලං ්දපජ  ලං ජපගරි  ලං අපද්රදය ලං ්දපජ  ලං ඖෂව ලං ාජපගම්දි ්ත ලං

බනහනය ලං යජ ලංඅපද්රදය ලං්දපජ ලංඒදප ලං  ො හේද ලංතිය්ත ්ත? ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං ම් ලංයට ලංදකුණු ලං්සියප   ලංකුණු ලං

 ගොඩා, ලංබදට  ලංඅපද්රදයපගපයය ලංබදට ලංපත් ලං ය්තජයි ලං ම් ලංහද්ත ්ත. ලං 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Sir, I rise to a point of Order.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංඇජතිතුජි   ලංඔබතුජප ග් ලංpoint of Order එ  ලං ජො ක්ද? 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංජජ ලංඉාථ ාල්කපජ ලං ත්රුම් ලං ය ලං

දු්තජප  ලං  ජතුජප ලං කියජ ලං විධියට ලං  ම් ලං යටට ලං අපද්රදය ලං  ග්්තජ ලං බනහන ලං

කියකප. ලං 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එ හජ ලං ජම් ලං ගිවිසු ම් ලං ඒ ලං  පයණය ලං ඇතුළත් ලං  ය ලං ති බ්ත ්ත ලං

ඇයි? 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔබතුජපට ලං ත් ය්ත ්ත ලංජනත්ජම් ලංඒ ට ලංජට ලං ය්තජ ලං දයක් ලං

ජනහන. ලංි  ම් ලංඅඬ ලං බය ලංගහ ගජ  ලංගිරිය ලං ඩා,ප ගජ ලං ෑගහජ ලංඑ  ලං

 ්ත  ලං ම් ලං ය්ත ්ත. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩිය  ලං  පකයක් ලං

ති බජදප.  

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

කිසිජ ලංඅපද්රදයයක් ලං ම් ලංයටට ලං ග ජ්තජ ලංබනහන. ලං[බපවප ලංකිරීම්] ලං

ඒදප ලං ග්්තජ ලංබනරි ලං ද්ත ්ත ලං  ො හොජද ලංකියකප ලංජජ ලංපළමු ද්තජ ලං

කි දප.  

 
ගරු නිමණෝයන් මපමර්ණා මහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் சபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංි  යෝෂ්ත ලං ප ර්යප ලංයපජාය ලංඅජපායතුජි   ලංඔබතුජප ග් ලංරීති ලං

ර ථජය ලං ලං ජො ක්ද? ලං 

 
ගරු නිමණෝයන් මපමර්ණා මහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் சபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං ත් ය්ත ්ත ලංජනති ලංර ථජයක් ලං

 ජානජ ලං ති බ්ත ්ත. ලං ඒ ලං ජ්තත්රීතුජපට ලං  ත් ය්ත ්ත ලං ජනත්ජම් - ලං

[බපවප ලංකිරීජක්] 

 
ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 ත් ය්ත ්ත ලං පාථ ාේ. ලං  ත් යජ ලං අය ලං පාථ ාේ ලං කිය්තජ. ලං අපට ලං

 ත් යජ ලංටි  ලංඅපි ලංදන්ත ලංකිය්තජම්. 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ජජ ලං අහ්ත ්ත ලං ායක ලං

ර ථජයක්. ලං  ජ හජ ලං අපද්රදය ලං  ග්්ත ්ත ලං ජනත්ජම් ලං ඒ ලං  පයණප ලං

ගිවිසුජට ලං ඇතුළත් ලං  ය්ත ්ත ලං  ජො ටද? ලං  ම් ලං විධි ආ ලං අපද්රදය ලං

 ග්ජදප ලං කියප ලං  ජොජ ලං ගිවිසුජ ද ලං ති බ්ත ්ත? ලං  ලං ි  ම් ලං   ො ළේ ලං

දහ්තජ ලං හද්තජ ලං එපප. ලං  ම් ලං ය ට් ලං අහිාා  ලං මිි සු්ත ලං  ගොජපට ලං

අ්තදද්තජ ලං හද්තජ ලං එපප. ලං පක්ෂ ලං   ෝණ ය්ත ලං බකජ ලං මිි හපට ලං

ාමු්තජප්ත ාේකප ලං කිය්ත ්ත ලං ඇත්ායි ලං කියප ලං හි ාජදප. ලං "අ ප් ලං

ඇජතිතුජප ලංකියපු ලංඑ  ලංඇත්ායි  ලංෂජ ලංඅපද්රදය ලං ග්්තජ ලංබනහන" ලංකියප ලං

යූඑ්තපී පයයපට ලං හි ාජදප. ලං ඒදප ලං  ග්්තජ ලංබනරි ලංජම්  ලං ගිවිසුජට ලං ඒ ලං

 ීදල් ලංඇතුළත් ලං  ළේ ලං ජො ටද? ලං 

87 88 



2018 ජුි  ලං89 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං විජල් ලං වීයදා  ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං  ද්ත ලං ූ  ලං  පකය ලං

අදාපජයි. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] 
 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  රුණප ය ලං ජ ග් ලං  පකය ලං

කබප ද්තජ. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 දජත් ලංගරු ලංජ්තත්රීදයයකු ග් ලං පකය ලංග්තජ ලං දයි. ලං 
 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං ම් ලං ජො ක්ද ලං ද්ත ්ත? ලං ම් ලං

ාජයි  ලං“Regaining Sri Lanka”  ජයපය ලංපත්රය. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංවිජල් ලංවීයදා  ලංජ්තත්රීතුජි   ලංඔබතුජපට ලංාද ලංවිජපඩි ලංකීයක් ලං

අද යද? 

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං "එට් ප" ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං

 යකප ලංඉ්තදියප ද්ත ලංරමි  යෝ ලං ග්්තජ ලංබනලුදප; ලංඅ ප් ලංය ට් ලං ාේදප ලං

්ර්ථි ය ලංගික ලංග්තජ ලංබනලුදප. ලං ම් ලංය ට්ත ලං් ලංවි යෝවය ලංි ාප ලංඒ  ලං

කත් ලං ානජජ ලං " කොප්" ලං වුණප. ලං ඒ ලං ි ාප ලං සිාගප්ර්රුද ලං එක්  ලං ගිවිසුජ ලං

ගහකප ලංඒ ලංදන ේ ලං දජ ලංපපයකි්ත ලං ය්තජ ලංපට්ත ලංගත්ාප. ලං නායි! ලං ම් ලං

 ද්රෝහී ක ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං යපු ලංඑ ට ාමු්තජප්ත ාේකපට 

[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං- ලං[බපවප ලංකිරීජක්] ලං 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජි ක් ලංාජයවිරජ ලංඅජපායතුජි   ලංඔබතුජප ලංකියජ ලං පයණය ලං

 ජො ක්ද? ලං 
 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංජ ග් ලං පකය ලං ද්තජ ලංබනහන. ලං 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  බොරු ලං කියජ ලං එ යි  ලං  බොරු ලං

 යජ ලංඑ යි ලංාජයි ලං ජතුජප ග් ලංයාථාපද. ලංඑතුජප ලංහනජ ලංදපජ ලං ය්ත ්ත ලං

ඒ  ලංාජයි. ලං   

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම්දප ලං කියජ  ොට ලං

 ජතුජ්තකපට ලං රි දජදප. ලං ාමු්තජප්ත ාේකප ලං එ  ලං එක්  ජප  ලං - ලං

[බපවප ලංකිරීම්] 
 

ගරු නිමණෝයන් මපමර්ණා මහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் சபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංි  යෝෂ්ත ලං ප ර්යප ලංයපජාය ලංඅජපායතුජප. 

 
ගරු නිමණෝයන් මපමර්ණා මහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் சபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං

[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ජතුජප ලංබයපාළ ලං චෝදජපදක් ලං ළප. ලංඑතුජප ලංඒ ලංර ප ය ලංඉල්කප ලංඅාථ ලං

 යග්තජ ලංඕජෑ. ලංඑතුජපට ලංඒ ට ලංති බජ ලංාපක්ක ලං ජොජදපද? ලං 

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං යටට ලං අහිා ය ලං  ම් ලං දප ග් ලං

ගිවිසුජක් ලං

[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ම් ලංයටට ලං ජච්චය ලංහතුරු ම් ලං යජ ලංගිවිසුජක් ලං
 
[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අත්ා්ත ලං  යජදප ලං ජම්  ලං අම්ජපප ලං ජල් ලං තියකප ලං දිය්තජ ලං ඕජෑ. ලං  ම් ලං

එ හජ ලං දපසියක් ලංාජයි. ලං එ හජ ලං දපසියක් ලංජනත්ජම්  ලං  ම් ලං අපයපවය ලං

යටට ලං  ය්ත ්ත ලංජනහන; ලං  ම් ලං ය ට් ලං දෘත්ති ය්තද ලං පපදප ලං  ද්ත ්ත ලං

ජනහන; ලං ම් ලංයට ලං ාළ ලං ගොඩා,ක් ලංබදට ලංපරිදර්ාජය ලං ය්ත ්ත ලංජනහන. ලං

ාමු්තජප්ත ාේකපට ලං ය ට් ලං අජපගාය ලං ගනජ ලං හනඟීජක් ලං ජනහන. ලං  ම් ලං

ය ට් ලං ඉදිරි ලං පයම්පයපද ලංගනජ ලංදග ලංකීජක් ලංජනහන. ලං ඉදිරි ලං පයම්පයපදක් ලං

ගනජ ලංදග ලංකීජක් ලංජනති ලංාමු්තජප්ත ාේකපට ලංඕජෑ - ලං [බපවප ලංකිරීජක්] ලං

ගිවිසුජ ට ලංඅත්ා්ත ලං ය්තජ ලංපුළුද්ත. ලං 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Sir, I rise to a point of Order.    
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංඅජපායතුජි   ලංකිය්තජ. 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

He has made a very serious accusation.  We have not 
come here to make money like he has done. He has come 
here by making money here.  But we made use of our  
own money to come to this august Assembly.  ඔබතුජපට ලං
දප ග් ලං ලං ජානජ ලංඅාාය ලංර ප  ලං ය්තජ ලංඅපිට ලංඅද යාපදක් ලං ලංජනහන. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

That is not a point of Order. ගරු ලංවිජල් ලංවීයදා  ලංජ්තත්රීතුජි   ලං

 ාප ලං ය්තජ. ලං 

 
ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලංඇජතිතුජි   ලං
 
[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ජනහන ලංකිය්තජ. ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං විජල් ලං වීයදා  ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං දනඩිපුය ලං විජපඩි ලං

තුජක් ලං ජකප ලංති බජදප. 

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ලං ඇජතිතුජි   ලං

[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔබතුජප ලංඑ හජ ලංකියජදපද? 

 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔ . ලංජජ ලංකියජදප  
 
[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ජනත්ජම් ලංඅර්ජුජ ලංජ හේ්තද්ර්තද ලංඅය ගජ ලංඑජදපද? ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං විජල් ලං වීයදා  ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං කබප ලං දු්ත ලං  පකය ලං

අදාපජයි. ලංදනඩිපුය ලංවිජපඩි ලංතුජකුත් ලංදු්තජප. 

ගරු විමේ වීණවසශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම් ලං  පයණයත් ලං කියකප ලං ජජ ලං

 ාපද ලංඅදා්ත ලං ය්තජම්. ලං ලං 

ගරු ලං ඇජතිතුජි   ලං  ම් ලං ය ට් ලං ඉඩා,ම් ලං ටි  ලං සුීද්තට ලං -

වි ීශි ය්තට- ලං විකුණ්තජ ලං  හට-අි ීදප ලං දජ  ොට ලං ාද ලං පජත් ලං

  ටුම්පාක් ලං ග්්තජ ලංහදජදප. ලංසුීද්තට ලංඉඩා,ම් ලංටි  ලංග්තජ ලං දජදප. ලං

 ජ හ්ත ලං අපද්රදය ලං  ග්්තජ ලං ඉඩා, ලං හදප ලං  දජදප. ලං  ම් ලං යට ලං ජනතිභාග ලං

 යජ ලං ගජජක් ලං  ම් ලං ය්ත ්ත. ලං  ම් ලං අජතුයපදපය  ලං ක්රියප ලං ජපර්ගය ලං

 ජො ගජ  ලං ම් ලං ීදල් ලංදහපජ ලංජාය ලං ය්තජ ලංකියප ලං ම් ලං ී  ලං ද්රෝහි ලං

්ඩුක්දට ලංකියමි්ත  ලංජ ග් ලං ාපද ලංඅදා්ත ලං යජදප. 
 

ගරු නිමණෝයන් මපමර්ණා මහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் சபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ි  යෝෂ්ත ලං  ප ර්යප ලං යපජාය ලං අජපායතුජි   ලං ඔබතුජප ග් ලං

point of Order එ  ලං ජො ක්ද? ලං 
 

ගරු නිමණෝයන් මපමර්ණා මහතා  
(மாண்புமிகு நிகராஷன் சபகரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං එතුජප ග් ලං ජපය යප ලං ාල්ි  ලං

ගත් ත් ලං  ො හොජද ලංකියප ලං"The New York Times" පුදත් ලංප ත් ලං

පළ ලංවුණප. ලංඒ ලංදප ග් ලං ම් ත් ලංඔප්පු ලං ය්තජ ලංකිය්තජ ලං  ෝ. ලං ලං 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළෙට  ලංගරු ලංජි ්ත ලංබඩුඩා,පය ලංජායජහ ලංි  යෝජාය ලංඅජපායතුජප. ලං

ඔබතුජපට ලංවිජපඩි ලං   ලං පකයක් ලංති බජදප. 

 

 

 [අ.භා.3.53] 

 

ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා (ණාජය පරිපාලන හා 

කඳමනාකණණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබ  නිමයෝජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ - அரெ நிருவாக 

முகாலமத்துவ மற்றும் ெட்டமும் ஒழுங்கும் பிரதி அலமச்ெர்)   

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of 
Public Administration and Management and Law and 
Order) 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං ජට ලං ාප ලං ය්තජ ලංඅදාථාපද ලං
කබප ජජ ලංගනජ ලංමුි ්තජ ලංඔබතුජපට ලංාථතුතිද්තා ලං දජදප. ලං දන්ත ලංකුණු ලං
ගනජ ලං ාප ලං ළප  ලං පනු ලං  ටක්  ලංකුණු ලංචරිායක් ලංගනජ ලංඅපට ලං ජහි ජ ලං
සිහි ලංදජදප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංයට ත් ලංකා ප   ලං
කුණුත් ලං  ලං සිාගප්ර්රුදට ලං යද්තජ ලං පුළුද්ත. ලං අපි ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං යට ත් ලං
ඉාථ ාල්කපජ ලංයදජ ලං  

 

[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ාජයි ලංදන්ත ලංඅි ක් ලංපනත් ත් ලංඉඳ ගජ ලං ාප ලං  ළේ. ලංඒ ලංකුණු ලංබක්කිය ලං

ඉාථ ාල්කපජ ලං සිාගප්ර්රුදට ලං යදකප ලං ාජයි ලං අපි ලං  ම් ලං ගිවිසු ම් ලං දනඩා, ලං

පට්ත ලංග්ත ්ත. ලං [බපවප ලංකිරීම්] ලං ගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං "උපපය ලංනුදණ" ලං
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කියප ලං එ ක් ලං ති බජදප ලං  ්ත. ලං ණුදු ලං හපමුදුරු දොත් ලං  ම් ලං ගනජ ලං කියප ලං

ති බජදප. ලං "උපපය ලංනුදණ" ලංි ාප ලංාජයි ලං ම් ලංවිධියට ලං ම් ලංගිවිසුජට ලං

 ම් ලං  ීදල් ලං ඇතුළත් ලං  ය ලං ති බ්ත ්ත. ලං "වී ලං ාහ ලං  පොල් ලං කා පදට ලං

 ග් ලං්තජ ලංපුළුද්ත" ලංකියප ලංදන්ත ලං ජතුජ්තකප ලංකියජදප. ලංවී ලංාහ ලං පොල් ලං

 ග්්තජ ලංපුළුද්ත ලංකිය්ත ්ත  ලංඒ ලං ීදල් ලංබදු ලංාහජය ලංයටාට ලංඇතුළත් ලං

 දකප ලංති බජදපය ලංකියජ ලංඑ යි. ලංූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංවී ලං

ාහ ලං පොල් ලං ග්්තජ ලංඕජෑ ලංජම් ලංදනනුත් ලංබදු ලං ගදකප ලං ග්්තජ ලංපුළුද්ත ලං

 ද්තජ ලංඑපප ලංයන. ලංහනබනයි  ලංඒදප ලං ග්්තජ ලංපුළුද්තද? ලංබනහන. 

 ප  ලං ි  යෝවපයජ ලං පජා ලං යට ත් ලං  ග ජ්තජ ලං බනහන. ලං එ හජ ලං

ජම් ලං බදු ලං ාහජය ලං දු්තජප ලං කියකප ලං වී ලං  හෝ ලං  පොල් ලං  හෝ ලං  ග ජ්තජ ලං

බනහන. ලං ජො ද  ලං ප  ලංි  යෝවපයජ ලංපජා ලංයට ත් ලංඑය ලංජාය ලං දකප ලං

ති බජදප. ලංඒ ලංි ාප ලංHS Code එ ට ලං ම්  ලංඇතුළත් ලංවුණප ලංකියකප ලං

අය ලංපනත් ා්ත ලංකි දපට  ලංඒ  ලං ය්තජ ලංබනහන. ලංඑානජ ලංbarrier එ ක් ලං

ති බජදප. ලං හනබනයි  ලං අපි ලං උපපය ලං නුදණ ලං  යොදප  ලං සියයට ලං  1ක් ලං බදු ලං

ාහජය ලං  දමි්ත  ලං - ලං [බපවප ලං කිරීජක්] ලං සියයට ලං 01ක් ලං බදු ලං ාහජය ලං

 ජො දමි්ත ලංඒ ලංසියයට ලං01 ලං  ොටාට ලංඇතුළත් ලං යකප ලංති බ්ත ්ත ලං

අ ප් ලං ීයය ලං ර්ජප්තා රුද්ත ලංරැ  ලංග්තජ ලංඅද ය ලංබක් ලංභපඩුඩා,යි  ලං

අ ප් ලං ීයය ලං ර්ජප්තා රුද්ත ලං්යක්ෂප ලං ය ලංගනම ජට ලංඅද ය ලංබක් ලං

භපඩුඩා,යි. ලංජමුත්  ලංඅය ලංවිධියට ලංසිාගප්ර්රු ද්ත ලංඅ ප් ලංයටට ලං ජොඑජ ලං

 ීදල් ලංඅය ලංසියයට ලං 1 ලං  ොටාට ලංඇතුළත් ලංකිරීජ ලංහයහප ලංඅපි ලංඋපපය ලං

නුදණ ලංතුළි්ත ලං ම්දප ලංජායග්රහණය ලං යකප ලංති බජදප. ලං 

දන්ත ලං  ම් ලං  ගොල්ක්ත ලං කියජදප  ලං කුණු ලං  ග ජජදප ලං කියකප. ලං

ජමුත් ලං අ ප් ලං ය ට් ලං ම ති ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං අපි ලං ජාපාය්තාය ලං

බපාල් ලංගිවිසුජට ලං-Basel Convention එ ට- ලංයටත් ලං දකප ලංසිටිජදප. ලං

ඒ ලංඅනුද ලංඑ  ලංයටකි්ත ලංාදත් ලංයට ට ලංකුණු ලං ගි ය්තජ ලංබනහන. ලංඉති්ත ලං

අට ලං පපාථ ලං අයට ලං  ම්  ලං  ත් ය්ත ්ත ලං ජනති ලං වුණපට  ලං අ ප් ලං ය ට් ලං

ජාජාපදට ලං ම්  ලං ත් යජදප. ලංූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංඅ ප් ලං

ය ට් ලංණුීධිජත් ලංජාජාපදක් ලංඉ්තජදප  ලංදනදගත් ලංජාජාපදක් ලංඉ්තජදප  ලං

 රුණු- පයණප ලං අවයයජය ලං  යකප ලං  ාප ලං  යජ ලං ජාජාපදක් ලං

ඉ්තජදප. ලං ඒ ලං ජාජාපද ලං ද්තජදප  ලං  ම්  ලංකුණු ලං  ග ජ්තජ ලං අත්ා්ත ලං

 ළ ලං ගිවිසුජක් ලං  ජො දයි ලං කියකප. ලං එ හජ ලං ජම් ලං අපිටත් ලං පුළුද්ත ලං

සිාගප්ර්රුදට ලංකුණු ලං ගි ය්තජ. ලං 

ගරු ලංදපසු ීද ලංජපජපයක් පය ලංජනතිතුජි   ලංඅපි ලංඔබතුජපට ලං්දයය ලං

 යජදප. ලං අ ප් ලං ය ට් ලං අජද ය ලං කුණු ලං ටි ක් ලං ති බජදප. ලං

පපර්ි  ම්්තතු  ත් ලං ති බජදප. ලං අපි ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං තුළි්ත ලං

ඉාථ ාල්කපජ ලං ඒ ලං ටි  ලං ඇයකප ලං ාජයි ලං  ම් ලං ගිවිසු ම් ලං දනඩා, ලං පට්ත ලං

ග්ත ්ත. ලං ඒ ලං ි ාප ලං අපි ලං පනහනදිි දජ ලං කියජදප  ලං  ම් ලං තුළි්ත ලං යටට ලං

දපසියක් ලංමිාක්  ලංඅදපසියක් ලං ද්ත ්ත ලංජනහන ලංකියකප. ලං 

ගරු ලංහර්ෂ ලං ද ලං සිල්දප ලං යපජාය ලංඇජතිතුජි   ලං  ම් ලං ගිවිසුජට ලං අදපළද ලං

හිමි ලං  දජ ලං සියයට ලං  1  ලං බදු ලං ාහජය ලං ාම්ර්ර්ණ ලං  ද්ත ්ත ලං අවුරුදු ලං

85 ට ලංපසුදයි. ලංඅවුරුදු ලං85කි්ත ලංපසුද ලංාජයි ලංඒ ලංභපඩුඩා,දකට ලංසියයට ලං

 1 ලං දක්දප ලං බදු ලං ාහජය ලං හිමි ලං  ද්ත ්ත. ලං  ම් ලං  ගොල්ක්තට ලං ඕජෑ ලං

 ය්ත ්ත ලං ාද ලං අවුරුදු ලං 85 ට ලං පසුදත් ලං  ම් ලං යට ලං  ජානජජ ලං

ාබ්තජයි. ලංජාපතිදප ජ ලංදනඩා,දාම් ලං්ර්ථි ය ලංගනජ ලං ාප ලං යමි්ත  ලංඒදපට ලං

යටත් ලං දජ ලං පිරිාක් ලං ාබප ලං  ගජ  ලං ාජ්ත ග් ලං  ී පපකජ ලං දනඩා, ලං

පිළි දළ ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්තජ ලං පුළුද්ත ලං පිරිාක් ලං ාබප ගජ ලං

 ී පපකජය ලං  ය්තජ ලං ාජයි ලං  ම් ලං  ගොල්ක්තට ලං ඕජෑ ලං  ය්ත ්ත. ලං

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං අපි ලං පනහනදිි දජ ලං කියජදප  ලං  ම් ලං

ගිවිසු ජ්ත ලං යටට ලං දපසියක් ලං මිාක්  ලං අදපසියක් ලං  ද්ත ්ත ලං ජනහන ලං

කියකප. ලං අ ප් ලංය ට් ලංඅපජයජ ලං්ර්ථි යට ලංාප ප්ක්ෂද ලං ම් ලංයටදක ලං

අපජයජ ලං්ර්ථි ය ලං ක්තිජත්. ලං 

ඊළෙට  ලං  ම් ලං  ගොල්ක්ත ලං කියජදප  ලං අ ප් ලං යටට ලං  ම් රු ලං

දෘත්ති ය්ත ලං එජදප ලං කියකප. ලං පසුගිය ලං  පක ආ ලං -යපජාපක්ෂ ලං යුගය ලං

 පක ආ- ලං ගිවිසුජක් ලංජනතුදත් ලං අ ප් ලං යටට ලං චීජ ලං ම් රු දෝ ලං්දප. ලං

 ම් ලං එ  ලං ගිවිසුජක්දත් ලං තිණු ඩු ලං ජනහන. ලං චීජ ලං  ම් රු දෝ ලං වි පක ලං

පිරිාක් ලං දනඩා, ලං  ළප. ලං දන්ත ලං  ම් ලං  ගොල්ක්ත ලං කියජදප  ලං  ම් රු දෝ ලං

 ජහපට ලංඑයි ලංකියකප. ලං ම් රු දෝ ලං ජහපට ලංඑ්ත ්ත ලංජනහන. ලංඑජදප ලං

ජම් ලං එ්ත ්ත  ලං දෘත්ති  යෝ. ලං ඒ ලං අය ලං එ්ත ්ත ලං අදපළ ලං ් යෝජාජය ලං

 යජ ලංාජපග ම් ලංදනඩා, ලං ය්තජයි. ලංඅ ජ   ලංඅපි ලංහිාමු ලංවදදයදරු්ත ලං

කියකප. ලං දන්ත ලං GMOA එ  ලං විරුීවයි. ලං හනබනයි  ලං කා ප   ලං

වදදයදරු්ත ග් ලංදනටුප ලංහප ලංසිාගප්ර්රු   ලංවදදයදරු්ත ග් ලංදනටුප ලං

ගනජ ලං අපි ලං ද්තජදප. ලං ජජ ලං ඒ ලං ගනජ ලං  ාොයප ලං බනලුදප. ලං ාපජපජය ය්ත ලං

මිි යජ ලං3  ලංවිාය ලංදනටුපක් ලංවදදයදය යක් ලංකබජදප. ලංඑ හජ ලංජම් ලං

අ ප් ලං ය ට් ලං ජාජාපද ලං  ම් ලං අාාය ලං  ාපදි ්ත ලං රැද ට්ත ්ත ලං ජනහන ලං

කියකප ලංඅප ලංතුළ ලංදනඩි ලංවි ථදපායක් ලංති බජදප. ලං 

අපි ලං  ජජ ලං ගිවිසුජ ලං තුළි්ත ලං  ීයය ලං  ර්ජප්තා රුදප ලං රැ  ලං

ග්තජදප ලං විායක් ලං ලං  ජො දයි  ලං  ීයය ලං  ර්ජප්තා රුදප ග් ලං

ි ෂථපපදජදක ලං ගුණපත්ජ භපදය ලං දනඩි ලං  ය්තජ  ලං රමිතිය ලං දනඩි ලං

 ය්තජ ලංඅද ය ලං ටයුතු ලං යජදප. ලංඒ ලංදප ග්ජ ලංඒ ලං ක්තිය ලං දජදප. ලං

අපජයජ ලංදර්වජයට ලංසියයට ලං51  ලංබදු ලංාහජයක් ලං ජකප ලංති බජදප. ලං

ඒ ලං දප ග්ජ ලං  ලං trade adjustment package එ  ලං  ජකප ලං ති බජදප. ලං

ජාපති  ලංඅපජයජ ලංඋපපය ලංජපර්ග ලංජඟි්ත ලං ක්තිය ලං ජකප ලංති බජදප. ලංඅපි ලං

 ම්දප ලංගනජ ලං ාප ලං යී ජ  ලංජජ ලංහිාජ ලංවිධියට ලං ම් ලංදදාථදක ලංජහි්තද ලං

යපජාපක්ෂ ලං ජහත්ජයප ලං සිාගප්ර්රු   ලං ඉ්ත ්ත. ලං ඒදප ලං ගනජ ලං  ාප ලං

 යකප ලංදනඩා,ක් ලංජනහන. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම් ලං තුළි්ත ලං ජාපාය්තාය ලං

දයදාපය ය්ත ලං ාජෙ ලං හවුල් ලං දයපපපය ලං  ගොඩා,ජේතජ ලං අ ප් ලං

දයපපපරි ය්තට ලංඅදාථාපද ලංඋදප ලං ය ලං ජකප  ලංඒ ලංතුළි්ත ලංජාපාය්තායයට ලං

අපජයජය ලං ය්තජ ලංපුළුද්ත ලංභපඩුඩා, ලංි ෂථපපදජය ලංකිරී ම් ලං ක්තිය ලං

අ ප් ලං දයපපපරි ය්තට ලං කබප ලං  ජජට ලං අද ය ලං  ටයුතු ලං  යජදප. ලං ඒ ලං

දප ග්ජ ලංරමිතිය ලංපිළිබඳද ලංදගකියජ ලං්යාජ ලංපිහිටුදජදප. ලං 

අපි ලං පනහනදිි දජ ලං කියජදප  ලං ාාදර්වජ ලං උපපය ලං ජපර්ග ලං හප ලං

ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳ ලං ගරු ලං ඇජතිතුජප ලං අ ලංට ලං පපාථ ලං    ජක් ලං

 ජො දයි ලං කියජ ලං එ . ලං එතුජප ලං  හොඳ ලං ණුීධිජ ාක්  ලං  හොඳ ලං

දයපපපරි  යක් ලං විධියට ලං  ටයුතු ලං  යපු ලං    ජක්  ලං  හොඳ ලං

 බෞීව යක්  ලං යටට ලං ්දයය ලං  යජ ලං    ජක්. ලං එ හජ ලං ජනතුද ලං

බඩා, ගෝාථායදප ජ ලං- 

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 වුද  ලංඅට ලංපපාථ? 

      
ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අට ලංපපාථ ලංඅයද? ලංඅට ලංපපාථ ලංඅය ලංඉ්තජදප. ලං 

 
ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 වුද? 

       
ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඕජෑ ලං ජම් ලං කිය්තජම්. ලං  ජ ලං අ ජක් ලං පනත්ාට ලං හයදප ලං

බක්තජ  ෝ. ලං [බපවප ලං කිරීජක්] ලං අපි ලං පනහනදිි ද ලං කියජදප  ලං යටට ලං

්දයය ලං  යජ  ලං යට ලං ඉාථායහට ලං යජ ලං විධිය ලං දකි්තජ ලං නජනති  ලං ය ට් ලං

ජාජාපද ග් ලං අජපගාය ලං ි ර්ජපණය ලං  දජදප ලං දකි්තජ ලං  නජනති ලං

පිරිා ට ලං විරුීවද ලං  ජ හජ ලං  චෝදජප ලං  යජදපට ලං අපි ලං විරුීවයි ලං

කියජ ලංඑ . ලං 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං හයහප ලං ජද ලං

 ද ළඳ ලං පොළක් ලංි ර්ජපණය ලං දජදප. ලංඅ ප් ලංඅය ලංදන්ත ලංි ායජ ලං ාප ලං

 ය්ත ්ත ලං භපඩුඩා, ලංි ෂථපපදජ ලං අා ය ලං ගනජ ලං විායයි. ලං හනබනයි  ලං  ාේදප ලං

අා ය ලංතුළි්ත ලංයටක් ලංදියුණු ලං ය්තජ ලංපුළුද්ත ලංජම්  ලංඑයට ලං හොඳජ ලංයට ලං

ාජයි ලං ශ්රී ලං කා පද. ලං අ ප් ලං ය ට් ලං පිහිටීජ  ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං අ ප් ලං යට ලං තුළ ලං

ඉ්තජ ලංණුීධිජතු්ත ග් ලං රජපණය ලංබකජ  ොට ලං  ාේදප ලං අා ය ලංතුළි්ත ලං

අ ප් ලං යටට ලං ලං වි පක ලං  ාේදයක්  ලං වි පක ලං දර්වජයක් ලංඇති ලං ය ලං ග්තජ ලං

පුළුද්ත. ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං තුළි්ත ලං  ාේදප ලං අා  ආ ලං වි පක ලං පිිල ජජක් ලංඇති ලං

 දජදප  ලං ාේදප ලංඅා  ආ ලංවි පක ලංදර්වජයක් ලංඇති ලං දජදප. ලංඒ ලංතුළි්ත ලං

අපට ලං ලංForeign Direct Investment වි පක ලංරජපණයක් ලං ග ජ්තජ ලං

පුළුද්ත. ලං ඒ ලං තුළි්ත ලං  ඩා,ොකර් ලං වි පක ලං රජපණයක් ලං අ ප් ලං යටට ලං

 ග ජ්තජ ලංපුළුද්ත. ලංඅද ලංළිා ලංජනඬි ලං්ර්ථි ය ලංගනජ ලං ාප ලං යජ  ලංළිා ලං

ජනඬි ලං ාාාථ ෘතිය ලං ගනජ ලං ාප ලං යජ ලං පිරිාක් ලං ඉ්තජ ලං යටක් ලං ඉදිරියට ලං

 ගජ ලංය්තජ ලංපුළුද්ත ලංගිවිසුජක් ලංාජයි ලං ම් ලංති බ්ත ්ත. ලං 

අි ක් ලං  පයණය ලං ාජයි  ලං අපි ලං  ාප ලං  යජ ලං හනජ ලං ගිවිසුජ ටජ ලං

ාජහරු ලං විරුීව ලං  දජදප. ලං දන්ත ලං බක්තජ  ලං මීය ට ලං  ි ්ත ලං අපි ලං

පපකිාථාපජය ලං ාජෙ  ලං ඉ්තදියපද ලං ාජෙ ලං ගිවිසුම් ලං අත්ා්ත ලං  යකප ලං

ති බජදප. ලං ඒ ලං ගිවිසුම් ලංතුළිනුත් ලං පොල්දකට  ලං වීදකට  ලං අපද්රදයදකට ලං

බදු ලං ාහජය ලං  ජකප ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං ි ාප ලං පපකිාථාපජ ය්ත  ලං

ඉ්තදියප ද්ත ලං අ ප් ලං යටට ලං අපද්රදය ලං ඇවිල්කප ලං ති බජදපද  ලං  ාළ ලං

ඇවිල්කප ලංති බජදපද? ලං ම්දප ලංාි  ය ලංඅාාය. 

 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩිය  ලං  පකයක් ලං

ති බජදප. 

 
ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 ම් ලං  ගොල්ක්තට ලං  ත් ය්ත ්ත ලං ජනහන  ලං  ම්දප ලං ඇතුළත් ලං  ය ලං

ති බ්ත ්ත ලං  ජොජදපටද ලං කියකප. ලං ගරු ලං (්චපර්ය) ලං  ලං හර්ෂ ලං ද ලං සිල්දප ලං

යපජාය ලං අජපායතුජි   ලං ජප ලං ද්තජප ලං හනටියට ලං කා ප   ලං HS Codes 

7 011ක් ලං පජණ ලං ති බජදප. ලං අපි ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං තුළි්ත ලං සියයට ලං  1ක් ලං

ඇතුළත් ලං ය්තජ ලංඕජෑ ලංජම්  ලං ම් ලංයටට ලංඅදපසිදපය  ලං ීදල් ලංඒ  ්ත ලං

ඈත් ලං  යකප  ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං තුළි්ත ලං ර යෝජාජයට ලං  ජොග්තජප ලං HS 

Codes ඒ ට ලංඇතුළත් ලං යකප ලංසියයට ලං 1 ලංාම්ර්ර්ණ ලංකිරීජ ලංණුීධිජත් ලං

 ටයුත්ාක්. ලං  ජය ලං  ම් ලං  ගොල්ක්තට ලං  ත් ය්ත ්ත ලං ජනහන. ලං  ජය ලං

 ත්රුම් ලං යකප ලං ද්තජත් ලංබනහන. ලං ම් ලංගනජ ලං ත් යජ ලංවි පක ලංපිරිාක් ලං

එහප ලං පනත් ත් ලං ඉ්තජදප. ලං හනබනයි  ලං  ජො ත් යජ ලං එක් ලං   ජපට ලං

 ත් ය්ත ්තජ ලංජනහන. ලංූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං ම් ලංගිවිසුජ ලං

තුළි්ත ලං යට ලං ඉදිරියට ලං  ගජය්තජ ලං පුළුද්ත  ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං ඉාපජ ලං

  ග ය්ත ලංයට ලංදියු ලංණු   ලංජපර්ගයට ලං ගජ ලංය්තජ ලංපුළුද්ත ලංකියකප ලංජප ලං

පනහනදිි දජ ලංකියජදප. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංඔබතුජපට ලංි යමිා ලං පකය ලංඅදාපජයි. 

 
ගරු නලින් බ්ඩඩාණ ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ජට ලංාද ලංවිජපඩියක් ලං ද්තජ  ලංූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි . ලං 

මීය ට ලං ි ්ත ලං ාප ලං යපු ලං
 
[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඇුදප  ලං පෑි ය ගොඩා, ලං ර ී  ආ ලං  පොලීසියට ලං බකපෑම් ලං  යජදපද ලං

කියකප. ලං  පොලීසියට ලං බකපෑම් ලං  යජ ලං කිසිජ ලං ඇජතිදය යක් ලං අ ප් ලං

්ඩුක්   ලං ජනහන  ලං ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි . ලං ඉාථාය ලං ාජයි ලං

 පොලීසියට ලං බකපෑම් ලං  යජ ලං අය ලං සිටි ආ. ලං ඉාථ ාල්කප ලං  ාප ලං  යපු ලං

 
 
[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

DIG ජහත්ජයප ග් ලං ාොප්පිය ලංගකදප  ලංහිටපු ලං්යක්ෂ  ලං ල් ම්ට ලං -

හිට්කර්ට- ලං දුය ාජය ලං දු්තජපය ලං කියකප ලං අපට ලං ජා යි. ලං අද ලං එදනි  ලං

 ීදල් ලං සිීව ලං  ද්ත ්ත ලං ජනහන. ලං  පොලීසියට ලං ාර්ජාජය ලං  යජ  ලං

 පොලීසි ලං ආ ලං  හල්ජට් ලං ගකදජ  ලං  පොලීසි ආ ලං  ාොප්පිය ලං ගකදජ  ලං

OIC ග් ලං පිටු   ලං ඉඳ ලං ග්තජප ලං ාාාථ ෘතියක් ලං අද ලං ජනහන. ලං අද ලං යහ ලං

පපකජයයි ලං ති බ්ත ්ත. ලං අ ප් ලං ඇජතිදරු ලං  වුරුත් ලං බකපෑම් ලං

 ය්ත ්ත ලංජනහන. ලං පපාපකය ලංජර්දජය ලං ය්තජ ලංඅද ය ලං ටයුතු ලංඅද ලං

 යකප ලං ති බජදප. ලං එදනි  ලං දනඩා, ලං පිළි දළදල් ලං අද ලං ක්රියපත්ජ  ලං

 දජදප. ලං අද ලං පපාපක ලං  ල්ි  ලං  ඩුඩා,පයම් ලං  වුරුදත් ලං අ ප් ලං ජනති ලං

ඇජතිදරු්ත ග් ලං ඔ ඩා,ොක්කු   ලං ජනහන  ලං ඔවු්තට ලං කිරි ලං  පොද්ත ්ත ලං

ජනහන. ලං අ ප් ලං ජනති ලං ඇජතිදරු්ත ලං අාය ලං ජත් ලං කුක් ලං ජාපදපයම් රු දෝ ලං

ජනහන. ලංජත් ලංකුක් ලංජාපදපයම් ලං යපු ලංඅය ලං බ්යප ලංගත් ලංඅය ලංඔය ලංපනත් ත් ලං

ාජයි ලං ඉ්ත ්ත  ලං  ්ත ට්ජර් ලං පිටි්ත ලං ජත් ලං කුක් ලං  ගජපපු ලං අයයි ලං

ඉ්ත ්ත. ලං ඔය ලං කියජ ලං විධි ආ ලං  ී පපකජඥය්ත ලං  වුරු්තදත් ලං ශ්රී ලං

කා ප ලං  පොලීසියට ලං ාර්ජාජය ලං  යකපදත්  ලං බකපෑම් ලං  යකපදත් ලං

ජනහනයි ලංකියජ ලංඑ  ලංජප ලංපනහනදිි දජ ලංකියජදප. ලංඔබතුජපට ලං බො හොජ ලං

ාථතුතියි. 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, Hon. Douglas Devananda. You have 12 
minutes.  ඊට ලංරාජ ය්ත ලං වුරු්ත ලං හෝ ලංගරු ලංජ්තත්රීදය යකු ලංගරු ලං
  හප්ත ලං ාේජසිාහ ලංජ්තත්රීතුජප ග් ලංජජ ලංූලකපාජය ලංාඳහප ලං ලං යෝජාජප ලං
 ය්තජ. 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං "ගරු ලං   හප්ත ලං  ාේජසිාහ ලං

ජ්තත්රීතුජප ලංදන්ත ලංූලකපාජය ලංගා ලංයුතුය"යි ලංජප ලං යෝජාජප ලං යජදප. 

 
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

අනතුරුව ගරු කනක මහේණත් මහතා මූලාසනමයන් ඉවත් 
වුමයන්  ගරු මශ්හාන් මසේමිංසහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு  கனக கஹரத் அவர்கள் அக்கிராெனத் 

தினின்று அகைகவ, மாண்புமிகு செஹான் கெமெிங்க அவர்கள் 

தலைலம வகித்தார்கள். 
 
Whereupon THE HON. KANAKA HERATH left the Chair, and THE 

HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 
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ගරු ඩේලස් මශවානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
சக ரவ தலைலமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, இன்லறய 

தினம் இைங்லக - ெிங்கப்பூர் வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்த விவாதம் 

இங்கக நலடசபறுகின்றது. இதில் கைந்துசகாண்டு எனது கருத்துக் 

கலளயும் பதிவு செய்வதற்கு வாய்ப்பு வழங்கியலம சதாடர்பில் 

முதலில் எனது நன்றிலயத் சதாிவித்துக் சகாள்கின்கறன். 

இறக்குமதிகள், வாி அறவீடுகள்,  விற்பலனகள் என்ற முக்ககாண 

நிலையில், அதாவது உள்ளூர் உற்பத்திகலள - ஏற்றுமதிகலளப் 

பற்றிக் கவலைப்படாத இறக்குமதிகள், மக்களின் வறுலம 

நிலைலமயிலனப் பற்றிக் கவலைப்படாத வாிவிதிப்புகள், 

நாட்லடப் பற்றிக் கவலைப்படாது நாட்டின் சொத்துக்கலள 

விற்பலன செய்தல் என்ற முக்ககாணத்தில் இந்த நாடு திண்டாடிக் 

சகாண்டிருக்கின்ற நிலையில், இத்தலகய வர்த்தக மற்றும் ஏலனய 

ஒப்பந்தங்கள் குறித்தும் கலதக்கப்பட்டு வருகின்றது. இைங்லக - 

ெிங்கப்பூர் வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு வருவதற்கு முன்பதாக, 

இன்னுகமார் ஒப்பந்தம் சதாடர்பிைான ெிை ெந்கதகங்கலள இங்கக 

சவளிப்படுத்த விரும்புகின்கறன்.  

திருககாணமலைலய லமயப்படுத்தியதாக வடக்கில் 

முல்லைத்தீவிலிருந்து கிழக்கில் மட்டக்களப்பு வலரயிைான 

கடற்பிரகதெங்கலள உள்ளடக்கியதாக எண்சணய் மற்றும் 

எாிவாயு வளங்கள் சதாடர்பிைான ஆய்வுகலள கமற்சகாள்ளல் 

என்ற சபயாில் அசமாிக்காவின் சுலும்கபக்கர் என்ற நிறுவனம், 

இைங்லகயின் சபற்கறாலிய வள அபிவிருத்தி அலமச்சுடன் கடந்த 

கம மாதம் 30ஆம் திகதி ஓர் ஒப்பந்தத்தில் லகச்ொத்திட்டுள்ளதாக 

அறிய முடிகின்றது. இத்தலகய திட்டங்கள் இந்த நாட்டில் ஏலனய 

கடற்பிரகதெங்களிலும் கமற்சகாள்ளப்படவுள்ளதாக நீங்கள் 

கூறினாலும், அது எந்தளவிற்கு ொத்தியமாகும் என்பலத 

உங்களால் கூற முடியாது என்கற நான் கருதுகின்கறன். ஏசனனில், 

இத்திட்டத்தின் கநாக்கமானது கிழக்குக் கடற்பிரகதெங்கலள 

மாத்திரகம இைக்காகக்சகாண்டு அசமாிக்காவின் இராணுவக் 

ககந்திர நைன்களுடன் ஒன்றாகக் கைந்திருப்பதாககவ சதாிய 

வருகின்றது. 2016ஆம் ஆண்டு காைகட்டத்திலும் இத்தலகய 

கிழக்குக் கடற்பிரகதெத்தில் எண்சணய் வள ஆய்வுகலள 

கமற்சகாள்ளப் கபாவதாகக் கூறப்பட்டு, பிசரஞ்சு நிறுவனமான 

‘கடாடல்’ எனும் நிறுவனத்துடன் ஓர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு, 

பின்னர் அந்த ஒப்பந்தம் லகவிடப்பட்டலமக்கும், தற்கபாது 

அகதவிதமானகதார் ஒப்பந்தம் அசமாிக்க நிறுவனத்துடன் செய்து 

சகாண்டுள்ளலமக்குமிலடயில் சதாடர்புகள் ஏகதனும் 

இருக்கின்றனவா? எனக் ககட்க விரும்புகின்கறன். 

அகதகநரம், இத்தலகய திட்டங்களினூடாக வடக்கு, கிழக்கு 

மாகாணங்களில் தற்கபாது நிலைசகாண்டுள்ள குடிப்பரம்பலைச் 

ெிலதத்துவிட்டு, பல்கவறு குடிகயற்றங்கலள கமற்சகாள்வதற்குத் 

திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு வருவதாகவும் எமது மக்கள் மத்தியில் 

ெந்கதகங்கள் எழுந்துள்ளன என்பலதயும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்கறன். அத்துடன், கமற்குைகின் கபாட்டிக் களமாக 

கிழக்குப் பிரகதெத்திலன மாற்றுவதற்கக இந்த அரசு தற்கபாது 

செயற்பட்டு வருவதாகவும் எமது மக்கள் மத்தியில் கருத்துக்கள் 

நிைவுகின்றன. அந்த வலகயில், "ெர்வகதெம் தலையிட கவண்டும்; 

ெர்வகதெம் தலையிட கவண்டும்!" என எதற்சகடுத்தாலும் ெிை 

தமிழ்த் தலைவர்கள் கூறுவலதப்கபால், அந்தச் ெர்வகதெத் 

தலையீடு இதுதானா? எனக் ககட்க விரும்புகின்கறன். ஏற்கனகவ 
ஒரு மாசபரும் யுத்த கமாதலிலனச் ெந்தித்து, துவண்டு 

கபாயிருக்கின்ற எமது மக்கள் தலைநிமிரக்கூடிய வழிவலககலள 

உாிய முலறயில் கமற்சகாள்ளாமல், மீண்டும் அங்கு ஓர் 

இராணுவக் ககந்திர நைன்ொர்ந்த செயற்பாடுகளுக்கு 

இடங்சகாடுப்பதானது, எமது மக்கலள கமலும் புண்படுத்திப் 

பார்க்கின்ற செயைாகும் என்கற சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்கறன். 

இப்கபாதும்கூட வடக்கு, கிழக்குக் கடற்பிரகதெங்களில் எமது 

கடற்சறாழிைாளர்கள் சுதந்திரமாகக் கடற்சறாழிலில் ஈடுபடு 

வதற்குப் பல்கவறு தலடகள் கமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

வடக்கு, கிழக்குத் தவிர்ந்த ஏலனய மாவட்டங்களின் கடற்சறாழி 

ைாளர்களது ெட்டவிகராதமான சதாழில் நடவடிக்லககள் மற்றும் 

இந்தியக் கடற்சறாழிைாளர்களின் எல்லை மீறியதும், தலட 

செய்யப்பட்ட உபகரணங்கலளக் சகாண்டதுமான கடற்சறாழில் 

முயற்ெிகள் என்பவற்றின் மத்தியில் எமது கடற்சறாழிைாளர்களின் 

வாழ்வாதாரங்களும் எமது கடற்பகுதிகளின் வளங்களும் இன்று 

ககள்விக் குறியாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலைலமயில், 

எண்சணய் ஆய்வுகள் என்றும் இராணுவ நைன்கள் என்றும் 

ஒவ்சவாரு நாடும் வந்து எமது பகுதிகளில் நிலைசகாள்ளுமானால், 

அதனால் எமது மக்களுக்கும் எமது பகுதிகளுக்கும் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகள் சதாடர்பில் நாம் ெிந்திக்க கவண்டியவர்களாககவ 

இருக்கின்கறாம் என்பலதயும் இங்கு வலியுறுத்திக் கூற 

விரும்புகின்கறன். 

இன்று ெட்ட ாீதியாகப் பிாிக்கப்பட்டிருப்பினும்கூட ஒருங் 

கிலணந்த வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் சுயாட்ெிக்காககவ 

கடந்த காைங்களில் பாாிய அர்ப்பணிப்புகளுடன் நாங்கள் 

கபாராடி வந்திருக்கின்கறாம். அந்தப் கபாராட்டமானது இலணந்த 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாண ெலப உருவாக்கம் சபற்றதுடன் 

முடிவுக்குக் சகாண்டு வரப்பட்டது. அதன் பின்னர் சதாடர்ந்திருந்த 

வன்முலறகளுக்கும் எமக்கும் எவ்விதமான சதாடர்புகளும் 

கிலடயாது. இன்றும்கூட இலணந்த வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங் 

கலளகய நாங்கள் விரும்புகின்கறாம். இதற்காக நாங்கள் முஸ்லிம் 

மக்களதும் பூரணமான விருப்புகலள சவன்சறடுக்க கவண்டியிருக் 

கின்றது. அதற்காக நிலறயகவ உலழக்க கவண்டியிருக்கின்றது. 

இருப்பினும், இன்று நிர்வாக ாீதியில் பிாிந்திருந்தாலும் வடக்கும் 

கிழக்கும் எமது பூர்வீகமான வாழ்விடங்கள் என்ற பற்றுடகனகய 

நாங்கள் செயற்பட்டு வருகின்கறாம். அதற்காக, வடக்கு, கிழக்கு 

மாகாணங்கலள சவளிநாடுகளுக்குத் தாலர வார்க்காதீர்கள்! 

நாட்டின் ஏலனய பகுதிகலளத் தாலர வார்த்துக் சகாடுங்கசளன 

நான் கூறுவதாக எவரும் அர்த்தம் சகாள்ளக்கூடாது.  

திருககாணமலையாகட்டும், அம்பாந்கதாட்லடயாகட்டும், 

சமானராகலையாகட்டும், காலியாகட்டும், சகாழும்பாகட்டும் - 

இந்த நாட்டில் சுய உற்பத்தித் துலறகலள கமம்படுத்தாமலும், 

புதிய ஏற்றுமதிக்கான புதிய சதாழிற்துலறகலள உருவாக் 

காமலும், சவறும் இறக்குமதிகலள மாத்திரம் நிலனவில் 

லவத்துக்சகாண்டு, இந்த நாட்டின் சொத்துக்கலள விற்பது, 

சவளிநாட்டுக் கடன் சபறுவது  என்கின்ற கனவுகளிலிருந்து 

சகாண்டு மாத்திரம் செயற்படாதீர்கள் என்கற வலியுறுத்த 

விரும்புகின்கறன்.  

இரவு 12 மணிக்கு எாிசபாருளின் விலைலயக் கூட்டுகிறீர்கள். 

மறுநாள் பகல் 12 மணிக்குக் குலறக்கிறீர்கள். பின்னர் ெிை 

நாட்கள் சென்று மீண்டும் இரவு 12 மணிக்கு கூட்டுகிறீர்கள். இந்த 

வலகயில் உங்களுக்கக விளக்கமில்ைாத ஆட்ெி முலறயிலன 

நீங்கள் கமற்சகாண்டு வரும்கபாது, சபாதுமக்களுக்கு என்ன 

விளங்கப்கபாகிறது? என்ன நடக்கப் கபாகின்றது? என்ற 

ககள்விகய எழுகின்றது. 

இப்கபாது இந்த இைங்லக - ெிங்கப்பூர் வர்த்தக ஒப்பந்தம் 

சதாடர்பிலும் பல்கவறு ககள்விகள் எமது மக்கள் மத்தியில் 

இருக்கின்றன. கமற்படி ஒப்பந்தம் காரணமாகச் ெிங்கப்பூருக்கு 

வருடசமான்றுக்கு 10 அசமாிக்க சடாைர் பில்லியன் நிதி 

மீதமாக்கப்படுசமன ெிங்கப்பூர் வர்த்தக மற்றும் லகத்சதாழில் 

அலமச்ெின் பிரசுரசமான்றில் கூறப்பட்டுள்ளதாகத் சதாிய 

வருகின்றது. அதாவது, ெிங்கப்பூர் சபாருட்களுக்கான இறக்குமதி 

வாியாக இைங்லகக்குக் கிலடக்கின்ற நிதியில் குலறந்தபட்ெமாக 

150 ககாடி ரூபா வாி வருமானத்லத கமற்படி ஒப்பந்தம் 

காரணமாக இைங்லக இழக்கின்ற நிலைகய ஏற்படுசமனக் 

கூறப்படுகின்றது. இதற்குப் பதிைாக இைங்லகயிலிருந்து 

ெிங்கப்பூருக்கான ஏற்றுமதிக்சகன என்ன கிலடத்துள்ளது? என்ற 
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ககள்விக்கு என்ன பதில் உங்களிடம் இருக்கின்றது என்ற 

ககள்விகய எழுகின்றது. 

ெிங்கப்பூர் நாட்லடப் சபாறுத்தவலரயில் அந்நாடானது, 

சபாதுவாககவ இறக்குமதிகளின் வாிகலள ஒருதலைப்பட்ெமாக 

மிகவும் குலறந்த மட்டத்தில் லவத்துக் சகாள்கின்ற நாடு என்கற 

கூறப்படுகின்றது. இந்த நிலையில், ெிங்கப்பூரானது இதற்கு 

முன்பிருந்கத உைகின் அலனத்து நாடுகளுக்குமாக இறக்குமதி வாி 

விைக்களித்துள்ள சபாருட்களுக்கக இைங்லகக்கும் வாிச் ெலுலக 

வழங்கியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது. அகதகநரம், கமற்படி 

ஒப்பந்தத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு சபாருளின் 

சபறுமதிக்குச் ெிங்கப்பூாில் லவத்து கெர்க்கப்படுகின்ற சபறுமதி 

யிலன அளலவயிடுவதற்கான நிபந்தலனயானது மிகவும் 

பைவீனமான நிலையில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றது. இந்த 

வலகயில் பார்க்கின்றசபாழுது உைகின் ஏலனய நாடுகளில் 

உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற சபாருட்களும் ெிங்கப்பூர் ஊடாக 

இைங்லகக்கு வாி விைக்களிப்புடன் நுலழயப் கபாகின்றனவா 

சவனக் ககட்கத் கதான்றுகின்றது. எனகவ, இத்தலகய ஒப்பந்தங் 

கலள கமற்சகாள்கின்றகபாது தன்னிச்லெயான முடிவுகலள 

எட்டிக்சகாண்டு செயற்படாமல், எமது நாட்டுக்குப் சபாருத்தமான 

வலகயில் அது ொர்ந்த ஆய்வுகலள கமற்சகாண்கட ஒப்பந்தங்கள் 

லகச்ொத்திடப்படல் கவண்டும்.  

அகதகநரம், எமது நாட்டுக்கு அதிகளவிைான வர்த்தக 

நிலுலவயுள்ள நாடுகளுடன் சபாருளாதார மற்றும் வர்த்தக 

ஒப்பந்தங்கலள கமற்சகாள்வதற்கக அதிதீவிர முலனப்புக் 

காட்டுவதால் வர்த்தக நிலுலவகள் அதிகாித்து, இந்த நாடு கமலும் 

பாாிய சபாருளாதார ெிக்கலுக்கக எதிர்காைத்தில் முகங்சகாடுக்க 

கநாிடுசமன்ற எச்ொிக்லகலய இங்கு முன்கூட்டிகய ஞாகப்படுத்த 

விரும்புகின்கறன். இத்தலகய செயற்பாடுகள் காரணமாக, இந்த 

நாட்டிலிருந்து மிக அதிகளவில் சவளிகயறுகின்ற நிதிலய மீள 

நாட்டுக்குள் சகாண்டுவருவது குறித்து என்ன திட்டங்கள் 

உங்களிடம் இருக்கின்றனசவன்று ககட்க விரும்புகின்கறன். 

மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு ஆட்கலள அனுப்பி கவலை 

செய்வித்தா, அல்ைது இந்த நாட்டில் இன்னும் எஞ்ெியிருக்கின்ற 

சொத்துக்கலள விற்றா, அல்ைது கமலும் கமலும் சவளிநாட்டுக் 

கடன்கலளப் சபற்றா இந்த நிதிலய மீள எமது நாட்டுக்குள் 

சகாண்டுவரப் கபாகின்றீர்கள்? என்று ககட்க விரும்புகின்கறன். 

ெிங்கப்பூர் நாட்டுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தசமான்று 

லகச்ொத்திடுவதற்கு அலனத்து ஏற்பாடுகளும் தயாராக 

இருந்தகபாது, அதற்கு முன்பதாக கமற்படி ஒப்பந்தம் சதாடர்பில் 

இைங்லக ொர்பில் கபச்சுவார்த்லதகளில் கைந்து சகாள்ளவிருந்த 

குழுவிலிருந்து ஒரு ெிைலர, இகத ஒப்பந்தம் சதாடர்பில் 

கபச்சுவார்த்லதகளில் கைந்து சகாள்ளவிருந்த ெிங்கப்பூர் குழுவின் 

பிரதானிகளிடம் பயிற்ெி சபறுவதற்கு அனுப்பி லவத்துள்ள 

உங்களது செயற்பாட்டிலன என்னசவன்று சொல்வசதன 

உங்களிடகம ககட்க விரும்புகின்கறன். உங்களது இத்தலகய 

செயற்பாடுகளிலிருந்கத இந்த ஒப்பந்தம் எத்தலகயதாக 

இருக்குசமன்பது குறித்து இந்த நாட்டு மக்கள் உணர்ந்து 

சகாள்வார்கசளன்று நிலனக்கின்கறன்.  

அகதகவலள வடக்கு, கிழக்கின் கலரகயாரங்கலள 

மூைதனமாகக் சகாண்டு சவளிநாடுகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப் 

பட்டிருக்கிறது. அந்த ஒப்பந்தங்கள் சவளிப்பலடத்தன்லம 

சகாண்டலவயா? அதனால் இைங்லகக்கு எவ்விதமான நன்லம 

கிலடக்கும்? என்பலதப் பற்றிசயல்ைாம் விாிவாகப் கபசுவதற்கு 

முன்னர், இைங்லகலயப் சபரும் கபாலதப்சபாருள் விநிகயாக 

லமயமாக மாற்றிக்சகாண்டிருக்கும் அல்ைது கபாலதப்சபாருள் 

விநிகயாகப் பாலதயாகக் காணப்படும் இைங்லகயின் கடற் 

பிரகதெத்லத முலறயாகக் கண்காணிக்க இந்த அரொங்கத்தால் ஏன் 

முடியாமல் இருக்கின்றது? ஆகாய விமானம் மூைமாக நலடசபறும் 

கபாலதப்சபாருட் கடத்தலை ஓரளவுக்குக் கட்டுப்படுத்த முடியுமாக 

இருக்கின்றகபாதும், கடல் மார்க்கமாககவ சபருமளவான 

கபாலதப்சபாருட்கள் நாட்டுக்குள் சகாண்டுவரப்படுவதற்கு 

வாய்ப்புக்கள் இருக்கின்றன. யுத்தம் நலடசபற்ற காைத்தில் கடல் 

வழியாக ஆயுதக் கப்பல்கள் நுலழந்துவிடாதிருப்பதிலும், கடல் 

மார்க்கமாக ஆயுததாாிகளின் கபாக்குவரத்து ொத்தியமாகிவிடக் 

கூடாசதன்பதிலும் திட்டமிட்டுச் செயைாற்றிய இைங்லகக் 

கடற்பலடயினரால் இப்கபாது கபாலதப் சபாருள் கடத்தலுக்கு 

எதிராக அவ்விதமாக ஏன் செயற்பட முடியவில்லை? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please, now wind up.  

 

ගරු ඩේලස් මශවානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Give me only one more minute, please.  

கடற்பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படுமானால் கடல் மார்க்க 

மாக இைங்லகக்குள் சகாண்டுவரப்படும் கபாலதப் சபாருள் 

விநிகயாகத்லதயும், எமது கடற்சறாழிைாளர்களின் வாழ்வா 

தாரத்லதப் பாதிக்கும் அத்துமீறிய மீன்பிடியாளர்கலளயும் 

தடுக்கைாம் எனத் சதாிவித்து விலடசபறுகின்கறன். நன்றி. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Ravi Karunanayake. You 

have 14 minutes.  
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ගරු ණවි කරුණානායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි , අද ලං ජදනි  ලංදනදගත් ලංවිෂයයක් ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං පනදනත් දජ ලං විදපද ආ ජ ලං දචජ ලං ාථදල්පයක් ලං  ාප ලං

කිරීජට ලංඉඩා, ලං රාථාපද ලංකබප ජජ ලංාම්බ්තව ය්ත ලංජප ලං ඔබතුජපට ලංජ ග් ලං

ාථතුතිය ලං ර ප  ලං  යජදප. ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං කිය්ත ්ත, යට ට ලං

අද ය ලං  දයක්. ලං ජමුත් ලං ඒදප ආ ලං ති බජ ලං අහිා ය ලං  ීදල් ලං අක් ලං

 යකප, එයි්ත ලං දපසි ලං කබප ලං ගනම  ම් ලං දක්ෂාපද ලං අපට ලං තිිලය ලං යුතුයි ලං

කියජ ලං පයණය ලංජප ලංමුි ්තජ ලංකිය්තජ ලං නජනතියි. ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම් ලං

තුළි්ත ලං වි  ේෂ, දනදගත් ලං  ීදල් ලං යට ට ලං හිමි ලං දජදප ලං කියජ ලං එ ට ලං

උදපහයණ ලං ජප ලං හිාජ ලං විධියට ලං අපට ලං ඉතිහපා ය්ත ලං කබප ලං ග්තජ ලං

පුළුද්ත. ලං යට ට ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං අද යද ලං ජනීද ලං කියජ ලං ර ථජය ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං  ජො යක් ලං අය ලං වි  ේෂ ලං ර ප  ලං  ය ලං ති බජ ලං

් පයය ලංඅපි ලංජෑා  ජ ලංජපවය ලංතුළි්ත ලංදනක් ප. ලංඅ ප් ලංයට ලංි දහා ලංකබප ලං

 ගජ ලං අවුරුදු ලං 91ක් ලං ගා දකප ලං තිිලය ජ ලං  ම් ලං ය ට් ලං   ොායම් ලං

ාාදර්වජයක් ලං ඇති ලං  දකප ලං ති බජදපද ලං ජනීද ලං කියජ ලං එ  ලං අපට ලං

 ප ජ්තජ ලං ති බජ ලං ාපක්ක ලං තුළි්ත ලං අපි ලං  ත්රුම් ලං ග්තජ ලං ඕජෑ. ලං

ි දහා ලංකබප ගජ ලංඅද ලංදජ ලංවිට ලංඅවුරුදු ලං91ක් ලංගා ලංවී ලංතිණුණත් ලංඅ ප් ලං

යට ලං ්ර්ථි  ලං ි දහා ලං කබප ලං ති බජදපද ලං ජනීද ලං කියජ ලං ර ථජය ලං

ති බජදප. ලං ්ර්ථි  ලං ි දහා ලං ාජයි ලං යට ට ලං අද යද ලං ති බ්ත ්ත. ලං

කක්ෂ ලං 005ක් ලංූ  ලංජාජගහජයක් ලංසිටිජ ලංඅ ප් ලංයට ලංදනි  ලංපුාචි ලං යට ට ලං

අද ය ලං ද්ත ්ත ලං යට ලං තුළජ ලං ි ෂථපපදජය ලං  යකප, එජ ලං ි ෂථපපදජය ලං

ුදජපරු ලං ය ලංගනම ජයි. ලංජමුත් ලං ද ළඳපජ ලංජදි ලංජම් ලංඑජ ලංි ෂථපපදජය ලං

රචි ා ලං  ය්ත ්ත ලං   ො ලං හොජද ලං කියජ ලං ර ථජය ලං ාජයි ලං අපට ලං

ති බ්ත ්ත. ලං  ජදනි  ලං අදාථාපද්තහි ජ ලං ාජයි ලං  ද ලං ළඳ ලං ගිවිසුම්දක ලං

අද යාපද ලංඇති ලං ද්ත ්ත. ලං මි ගෝලීය ලං ද  ය්ත ලං ගත්ාපජ ලං කා පද, 

 කෝ  ආ ලං යටදල් ලං අතුරි්ත ලං දනදගත් ලං ානජ  ලං පිහිටකප ලං ති බජදපය ලං

99 100 

[ගරු ලං ඩා,ග්කාථ ලං ීදපජ්තදප ලං ලංජහාප] 
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කියප ලං කියජදප. ලං එයි්ත ලං දනඩිජ ලං දපසිය ලං කබප ලං ග්තජ ලං පුළුද්ත ලං විධියට ලං

 ටයුතු ලං කිරීජ ලං ාජයි ලං අද ය ලං ද්ත ්ත. ලං  ජ්තජ ලං  ම් ලං අදාථාප   ජ ලං

ාජයි ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම්දක ලංඅද යාපද ලංඇති ලංද්ත ්ත. ලංඉ්තදියපද ලංාහ ලං

ශ්රී ලං කා පද ලං අාය ලං ති බජ ලං මිත්ර ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං තුළි්ත ලං අපිට ලං දපසි ලං

ඇති දකප ලං ති බජදප. ලංජමුත් ලං අ ප් ලංි කවපරි්ත ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලංතුළි්ත ලං

ාම්ර්ර්ණ ලංදපසිය ලංයටට ලංකබප ලංග්තජදපද ලංජනීද ලංකියජ ලංර ථජය ලංාජයි ලං

ති බ්ත ්ත. ලං  ම් ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං ාප ච්ඡප ලං  ය්තජ ලං යජ ලං

 ඩුඩා,පයජ ලං - ලං negotiating team එ  ලං - ලං යටට ලං ඔිලජ ලං විධියට ලං  ම් ලං

 ටයුතු ලං  යජදප ලං ජම් ලං එහි ලං දටිජප ජක් ලං ඇති ලං දජදප. ලං ජමුත් ලං  ම් ලං

 පයණප ලංාම්බ්තව ය්ත ලංාප ච්ඡප ලං යජ ලංජඩුඩා,කය ලං ලං- ලංnegotiating 

team එ  ලං - ලංඒ ගොල්ක්තට ලංහි ාජ ලං ී ලං යජදප ලංමිාක් ලංයටට ලංඔිලජ ලං

 ී ලං ය්ත ්ත ලංජනති ලංබද ලංජට ලංුෙක් ලංාන්තදක ජ ලං පි කප ලංති බජ ලංබද ලං

ජප ලං  ම් ලං අදාථාප ලං   ජ ලං ජාක් ලං  ය්තජ ලං  නජතියි. ලං ශ්රී ලං කා පද ලං ාහ ලං

ඉ්තදියපද ලං අාය ලං ති බජ ලං ගිවිසු ම් ලං ාපර්ා ත්දය ලං තුළි්ත ලං අපි ලං  ම් ලං

ගිවිසුජට ලංදඩා,ප ලංපුළුල් ලංජට්ට ම් ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම් ලංඇති ලං ලං ය්තජ ලං ලංපුාචි ලං

කා පද ලංඋප යෝගී ලං ය ලංග්තජ ලංඕජෑ. 

අද ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං  ාප ලං  ළ ලං ජ්තත්රීදරු්ත ලං ජප ලං

හිාජ ලංවිධියට ලංඇත්ා ලංදා්ත ලං යකප ලංාජයි ලං ාප ලං  ළේ. ලංජමුත් ලංානබෑ ලං

ාත්ත්දය ලං බනලු දොත් ලං පුාචි ලං යටදල්දකට ලං දපසි ලං  ද්ත ්ත ලං  ම් ලං

 ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං තුළිනුයි. ලං ශ්රී ලං කා ප ලං - ලං සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං  ද ළඳ ලං

ගිවිසුජ ලංතුළි්ත ලංඇති ලං දජ ලං දපසිය ලං පිළිබඳද ලං අපි ලං ාප ලං යමු. ලං ටපර්, 

 හොා  ොා, ක්බපයි,  බල්ස්යජ, ජදසීක්තාය, අයර්ක්තාය, 

 ජොරිෂාථ ලංදප ග් ලංයටදල් ලං කොකු ලංයටදල් ලං ක්්තද්රාථාපජය ලංද  ය්ත ලං

උප යෝගී ලං ය ගජ ලංාාදර්වජය ලං දකප ලංති බජදප ලං ්තද? බක්තජ, 

 හොා  ොා ලංය ට් ලං  ොායම් ලංාාදර්වජයක් ලංඇති ලං දකප ලංති බජදපද ලං

කියකප. ඔවු්ත ලං එජ ලං ාාදර්වජය ලං කබප ලං ගත් ත් ලං ඔක්  ොජ ලං අ ප් ලං

කියකප ලංහිා්ත ්ත ලංජනතිද ලංපුළුල් ලංජට්ටජට ලංඑය ලංවිදෘා ලංකිරීජ ලංතුළිනුයි. ලං

එයි්ත ලං කනණුණු ලං දපසිය ලං -රතිකපභය- ලං ාජයි ලං ඒ ලං ය ට් ලං ාාදර්වජයට ලං

පපවිච්චි ලං යකප ලංති බ්ත ්ත. ලං 

අ ප් ලං පුාචි ලං කා පද ලං ජාපපජයත් ලං එක්  ලං ාාා්තදජය ලං   ළොත් ලං

8    ලංි දහා ලංකබප ලංගත් ලංඅදාථාප   ජ ලංකා ප   ලංඒ ලං පුීගක ලං්දපයජ ලං

ඇජරි පනු ලං  ලං ඩා,ොකර් ලං   යි; ජාපපජ ආ ලං ඒ පුීගක ලං ්දපයජ ලං

ඇජරි පනු ලං  ලං ඩා,ොකර් ලං 51යි. ලං අද ලං - ලං අවුරුදු ලං 91 ට ලං පසුද ලං - ලං ජාපපජ ආ ලං

ඒ පුීගක ලං ්දපයජ ලං ඇජරි පනු ලං  ලං ඩා,ොකර් ලං   ,200යි; කා ප   ලං

ඒ පුීගක ලං ්දපයජ ලං ඇජරි පනු ලං  ලං ඩා,ොකර් ලං  ,150යි; සිාගප්ර්රු   ලං

ඒ පුීගක ලං ්දපයජ ලං ඇජරි පනු ලං  ලං ඩා,ොකර් ලං 55,000යි. ලං සිාගප්ර්රුද ලං

කිය්ත ්ත ලං අද ලං දජ  ොට ලං  කෝ  ආ ලං යටදල් ලං අතුරි්ත ලං  දදනි යට ලං

දනඩිජ ලංවි ී  ලංාම්පත් ලංති බජ ලංයටක්. ලං ම් ලංදප ග් ලංාත්ත්දයක් ලංඇති ලං

 දකප ලංති බ්ත ්ත ලංඇයි? සිාගප්ර්රුදට ලංකිසිජ ලංාථදපභපවි  ලංාම්පාක් ලං

ජනහන. ලං ජමුත් ලං සිාගප්ර්රුද ලං  හොඳ ලං ානජ  ලං පිහිටකප ලං ති බජදප. ලං

සිාගප්ර්රුද ලං  කෝ යට ලං විදෘා ලං දජ ලං අදාථාප   ජ ලං මිි යජ ලං  ද   ලං

විාය ලං ජාජගහජයක් ලං ාජයි ලං හිටි ආ. ලං එදනි  ලං  පොඩි ලං යටක් ලං ූ  ලං

සිාගප්ර්රුදට, ඒ ගොල්ක්ත ග් ලං  ලංවිදෘා ලං ද ළඳ ලංරතිපත්තිය ලංතුළි්ත ලං

 කෝ  ආ ලං  ලං ලං යටදල් ලංඅතුරි්ත ලං දදනි යට ලංදනඩිජ ලංාාචිා ලංති බජ ලංයට ලං

බදට ලංපත් ලං ද්තජ ලංඅද ලංපුළුද්ත දකප ලංති බජදප. 

එදනි  ලං යටක් ලංාජෙ ලං අපි ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජක් ලංඇති ලං ය ලංග්ත ්ත ලං

අ ප් ලං දපසියට ලං මිාක් ලං සිාගප්ර්රු   ලං දපසියට ලං  ජො දයි. ලං ඒ ලං දපසිය ලං

උප යෝගී ලං ය ගජ ලංාජයි ලංඅ ප් ලං ද ළඳපජ ලං කෝ යට ලංවිදෘා ලං ය ලං

ති ලං බ්ත ්ත. ලං දපසු ීද ලං ජපජපයක් පය ලං ජ්තත්රීතුජපයි, ජජයි ලං

පපර්ි  ම්්තතුදට ලංඑජ ලංඅදාථාප   ජ ලං ම් ලංගනජ ලං ාප ලං ළප. ලං ජො ද, 

එතුජප ග් ලං  ී පපකජ ලං ජායත් ලං එක්  ලං ති බජ ලං ්ර්ථි  ලං දුහය ලං

ාම්ර්ර්ණ ය්ත ලං  දජාථ. ලං ජමුත් ලං එතුජපත් ලං පිළි ගජ ලං ති බජදප, 

 ද ළඳපජ ලං විදෘා ලං  ය්තජ ලං අද යයි ලං කියජ ලං එ . ලං ජමුත් ලං  ලං එය ලං

්යක්ෂප ලං  ය්ත ්ත ලං   ො හොජද ලං කියජ ලං එ  ලං පිළිබඳද ලං ර ථජ ලං

ති බජදප. ලංඅපි ලංශ්රී ලංකපාකි ය්ත ලංද  ය්ත ලං ම් ලංගනජ ලංහිා්තජ ලංඕජෑ. ලං

අ ප් ලං පුාචි ලං කා පද ලං ති බ්ත ්ත ලං  කෝ ය ලංඇතු ළේ ලං මිාක්,  කෝ ය ලං

ති බ්ත ්ත ලං කා පද ලං ඇතු ළේ ලං  ජො දයි. ලං එජ ලං ි ාප ලං අ ප් ලං යට ලං

 කෝ යට ලං විදෘා ලං කිරීජ ලං තුළි්ත ලං  ද ළඳපජ ලං අ ප් ලං දපසියට ලං කබප ලං

ග්තජ ලං පුළුද්ත. ලං සිාගප්ර්රුදත් ලං ාජෙ ලං පදතිජ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං  ය ලං ති බජ ලං  ජොජෙ ලං යජ ලං ර ප  ලං තුළි්ත ලං ාජයි ලං

 ජහි ලං ති බජ ලං භයපජ භපදය ලං  ප්තදප ලං ති බ්ත ්ත. ලං Mode 4 

යට ත් ලං සිදු යජ ලං විධියට ලං යටි්ත ලං යටට ලං  ාේද  ලං පිරිාථ ලං ාාරජණය ලං

කිරීජක් ලං  ළ ලං  ජොහනකි ලං ි ාප ලං එදනි  ලං  දයක් ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං

අජද ය ලං ිලයක් ලං ඇති ලං  යකප ලං ති බජදප. ජමුත්, අපි ලං ඉදිරියට ලං

 ගජය්තජ ලං අද ය ලං ද්ත ්ත ලං  ජයයි. ලං අ ප් ලං පුාචි ලං කා පද ලං ි දහා ලං

කබකප ලං අවුරුදු ලං 91ක් ලං ගිහිල්කපත්, ාදජත් ලං ්ර්ථි  ලං ි දහා ලං කබප ලං

 ගජ ලංජනහන. ලං 

අද ලං දජ ලං විට ලං  ටපර් ලං යපජාය ලං ාාදර්වජය ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත ලං

  ො හොජද? ඒ,  ජදනි  ලං විදෘා ලං  ද ළඳ ලං රතිපත්තියක් ලං

තිබී ජනුයි. ලං හනජ ලං යටක් ලං එක් ජ ලං එජ ලං යපජාය ආ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං

ති බජදප. ලංඒ ලංදප ග්ජ ලං හොා  ොා ලංයපජාය ලංගනජ ලං ාප ලං යජදප ලංජම්, 

ඒ ලං යට ලං චීජයට ලං   ොායම් ලං උද  ලං  යකප ලං ති බජදපද?  ම් ලං පුාචි ලං

කා පදට ලංඉ්තදියප ද්ත ලං යජ ලංඋද  ලංඅපට ලංකබප ලංගා ලංහනකි ලංද්ත ්ත ලං

 ජදනි  ලං ගිවිසුම් ලං තුළිනුයි. ලං සිාගප්ර්රුද ලං අපිත් ලං එක්  ලං ගිවිසුම් ලං ගා ලං

ූ  ආ ලං ජනත්ජම්, සිාගප්ර්රුද ලං  ඩා,ප ලං දන ට්ත ්ත ලං ජනහන. ලං ජමුත්, 

සිාගප්ර්රුදත් ලංාජෙ ලංඒ පබීව ලංවීජ ලංතුළි්ත ලංඑහි ලංති බජ ලං පෝෂණය ලං

උයප ලං ග්තජ ලං අපට ලං පුළුද්ත ලං දජදප. ලං ඒ යි ලං  ය්තජ ලං අද ය. ලං  පොඩි ලං

යටදල්දකට ලං ාජ්ත ග් ලං  ද ළඳ ලං රතිපත්තිය ලං ඇති ලං  ය ලං ගා ලං හනකි ලං

ද්ත ්ත, සියලුජ ලංයටදල් එක්  ලංමිත්රයලී ලංගජජක් ලංගි යොත් ලංපජණයි. ලං

එ හජ ලංජනතිද, "ජනහන ලං අපි ලං විායක් ලංසිටියපජ ලංඇති. ලං වුරුත් ලංඑ්තජ ලං

ඕජෑ ලංජනහන" ලංකියජ ලංජා ආ ලංහිටි යොත් ලංඑහි ලංරතිවිපප  ලංවිිය්තජ ලංසිදු ලං

ද්ත ්ත ලංඅපටජයි. ලංජජ ලං ම් ලංඅදාථාප   ජ ලංඒ ලංගනජ ලංජාක් ලං ය්ත ්ත ලං

අද ලංඒ ලංරතිවිපප ය ලංඅපට ලං ප්්තජ ලංති බජ ලංි ාපයි. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ඉ්තදු-ශ්රී ලං කා ප ලං ගිවිසුජ ලං

අත්ා්ත ලං  යජ ලං අදාථාප   ජ ලං  ජො යක් ජති ලං ජාප්තාය ලං තිණුණප. ලං

 ලංි දසුජක් ලං ද  ය්ත ලං ගත් ාොත්, ඉ්තදියප ද්ත ලං භපඩුඩා, ලං 81ක් ලං

කා පදට ලං එ  දොත් ලං අපි ලං යන    ලං භපඩුඩා, ලං 8යි. ලං ජමුත් ලං  ද ළඳ ලං

ගිවිසුජ ලංවිදෘා ලංකිරීජ ලංතුළි්ත ලංඅද ලංදජ ලංවිට ලංඉ්තදියප ද්ත ලංභපඩුඩා, ලං81ක් ලං

එදජ  ොට, කා ප ද්ත ලං භපඩුඩා, ලං 3,4ක් ලං යදජදප. ලං ඒදප ලං රපාමි  ලං

භපඩුඩා, ලං ද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංජමුත් ලංඅක්ජ ලංගණ ්ත ලං ම් ලංය ට් ලංභපඩුඩා, ලං

ුදජපරු ලං  ය්තජ ලං අදාථාපද ලං අපි ලං ඇති ලං  ය ලං  ජකප ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං

දප ග්ජ ලංාජයි ලංඉ්තදියප   ලංති බජ ලං  ොම්පනි  ලංකා පදට ලංඇවිල්කප ලං

කා ප   ජ ලංභපඩුඩා, ලංි ෂථපපදජය ලං යකප ලං ඉ්තදියපදට ලංයදජ ලංඅදාථාප ලං

ති බජදප. ලං ජ්තජ ලං ම් ලංදප ග් ලං ීදල් ලංසිදු ලංවීජ ලංාජයි ලංසිාගප්ර්රුදත් ලං

ාජෙ ලං  ද ලං ළඳ ලං ගිවිසුජක් ලං ඇති ලං කිරී ම් ලං දටිජප ජ ලං ද  ය්ත ලං

ති බ්ත ්ත. ලං මීය ට ලං  පය ලං  ාප ලං  ළ ලං ජ්තත්රීදරු, කිසි ාේත්ජ ලං අත්ා්ත ලං

 ය ලං ජනති ලං ගිවිසුම් ලං උප යෝගී ලං  ය ගජ ලං එයි්ත ලං ිලල් කක් ලං ජදකප ලං

ති බජදප. ලං  ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං අද යයි. ලං ජමුත්, එදනි  ලං  ද ළඳ ලං

ගිවිසුම් ලංඅත්ා්ත ලංකිරී ම් ජ ලංඅප ලංය ට් ලංි ෂථපපද ය්ත ලං්යක්ෂප ලංකිරීජ ලං

අප ලං ාතු ලං  පර්යභපයයක් ලං දප ග්ජ ලං ායග පරී ලං ාත්ත්දය ටත් ලං ඉඩා, ලං

 ද්තජ ලං අද යයි. ලං අ ප් ලං ි ෂථපපද ය්ත ලං ්යක්ෂප ලං  ය ලං ග්තජප ලං

අායජ, ඒ ලං ායග පරී ලං ාත්ත්දයත් ලං විදෘා ලං  ය්තජ ලං ඕජෑ. ලං අපට ලං

ර ථජයක්ද ලංති බ්ත ්ත ලංගිවිසුම් ලං ජො දයි. ලංඒ ලංාජතුරු ලං හොබදජ ලං

ි කවපරිනුයි. ලං එානජ ලං ාජයි ලං ර ථජය ලං ති බ්ත ්ත. ලං ඒ ලං ි කවපරි්ත ලං

යටට ලං ඔිලජ ලං  දයක් ලං  ලං  යජදප ලං ජම් ලං ර ථජයක් ලං ජනහන. ලං ජමුත් ලං ඒ ලං

 ගොල්ක්ත ලං  ය්ත ්ත ලං  දජත් ලං යට ට ලං ඔිලජ ලං  දයක් ලං ජම්, ඒ  ලං

ාජයි ලං ර ථජය ලං ද්ත ්ත. ලං  ම්දප ලං ාජයි ලං ි දනයදි ලං  ය්තජ ලං අද ය ලං

ද්ත ්ත. ලං අ ප් ලං පුාචි ලං කා පද ලං තුළ ලං සිදු ලං  යජ ලං ි ෂථපපදජය ලං

පපරි භෝගි ය්තට ලංරජපණදත් ලං ජො   ලංජම්,  ද ළඳ ලංගිවිසුම් ලංඇති ලං

 ය ලං විදෘා ලං කිරීජ ලං තුළි්ත ලං අ ප් ලං ායග පරිත්දය ලං දනඩි ලං  දජදප. ලං

 ජදනි  ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලංඇති ලංකිරී ජ්ත ලංති බජ ලං යහපා ලං ඒ යි. ලං

 ම් ලං ගිවිසු ජ්ත ලං  ය්ත ්ත ලං සිාගප්ර්රුදට ලං භපඩුඩා, ලං යදජ ලං එ  ලං

විායක් ලං  ජො දයි. ලං සිාගප්ර්රු   ලං ති බජ ලං ජපර් ට් ලං එ ටඅ ප් ලං

කා ප   ලංජපර් ට් ලංඑ  ලංවිදෘා ලංකිරීජ ලංාජයි ලං ය්ත ්ත. ලං 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ජජ ලං හිාජ ලං විධියට ලං ජම් ලං අපි ලං

 ජදනි  ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම් ලංඋප යෝගී ලං ය ලංග්තජ ලංඅද යයි. ලං ජදනි  ලං

ගිවිසුම් ලංඇති ලංකිරීජ ලංතුළි්ත ලං -සිාගප්ර්රුද ලංාජෙ ලංපජණක් ලං ජො දයි, 

ාපයික්තාය ලංාජෙ ලං ද්තජ ලංපුළුද්ත, චීජය ලංාජෙ ලං ද්තජ ලංපුළුද්ත- ලං ලං

භපඩුඩා, ලං්ජයජය ලං යජ ලංකා පද ලංදනි  ලංයට ට ලංභපඩුඩා, ලංඅපජයජය ලං

 ය්තජ ලං පුළුද්ත ලං ාථදරූපයක් ලං ඇති ලං කිරීජට ලං හනකි ලං දජදප. ලං ජ ග් ලං

 ී පපකජ ලංගුරුදයයප ලංදජ ලංකි ත් ලංඇතුළත්මුදි  ලංජහත්ජයප ලංකි දප, 

"Export or perish" කියප. අද ලං  ම්  ලං ාජයි ලං ාා ල්පයක් ලං ද  ය්ත ලං

ඇති ලං  ය්තජ ලං අද ය ලං ද්ත ්ත. ලං  ම් ලං ය ට් ලං ි ෂථපපදජය ලං  ම් ලං යටට ලං

රජපණදත් ලං  ජො   ලං ජම්, ඒ ලං ි ෂථපපදජය ලං පිටයටට ලං අපජයජය ලං

 ය්තජ ලං පුළුද්ත ලං ජම්, ඕජ ලං කුණු ලං  ගොඩා,ක් ලං වුණත් ලං අපජයජය ලං

 යජදප ලං ජම් ලං ඒ ට ලං US Dollars  හම්බ ලං  දජදප ලං ජම් ලං ඒ  ලං දනඩිය ලං

 හොඳයි,  ම් ලං ය ට් ලං රුපියල්දි ්ත ලං ාාායණය ලං  දජදපට ලං දනඩිය. ලං අද ලං

රුපියක ලං යම් ලං විධියකි්ත ලං අදරජපණය ලං වී ලං  ගජ ලං ය්ත ්ත ලං අපි ලං

අපජයජය ලං යජ ලංරජපණය ලංජදි ලංි ාපයි. ලංජහ ලංබනාකු   ලංඅය ලං දජත් ලං

 ීදල් ලං  යජ ලං එ  ලං  දජජ ලං  දයක්. ලං ජමුත්, පුළුද්ත ලං ායම් ලං

අපජයජය ලං කිරීජ ලං තුළි්ත ලං රුපියක ලං  ක්තිජත් ලං කිරීජ ලං ාජයි ලං අපට ලං

අද ය ලංද්ත ්ත. ලං 

 ම්  ලං   ො හොජද ලං  ද්ත ්ත? අපි ලං යට ට ලංකිසිජ ලං දයරාපදයක් ලං

 ද්ත ්ත ලංජනතුද ලංඅ ප් ලංභපඩුඩා, ලංඒ ලංයටට ලං්ජයජය ලං ය්තජ ලංහදජදප ලං

ජම්, ඒ ලංයට ලංකුජජ ලං්දයයක් ලංි ාපද ලංඅ ප් ලංභපඩුඩා, ලංග්ත ්ත?  ඒ ලංි ාප ලං

යටට ලං ඔිලජ ලං ජට්ටජට ලං  දළඳ ලං ගිවිසුම් ලං ඇති ලං  යජ ලං එ  ලං අපි ලං

ජනදනත්විය ලං යුතු ලං ජනහන. ලං අ ප් ලං  ීයය ලං ි ෂථපපද යප ලං ්යක්ෂප ලං

 ය්තජජ ලං අද යයි. ලං  දළඳ ලං ගිවිසුම් ලං තුළි්ත ලං  ජො දයි, අ ප් ලං

පරිපපකජය ලංතුළි්ත ලංාජයි ලං  ලං ඔවු්ත ලං  ලංජනති ලං  ද්ත ්ත. ලං ජහ ලං බනාකු   ලං

 පොලී ලං අනුපපාය ලං දනඩි ලං වීජ ලං ි ාප ලං ාජයි ලං  ීයය ලං ි ෂථපපද ය්තට ලං

ර ථජයක් ලංඇති ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත. ලං අද ලං සිාගප්ර්රු   ලං බනාකුදකි්ත ලං

සියයට ලං  ද ට, තුජට ලං ණයක් ලං ග්තජ ලං පුළුද්ත. ලං ජමුත් ලං අ ප් ලං

දයපපපරි  යක් ලං බනාකුද ට ලං ගි යොත් ලං සියයට ලං 85 , 16  ලං  පොලී ලං

රජපණය ට ලං ාජයි ලං ණයක් ලං ග්තජ ලං  ද්ත ්ත. ලං එා  ොට ලං

  ො හොජද ලංි ෂථපපදජ ලංඑක්  ලංායග ලං ය්තජ ලංපුළුද්ත ලංද්ත ්ත? 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ලං යවි ලං  රුණපජපය  ලං ජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජප ග් ලං ඇජති ජ ලං

ජනති ලං  ළේ ලං ලංඔය ලංඉාථායහ ලංඉ්තජ ලංඇජතිතුජප. ලං 

 

ගරු ණවි කරුණානායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒදප ලං එච්චය ලං ජජ ලං ගණ්ත ලං ග්ත ්ත ලං ජනහන ්ත. ලං ති බජ ලං ඒදපත් ලං

ග්තජ ලං පුළුද්ත. ලං ඒදප ලං ර ථජයක් ලං ජනහන. ලං අපි ලං  ම් ලං  දා ලං බක්ත ්ත, 

යටට ලං ්දයයක් ලං ති බජ ලං ි ාපයි. ලං  ලං  ද්තජ ලං ති බජ ලං ඒදප ලං ඒ ලං

 ගොල්ක්තටත් ලං දයි. ලංඅපට ලංඒදප ලං ජො දයි ලංඅද ය ලංද්ත ්ත. ලං[බපවප ලං

කිරීජක්] ඔබතුජප ලං ලං ්ත ලංඑ හජ ලංකිය්ත ්ත. ලං 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 දකපදට ලං දමු. 

 
ගරු ණවි කරුණානායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඔබතුජ්තකප ලං  ද්තජ ලංඕජෑ ලංජනහන. ලං අපි ලං  ද්තජම්. ලං භය ලං  ද්තජ ලං

එපප. ලං 

 ම් ලං ය ට් ලං  පොලී ලං අනුපපාය ලං දනඩි ලං කිරී ජ්ත ලං ජහ ලං බනාකුද ලං  ම් ලං

 යජ ලං විජප ය ලං ාජයි,  දළඳ ලං ගිවිසුම්දකට ලං දනඩිය ලං අ ප් ලං යටට ලං

ර ථජයක් ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත. ලං අ ප් ලං ය ට් ලං සියයට ලං 85 , සියයට ලං

86  ලං  පොලී ලං අනුපපාය ට ලං ණය ලං  ජ ජ්ත, සියයට ලං  ද , තුජ  ලං

 පොලී ලංඅනුපපායට ලංණය ලං දජ ලංයටදල් ලංඑක්  ලංඅපි ලංායග ලං ය්ත ්ත ලං

  ො හොජද?  ජ්තජ ලං ම්  ලංාජයි ලංති බජ ලංර ථජය. ලංඅද ලං ම් ලං යජ ලං

 ීදල් ලංගනජයි ලංජ්තත්රීදරු්ත ලං ාප ලං ය්තජ ලංඕජෑ. ලංයම් ලංවිධියකි්ත ලංහරි ලං

අ ප් ලං  ීයය ලං ි ෂථපපද යප ලං ්යක්ෂප ලං  ය්තජ ලං පුළුද්ත ලං ද්ත ්ත ලං

 පොලී ලං අනුපපාය ලං අක් ලං කිරී ජ්ත. ලං ඒ ලං දප ග්ජ, ග්තජප ලං රණ්තදුදක ලං

ාථථීයභපදයක් ලංඇති ලංකිරීජ ලං ළ ලංයුතුයි. ලං අද ලං උ ී ලං ග්තජ ලංරණ්තදුද ලං රෑ ලං

 දජ ලං   ොට ලං  දජාථ ලං  යජදප ලං ජම්, ඒ  ලං ාජයි ලං  ීයය ලං

ි ෂථපපද යපට ලං බකපප්ත ්ත. ලං අපට ලං අද ය ලං ද්ත ්ත ලං ඒ ලං ර ථජයට ලං

ාථථීයාපය ලංවිාඳුජක් ලංඇති ලංකිරීජයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුජපට ලංාද ලංමිි ත්තු ලං ද ක් ලංති බජදප. ලං 

 
ගරු ණවි කරුණානායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

 බො හොජ ලංාථතුතියි. ලං 

 ම් ලංඅදාථාප   ජ ලංජප ලංජනදා ලංකිය්ත ්ත ලං දළඳ ලංගිවිසුම් ලංඅද යයි ලං

කියකපයි. ලංජි ක් ලංාජයවිරජ ලංඇජතිතුජප ලංඒ ලං යකප ලංති බජ ලං ී ලංගනජ ලං

ජපත් ලං  දළඳ ලං ඇජති ලං ද  ය්ත ලං සිටිජ ලං අදාථාප   ජ ලං

 දෝෂප යෝපණයට ලං කක් ලං වුණප. ලං ඉ්තදියපද ලං  ද්තජ ලං පුළුද්ත, 

පපකිාථාපජය ලං  ද්තජ ලං පුළුද්ත, බාග්කප ී ය ලං  ද්තජ ලං පුළුද්ත ලං ඒ ලං

යටදල් ලං එක්  ලං ඇති ලං  ය ගජ ලං ති බජ ලං  දළඳ ලං ගිවිසුම් ලං තුළි්ත ලං

 දළඳපජ ලංදනඩි ලං දකප ලංති බජදප ලංමිාක් ලංඅක් ලං දකප ලංජනහන. ලං 

 ජානජ ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත ලං  ම් යි. ලං අ ප් ලං  ීයය ලං

ි ෂථපපද  යෝ ලං භයයි, ායග පරී ලං ාත්ත්දයට. ලං ජමුත් ලං ඒ ලං ායග පරී ලං

ාත්ත්දය ලංඇති ලංවු ඩු ලං දළඳ ලංගිවිසුම් ලංතුළි්ත ලං ජො දයි. ලං එය ලංඇති ලං

වු ඩු ලං  පොලී ලං අනුපපා ආ ලං ර ථජ ලං ි ාපයි; රුපියක ලං අදරජපණ ලං වීජ ලං

ි ාපයි; ඒ ලං ාම්බ්තවද ලං ාථථීය ලං විාඳුම් ලං  ජොගනම ජ ලං ි ාපයි. ලං  ජ්තජ ලං

 ම් ලං ර ථජය ලං ාජයි ලං ති බ්ත ්ත. ලං  ම් ලං දප ග් ලං  දළඳ ලං ගිවිසුම් ලං ඇති ලං

කිරීජ ලං තුළි්ත ලං අපට ලං පුළුද්ත ලං  දකප ලං ති බජදප, ඒ ලං ායග පරී ලං

ාත්ත්දයට ලං අත්උදවුදක් ලං  ද්තජ. ලං අපට ලං  ම් ලං අදාථාප   ලං  ය්තජ ලං

ති බ්ත ්ත ලං පුළුද්ත ලං ායම් ලං  දළඳපජ ලං දනඩි ලං  ය්තජයි. ලං අපට ලං

 ප ජජ ලං ාත්ත්දය ලං  ජයයි. ලං අ ප් ලං  ලං රුපියක ලං අදරජපණ ලං  ලං කිරීජ ලං

තුළි්ත ලං දළඳපජ ලංදනඩි ලං යකප ලංඅපජයජය ලංදනඩි ලං ය්තජ ලංබනහන. ලං ලංඅපි ලං ලං

රප යෝගි ද ලං ඒ  ලං  ප්තදකප ලං ති බජදප. ලං රුපියක ලං අදරජපණ ලං ලං

 දජදප ලංකිය්ත ්ත ලංඅ ප් ලංඅය ලංදනයට ලංිලි යජ ලං 1  ලංර ථජයක් ලංඇති ලං

 දජදප ලං කියජ ලං එ යි. ලං  ම් ලං ර ථජය ලං විාඳ්තජ ලං පුළුද්ත ලං ද්ත ්ත ලං

දනඩි ය්ත ලංි ෂථපපදජය ලංකිරී ජ්ත ලංපජණයි. ලංදනඩි ය්ත ලංි ෂථපපදජය ලං

 ය්ත ්ත ලං  ො හොජද? ඒ ලංාඳහප ලං දළඳ ලං පොළ ලංවිදෘා ලංකිරීජ ලං ළ ලං

යුතුයි. ලං දළඳ ලං පොළ ලංවිදෘා ලංකිරීජ ලංාඳහප ලං ම් ලංදප ග් ලං දළඳ ලංගිවිසුම් ලං

ඇති ලං  ළ ලං යුතුයි. ලං  දළඳ ලං ගිවිසුම් ලං ඇති ලං කිරීජ ලං තුළි්ත ලං අ ප් ලං පුාචි ලං

කා පදට ලං පිට ලං යටි්ත ලං ට්ටිය ලං එජදපට ලං දඩා,ප, අ ප් ලං ට්ටිය ලං ඒ ලං යටට ලං

ගිහිල්කප ලං ් යෝජාජය ලං  යකප, ඒ ලං ජපර්ග ය්ත ලං ාම්පාක් ලං කබප ලං

ග්තජ ලංපුළුද්ත ලංහනකියපද ලංකන බජදප. ලං 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  
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ගරු ණවි කරුණානායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

 කෝ  ආ ලං සුර ට ලං දයපපපරි ය්ත ග් ලං ජම් ලං අාය ලං කා ප   ලං

අය ග් ලං ජම් ලං ති බජදප. ලං එ හජ ලං අය ලං ජනතුදප ලං  ජො දයි. ලං ඒ ලං

කිය්ත ්ත, අපට ලං ායග ලං  ය්තජ ලං පුළුද්ත ලං හනකියපද ලං ති බජ ලං බදයි. ලං

එ හජ ලං ජම් ලං ්ඩුක්දක් ලං ද  ය්ත ලං අපට ලං  ය්තජ ලං ති බ්ත ්ත, ඒ ලං

අයට ලං අත්උද දක් ලං  ජජයි. ලං  ලං It is a hand-up, not a handout, that is 

required. ජප ලං  ි ්ත ලං කි දප ලං දප ග් ලං කා පද ලං  කෝ ය ලං ඇතු ළේ ලං

ති බජදප ලං මිා,  කෝ ය ලං කා පද ලං ඇතු ළේ ලං  ජො දයි ලං ති බ්ත ්ත. ලං

ඒ ලං ි ාප ලං අ ප් ලං  ද ලංළඳපජ ලං දියුණු ලං  ය්තජ ලං පුළුද්ත ලං ද්ත ්ත ලං මුළු ලං

 කෝ යත් ලං එක් ජ ලං  දළඳපජ ලං  ය්තජ ලං පුළුද්ත ලං මිත්ර ලං ාථදරූපයක් ලං

ඇති ලං කිරී ජ්ත ලං පජණයි. ලං  ම් ලං පුාචි ලං කා පද ලං ්යක්ෂප ලං  ය්තජ ලං

ති බ්ත ්ත ලං අ ප් ලං රතිපත්ති ලං තුළි්ත ලං මිා ලං  දළඳ ලං ගිවිසුම් ලං තුළි්තජ ලං

විායක් ලං ජො දයි ලංකියජ ලංඑ  ලංජප ලංජාක් ලං යජදප. ලං ජදනි  ලංගිවිසුම් ලං

ාද ලං දනඩි ය්ත ලං ඇති ලං  ය්තජ ලං අද යයි, පුාචි ලං කා පද ලං ායග පරී ලං

ාත්ත්දයකි්ත ලංඉදිරියට ලංය්තජ ලංජම්. ලංඒ ලංාඳහප ලං ීයය ලංි ෂථපපද යප ලං

්යක්ෂප ලං ය්තජ ලංඅද යයි. ලංඒ  ලං ය්ත ්ත ලංගිවිසුම් ලංතුළි්තජ ලංවිායක් ලං

 ජො දයි, ය ට් ලං ති බජ ලං රතිපත්ති ලං තුළි්ත ලංකියජ ලං එ යි ලං ජප ලං ජාක් ලං

 ය්ත ්ත. ලං බො හොජ ලංාථතුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළෙට, ගරු ලං දපසු ීද ලං ජපජපයක් පය ලං ජ්තත්රීතුජප. ලං ඔබතුජපට ලං

මිි ත්තු ලංඅට  ලං පකයක් ලංති බජදප. 
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ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජපට ලංාථතුතියි ලංජට ලං පකය ලං

කබප ලං ජජ ලංාම්බ්තව ය්ත. ලං 

අ ප් ලංගරු ලංයවි ලං රුණපජපය  ලංජනතිතුජප ලංඅලුත් ලංසූත්රයක් ලං ී ජප ලං

 ළප. ලං ජහ ලං බනාකු   ලං  පොලී ලං  ර්ට්ටුද ලං අක් ලං ජම් ලං  ීයය ලං

 ර්ජප්තා රුදප ලං  බ් ර්වි; රුපියක ලං අදරජපණ ලං  ලං වීජ ලං  ම් ලං ායම් ලං

 ජොදන ටජදප ලංජම් ලංඅ ප් ලංය ට් ලං්ර්ථි ය ලං බ් ර්වි ලංකියකප. ලං 

ජමුත්, ඒදප ලං ඔක්  ෝජ ලං ාමු්තජප්ත ාේකප ග් ලං ්ඩුක්   ලං දනඩා, ලං

පිළි ද ළේ ලං   ොටාථ. ලං රුපියක ලං අදරජපණ ලං වීජ, ජහ ලං බනාකු   ලං  පොලී ලං

 ර්ට්ටුද ලං -ඒ ලංඔක්  ෝජ- ලංඇතුළත් ලංූ  ලංාමු්තජප්ත ාේකප ග් ලං්ඩුක් ලං ලං

රතිපත්තිය ලං තුළ ලං ාජයි ලං  ම් ලං ගිවිසුම් ලං එ්ත ්ත. ලං දන්ත ලං එා  ොට ලං  ම් ලං

ගිවිසුජයි, ජහ ලං බනාකු   ලං  පොලී ලං  ර්ට්ටු   ලං ඉහළ ලං යෑජයි, රුපියක ලං

අදරජපණ ලංවීජයි ලංකියජ ලං ම් ලං පයණප ලංතුජ ලංඑ තු ලංවුණපජ ලංාජයි ලංඅපට ලං

විජප ය ලං ඇති ලං ද්ත ්ත. ලං  ම් යි ලං අපි ලං කිය්ත ්ත. ලං ්යක්ෂ  ලං

පීවතියක් ලංති බජදප ලංජම්, ඒ ලං්යක්ෂ  ලංපීවති ය්ත ලංඅපි ලං්දයණ ලං

 දජදප ලං ජම් ලං අපි ලං ඕජෑජ ලං ගිවිසුජ ට ලං භය ලං ජනහන. ලං අ ජ , 

සිාගප්ර්රුද ලංකිය්ත ්ත ලංබකදත් ලං්ර්ථි  ලංයටක්; ්සියපනු ලං කපප ආ ලං

බකදත් ලං  ී පපකජ ලං යටක්. ලං ඒ ලං යට ලං අපිත් ලං එක්  ලං  ජෝඩා, ලං විධියට ලං

ගිවිසුජක් ලං ඇති ලං  ය ලං ගම විද ලං කියජ ලං එ  ලං අපි ලං  පොේඩා,ක් ලං  ල්පජප ලං

 ය්තජ ලං එපපයන? දන්ත ලං ඔබතුජ්තකප ලං කිය්ත ්ත ලං  ජො ක්ද? 

සිාගප්ර්රුද ලං දපපු ලං  ම් ලං   ෝත ීසි,  යෝජාජප ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්තජ, 

ඒ ලං අය ලං බකප පො යොත්තු ලං දජ ලං අපජයජ ලං  ය්තජ ලං බනරි ලං  දජදපලු, 

කා ප   ලංම ති ලංඅනුද. ලංදන්ත ලංඅ ප් ලංගරු ලංජි ක් ලංාජයවිරජ ලංඇජතිතුජප ලං

කිය්ත ්ත, " ම් ලංකියජ ලංද්රදය ලංකා පදට ලං ග ජ්තජ ලංඒ ලං ගොල්ක්තට ලං

ඉඩා, ලං කන බ්ත ්ත ලං ජනහන. ලං එදනි  ලං   ොම්පනි දකට ලං එ්තජ ලං

කන බ්ත ්ත ලංජනහන. ලං අ ප් ලංම ති ලංති බජදප. ලං අ ප් ලංම ති ලංඅනුද ලංාජයි ලං

ඒදප ලංරණ්තදු ලං ද්ත ්ත" ලංකියකප ලංයි. ලං 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි ,- 

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුජප ලංකියපු ලං ී ලංජජ ලංකිය්ත ්ත. 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

පනහනදිි  ලං ලං ය්තජ ලංඕජෑ. 

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

පනහනදිි  ලං  ය්තජ ලං  දයක් ලං ජනහන. ලං ඔබතුජප ලං කියපු ලං  ීජයි ලං ජජ ලං

කිය්ත ්ත. ලං ජජ ලං අලුත් ලං  දයක් ලං කිය්ත ්ත ලං ජනහන. ලං දන්ත ලං ජජ ලං

අහ්ත ්ත ලං  ම් යි. ලං සිාගප්ර්රු පයයප ලං  ම් ලං   ෝත ීසි ලං  ම් ලං

ගිවිසුජට ලං දනම් ම් ලං  ජො ටද?     ය්ත ්ත ලං ජනති ලං  ීදල් ලං ජම් ලං

සිාගප්ර්රු පයයප ලං  ම් ලං   ෝත ීසි ලං දනම් ම් ලං ඇයි?  ජි ්ත ලං බඩුඩා,පය ලං

ජායජහ ලං ි  යෝජාය ලං ඇජතිතුජප ලං කි දප, "ඒදප ලං ාජයි ලං අ ප් ලං උපපය ලං

ජපර්ග" ලංකියකප. ලංඑ හජම් ලංසිාගප්ර්රු පයයප ලං ගොජපට ලංඅ්තදදකප ලංඅපි ලං

 ම් ලංදන ේ ලං ය ලංගත්ාප ලංකියකපද ලංඔබතුජ්තකප ලංකිය්ත ්ත? 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි ,- 
 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 හොඳයි, ඔබතුජප ලංකිය්තජ. ලංජ ග් ලං  කප ද්ත ලංවිජපඩි ලංභපගයක් ලං

විායක් ලංග්තජ. ලං 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඉ්තදියපද ලංාජෙ ලංාහ ලංපපකිාථාපජය ලංාජෙ ලංඅත්ා්ත ලං ය ලංති බජ ලං

ගිවිසුම්දකත් ලං ම් ලංවිධියට ලංඇතුළත් ලං දකප ලංති බජදප. ලංජමුත්, කිසිජ ලං

අපද්රදයයක් ලං  ම් ලං යටට ලංඇවිල්කප ලං ජනහන, අ ප් ලංම ති ලං රීති ලංි ාප. ලංThe 

Indian FTA and the Pakistan FTA also have the same 
clauses.  

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 හොඳයි, ජජ ලං ඔබතුජප ලං කියපු ලං  ී ලං පිළි ගජ ලං  ාප ලං

 ය්තජම්  ෝ. ලංඒදපට ලංඑ්තජ ලංබනරි ලංම ති ලංඅ ප් ලංති බජදප. ලංඒ  ලංහරි ලං

කියමු  ෝ. ලං දන්ත ලං අපිත්, සිාගප්ර්රුදත් ලං අාය ලං බක ලං ාම්බ්තවාපද ලං

බනලුදපජ, අපට ලං ති බ්ත ්ත ලං ඉාපජ ලං දුර්දක ලං ාත්ත්දයක්. ලං  ලං ඒ ලං ි ාප ලං

ාජයි ලං අය ලං ඉ්තදියපද ලං එක්  ලං ති බජ ලං ගිවිසුජ ලං තුළිනුත් ලං අපි ලං යම් ලං

දියුණුදක් ලංකනණුදපට, ඉ්තදියපද ලංඒ ලංදප ග් ලංකිහිප ලංගුණය  ලං  ලං දපසියක් ලං

කනණු  . ලං දන්ත ලං ඒ  ලං Free Trade  Agreement  එ ක්ද? ඒ ලං ගිවිසුජ ලං

ි ාප ලං අපි ලංයම් ලං විධිය  ලං export දපසියක් ලංකබජදප. ලංජමුත් ලංඉ්තදියපද ලං

ඒ ලං දප ග් ලං දා ලං ගුණය  ලං දපසියක් ලං කබජදප. ලං එා  ොට ලං ඒ  ලං අපට ලං

දපසියක්ද? ඉ්තදියපදත් ලං එක්  ලං ති බජ ලං ගිවිසුජ ලං ගනජ ලං

වි ථ ල්ෂණයක් ලං  ළප, ඔබතුජප ග්ජ ලං අජපායපා  ය්ත. ලං ඒ ලං

වි ථ ල්ෂණ ය්ත ලං කි    ලං  ජො ක්ද? "අදාපජ ලං ද  ය්ත ලං
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පපර්ි  ම්්තතුද 

බනලුදපජ,  ම් ලං ගිවිසු ජ්ත ලං අපට ලං ාපර්ා ත්දයක් ලං ජනහන" ලං කියකපයි ලං

කි   . ලංඇයි ලංඒ? අපට ලංකනණුණු ලංඅපජයජ ලංදපසිය ලංඅපි ලංඅක් ලං යපු ලං ලං ර්ගු ලං

බදුදකට ලංහික  ලං දජදප. ලං 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි ,- 
 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ජජ ලං ද්තජදප, ඔබතුජපට ලං ි ායජ ලං ජට ලං බපවප ලං  ය්තජ ලං සිදු ලං දජ ලං

බද. ලං 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Sir, I want to explain that.  ඉ්තදියපනු ලං FTA එ  ලං යට ත්, අපි ලං

අපජයජය ලං යජ ලං රජපණය ලං ඉ්තදියප ද්ත ලං අපට ලං එදජ ලං රජපණයට ලං

දඩා,ප ලංුෙක් ලංදනඩියි. ලං ලං 
 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අ ප් ලංඅපජයජ ලංරජපණය ලංදනඩියි? 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Yes, under the FTA.   
 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 

[මූලාසනම  අණ පරිදි ඉවත් කණන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டலளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 ාප ලං යජදපද? 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I will give you the facts. All the other- 

 
ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඉ්තදියප ද්ත ලංඅපට ලංඑජ- ලං[බපවප ලංකිරීජක්] 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ජනහන, ජනහන. ලං  පොේඩා,ක් ලං ඉ්තජ. ලං ඉ්තදියප ද්ත ලං අ ප් ලං යටට ලං

දනඩිපුයජ ලං එ්ත ්ත ලං  ලං petroleum, vehicles and cement. These 

items do not come under the FTA. ඒදප ලං එ්ත ්ත ලං FTA එ  ලං

යට ත් ලං ජො දයි. ලං  ලංFTA එ  ලංයට ත් ලංඉ්තදියප ද්ත ලංඅපට ලංඑජ ලංබක් ලං

රජපණ ආ ලං මික ලං රජපණය, අපි ලං ඒ ලං  ගොල්ක්තට ලං අපජයජය ලං  යජ ලං

රජපණ ආ ලංමිකට ලංදඩා,ප ලංඅක්යි. ලංජජ ලංඒ යි ලංඔබතුජපට ලංපනහනදිි  ලං යකප ලං

කි   . 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ාමු්තජප්ත ාේ ලං කියජ ලං ි ාප ලං ජජ ලං ඒ  ලං පිළිග්තජම්. ලං ජමුත් ලං

ඉ්තදියපද ලංඒ ලං  ගොල්ක්තට ලංඅදපසි ලං දජ ලංවිධි ආ ලංගිවිසුජක් ලංගහජදපද ලං

කා පදත් ලංඑක් ? 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

දන්ත ලංගහකප ලංති බ්ත ්ත. 

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ  ලං  ජොජ ලං  ජෝඩා, ලං ගිවිසුජක්ද? එ හජම් ලං ඉ්තදියපද- ලං [බපවප ලං

කිරීජක්] 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම  මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ  ලං ලංඒ ලං ගොල්ක්ත ග්- ලං[බපවප ලංකිරීජක්] 

 
ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ  ලං ාජයි ලං ජජ ලං කිය්ත ්ත. ලං ාමු්තජප්ත ාේකප ලං හිාජදප, 

 කෝ ය ලං  ගොජපට ලං අ්තදදකප ලං අපට ලං දපසි ලං ග්තජ ලං පුළුද්ත ලං කියකප. ලං

අපට ලං දඩා,ප ලං දනඩි ලං දපසියක් ලං එ්ත ්ත ලං ජනත්ජම් ලං ඉ්තදියපද ලං දප ග් ලං

බකදත් ලංයටක් ලංඅපට ලංද්ත ලං ද්තජ ලංගිවිසුම් ලංගහජදපද?  

ජට ලංාජප ද්තජ,- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං දපසු ීද ලං ජපජපයක් පය ලං ජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජපට ලං ාද ලං

මිි ත්තු ලං ද   ලං පකයක් ලංපජණයි ලංති බ්ත ්ත. 

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඊළෙට, බක්තජ ලං FDI ගනජ. ලං FDI  ග්තදප ලං ග්තජ ලං  ම් ලං ලං
ගිවිසුජක් ලං  ජො ටද?   ො හොජත් ලං අ ප් ලං BOI එ  ලං හයහප ලං FDI - 
foreign direct investments- ලං  ලං එජදප ලං ජම්,  අපි ලං ඒ ලං  ගොල්ක්තට ලං බදු ලං
ාහජ ලං  දජදප. ලං බදු ලං ාහජ ලං  ජකප, ඒ ලං  ගොල්ක්තට ලං වුදජජප ලං  යජ ලං
පහසු ම් ලංසියල්කජ ලං දජදප. ලංඒ ලංි ාප ලං ම් ලංගිවිසු ජ්ත ලංඅපට ලංforeign 
direct investments එජදප ලංකියජ ලං ාපදට ලංකිසිජ ලංපදජජක් ලංජනහන. ලං
ජජ ලං  ම් ලං ගිවිසු ම් ලං ඇත්ා ලං  ත්රුජ; ඇත්ා ලං අයමුණ; ඇත්ා ලං
පයජපර්ාය ලං ජො ක්ද ලංකියකප ලංකිය්තජම්. ලංඅ ප් ලංය ට් ලංදනටුප් ලංජට්ටජ ලං
පහළ ලං දනමීය ජයි. ලං අ ප් ලං මිි සු්ත ග් ලං ජීදජ ලං ජට්ටජ ලං පහළ ලං දනමීය ජයි. ලං
Manpower හයහප ලං ම් ලංයටට ලංකුලී ලං පය යෝ ලං ග්තදජ  ොට ලංඒ ලංඅය ලං
පුුණු ලං  ම් රුද්ත, techniciansකප ලං ් ජ ලං ද  ය්ත ලං ාඳහ්ත ලං
 යජ  ොට ලං ඇත්ාටජ ලං ඒ ලං අය ග් ලං දනටුප් ලං ජට්ටජට ලං අ ප් ලං
මිි සු්ත ග් ලං දනටුප් ලං දන ටජදප. ලං ඒ යි ලං  ද්ත ්ත. ලං  ම් ලං  පයණය ලං
ාමු්තජප්ත ාේකප ලං මුක ජජ ලං කි දප. ලං ්ර්ථි  ලං ර ප ජ ආ ලං  ජ ලං
අගජනතිතුජප ලං කි දප, අ ප් ලං ය ට් ලං දනටුප් ලං ජට්ටජ ලං ඉහළ ලං දනඩියි; ඒ ලං
ි ාප ලංාජයි ලං ම් ලංය ට් ලං්ර්ථි ය ලංදියුණු ලං ද්ත ්ත ලංජනත් ත්; ඒ ලංි ාප ලං
ාජයි ලං් යෝජාජ ලංඑ්ත ්ත ලංජනත් ත් ලංකියකප. ලංාමු්තජප්ත ාේකප ග් ලං
අගජනති ලං එ හජ ලං කි දප. ලං ඒ ලං ි ාප ලං  ම් ලං ාජයි ලං අ ප් ලං ය ට් ලං දනටුප් ලං
ජට්ටජ ලං පහළ ලං දනමීය  ම් ලං උපරජය;  ම් ලං ය ට් ලං ි ෂථපපදජ ලං විජප  ලං
කිරී ම් ලංඋපරජය. 
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ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම  මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජප, ජජ ලං ඒ ලං  පයණය ලං පනහනදිි  ලං  ය්තජම්. ලං ජජ ලං

ඉාථ ාල්කපත් ලං කි දප, එ හජ ලං ඒ ලං අයට ලං එ්තජ ලං බනහනයි ලංකියකප. ලං ජජ ලං

ඒ  ලං  ත්රුම් ලං යකප ලං දු්තජප. ලං ඕජෑ ලංජම් ලං  ලං ඔබතුජපටත් ලංජනදා ලං ඒ  ලං

 ත්රුම් ලං යකප ලං ද්තජම්. 

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 රුණප යකප ලං ාමු්තජප්ත ාේ ලං  හට ලං කිය්තජ. ලං සිාගප්ර්රු ලං

ගිවිසුජ ලං යට ත් ලං manpower companies දකට ලං කා පදට ලං එ්තජ ලං

බනහන ලං කියකප ලං ාමු්තජප්ත ාේ ලං  හට ලං ර ප යක් ලං  ය්තජ. ලං

ාමු්තජප්ත ාේ ලං ර ප යක් ලං  ය්තජ; ාමු්තජප්ත ාේ ලං ජපවය ලං

ර ප යක් ලං ය්තජ. ලංජජ ලංාමු්තජප ාේට ලංඅභි යෝග ලං යජදප. ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජප ලංඔබතුජප ග් ලං පකය ලංඅදාපජයි. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] 

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුජප ලං හට ලංජපවය ලංර ප යක් ලං ය්තජ. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] ලංදන්ත ලං

 ජානජ ලං ම් ලංර ප ය ලංකි දප ලංදප ග් ලංාමු්තජප්ත ාේ ලංි ක ලංර ප යක් ලං

ි කුත් ලං ය්තජ. ලං  ලං ජජ ලංකිය්ත ්ත ලංFTA ගිවිසුජ ලංයට ත් ලංර ප යක් ලං

ි කුත් ලං  ය්තජ. ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං පනදනත් දජ ලං  ම් ලං විදපද ආ ජ ලං

ඕජෑ ලං එ  ට ලං උත්ාය ලං  ද්තජ ලං පුළුද්ත. ලං එ හජ ලං  ජො දයි, FTA  

ගිවිසුජ ලංයට ත් ලංඔබතුජප ලංර ප යක් ලං ය්තජ. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුජප ග් ලං  පකය ලං අදාපජයි. ලං ඔබතුජප ග් ලං  ාපද ලං අදාපජ ලං

 ය්තජ. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] ලං 

 
ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ජජ ලං ඔබතුජපට ලං අභි යෝග ලං  යජදප. ලං  ම් ලං උපරජය ලං - ලං  ලං [බපවප ලං

කිරීජක්] ලං  ම් ලං යටට ලං අලුත් ලංරමි ය්ත ලං ග්තවී ම් ලං උපරජයක්. ලං එජ ලං

ි ාප ලං- ලං[බපවප ලංකිරීජක්] ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළෙට, ගරු ලං(්චපර්ය) ලංහර්ෂ ලංද ලංසිල්දප ලංයපජාය ලංඅජපායතුජප. 

 
[අ.භප. ලං .36] 
 

ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා 

ණර්ිකක කටයුතු ණාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா - கதெிய 

சகாள்லககள் மற்றும் சபாருளாதார அலுவல்கள் இராஜாங்க 

அலமச்ெர்) 

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

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං ම් ලංගිවිසු ම් ලංඅ ප් ලං ච්ාජපද ලං

වු ඩු ලංඅ ප් ලංය ට් ලංදනටුප් ලංාකය ලංපහළ ලංදනමීය ජයි ලංකියකප ලංගරු ලංදපසු ීද ලං

ජපජපයක් පය ලං ජ්තත්රීතුජප ලං කි දප. ලං ඇත්ා ලං ද  ය්තජ ලං  ලං අපට ලං

කිසි ාේත්ජ ලං එදනි  ලං අද යාපදක් ලං ජනහන. ලං අපට ලං අද ය ලං  යකප ලං

ති බ්ත ්ත ලංඅ ප් ලංය ට් ලංදනඩා, ලං යජ ලංජාජාපද ග් ලංදනටුප් ලංාකය ලංඉහළ ලං

දජ්තජයි. ලං  ලංඅපි ලං ම් ලංගිවිසු ජ්ත ලං ය්තජ ලංඋත්ාපහ ලංග්ත ්ත ලංඒ යි. ලං

ජජ ලං ඔබතුජපට ලං ඒ ලං  පයණය ලං පනහනදිි  ලං  යකප ලං  ද්තජම්. ලං අපට ලං

ති බජ ලං ර ථජය ලං  ජො ක්ද? ලං ඔබතුජපත් ලං කි දප  ලං ණය ලං ර ථජයක් ලං

ති බජ ලං බද. ලං ඊළෙට ලං ඔබතුජප ලං කි දප  ලං රුපියක ලං අදරජපණ ලං දජ ලං

ර ථජයක් ලං ති බජ ලං බද. ලං  ම් ලං ර ථජදකට ලං  හේතුද ලං  ජො ක්ද? ලං  ම් ලං

ර ථජදකට ලං හේතුද ලංඅපට ලංඅද ය ලංරජපණයට ලංවි ී  ලංවිි ජය ලංඅපි ලංළෙ ලං

ජනතිවීජයි. ලං  ලං වි ී  ලං විි ජය ලං ජනති ලං ි ාප ලං ාජයි ලං අපි ලං  ලං වි ී  ලංණය ලං

අය ගජ ලං ති බ්ත ්ත. ලං ඔබතුජප ලං ද්තජදප ලං ඇති  ලං  ලං කබජ ලං අවුරුීද ලං

දජවිට ලං  ලං  ලං ඔබතුජ්තකප ග් ලං ්ඩුක්ද ලං ගත් ලංණය ලං  ලං  ඩා,ොකර් ලං මිි යජ ලං

හපයදහාථ ලං ගණජක් ලං අපට ලං  ගද්තජට ලං ති බජ ලං බද. ලං ජීවි ත්ට ලං අපි ලං

එච්චය ලංගණජක් ලංඑ  ලංඅවුරුීද ට ලං ගදකප ලංජනහන. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] ලං ලං

දගකියජ ලංයජායක් ලංහනටියට ලංඅපි ලංඒ ලංණය ලං ගදජදප. ලංඒ ලංදප ග්ජ ලං0101  ලං

0108  ලං 0100 ලංකියජ ලංඅවුරුදුදක ජ ලංඅපට ලං ඩා,ොකර් ලංමිි යජ ලංපහ ළොාථ ලං

දහාක් ලංපජණ ලං-around US Dollars 15 billion - ඒ ලංණය ලං ගද්තජ ලං

ති බජදප. ලං ඇයි  ලං අපට ලං  ජච්චය ලංණය ලං ග්තජ ලං වු ඩු? ලං ඇයි  ලං අපට ලං

 ජච්චය ලං ඩා,ොකර් ලංණය ලංග්තජ ලංසිීව ලං ද්ත ්ත? ලංඅපට ලංඑ හජ ලංණය ලං

ග්තජ ලං සිීව ලං  ද්ත ්ත ලං ජජ ලං අය ලං  ි ්ත ලං කි දප ලං දප ග් ලං  ඩා,ොකර් ලං

්දපයජ ලංඅපට ලංජදි ලංි ාපයි. ලංගරු ලංූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංජජ ලං

charts  රජපණයක් ලං  ප්තද්තජ ලං  නජනතියි. ලං ජප ලං එජ ලං  ල්ඛ්ජ ලං  ම් ලං

අදාථාප   ලං ජ ලං ලංසභාගත* ලං යජදප. 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම් ලං දගු   ලං  ප්තද්ත ්ත ලං

අ ප් ලං ය ට් ලං අපජයජ ලං ්දපයජ ලං දනඩිවීජ ලං පිළිබඳදයි. ලං  ලං ඕජෑජ ලං

   ජකුට ලං ප ජජදප  ලං ජහි ලංඅපජයජ ලං්දපයජ ලංඉහළට ලංගිහිල්කප ලං

ති බජ ලං බද. ලං 8 61 ලං ගණ්තදක ලං ඉඳකප ලං දන්ත ලං  දජ  ොට ලං ාෑ හජ ලං

දුයට ලං අපජයජ ලං ්දපයජ ලං ඉහළ ලං ගිහිල්කප ලං ති බජදප. ලං  ම් ලං දගුද ලං

බනලුදපජ ලං   ජකුට ලංකිය්තජ ලංපුළුද්ත  ලං "  ොච්චය ලං හොඳද  ලං අ ප් ලං

ය ට් ලං අපජයජ ලං දර්වජය ලං  දකප ලං ති බජදප" ලං කියකප. ලං එය ලං  ම් ලං

දගු   ලංයතු ලංපපටි්ත ලංදක්දප ලංති බජදප. ලං ලංදන්ත ලංඅපි ලංඊළෙ ලංපිටුද ලං පයළප ලං

බනලු දොත්  ලං ම් ලංදගු   ලංයතු ලංපපට ලං ප්ජදපද? ලං ම් ලංදගු   ලං හ ලංපපටි්ත ලං

ති බ්ත ්ත ලං වියට්ජපජය. ලං ි ල් ලං පපටි්ත ලං ති බ්ත ්ත ලං ාපයික්තාය. ලං

 ි ්ත ලංපිටු   ලංාඳහ්ත ලංදගු   ලංයතුපපටි්ත ලංඉහළට ලං දනක්වුණු ලං graph 

එ  ලංාජයි ලං  ලං  ම් ලං දගු   ලංයටි්ත ලංපහළට ලංගිහිල්කප ලංති බ්ත ්ත. ලං  ම් ලං

දගු   ලංඒ  ලං ප්්ත ජත් ලංජනහන. ලංඑච්චයට ලංචූටියි. ලං ජො ද  ලංඅපි ලං8 61 ලං

ගණ්තදක ලංඉඳකප ලංඅද ලංදජතුරු ලංාෑජ ලංදාය ජ ලංඅපජයජය ලං ය්ත ්ත ලං

 ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං 88  ලං විාය ලං භපඩුඩා, ලං රජපණයක්. ලං ජමුත්  ලං

වියට්ජපජය ලං අපට ලං පාථ ාේ ලං  ම් ලං ළෙ ජ ලං අපජයජය ලං  ය්තජ ලං පට්ත ලං

අය්ත ලං ඩා,ොකර් ලංිලි යජ ලං005  ලංවිාය ලංභපඩුඩා, ලංරජපණයක් ලංඅපජයජය ලං

 යජදප. ලං ඒ ලං දප ග්ජ  ලං ාපයික්තාය ලං  ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං 051  ලං විාය ලං

භපඩුඩා, ලංරජපණයක් ලංඅපජයජය ලං යජදප. ලං එ හජ ලංජම් ලංඅ ප් ලංයටට ලං

 ජො ක්ද ලං ම් ලං දකප ලංති බ්ත ්ත? ලංඅ ප් ලංයට ලං ජදනි  ලංපීඩා,ජය ට ලං

මුුණ ලං  ද්තජ ලං සිීව ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත ලං ඇයි? ලං  ම් ලං දගු   ලං

රූපයපමුද ලං දා ලංබනලුදපජ ලංාපජපජය ලංදරු දකුට ලංවුණත් ලං ම් ලංර ථජය ලං

 ත් යජදප. ලං  ම් ලං සියල්ක ලං ජප ලං ාභපගා ලං  ළප. ලං  ලං ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීතුජි   ලං ම් ලංදගු   ලං ජානි ්ත ලං ප්තද්ත ්ත ලංකා පද ලං8  1 ජ ලං

දළ ලං  ීයය ලං ි ෂථපපදජ ය්ත ලං සියයට ලං 31ක් ලං භපඩුඩා, ලං හප ලං  ාේදප ලං

අපජයජය ලං යකප ලංති බජ ලංබදයි. ලංඒ  ලං0111 ලංදාය ලංදජ ලංවිට ලංසියයට ලං

3 ක් ලංදක්දප ලංදනඩි ලං දකප ලංති බජදප. ලං  ලංඅදපාජපද ට ලං018  ලංඅ්තතිජ ලං

දජ ලංවිට ලං ම්  ලංසියයට ලං3  ලංසිට ලංසියයට ලං08 ලංදක්දප  ලංසියයට ලං51කි්ත ලං

අක් ලං  දකප ලං ති බජදප. ලං ජජ ලං  ි ්ත ලං  ප්තූ දප ලං දප ග් ලං එා  ොට ලං

අ ජක් ලංයටදල්දකට ලංඒ ලං පක ආ ජ ලං ජො ද ලංවු ඩු? ලං018  ලංඅග ලංදජ ලං

විට ලං දළ ලං  ීයය ලං ි ෂථපපදජයට ලං ාප ප්ක්ෂද ලං වි පක ලං යටදල් - ලං අ ප් ලං

109 110 

—————— 
*  පුස්තකාලම  තබා ඇත. 
*   நூனிலையத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පපර්ි  ම්්තතුද 

ද ග් ලං  පොඩි ලං යටදල් ලං  ජො දයි. ලං ඉ්තදියපද ලං දප ග් ලං වි පක ලං යට  ලං

අපජයජ ලං්දපයජ ලංසියයට ලං9 ලංඉඳකප ලංසියයට ලං03 ලං දක්දප ලංදනඩි ලං දකප ලං

ති බජදප. ලංචීජ ආ ලංඅපජයජ ලං්දපයජ ලංසියයට ලං86 ලංඉඳකප ලංසියයට ලං03 ලං

දක්දප ලං දනඩි ලං  දකප ලං ති බජදප. ලං කුඩා,ප ලං යටදල් ලං ගත් ාොත්  ලං

වියට්ජපජ ආ ලං අපජයජ ලං ්දපයජ ලං සියයට ලං 01 ලං ගණ්තදක ලං ඉඳකප ලං

සියයට ලං  6 ලං දක්දප ලං දනඩි ලං  දකප ලංති බජදප. ලං සිාගප්ර්රු   ලං අපජයජ ලං

්දපයජ ලං සියයට ලං 8  කි්ත ලං දනඩි ලං  දකප ලං ති බජදප. ලං  වුරු ලං හරි ලං

අහ්තජ ලංපුළුද්ත  ලංදළ ලං ීයය ලංි ෂථපපදජයත් ලං811යි ලංජම් ලං  ො හොජද ලං

අපජයජ ලං්දපයජ ලංසියයට ලං8  කි්ත ලංදනඩි ලං ද්ත ්ත ලංකියකප. ලංඒ ට ලං

උත්ායයක් ලංති බජදප. ලංඒ ලංාජයි ලංඔවු්ත ලං්ජයජය ලං යජදප  ලංඅගය ලං

එ තු ලං  යජදප  ලං අපජයජය ලං  යජදප. ලං සිාගප්ර්රුද ලං ාජයි ලං diesel, 

petrol and aviation fuel දනඩිපුයජ ලංඅපජයජය ලං ය්ත ්ත. ලංහනබනයි  ලං

ඒ ලං ගොල්ක්ත ලං බොය ලං ාල් ලං්ජයජය ලං යජදප. ලංඒ ට ලංඅගය ලංඑ තු ලං

 යකප ලංඅපජයජය ලං යජදප. ලං 

ගරු ලං දපසු ීද ලං ජපජපයක් පය ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං අපට ලං ති බජ ලං

 කොකුජ ලං ර ථජය ලං ාජයි ලං අපි ලං අපජයජය ලං  ය්ත ්ත ලං දයාට ලං ගිය ලං

භපඩුඩා,. ලංදයාට ලංගිය ලංභපඩුඩා, ලංාජයි ලංඅපි ලංඅපජයජය ලං ය්ත ්ත. ලංජජ ලං

 ම්  ්ත ලංකිය්තජ ලංඋත්ාපහ ලං ය්ත ්ත ලං ජො ක්ද? ලං ම් ලංරූපයපමු   ලං

යතු ලංපපටි්ත ලංති බ්ත ්ත ලං0111 ලංඉඳකප ලං018  ලං දජ ම් ලං  ලංඅපජයජය ලං

ාඳහප ලං අපි ලං හඳු්තදප ලං දු්ත ලං භපඩුඩා,. ලං ජජ ලං හිාජ ලං විධියට ලං එය ලං සියයට ලං

එ  ටත් ලං අක්යි. ලං අ ප් ලං යට ලං අ ජක් ලං යටදල් ලං ාජෙ ලං ාාා්තදජය ලං

 යකප ලං බනලුදපජ  ලං  ලං උදපහයණයක් ලං හනටියට ලං  ම් ලං දගුදට ලං අනුද ලං

වියට්ජපජය ලං අපජයජය ලංාඳහප ලං අලු ා්ත ලංහඳු්තදප ලං  දජ ලං  ලං භපඩුඩා,  ලං ලං

annual export growth එ  ලං අ ප් ලං ද ග් ලං 81 ලං ගුණය ටත් ලං දඩා,ප ලං

දනඩියි. ලංජජ ලං ම් ලංකිය්තජ ලංහද්ත ්ත ලං ම් යි. ලංඅ ප් ලංයටට ලංාදජ ලංබනරි ලං

 දකප ලං ති බජදප ලං අලුත් ලං අපජයජ ලං භපඩුඩා, ලං හඳු්තදප ලං  ද්තජ. ලං අපි ලං

 වුරුත් ලංද්තජදප ලං ්ත ලං ම් ලං ාපද. 

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ලංයපජාය ලංඇජතිතුජි   ලංඅ ප් ලං්ඩුක්ද ලං පක ආ ලංාජයි ලංrefinery 

එ ක් ලංදනම් ම්. 

 
ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

හරි. ලංRefinery එ ක් ලංදපපු ලංබද ලංජජ ලංපිළිග්තජදප. ලංඒ  ලංහරි. ලංඅපට ලං

 ම් ලං refinery එ  ලං ජදි. ලං අපි ලං ාද ලං refineries දප්තජ ලං ඕජෑ. ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීතුජි   ලං අද ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං ඇජතිතුජප ලං කි දප ලං  ම් ලං

සිාගප්ර්රු ලං ගිවිසුජ ලං හයහප ලං හම්බ්ත ාොට ලං අලුත් ලං refinery එ ක් ලං

අරි්තජ ලං  ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං 8 .   ලං ් යෝජාජයක් ලං  ග්්තජ ලං ඔවු්ත ලං

ාප ච්ඡප ලං යජදප ලංකියකප. ලං ඒ ලංකිය්ත ්ත  ලං  ඩා,ොකර් ලං මිි යජ ලං 8  11 ලං

ගණජක්. ලංඑදනි  ලං් යෝජාජ ලංඅපි ලංබකප පො යොත්තු ලං දජදප. ලං[බපවප ලං

කිරීජක්] ලං ගරු ලං අනුය ලං ප්රියදර් ජ ලං යපපප ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජප ග් ලං

 පක ආ ලං ලං ගජපදප ලංජම් ලංදඩා,පත් ලං හොඳයි. ලංඒ ලං පක ආ ලං ග්්තජ ලංබනරි ලං

වුණප; ලංඒ ට ලං ජො යකුත් ලං හේතූ්ත ලංතිණුණප. ලංජමුත්  ලංඅපි ලංදන්ත ලං ම්  ලං

ඉාථායහට ලං අය ගජ ලං යජදප. ලං ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ජජ ලං

 ම් ලං කිය්තජ ලං උත්ාපහ ලං  ය්ත ්ත ලං අපට ලං අලුත් ලං භපඩුඩා, ලං අද යයි ලං

කියජ ලං එ යි. ලං ජද ලං ි පනයුම්  ලං ජද ලං උත්පපදජ  ලං more technology 

අපට ලංඅද යයි. 

ඉහළ ලං ායග පරිත්දයකි්ත ලං යුතු  ලං ාපක්ෂණය ලං දනඩිපුය ලං ති බජ ලං

භපඩුඩා, ලං ගනජ ලං අපි ලං හනජ ලං දපජ ලං  ාප ලං  යජදප. ලං  රේජදපා ලං ජහත්ජයප ලං

අපජයජ ලං භපඩුඩා,යක් විධියට ලං අ ප් ලං යටට ලං ඇෙලුම් ලං හඳු්තදප ලං  ජපු ලං

 දකප   ලං ාජහය ලං අය ලං හිජප ලං වුණප. ලං ජමුත් ලං ාදජත් ලං අපි ලං ඒ  ලං  ්ත  ලං

 ය්ත ්ත. ලං 

මීය ට ලං  පය ලං ජජ ලං ාභපගා ලං  ළ ලං රාථාපය ලං ාටහජක් ලං දන්ත ලං

ඔබතුජ්තකපට ලං  ප්තද්තජ ලං ජප ලං  නජනතියි. ලං  ජො ද ලං  ම්  ලං ඉාපජ ලං

දනදගත් ලං  දයක්. ලං  ම් ලං රාථාපය ආ ලං  හ ලං පපටි්ත ලං දක්දප ලං ති බ්ත ්ත ලං

8 65 ජ ලං ශ්රී ලංකා ප   ලං අපජයජ ලංභපඩුඩා,යි. ලං ඒ ලං පක ආ ලං අපි ලං පිට ලං යට ලං

යන    ලං  ත්  ලං spices දප ග් ලං  පොඩි ලං  පොඩි ලං ායක ලං භපඩුඩා,යි. ලං ඉ්ත ලං

පසුද ලං8 91 ලංදප ග් ලංදජ ලංවිට ලං හ ලංපපට ලං  ොටුද ලංටි ක් ලංකුඩා,ප ලං දකප ලං

ති බජදප. ලං ඒ ලංකිය්ත ්ත  ලං ඒ ලං පකය ලං දජ ලං විට ලං අපි ලං ාපක්ෂණ ය්ත ලං

 පොේඩා,ක් ලං ඉහළ ලං ඇෙලුම් ලං දනි  ලං  ීදල් ලං පිට ලං යට ලං යද්තජ ලං පුරුදු ලං

වුණපය ලංකියජ ලංඑ යි. ලං0185 ලංදජ ලංවිට ලංඅ ප් ලංඇෙලුම් ලංඅපජයජය ලංදනඩි ලං

 දකප ලං  ත් ලංඇතුළු ලං ෘක පර්මි  ලංඅපජයජ ලංඅක් ලං  දජදප. ලං ඒ ලං අනුද ලං

යම්කිසි ලංවිධිය  ලංදියුණුදක් ලංති බජ ලංබද ලං ප ජජදප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ාපයික්තා ආ ලං අපජයජ ලං

පිළිබඳ ලංරාථාපය ලංාටහජත් ලංජප ලංාතුද ලංති බජදප. ලංජමුත් ලංජජ ලංඒ ලංගනජ ලං

පනහනදිි  ලං  ය්තජ ලං ය්ත ්ත ලං ජනහන. ලං ජප ලං මීය ට ලං  පය ලං ාභපගා ලං  ළ ලං

රාථාපයය ලං අනුද  ලං වියට්ජපජ ආ ලං අපජයජ ලං පිළිබඳද ලං ජජ ලං ඊළෙට 

පනහනදිි  ලං  ය්තජ ලං බකප පො යොත්තු ලං  දජදප. ලං ඒ ලං අය ග් ලං රවපජජ ලං

අපජයජය ලං  ජජ ලං රාථාපය ආ ලං  යෝා ලං පපට ලං box එ  ්ත ලං

 ප්තදජදප  ලංඒ ලංාජයි ලංcrude rubber. ඒ ලංඅයත් ලංඅපි ලංදප ග්ජ  ලංයබර් ලං

කිරි ලං -latex- ාජයි ලං ඒ ලං  පක ආ ලං පිට ලං යට ලං යන   . ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං

 ෘක පර්මි  ලං භපඩුඩා, ලං යම්කිසි ලං රජපණයක් ලං අපජයජය ලං  ළප. ලං ඒ ලං

අය ග්ත් ලං අපජයජදි ්ත ලං සියයට ලං 68ක්ජ ලං තිණු ඩු ලං ජජ ලං  ි ්ත ලං

ාඳහ්ත ලං ළ ලං් පයයට ලංcrude rubber. 1990 දජ ලංවිට ලංවියට්ජපජය ලං

ජපළු ලං - ලං preparations from fish - ාහ ලං cereals දප ලං ග් ලං

ාපක්ෂණ ය්ත ලං පොේඩා,ක් ලංඉහළ ලංභපඩුඩා, ලංඅපජයජය ලංපට්ත ලංගත්ාප. ලං

ජමුත් ලං යෝා ලංපපට ලං  ොටු ද්ත ලං ප්තනුම් ලං ළ ලං් පය ආ ලංprimary 

goods අපජයජයත් ලං ළප. ලං0185 ලංදජ ලංවිට ලංඒ ලංඅය ග් ලංඅපජයජ ලංදිහප ලං

බක්තජ. ලං හ ලංපපටි්ත ලං ප්තනුම් ලං ළ ලංඒදපත් ලංජනහන  ලං යෝා ලංපපටි්ත ලං

 ප්තනුම් ලං ළ ලංඒදපත් ලංජනහන. ලංඑ හජ ලංජම් ලං ජොජදපද ලංති බ්ත ්ත? ලං

ි ල් ලං පපට ලං ඒදපයි. ලං ි ල් ලං පපටි්ත ලං  ප්තනුම් ලං  ය්ත ්ත ලං  ජොජදපද? ලං

Telecommunications, sound recording, equipment, electric 

machinery, appliances, office machines දප ග් ලං ඒදපයි. ලං

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං එා  ොට ලං අපට ලං  ජො ක්ද ලං  ම් ලං

 දකප ලං ති බ්ත ්ත? ලං අපට ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත  ලං  ම් ලං අවුරුදු ලං

කිහිප ආ ජ ලං අ ප් ලං අපජයජ ලං පනසිය ලං දියුණු ලං  දකප  ලං ජ දෝත්පපදජ ලං

 ගජනල්කප  ලං හනබනයි ලං අගය ලං දනඩි ලං භපඩුඩා, ලං බදට ලං පරිදර්ාජය ලං  ය ලං

ග්තජ ලං ජොහනකි ලංවීජ. ලං ජ්තජ ලං ම් යි ලං හේතුද. ලංපසුගිය ලංදදා  ලංජජ ලං

රූපදපහිම  ලං දනඩා,ාටහජ  ජ ලං කි දප  ලං අපි ලං ායක ලං භපඩුඩා,දි ්ත ලං

ාාකීර්ණ ලංභපඩුඩා, ලංහද්තජ ලංඕජෑ ලංබද. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ජජ ලං  ම් ලං  පයණය ලං පනහනදිි  ලං

 ය්තජ ලං උදපහයණයක් ලං විධියට ලං ඉාග්රීසි ලං අකුරු ලං ග්තජම්. ලං අපි ලං “C” 

“A” ාහ ලං“T” කියජ ලංඅකුරු ලංගි මු. ලංඒ ලංඅකුරු ලංතු ජ්ත ලංඅපට ලංදචජ ලං

තුජක් ලංහද්තජ ලංපුළුද්ත. ලං“A” දි ්ත ලං“A Member of Parliament” 

කියකප ලංහද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංඉ්ත ලංපසුද  ලං “At” කියජ ලංදචජය ලංහද්තජ ලං

පුළුද්ත; ලංඑයි්ත  ලං“At the Chamber” කියකප ලංහද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංඉ්ත ලං

පසුද ලං “Cat” කියජ ලංදචජය ලංහද්තජ ලංපුළුද්ත. ලං  ලං එයි්ත  ලං “Cat on a 

hot tin roof” දප ග් ලංදප යයක් ලංහද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංඔය ලංතුජ ලංවිායයි ලං

හද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංඒ ලංඋදපහයණය ලංඅනුද  ලංඅපට ලංති බජ ලංාපක්ෂණය ලංඒ ලං

අකුරු ලංටි  ලංපජණයි ලංකියප ලංඅපි ලංහිාජදප ලංජම්  ලංඅපට ලංහද්තජ ලංපුළුද්ත ලං

ඒ ලං ායක ලං දප ය ලං ටි  ලං පජණයි. ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං ාජයි  ලං සීමිා ලං

ාපක්ෂණයකි්ත ලං හද්තජ ලං පුළුද්ත ලං භපඩුඩා,ත් ලං ායකයි. ලං ජමුත් ලං ජජ ලං

 ි ්ත ලං  ප්තූ  ලං විධියට ලං ායක ලං භපඩුඩා, ලං හදකප ලං අපට ලං  කෝ  ආ ලං

අපජයජ ලං  ද ළඳ ලං  පොළ ලං ජායග්රහණය ලං  ය්තජ ලං අජපරුයි. ලං ඒ ට ලං

 හේතුදක් ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං ාජයි ලං අපි ලං දප ග් ලං ායක ලං භපඩුඩා, ලං අි ක් ලං

 බො හෝ ලං යටදකටත් ලං හද්තජ ලං පුළුද්ත ලං වීජ. ලං ජජ ලං උදපහයණයක් ලං

කිය්තජම්. ලං අපි ලං යටදල් ලං 811ක් ලංගත් ාොත්  ලං අපි ලං අපජයජය ලං යජ ලං

භපඩුඩා, ලං පනසිය ලං එයි්ත ලං යටදල් ලං අසූ ලං ගණජ ටජ ලං හද්තජ ලං පුළුද්ත. ලං

යටදල් ලං අසූ ලං ගණජ ටජ ලං ාපත්තු ලං හද්තජ ලං පුළුද්ත; ලං යටදල් ලං අසූ ලං
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ගණජ ටජ ලං ෂර්ට් ලං ජහ්තජ ලං පුළුද්ත. ලං අපට ලං කියකප ලං ජහප ලං  කොකු ලං

monopoly  එ ක්  ලංoligopoly එ ක්  ලංspecialization එ ක් ලංතියප ලං

ග්තජ ලංබනහන. ලං 

එ හජ ලංජම් ලංඋදපහයණයක් ලංවිධියට ලංඅපට  ලං“Cat” කියජ ලංදචජය ලං

ජදි. ලංඅපි ලංඊට ලංදඩා,ප ලංඑහපට ලංය්තජ ලංඕජෑ  ලං“Category” දප ග් ලංදචජයක් ලං

ඕජෑ. ලංඑ හජත් ලංජනත්ජම්  ලං“Catastrophe” දප ග් ලංදචජයක් ලංහද්තජ ලං

ඕජෑ. ලං අපට  ලං “Category”   හෝ ලං “Catastrophe” දප ග් ලං දචජයක් ලං

හද්තජ ලං “C”, “A” ාහ ලංT” කියජ ලං අකුරුදි ්ත ලං බනහන. ලං ඒ ට ලං ාද ලං

අකුරු ලං ඕජෑ. ලං ාපක්ෂණයත් ලං ඒ ලං දප ග් ලං ාජයි. ලං අපට ලං  ම් ලං ය ට් ලං ඒ ලං

ාපක්ෂණය ලං ජනත්ජම් ලං අපි ලං ඒ ලං ාපක්ෂණය ලං  ග්්තජ ලං ඕජෑ. ලං එ  ලං

රජයත් ලංාජයි  ලංඍජු ලංවි ී  ලං් යෝජාජ ලංහයහප ලංඒ ලංාපක්ෂණය ලං ගජ ලං

ඒජ. ලංඑ හජත් ලංජනත්ජම් ලංපිට ලංයට ලංදනඩා, ලං යජ ලංශ්රී ලංකපාකි ය්ත ලංජනදා ලං

 ග්තදප ලංගනම ජ ලංහයහපත් ලංඒ ලංාපක්ෂණය ලං ග්්තජ ලංපුළුද්ත. ලංඑ හජත් ලං

ජනත්ජම් ලං Mode 3 එ  ලං හයහප  ලං ් යෝජාජයක් ලං හයහප ලං ඉහළ ලං

ාපක්ෂණය ලංති බජ ලංඉාස් ්තරු ලංජහත්දරු ලංදප ග් ලං ට්ටිය ලංඅය ගජ ලං

එ්තජ ලංපුළුද්ත. ලං 

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

IT services. 
 

ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

 IT services  බො හොජ ලං හොඳයි. 

අපි ලං ඒ ට ලං ාද ලං දුයටත් ලං ාහජ ලං කබප ලං  දජදප. ලං ාද ලං ාති ලං 6කි්ත ලං
Inland Revenue Act එ ක් ලං පොඩි ලං  පොඩි ලං  දජාථ ම් ලං යජදපය ලං
කියප ලංජාගක ලංාජයවීය ලංඇජතිතුජප ලංකි දප. ලංඅපි ලංඒදප ලං යජදප. ලංඇත්ා ලං
ද  ය්තජ  ලං we are going to give them incentives like no 
other; we are going to encourage them. ඒ  ලං හොඳයි; ලං හොඳටජ ලං
 හොඳයි. ලං ඒ  ලං අ ප් ලං ය ට් ලං දියුණු ලං  දමි්ත ලං පදතිජදප. ලං අපි ලං ඒ ලං ගනජ ලං
 හොඳ ලංකියජදප. ලං  ලංඒ ලංාපක්ෂණය ලං ගජ ලංඒජ ලංාජයි ලංදන්ත ලංඅපට ලංඅද ය ලං
 දකප ලං ති බ්ත ්ත. ලං අලුත් ලං අකුරු ලං  ග්්තජ ලං ඕජෑ. ලං අලුත් ලං අකුරු ලං
 ගජපදපජ ලං ාජයි ලං අපට ලං  කොකු ලං දචජ ලං හද්තජ ලං පුළුද්ත ලං ද්ත ්ත. ලං
 කොකු ලංදචජ ලංහනදු දොත් ලංාජයි  ලංඒ ලං කොකු ලංදචජ ලංහයහප ලංඅපට ලංඅි ක් ලං
 ට්ටියත් ලං එක්  ලං ායග පරිත්දයක් ලං ජනතිද ලං ඉාථායහට ලං ය්තජ ලං
පුළුද්ත ලං  ද්ත ්ත. ලං ඒ ලං කිය්ත ්ත  ලං සියයට ලං  0ක් ලං දජ ලං අි කුත් ලං
යටදකට ලං “Category” කියජ ලංදචජය ලංහද්තජදත්  ලං “Catastrophe” 
කියජ ලංදචජය ලංහද්තජදත් ලංබනහන. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං යපජාය ලං අජපායතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං ාද ලං මිි ත්තු ලං  ද   ලං

 පකයක් ලංපජණයි ලංති බ්ත ්ත. 

 

ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

 වුරු්ත ලං  හෝ ලං ජ්තත්රීදයයකු ග්ත ලං ජට ලං ාද ලං විජපඩි ලං 5ක් ලං විාය ලං

 ද්තජ. 

අපි ලං උත්ාපහ ලං  ය්ත ්ත ලං  ජය ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ට ලං දඩා,ප ලං එහප ලං

ගිය  ලං ් යෝජාජ ලං කබපගනම  ම් ලං ගිවිසුජක් ලං බදට ලං පත් ලං  ය්තජයි. ලං

[බපවප ලංකිරීජක්] ලං බො හොජ ලංාථතුතියි  ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි . ලං 

එ හජ ලංජම්  ලංඅපි ලංඅ ප් ලංර ථජයට ලංයමු. ලංඅපි ලංාප ච්ඡප ලං යමි්ත ලංසිටි ලං

ර ථජය ලං ාජයි  ලං අ ප් ලං  කොකු ලං ණය ලං රජපණයක් ලං ති බජදපය  ලං ඒ ලං

 ඩා,ොකර් ලං ණය ලං  ගද්තජ ලං අපට ලං හනකියපදක් ලං ජනහනය ලං කියජ ලං එ . ලං

 ජො ද  ලංඅ ප් ලංඅපජයජ ලංඅපට ලංඅද ය ලංායජට ලංදියුණු ලං දකප ලංජනහන. ලං

ඒ ට ලංඑ  ලං හේතුදක් ලංාජයි  ලංඅපි ලංඅපජයජය ලං ය්ත ්ත ලං ලං කෝ  ආ ලං

 බො හෝ ලංයටදකට ලංඅපජයජය ලං ය්තජ ලංපුළුද්ත ලංායක ලංභපඩුඩා, ලංවීජ. ලං

එ හජ ලං ජම් ලං  ම් ලං ර ථජයට ලං විාඳුජ ලං කන බ්ත ්ත  ලං ාාකීර්ණ ලං

අපජයජ ලං භපඩුඩා, ලං ි ෂථපපදජය ලං ාඳහප ලං අද ය ලං ් යෝජාජ ලං

කබපගනම ජට ලංගිවිසුජක් ලංඅත්ා්ත ලංකිරී ජනුයි. 

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

It has to be specific. 
 

ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

Yes, it has to be specific. ගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංඔබතුජපත් ලංජප ලං

ාජෙ ලං එ ෙ ලං  දජදප ලං  ්ත. ලං අපි ලං හනජ දජපජ ලං එ ෙ ලං  දජදප. ලං

 ජානජ ජ ලං අපි ලං  ජො යකුත් ලං  ීදල් ලං ගනජ ලං  ාප ලං  ළප. ලං අපද්රදය ලං

එ හේට ලං  ජ හේට ලං ය ලං කි දප. ලං ඕදප ලං  බොරු ලං  ාප. ලං ඕදප ලං  හොඳයි  ලං

ගනකරියට ලංකිය්තජ. ලංඅපි ලංගනකරියට ලං ජො දයි ලං ්ත  ලං ාප ලං ය්ත ්ත. ලං

 ම් ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ඉඳ ගජයි ලං අපි ලං  ාප ලං  ය්ත ්ත. ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීතුජි   ලං  ජහි ලං ූලි   ලං හයය ලං ද්ත ්ත  ලං ඒ ලං ාාකීර්ණ ලං භපඩුඩා, ලං

ි ර්ජපණය ලං  යකප  ලං ඒදප ලං අපජයජය ලං  යකප  ලං ඒ ලං හයහප ලං අ ප් ලං

ාපජපජය ලංජාජාපද ග් ලංජීදජ ලංාත්ත්දය ලංදියුණු ලංකිරීජයි. ලං"සිාගප්ර්රුද ලං

 පොඩි ලං යටක්  ලං ඒ ලං යටත් ලං එක්  ලං ගිවිසුම් ලං අත්ා්ත ලං  ය්ත ්ත ලං

 ජො ටද?" ලං කියප ලං අ ප් ලං ගරු ලං ජ්තත්රීදය යක් ලං ඇුදප. ලං සිාගප්ර්රුද ලං

යටදල් ලං 30ක් ලං ාජෙ ලං ගිවිසුම් ලං අත්ා්ත ලං ය ලං ති බජදප. ලං එජ ලං විාථාය ලං

ාඳහ්ත ලං ල්ඛ්ජය ලංජජ ලංසභාගත* ලං යජදප. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංයපජාය ලංඅජපායතුජි   ලංඔබතුජපට ලංි යමිා ලං පකය ලංඅදාපජයි. 

 

ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ජට ලං ාද ලං  පොඩි ලං  දකපදක් ලං  ද්තජ  ලං ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීතුජි . 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුජපට ලංාද ලං  ොපජණ ලං දකපදක් ලංඅද යද? 

 

ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ජට ලංාද ලංවිජපඩි ලං5ක් ලං ද්තජ. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාද ලං විජපඩි ලං තුජකි්ත ලං  ාපද ලං අදා්ත ලං  ය්තජ  ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීතුජි . 

113 114 

—————— 
*  පුස්තකාලම  තබා ඇත. 
*   நூனிலையத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

 හොඳයි. ලං 

සිාගප්ර්රුද ලං යටදල් ලං 30ක් ලං ාජෙ ලං ගිවිසුම් ලං අත්ා්ත ලං  ය ලං

ති බජදප. ලං සිාගප්ර්රුදත් ලං ාජෙ ලං ගිවිසුම් ලං අත්ා්ත ලං  ය්තජ  ලං ඒ ලං

යටදල් ලං ජෝඩා,යිද? ලංඇ ජරි පදත් ලංගිවිසුම් ලංඅත්ා්ත ලං ය ලංති බජදප. 

 

ගරු වාසුමශව නානාය්ෂකාණ මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ  ලං ම් ලංදප ග් ලංගිවිසුම්ද? 

 

ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ඔ   ලං ම් ලංදප ග් ලංඒදප ලංාජයි. 

චීජය ලංගිවිසුම් ලංඅත්ා්ත ලං ය ලංති බජදප. ලංජජ ලංඒ ලං ල්ඛ්ජ ලංාභපගා ලං

 ය්තජම්. ලං [බපවප ලංකිරීජක්] ලංඔ . ලංචීජයත් ලංඅත්ා්ත ලං ය ලංති බජදප. ලං

ඕාථ ේි යපද ලං ගිවිසුම් ලං අත්ා්ත ලං  ය ලං ති බජදප. ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං

ඔබතුජප ලංද්තජදපද  ලංඉ්තදියපද ලංචීජයත් ලංාජෙ ලංඅත්ා්ත ලං ළ ලංගිවිසු ම් ලං

Mode 4 එ ක් ලංprofessional categories 860ක් ලංවිදෘා ලං ය ලංති බජ ලං

බද? ලං ඉ්තදියප   ලං doctorsකපට  ලං proctorsකපට  ලං engineersකපට  ලං

architectsකපට  ලං lawyersකපට ලං සිාගප්ර්රුදට ලං ය්තජ ලං පුළුද්ත; ලං

professional categories 860ක් ලං විදෘා ලං  ය ලං ති බජදප. ලං අපි ලං

එ ක්දත් ලං විදෘා ලං  ය ලං ජනහන. ලං ඒ ලං ි ාප ලං ජජ ලං කිය්ත ්ත  ලං අපි ලං  ම් ලං

 ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං හයහප ලං  ගෝලීය ලං ි ෂථපපදජ ලං ජාපකයට ලං -global 

production network එ ට- ලං ඇතුළත් ලං  ද්තජ ලං ඕජෑය ලං කියජ ලං

එ යි. ලං ාජ්ත ග් ලං telephone එ   ලං ාජ්ත ග් ලං දපහජය ලං යටදල් ලං

කිහිපයක් ලංඑ තු ලං දකපයි ලංහද්ත ්ත. ලංඅපි ලංබපව  ලංදනම් ජොත්; ලං ග්ට්ටු ලං

දනම් ජොත් ලංඒ ලං ද ළඳපජ ලංඇති ලං ද්ත ්ත ලංජනහන. ලං ජො ද  ලංඒ ලංglobal 

production network එ ට ලං දජත් ලංයටදල් ලංඑ තු ලං දජදප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං අදාපජ ලං ද  ය්ත ලං  ම් ලං

 පයණයත් ලංකියකප ලං ජ ග් ලං ාපද ලං අදා්ත ලං ය්තජම්. ලං ි ්ත ලං ාප ලං

 ළ ලංගරු ලංවිජල් ලංවීයදා  ලංජ්තත්රීතුජප ලංකි දප ලංදප ග්  ලංඅපි ලංඅ ප් ලංදරු දෝ ලං

ගනජ ලං හිා්තජ ලං ඕජෑ. ලං ගරු ලං දපසු ීද ලං ජපජපයක් පය ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං

ඔබතුජපට ලංජජ ලංදන්ත ලංපි්තතූයයක් ලංඑද්තජම්. ලංඔබතුජප ලංඑය ලංඅවයයජය ලං

 ය්තජ. ලං  ලංRegional Comprehensive Economic Partnership - 

RCEP - කියජ ලංගිවිසුජ ලංගනජ ලංවිාථාය ලංාජයි ලංඑහි ලංදනක් ද්ත ්ත. ලං ම් ලං

අවුරුීද ලං අදා්ත ලං  දජ  ොට ලං ාම්ර්ර්ණ ලං්සියපනු ලං  කපපයජ ලං එ  ලං

 ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ට ලං එ ෙ ලං  දජදප. ලං ඒ  ලං ාජයි  ලං "RCEP" 

කිය්ත ්ත. ලංහනබනයි  ලං ම් ලංපි්තතූයය ලංදිහප ලං හොඳට ලංබනලු දොත් ලං-ාභප   ලං

රූපදපහිම  ලං තිය ය්ත ලං ඔබතුජ්තකපටත් ලං  ම් ලං පි්තතූයය ලං  ප ජජදප ලං

ඇති.- ලංඒ ලංගිවිසුජට ලංජනති ලංඑ ජ ලංයට ලං ජො ක්ද ලංකියප ලංඔබතුජ්තකපට ලං

 ප ්තවි. ලං ඒ ලං ගිවිසුජට ලං ජනති ලං එ ජ ලං යට ලං  ජො ක්ද  ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීතුජි ? ලං ඒ  ලං ාජයි ලං කා පද. ලං බාග්කප ී යත් ලං දනජට ලං ජනහන. ලං

ජමුත්  ලං බාග්කප ී යත් ලං  ම් ලං ගිවිසුජට ලං අත්ා්ත ලං  යජදප. ලං චීජය  ලං

ඉ්තදියපද  ලං මිය්තජපයය  ලං කප ලංඕාය  ලං South Korea, ජාපපජය  ලං

වියට්ජපජය  ලං ාපයික්තාය  ලං  පම් බෝජාය  ලං සිාගප්ර්රුද  ලං

ඉ්තදුම සියපද  ලං බෲජපයි  ලං ජන ල්සියපද  ලං පිි පීජය  ලං ඕාථ ේි යපද  ලං

New Zealand කියජ ලං සියලු ලං යටදල් ලං එ  ලං ගිවිසුජ ට ලං එ ෙ ලං

 දජදප. ලං ඔවු්ත ග් ලං goods and services විදෘා ලං කිරීම් ලං සිීව ලං

 දජදප; ලංඔවු්ත ලංඑ තු ලං දජදප. ලංඑා  ොට ලංඅපි ලං  ෝත ලං දජදප. ලංඅපි ලං

  ෝත ලං වු ණොත්  ලං ඒ ක් ලං පපක්ද ලං  පට ලං අත් දයි ලං කියකපද ලං ඔබතුජප ලං ලං

හිා්ත ්ත? ලං ශ්රී ලං කා පදටද  ලං එ හජ ලං ජනත්ජම් ලං අි කුත් ලං සියලුජ ලං

යටදකටද? ලං ගරු ලං දපසු ීද ලං ජපජපයක් පය ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ජජ ලං

ඔබතුජපට ලංගරු ලං යජදප. ලංඔබතුජපත් ලං ි ්ත ලංකි දප. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංයපජාය ලංඅජපායතුජි   ලංදන්ත ලං ාපද ලංඅදා්ත ලං ය්තජ. 

 

ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ජජ ලංඅදා්ත ලං යජදප  ලංූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි . ලං 

අපටත් ලං ඕජෑ ලං ඒ ලං අද යාපදජ ලං ාජයි. ලං ඒ ලං ි ාප ලං අපි ලං  ජානජ ලං

ඉඳ ගජ ලං ගනකරිය ට ලං  ාප ලං  ය්ත ්ත ලං ජනතිද  ලං හයයක් ලං ති බජ ලං

විධියට  ලං ම් ලංගනජ ලංවිදපද ලං යකප ලං හෝ ලංඅ ප් ලංයට ලංහරි ලංානජට ලංඅය ගජ ලං

ය්තජ ලං ඕජෑ. ලං ඒ ලං ාඳහප ලං ඔබ ලං සියලු දජප ග්ජ ලං ාහ යෝගය ලං ඉල්කප ලං

සිටිමි්ත  ලංජ ග් ලං ාපද ලංඅදා්ත ලං යජදප. ලං බො හොජ ලංාථතුතියි. 
 

 
[අ.භප. ලං .5 ] 

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං අද ලං අපි ලං  ාප ලං  ය්ත ්ත ලං ශ්රී ලං

කා පද ලං සිාගප්ර්රුදත් ලං ාජෙ ලං අත්ා්ත ලං  ළ ලං සිාගප්ර්රු-ශ්රී ලං කා ප ලං

 ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං ගනජයි. ලං  ම්  ලං හරියට ලං ජජජපි  ලං ජනති ලං ජඟුල් ලං

 ගදයක් ලංගනජ  ාප ලං යජදප ලංදප ග් ලංදනඩා,ක්. ලංඇයි? ලංගිවිසුජක් ලංජනහන ලං

 ්ත. ලං  වුරුත් දන කප ලං ජනති  ලං ද්ත ්ත ලං ජනති ලං ඔය ලං කියජ ලං අර්රු  ලං

කාථාජ  ලංහනඩා,ාක ලංති බජ  ලං  ට්ටු  ලංඋා ලංජහා ලංජනති  ලංහනඩා,  ලංරූපය ලං

ඇති ලංසිාගප්ර්රු ලංගිවිසුජ ලංගනජ ලංජහජාජ ලංි  යෝස්ා යෝ ලංහනටියට ලංඅපි ලං

 ජානජ ජ ලං ාප ලං යජදප. 

ජමුත්  ලංඅපට ලංයජක් ලං ාප ලං ය්තජ ලංපුළුද්ත. ලං ජො ද  ලංඒ ලංජඟු ල් ලං

 පු ජ ලං ාප ලං යපු; ලංාපක්කයට ලංඅත්ා්ත ලං යපු ලංඇජතිතුජප ලං ජානජ ලං

ඉ්තජදප. ලංජමුත්  ලං ජහ ලං ජාජාපද ග් ලංි  යෝස්ා යෝ ලං හනටියට ලං සිටිජ ලං

අපට; ලංජාජාප ලංපයජපධිපාය  ලංයපජාය ලංූලකය ලංපපකජ ලංබකය ලංති බජ ලං ම් ලං

්යාජයට ලං ශ්රී ලං කා ප ලං - ලං සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං ගනජ ලං

 ාප ලං  ය්තජ ලං අදාථාපද ලං කනබී ලං ති බ්ත ්ත ලං ජජජපි  ලං ජනති ලං ජඟුල් ලං

 ගදය  ලං ාප ලං යජදප ලංදප ග්යි. ලංඒ ලංි ාප ලං ම් ලං ල් ලංානබී ම් ලංවිදපදය ලං

   ාේ ලං දාත්  ලංඅක් ලංායමි්ත ලංගරු ලංඇජතිතුජප ලංහනටියට ලංඔබතුජප ලං ම් ලං

ගිවිසුජ ලං සිාහක  ලං  දජළ ලං භපෂපද ලං ඇතුළුද ලං ්රිභපෂප ද්තජ ලං යම් ලං

පරිදර්ාජ ලං   ොටාක් ලං  හෝ ලං  යකප ලං  ම් ලං ගනජ ලං ාදත් ලං දදා  ලං ාප ලං

 යමු ලංකියකප ලංජජ ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. ලංජමුත්  ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංජනති ලංඑ  ලං

 ම් ලං ගිවිසු ම් ලං අ්තාර්ගාය  ලං හයය  ලං  ම් ලං ගිවිසු ම් ලං  ී පපකජ ලං

වුදජජපද ලං ාප ලං ය්තජ ලංබපවපදක් ලං ජො දයි ලංකියකප ලංජප ලංහිාජදප. ලං

ගිවිසුජ ලං ජනති ලං වුණත්  ලං ගිවිසු ම් ලං වුදජජපද  ලං අයමුණ ලං  ජො ක්ද ලං

කියකප ලංඔබතුජ්තකප ලංපපර්ි  ම්්තතුදට ලංඉදිරිපත් ලං යපු ලංජද ලං ද ළඳ ලං

රතිපත්ති ආ ලංති බජදප. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  ම් ලං අදාථාප   ජ ලං  වුරු්ත ලං  හෝ ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීදයයකු ලං ූලකපාජය ලං ාඳහප ලං ගරු ලං වි ේපපක ලං  හට්ටි්යච්චි ලං

ජ්තත්රීතුජප ග් ලංජජ ලං යෝජාජප ලං ය්තජ. 

 
ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං"ගරු ලංවි ේපපක ලං හට්ටි්යච්චි ලං

ජහාප ලංදන්ත ලංූලකපාජය ලංගා ලංයුතුය"යි ලංජප ලං යෝජාජප ලං යජදප. 

115 116 



2018 ජුි  ලං89 

ගරු විිටත මබ්රුමගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித கபருசகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

 

විිංන් ස්ිකණ කණන ල ජ. 
ஆகமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
අනතුරුව ගරු  මශ්හාන් මසේමිංසහ මහතා මූලාසනමයන් ඉවත් 

වුමයන්  ගරු විමේපාල මහට්ටිණණච්ික මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு செஹான் கெமெிங்க அவர்கள் 

அக்கிராெனத்தினின்று அகைகவ, மாண்புமிகு விகஜபாை 

சஹட்டிஆரச்ெி அவர்கள் தலைலம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, and 
THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the Chair. 
 
 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං සිාගප්ර්රු ලං ගිවිසුජ ලං ජනාත්  ලං

සිාගප්ර්රු ලං ගිවිසු ම් ලං වුදජජපද  ලං අයමුණ  ලං හයය  ලං අ්තාර්ගාය ලං  ම් ලං

ජද ලං දළඳ ලංරතිපත්ති ය්ත ලං-ඔබතුජ්තකප ලං ම් ට ලංඑ  ලං දකපද ට ලං

'ජද' ලංකියජදප  ලං ාද ලං  දකපද ට ලං 'ජාපති ' ලං කියජදප  ලං 'ජාපති ' ලං  හෝ  ලං

'ජද' ලං  හෝ  ලං 'ජද ලං ජාපති ' ලං  හෝ ලං  ම් ලං  දළඳ ලං රතිපත්ති ය්ත- ලං

ඔබතුජ්තකප ලං අර්රුදට ලංකියකප ලං ති බජදප. ලං  දළඳ ලං රතිපත්තිය ලංජද ලං

ජාපා  ලංවු ණොත් ලං හොඳයි  ලංඒ  ලංඅදජාපා  ලංවු ණොත් ලංාජයි ලංඅප් ාට් ලං

එ  ලං ද්ත ්ත. ලං 

ජද ලං දළඳ ලංරතිපත්ති ආ ලං8 දජ ලංපිටු   ලංඅා  ලං63හි ලංඔබතුජ්තකප ලං

 ජ ාේ ලංකියජදප: 

"යජාය ලං දනජට ලං ාප ච්ඡප ලං  යමි්ත ලං සිටිජ ලං ි දහාථ ලං  ද ලංළඳ ලං ගිවිසුම් ලං  ාේදප ලං

 දළඳපජ ලං රදර්වජය ලං කිරී ම් ලං ජපවයයක් ලං  කා ලං  යොදප ලං ගා ලං හනකිය. ලං ඒ ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලංදනදගත් ලංජෙ ප්තවීම් ලං ද ක් ලංද්ත ්ත: ලං..." 

ඒ ලං යට ත් ලං අදපළ ලං  යජදප  ලං  ාේදපද්ත ලං ි හිල් යණය ලං  ළ ලං

යුත් ත් ලං   ාේද ලං් ජ ලංද  ය්ත. ලං ජහි ලංාද ලංානජ  ලංකියජදප  ලංජද ලං

 දළඳ ලංරතිපත්ති ආ ලංූලි   ලංපදජජ ලංද්ත ්ත ලංදඩා,පත් ලංි දහාථ  ලංායක  ලං

පපයදෘ යභපද ය්ත ලං යුත්  ලං පු යෝ ාජය ලං  ළ ලං හනකි ලං  දළඳ ලං

ා්තත්රයක් ලංකියකප. ලං ම් ලංජද ලං දළඳ ලංරතිපත්ති ආ  ලංඑ හජ ලංජනත්ජම් ලං

 දකපද ට ලංජද  ලං දකපද ට ලංජාපති  ලංරතිපත්ති ආ ලංඔබතුජ්තකප ග් ලං

ූලි   ලංහයය ලංහරි ලංපනහනදිි ද ලංකියප ලංති බජදප. ලං ම් ලංරතිපත්තියට ලංඅනුද ලං

ඔබතුජ්තකප ලං කිය්ත ්ත ලං දනජට ලං අප ලං ය ට් ලං ක්රියපත්ජ  ලං දජ ලං  දළඳ ලං

රතිපත්තිය ලංදනඩි ලං්යක්ෂණදපදියි  ලංාාකීර්ණ ලංබදු ලංාහිායි  ලං ම්  ්ත ලං

 දළඳපජ ලං පහසු යණයක් ලං  ද්ත ්ත ලං ජනහනයි ලං කියකපයි. ලං එජ ලං ි ාප ලං

දන්ත ලං ඔබතුජ්තකපට ලං අද ය ලං  දකප ලං ති බජදප  ලං දඩා,ප ලං

ි හිල් යණය ට ලංකක් ලං යපු; ලංදඩා,ප ලංි බයල් යණය ලං යපු ලංි බයල් ලං

්ර්ථි  ලංරතිපත්තියක්. ලංහනබනයි  ලං්ඩුක් ලංජපරු ලංවුණත් ලංඅවුරුදු ලං  0ක් ලං

තිාථ ාේ ලං අඛ්ඩුඩා,ද ලං ාදජත් ලං ක්රියපත්ජ  ලං  දමි්ත ලං ති බ්ත ්ත ලං

ඔබතුජ්තකප ලංරවපජ ලංවුණු ලංඑක්ාත් ලංජාපති  ලංපක්ෂ ලං්ඩුක්දි ්ත ලංිලහි ලං

 යපු; ලංජාපා  ලං යපු ලං ම් ලංවිදෘා ලං්ර්ථි  ලංරතිපත්තියයි. ලංදන්ත ලංහර්ෂ ලංද ලං

සිල්දප ලං යපජාය ලං ඇජතිතුජපත්  ලං ්ඩුක්   ලං ාදත් ලං  බො හෝ ලං

ඇජතිදරුනුත් ලං ම් ලංාම්බ්තව ය්ත ලං බො හෝ ලං රුණු ලංඉදිරිපත් ලං ළප. ලං

ඒ ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලං බො හෝ ලං රුණුදක ලංහයය ලංගත් ාොත් ලංති බ්ත ්ත ලං

 ජො ක්ද? ලං ාදදුයටත් ලං විදෘා ලං ්ර්ථි  ලං රතිපත්තිය ලං ඉදිරියට ලං  ගජ ලං

යෑජට ලංති බජ ලංබපවපද්ත. ලංඒ ලංබපවපද්ත ලංතුළි්ත ලංදන්ත ලංය ට් ලං්ර්ථි  ආ ලං

අර්ණුදයක් ලංඇති ලංවී ලංති බජදප. ලං ම් ලංදජ  ොට ලංඅ ප් ලංය ට් ලංඅපජයජ ලං

අක්යි  ලං්ජයජ ලංදනඩියි  ලංණය ලංදනඩියි  ලංවිි ජය ලංඅක්යි  ලංවි ී  ලංවිි ජය ලං

අර්ණුදයක් ලංති බජදප  ලංණය ලං ගදප ලංග්තජ ලංබනහන. ලංඔබතුජ්තකප ලංදන්ත ලං

 ාප ලං  ය්ත ්ත ලං  ම් ලං අර්ණුදය ලං ගනජයි. ලං ඔබතුජ්තකප ලං එ හජ ලං  ාප ලං

 යජ ලංඑ  ලං හොඳයි. ලංවි  ේෂ ය්තජ ලංහර්ෂ ලංද ලංසිල්දප ලංයපජාය ලංඇජතිතුජප ලං

විදෘා ලං්ර්ථි  ලංඅර්ණුදය ලංගනජ ලං ාප ලං යකප ලංාජපජාදප ජ ලංවියට්ජපජය ලං

උදපහයණය ට ලං  ගජපදප. ලං   ොමියුි ාථට් ලං පක්ෂ ලං ජපය ත්දයක් ලං

යට ත් ලං ාජපජාදප ජ ලං වියට්ජපජය ලං ාජ්ත ග් ලං අපජයජ ලං දර්වජය ලං

 ය්ත ්ත ලං  ො හොජද ලංකියකප ලංඑතුජප ලංපනහනදිි  ලං ළප. ලංජප ලංඒ ලංගනජ ලං

ා්ත ාෝෂ ලං දජදප. ලං  ජො ද  ලං   ොමියුි ාථට් ලං පක්ෂ ලං ජපය ත්දය ලං

යට ත් ලං ාජපජාදප ජ ලං වියට්ජපජය ලං පාථ ලං අවුරුදු  ලං දා ලං අවුරුදු ලං

ානකසුම්දි ්ත ලං අපට ලං දඩා,ප ලං ඉදිරියට ලං් ලං් පයය ලං ඔබතුජප ලං පනහනදිි  ලං

 ළප. ලං ඒ  ලං  හොඳයි. ලං එානජදි ලං ඔබතුජප ලං ඉාප ලං පනහනදිි ද ලං ්ර්ථි  ලං

රතිපත්ති ලං  ද ක් ලං ාාා්තදජය ලං  යපු ලං එ  ලං ගනජ ලං ජප ලං ඔබතුජපට ලං

ාථතුතිද්තා ලංදජදප. ලං 

 
ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ජට ලං  පොඩි ලං පනහනදිි  ලං කිරීජක් ලං  ය්තජ ලං ාත්පය ලං කිහිපයක් ලං

 ද්තජ. ලංගරු ලංසුි ල් ලංහඳු්ත ජත්ති ලංජනතිතුජි   ලං එදප ලං වියට්ජපජ ආ ලං

තිණුණු ලං්ර්ථි  ලංරතිපත්ති ලංඅද ලංවියට්ජපජ ආ ලංජනහන. ලංඅද ලංති බ්ත ්ත ලං

ාම්ර්ර්ණ ය්තජ ලං විදෘා ලං්ර්ථි යක්. ලං ඒ ලං විදෘාභපදය ලං ගනජ ලංාජයි ලං

ජප ලං ජානජදි ලංාඳහ්ත ලං  ළේ. 

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ජප ලං ද්තජදප. ලං ජමුත්  ලං ඒ  ලං හරි ලං ාර් පනුරගකයි  ලං ාපර්ා යි. ලං

 ජො ද ලං  හේතුද  ලං  ලංඕජෑජ ලං යපජායය  ලං අයිතිය ලං ති බ්ත ්ත ලං යපජාය ආ ලං

පපක  ලං ප්තතිය ලං  ජො ක්ද ලං කියජ ලං එ  ලං ජායි. ලං වියට්ජපජ ආ ලං

ති බ්ත ්ත ලං ාජපජාදප ජ ලං යපජායයක්. ලං ඒ ලං ාජපජාදප ජ ලං යපජාය ලං ඇතු ළේ ලං

ඔවු්ත ග් ලං දළඳ ලංරතිපත්තිය ලංඔවු්ත ලංානරි්ත ලංාන ර් ලං දජාථ ලං යජදප. 

ඒ ලං  දළඳ ලං රතිපත්තිය ලං ඇතුළා ලං   ොමියුි ාථට් ලං පක්ෂ ආ ලං

පපකජය ලං යට ත් ලං ඔවු්ත ලං විදෘා ලං  දළඳ ලං  පොළ ලං රජයට  ලං market 

economy එ ට ලං ගිහි්ත ලං ති බජදප. ලං ඒ  ලං ඉාපජ ලං පනහනදිි යි. ලං ඒ ලං

රතිපත්තිය ලංඔබතුජ්තකප ලං දළඳ ලං පොළ ලං්ර්ථි  ලංරජය ලංයට ත් ලං හෝ ලං

 යොදප ලංගත් ලංඑ  ලංජප ලංඅගය ලං යජදප ලංකියකපයි ලංජප ලංකි   . ලං 

 
ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ගරු ලංජ්තත්රීතුජප  ලංජට ලංාත්පය ලං85ක් ලං ද්තජ. 

 
ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එා  ොට ලංජ ග් ලං පකය ලං ගවී ලංයජදප ලං ්ත. ලං 

 
ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ගරු ලංසුි ල් ලංහඳු්ත ජත්ති ලංජ්තත්රීතුජප  ලං පයණය ලං ම් යි ලං ්ත. ලං

ඔය ලං   ොමියුි ාථට් ලං ාජපජාදප ජ ලං රතිපත්තිය ලං  ගජ ලං ගිය ලං චීජය ලං ද ලං

ඇතුළුද ලං කිසිජ ලං යට ට ලං බනරි ලං වුණප ලං ඒ ලං දර් ජය ලං හයහප ලං ඒ ලං දියුණුද ලං

කබප ලං ග්තජ. ලං අද ලං අපට ලං  ප ජ්තජ ලං ති බජ ලං යාපර්ාය ලං ාජයි ලං

 බො හෝ ලං යටදල් ලං -යඝ්ර ය්ත ලං දියුණු ලං දජ ලං යටදල්- ලං විදෘා ලං  දළඳ ලං

 පොළ ලං රජය ට ලං එ තු ලං  දකප ලං තිබීජ. ලං අපි ලං එච්චය ලං එහපට ලං ගිහි්ත ලං

ජනහන. ලං 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ජජ ලං ඔබතුජපත් ලං එක්  ලං දපදය ට ලං පනට ක්ත ්ත ලං ජනහන. ලං 8  8 ලං

ග්කපාථ ජෝාථට් ලංරතිපත්තිය ලංඅනුද ලං දළඳ ලං පොළ ලං්ර්ථි  ලංරජයට ලං -

වජදප ජ ලං රජයට- ලං ජපරු ලං  දකප ලං ාජපජාදප ජ ලං දනඩා, ලං පිළි දළ ලං ිලඳ ලං

දනටු ඩු ලං ාෝවියට් ලං ී  ආ ලංපජණයි. ලංජමුත් ලංාජපජාදපදි ලංයපජායය්ත ලං-

චීජය  ලං කපඕාය  ලං  පම් බෝජාය  ලං වි  ේෂ ය්තජ ලං වියට්ජපජය- ලං

ඔවු්ත ග් ලං ාජපජාදප ජ ලං යපජාය ලං පීවතිය ලං අද ලං ්යක්ෂප ලං  ය ගජ ලං

ති බ්ත ්ත ලං ඔවු්ත ලං ඉාප ලං පනහනදිි  ලං  කාජ ලං යපජාය ලං බකයත් ලං එක්  ලං

 දළඳ ලං පොළ ලංරතිපත්ති ලං ලංදරි්ත ලංදය ලං දජාථ ලං ළ ලංි ාපයි.   

 

ගරු (ණචාර්ය  හර්ය ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

එ හජ ලංජම්  ලංඔබතුජ්තකප ලංඅපිත් ලංඑක්  ලංඑ ෙ ලං ද්තජ. 

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ජහි ජ ලං ඔබතුජප ලං  යජ ලං ාාා්තදජ ආ ලං දනරැීද ලං ජප ලං කිය්තජම්. ලං

දන්ත ලං අාපර්ා  ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත ලං  ජො ක්ද? ලං ඒ ලං ගනජ ලං ජප ලං

කිය්තජම්. ලං ඉාප ලං පනහනදිි  ලං  කා ලං අාපර්ා  ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත ලං

ඔබතුජ්තකප ග් ලං යපජාය ලං රතිපත්තිය ලං ාහ ලං ඔබතුජ්තකප ග් ලං  දළඳ ලං

රතිපත්තිය ලංකියජ ලං ද ජයි. ලං ම් ලංවිදෘා ලං්ර්ථි  ලංරතිපත්තිය ලං ේවීපී ලං

එ  ්ත ලං ගජප   ලංජනහන. ලං8 9  ලංඉඳකප ලංඅවුරුදු ලං 0ක් ලංවිදෘා ලං්ර්ථි  ලං

රතිපත්තිය ලං ඉදිරියට ලං  ගජනල්කප ලං " ජය ලං අාපර්ා  ලං  දකප ලං

ති බජදප." ලං කියප ලං ඔබතුජ්තකප ලං දන්ත ලං කියජදප ලං ජම්  ලං ඔබතුජ්තකප ලං

ඊළෙට ලං  ළ ලං යුත්ා ලං ගනජ ලං බක්තජ ලං ඕජෑ ලං ඔබතුජ්තකප ග් ලං යපජාය ලං

පපකජය ලං ඇතු ළේ ලං විදෘා ලං ්ර්ථි ය ලං අාපර්ා  ලං  දකප ලං ති බජදප ලං

කියජ ලං එ  ලං පිළි ගජයි. ලං විදෘා ලං ්ර්ථි ය ලං අාපර්ා  ලං  දකප ලං කියප ලං

දන්ත ලංඔබතුජ්තකප ලංපිළිග්තජප ලංගජ්ත ලං ම් ලං"ජද ලං දළඳ ලංරතිපත්තිය" ලං

කියජ ලං  පො ත් ලං  ජො ක්ද ලං කිය්ත ්ත? ලං එහි ලං අයමුණ ලං  කා ලං

ඔබතුජ්තකප ලං යළි ලං යළිත් ලං පනහනදිි ද ලං කිය්ත ්ත ලං ි බයල් යණය ලං -

"liberalization"- ගනජයි. ලං ඔබතුජ්තකප ලං කිය්ත ්ත ලං ජනදාත් ලං

්ර්ථි ය ලං විදෘා ලං කිරීජක් ලං ගනජජ ලං පජණයි. ලං  දජත් ලං  දයක් ලං ගනජ ලං

ඔබතුජ්තකප ලං කිය්ත ්ත ලං ජනහන. ලං 8 99 ලං ඉඳකප ලං  ය ගජ ලං ් ලං

ි හිල් යණය  ලං විදෘා යණය ලං දරි්ත ලං දය ලං අාපර්ා  ලං ූ  ලං බද ලං

කියමි්තජ ලං ඔබතුජ්තකප ලං කියජදප  ලං උත්ාය ලං  ාොය්තජ ලං පුළුද්ත ලං

ාදදුයටත් ලං දනඩි ලං දනඩි ය්ත ලං විදෘා ලං කිරී ජ්ත ලං විායයි ලං කියප. ලං

ඔබතුජ්තකප ග් ලං "ජද ලං  දළඳ ලං රතිපත්තිය" ලං කියජ ලං  පො ාහි ලං

අඩා,ාගු ද්ත ලංගත් ලං ාොයතුරුයි ලංජප ලං ම් ලංකිය්ත ්ත. ලංඔබතුජ්තකප ලං ජහි ලං

කියජදප  ලං දුර්දක ලං ්ර්ථි  ලං දර්වජය ලං ගනජ. ලං උදපහයණයක් ලං  කා ලං

ග්තජ ලං පුළුද්ත  ලං 0118 ලං ඉඳකප ලං 0180 ලං දජ ලං තුරු ලං  ලං ්ර්ථි  ලං දර්වජය ලං

දාය ට ලංසියයට ලං6.9ක් ලං කාත්  ලං0183 ලංඉඳකප ලං0185 ලංදක්දප ලංසියයට ලං

 .3ක් ලං කාත් ලංාඳහ්තද ලංතිබීජ. ලංදුර්දක ලං දළඳ ලං පර්ය ලංාපවජය ලංි ාප ලං

්ර්ථි  ලං දර්වජය ලං අක් ලං වුණප ලං ලු. ලං  ජො ක්ද ලං රතිපත්තිය? ලං  ප ග් ලං

රතිපත්තිය ලංයට ත්ද ලං ම් ලංඅක් ලංවීජ ලං දකප ලංති බ්ත ්ත? ලංවියට්ජපජය ලං

උදපහයණයට ලං ගි මු. ලං වියට්ජපජ ආ ලං ්ර්ථි  ලං රතිපත්තිය ලං අනුද ලං -

ාජපජාදප ජ ලං රතිපත්තිය ලං යට ත්- ලං ්ර්ථි  ලං දර්වජ ලං රති ාය ලං දනඩි ලං

 දකප ලං ති බජදප. ලං ඔබතුජ්තකප ග් ලං විදෘා ලං ්ර්ථි  ලං රතිපත්තිය ලං

අනුද ලං - දළඳ ලං පොළ ලං්ර්ථි  ලංරතිපත්තිය ලංතුළ- ලං්ර්ථි  ලංදර්වජය ලං

අක් ලං  දකප ලං ති බජදප. ලං ඊළෙට  ලං ඔබතුජ්තකප ලං  ජහි ලං කියජදප  ලං දළ ලං

 ීයය ලංි ෂථපපදිායට ලංඅනුද  දළඳප ම් ලං-්ජයජය ලංාහ ලංඅපජයජය

- ලංාායුතිය ලංගනජ. ලංඑජ ලංඅගය ලං0111 ලංදා ර් ජ ලංසියයට ලං  ක්ද ලංතිණුණත් ලං

0185 ලංදා ර් ජ ලංසියයට ලං  යි ලංකියප ලං ජහි ලංකියජදප. ලං්ර්ථි  ලංදර්වජය ලං

අක් ලං  දකප ලං ති බජදප ලං ලු. ලං ්ජයජ ලං අපජයජ ලං  දළඳ ලං පාගුද ලං අක් ලං

 දකප ලං ති බජදප ලං ලු. ලං ඒ ලං  ජො ක් ලං යට ත්ද? ලං ඒ  ලං ඔබතුජ්තකප ලං

 ජ ාක් ලං  ගජ ලං ් ලං ි හිල් යණය  ලං ි බයල් යණය ලං ඇතු ළේයි. ලං

ඔබතුජ්තකප ග් ලං "ජද ලං  දළඳ ලං රතිපත්තිය" ලං ජනජනති ලං  පො ත් ලං

ාදදුයටත් ලංකිය්ත ්ත ලං ජො ක්ද? ලංජප ලංඑය ලංකියද්තජම්. ලං 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජප. 

 
ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ජට ලං  ජො හොාක් ලං  ද්තජ. ලං ජජ ලං ාදජ ලං ජ ග් ලං ාර් යට ලං ්   ලං

ජනහන. ලං ජප ලං ාර් යට ලං ්දපට ලං පසුද ලං ඔබතුජප ලං පනහනදිි  ලං කිරීජක් ලං

 යජදප ලංජම් ලං හොඳයි. ලං 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අවුරුදු ලං 01ක් ලංවිාය ලං අප ලං  ජො දයි ලං යට ලං පපකජය ලං  ළේ. ලං ඒ ත් ලං

ජා  ලංතියපග්තජ. ලං 

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබතුජ්තකප ලංභපගයයි  ලංඅ ජක් ලංඅය ලංභපගයයි. 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ ලංඅවුරුදු ලං01්ත ලංභපගයක්දත් ලංඅපි ලංපපකජය ලං ය ලංජනහන. ලං 

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං අජපායතුජප  ලං  පයණය ලං  ම් යි. ලං

ාමු්තජප්ත ාේකප ලං  ද ගොල්ක්ත ග් ලං ණය ලං පාගුද ලං භපගයට ලං භපගය ලං

 බදප ලංගත්ාපට ලං ද ගොල්ක්ත ග්ජ ලං්ර්ථි  ලංරතිපත්තිය ලංඑ යි. ලංඑහි ලං

 දජාක් ලංජනහන. ලංඔබතුජ්තකප  ලං"විදෘා ලං්ර්ථි ය"  ලං8    ලංච්තද්රි ප ලං

කුජපයතුාග ලං ජහත්මිය  ලං "විදෘා ලං ්ර්ථි යට ලං ජපනුක  ලං මුුණුදය". ලං

"ජපනුක  ලං මුුණුදය" ලං කියජ ලං  ෑල්ක ලං එ තු ලං  ළත් ලං එය ලං විදෘා ලං

්ර්ථි යජයි. ලං ඊට ලං පසුදත් ලං දිගි්ත ලංදිගටජ ලං ජයජ ලංාජයි. ලං  දජාක් ලං

 දකප ලං ජනහන. ලං දන්ත ලං ඔබතුජ්තකප ලං ්පාථාට ලං හනරිකප ලං  පොේඩා,ක් ලං

බක්තජ  ලං්ර්ථි  ලංි බයල් යණ ය්ත  ලංි හිල් යණ ය්ත ලංවිායක් ලං

 ම් ලං ගජජ ලංය්තජ ලංපුළුද්තද ලංකියප. ලං එච්චයයි ලං ය්තජ ලංති බ්ත ්ත. ලං

ගරු ලං අජපායතුජි   ලං ඔබතුජපජ ලං ඔබතුජ්තකප ග් ලං "ජද ලං  දළඳ ලං

රතිපත්තිය" ලංජනජනති ලං පො ත් ලංකියජදප  ලංඅක් ලං්දපයම් ලංකබජ ලංයටදල් ලං

කා පද ලං කබප ලං ග්තජදප ලං දප ග් ලං තු්ත ලං ගුණයක් ලං ඍජු ලං වි ී  ලං

් යෝජාජ කබප ලං ග්තජදප ලං කියප. ලං අපට ලං දඩා,ප ලං අක් ලං ්දපයම් ලං කබජ ලං

යටදල් ලංකා පද ලං කබප ලං ග්තජදප ලං දප ග් ලංතු්ත ලංගුණයක් ලංඍජු ලං වි ී  ලං

් යෝජාජ ලංකබප ලංග්තජදප ලංකියජදප. ලං ජො ක්ද ලංඒ ට ලං හේතුද? ලංඇයි ලං

අපට ලංබනරි ලං දකප ලංති බ්ත ්ත? ලංගරු ලංඅජපායතුජි   ඊළෙට ලංඔබතුජප ලං

කියජදප  ලං  කෝ  ලං බනාකු ලං ානපයුම් ලං  පර්යය ලං ාපවජ ලං දර්   ආ ලං

 පම් බෝජාය  ලං ගෝාජපකපද  ලංජකපවි ලංයජ ලංයටදකටත් ලංදඩා,ප ලංපහළි්ත ලං ලං

  දජ ලං ානජයි ලං අප ලං ඉ්ත ්ත ලං කියප. ලං  ලං ඇයි ලං අපට ලං එ හජ ලං  දකප ලං

ති බ්ත ්ත? ලං  ජො ක්ද ලං අ ප් ලං ්ර්ථි  ලං රතිපත්තිය? ලං ඊළෙට ලං

ඔබතුජප ලංකියජදප  ලං ශ්රී ලං කා ප   ලං අපජයජය්ත ලංාදජත් ලං  ත්  ලං යබර් ලං

ාහ ලං ඇෙලුම් ලං ි ෂථපපදජදකට ලං සීජප ලං  දකප ලං කියප. ලං යපජාය ලං

අජපායතුජපත් ලංඑය ලංකි දප. ලංඇයි ලංඒ? ලං ජො ක්ද ලං හේතුද? ලංඒ ලං ප ග් ලං

්ර්ථි  ලංරතිපත්තියක් ලංි ාපද? ලං 

ඊළෙට ලං ඔබතුජ්තකප ලං කියජදප  ලං අද ලං දජ ලං විට ලං  කෝ  ලං

අපජයජ ආ ලංශ්රී ලංකා ප   ලං   ොටා ලං  ලං මීය ට ලං අවුරුදු ලං විාථා ට ලං ි ්ත ලං

තිණුණු ලං ාත්ත්ද යනුත් ලං හා ය්ත ලං එ  ට ලං අක් දකප ලං ති බජදප ලං

කියකප. ලංඇත්ා. ලංඇයි  ලංඑ හජ ලං දකප ලංති බ්ත ්ත. ලංඅපි ලංඅහජ ලංර ථජය ලං
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ඒ යි. ලං  කෝ  ලං අපජයජ ය්ත ලං අපට ලං  ලං තිණුණු ලං  ොටා ලං මීය ට ලං අවුරුදු ලං

විාථා ට ලං  ි ්ත ලං තිණුණු ලං ාත්ත්දයටත් ලං දඩා,ප ලං හා ය්ත ලං පාගුද ට ලං ලං

අක් දකප ලං ති බජදප ලං ජම්  ලං අපි ලං ්පාථාට ලං හනරිකප ලං බක්තජ ලං ඕජෑ  ලං

 ජ ාක් ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ළ ලං ්ර්ථි  ලං රතිපත්ති ආ ලං යම් ලං ර ථජයක් ලං

ති බජදප ලං  ්තද ලං කියකප. ලං හනබනයි  ලං ඔබතුජ්තකප ලං ඒ ලං  ගජ ලං ගිය ලං

රතිපත්තිය ලං 'විදෘා යණය'  ලං 'ි හිල් යණය'  ලං 'ි බයල් යණය'  ලං

'ඔබාතු යණය'  ලං 'ජාජාප යණය' ලං කියජ ලං  ම් ලං  ජොජ ලං ජමි්ත ලං

කි දත් ලං අපි ලං  යකප ලං ති බ්ත ්ත ලං එ ජ ලං දන ේයි; ලං ගිහිල්කප ලං

ති බ්ත ්ත ලං එ ජ ලං ගජජයි. ලං ඒ ලං ි ාප ලං ජට ලං  ම් ලං සිාගප්ර්රු ලං ගිවිසුජ ලං

ගනජ ලං කිය්තජ ලං ති බ්ත ්ත ලං  ජච්චයයි. ලං  ම්  ලං සිාගප්ර්රු ලං ගිවිසුජ ලං

 ජො දයි. ලංඔබතුජ්තකප ග් ලංගිවිසු ම් ලංජජ ලං දන පු ලං  ොටාථදක ලංඉාප ලං

පනහනදිි ද ලං ති බජදප  ලං යටදල් ලං  ද ක් ලං අාය ලං ගිවිසුජ ට  ලං

ීවිපපර් ථවි  ලංගිවිසුජ ට ලංඑහප ලංගිය ලංඅ්තාර්ගායක්. ලංඔබතුජ්තකප ග් ලං

ගිවිසු ම් ලංඅ්තාර්ගා ආ  ලංඅඩා,ාගු    ලංහය ආ  ලංඅයමු ඩුජ ලංති බජදප  ලං

" ජජ ලං ගිවිසුජ ලං යට ත් ලං එ ලංළ ඹජ ලං පපර් ථදය්තට" ලං කියකප. ලං Two 

parties කියකප ලං  ජො දයි ලං ති බ්ත ්ත. ලං  ජජ ලං ගිවිසු ජ්ත ලං

එ ොපදට ලං එළ ඹජ ලං සියලුජ ලං පපර් ථදය්තට ලං  ජහි ලං රතිකපභ ලං

ති බජදප ලංකියකප ලංකියජදප. ලං ම් ලංගිවිසු ම් ලංඅය ලංමු ඩුජ ලංති බ්ත ්ත ලං

 ජො ක්ද? ලං ලංසිාගප්ර්රුද  ලංකා පද ලංකියජ ලංජම් ලං ද  ලංදජකප ලංතිණුණපට ලං

 ම් ලං ගිවිසුජ ලං හදකප ලං ති බ්ත ්ත ලං  කෝ   ද ළඳ ලං ාාවිවපජ ආ ලං -

WTO - එ ක් ලං GATT ාහ ලං GATS ාම්මුතිය ලං ක්රියපත්ජ  ලං කිරීජ ලං

ාඳහපයි. ලං  ලං 8    ලං එළඹුණු  ලං  ජ ාක් ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය ලං ග්තජ ලං බනරි ලං

වුණු ලංGATT ාම්මුතිය ලංඅනුද ලංඅ ප් ලංයට ලංඅදපළ ලං ය ලංග්තජ ලංබනරි ලංවුණු ලං

ි බයල් යණය  ලං ි හිල් යණය ලං ාඳහප ලං දජ ලං ගිවිසුජ ලං ක්රියපත්ජ  ලං

 ය්තජයි ලං ම් ලංහද්ත ්ත. ලංඒ  ලංක්රියපත්ජ  ලං ය ලංග්තජ ලංඔබතුජ්තකප ලං

ජජ ලංහනටියට ලංසිාගප්ර්රුද ලං ලං යොදප ලං ගජ ලංති බජදප. ලං8911  ලංභපඩුඩා, ලං

කනයිාථතුද  ලං එ හජ ලං ජනත්ජම් ලං ඔබතුජ්තකප ලං ි දහාථ ලං  යජ ලං  ාේදප ලං

කනයිාථතුද  ලං අවුරුදු ලං 85  ජ  ලං බදු ලං ිල්තදුද ලං  යජ ලං කනයිාථතු ලං ගත් ාොත් ලං

සිාගප්ර්රු   ලං ි ෂථපපදජය ලං  යජ ලං භපඩුඩා, ලං  ජො දයි ලං ති බ්ත ්ත. ලං

 ම් ට ලංසිාගප්ර්රුද ලංඈඳප ගජ ලංති බ්ත ්ත ලං ජො ටද? ලංසිාගප්ර්රුද ලං

දනජටජත් ලංභපඩුඩා, ලංඅපජයජ ආ ජ ලං ද ළඳ පොළක් ලංහනටියට ලං ටයුතු ලං

 යජ ලං යටක්. ලං සිාගප්ර්රුද ලංකිය්ත ්ත ලංඇත්ාටජ ලං  ද ළඳ පොළක්; ලං

market  එ ක්. ලං සිාගප්ර්රු   ලං ි ෂථපපදජ ලං ්ර්ථි යක් ලං ජනහන  ලං

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි . ලං යටක් ලං හනටියට ලං සිාගප්ර්රුද ලං

කිය්ත ්ත ලං  ෘක ලං  ර්ජප්තාය ලං ගත්ාත්  ලං  ර්ජප්තා ලං ගත්ාත් ලං ජහප ලං

පරිජපණ ලං ලංි ෂථපපදජ ලං්ර්ථි යක් ලංති බජ ලංයටක් ලං ජො දයි. ලං දජත් ලං

යටදි ්ත ලං ග්තදජ ලංභපඩුඩා, ලංුදජපරු ලං යකප ලං- ලංඅය ලංඅ ප් ලංඇජතිතුජප ලං

කි දප ලං දප ග්  ලං - ලං අපජයජ  ලං ්ජයජ ලං  ප්තදජ ලං්ර්ථි යක්. ලං ඒ  ලං

ඔවු්ත ග් ලංරතිපත්තිය ලං ද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංහනබනයි  ලංදන්ත ලංඅපි ලං ජො ක්ද ලං

 ය්ත ්ත? ලං කෝ  ලං ද ළඳ ලංාාවිවපජය ලංඅපට ලං යජ ලංබකපෑජ ලංි ාප ලං

ඒ ලංයටත් ලංඑක්  ලංගිවිසුම් ලංගහජදප. ලංජජ ලංපනහනදිි දජ ලංකියජදප  ලංඅපි ලං ම් ලං

ගිවිසුජට ලං ඇවිල්කප ලං  ය ලං ග්ත ්ත  ලං අ ප් ලං ි ෂථපපදජ ලං ්ර්ථි  ආ ලං

 බල්ක ලංහිය ලං ය ලංගනම ජක් ලං  ලංකියකප. ලංඒ  ලංජජ ලංඔබතුජපට ලංඋදපහයණ ලං

ඇතිද ලංකිය්තජම්. ලං 

ඊට ලං  ි ්ත ලං ජජ ලං කිය්තජ ලං ඕජෑ  ලං ඔබතුජ්තකප ලං  ම් ලං ගිවිසුජට ලං

ඇතුළත් ලං ූ  ලං  ඩිමුඩිය  ලං හදිසිය ලං   ොච්චයද ලං කියකප. ලං 0189.80.00 ලං

ාජයි ලං ම් ලංගිවිසුජ ලං නිලජට් ලංඑ ට ලංඑ්ත ්ත. ලංඒ  ලංජනතිදයණ ලං පකයක්. ලං

018  ලං ජාජදපරි ලං 10 ලං දනි දප ලං ාප ච්ඡප ලං යජදප  ලං ජාජදපරි ලං 1  ලං දනි දප ලං

ාප ච්ඡප ලං යජදප  ලං පබයදපරි ලං81 ලංදනි දප ලං ලංජනතිදයණය ලංතියජදප. ලංඒ ලං

ාප ච්ඡප ලං යකප ලංජාජදපරි ලං1  ලංදනි දප ලංම තිපති ලංඋප දාථ ලංාඳහප ලං යොමු ලං

 යජදප. ලං ජාජදපරි ලං 03 ලං දනි දප ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  යජදප ලං කියකප  ලං

ජාජදපරි ලං 86 ලං දනි දප ලං නිලජට් ලං ජඩුඩා,කය ලංරණයණයක් ලංග්තජදප. ලං  ම් ලං

පිටු ලං81 3ක් ලංති බජ ලංගිවිසුජ ලංගනජ ලංාතියක් ලංඇතුළා ලංම තිපතිතුජප ග් ලං

ි ර් ී  ලං එදජදප. ලං පුදුජ ලං  පර්යක්ෂජාපදක්! ලං ාතියයි ලං ය්ත ්ත. ලං

ාතියක් ලං ඇතුළා ලං ි ර් ී  ලං එදජදප. ලං ජාජදපරි ලං 03 ලං දනි දප ලං

ඔබතුජ්තකප ලංඅත්ා්ත ලං යජදප. ලංඒ ලං අත්ා්ත ලං යජ ලං  ොට ලංඒ  ලං ම් ලං

පපර්ි  ම්්තතුද ලං ද්ත ්ත ලං ජනහන. ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං ඇජතිතුජපත්  ලං

 ර්ජප්තා ලං ඇජතිතුජපත් ලං ගිහිල්කප ලං අත්ා්ත ලං  යජදප. ලං  ජානජ ලං

ති බජ ලංබයපාළ ලංර ථජය ලංද්ත ්ත ලංයට ලංතුළ ලංජනති ලංම තියක් ලංයට ත්; ලං

ඒ ලං  දකප   ලං යට ලං තුළ ලං ාම්ජා ලං  දකප ලංජනති  ලං  ම් ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං

ාම්ජා ලං  දකප ලං ජනති ලං ම තියක් ලං අජපගා ආ ලං ාම්ජා ලං  යජදපය ලං

කියජ ලං පදජජක් ලං යට ත් ලං ම තිපතිදයයප ලං  ම් ලං ගිවිසුජට ලං අනුජනතිය ලං

දු්ත ්ත ලං   ො හොජද ලං කියජ ලං එ යි. ලං අ ප් ලං ය ට් ලං ම තිපතිතුජප ලං

අජපගා ආ ජ ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ාම්ජා ලං  යජ ලං ම තියක් ලං ජා ලං  ම් ලං

ගිවිසුජ ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්තජ ලං පුළුද්තය ලං කියජ ලං පදජජකි්ත ලං  ම් ලං

ගිවිසුජට ලං අත්ා්ත ලං  ය්තජ ලං අනුජනතියක් ලං  දජදප. ලං  ජො ද  ලං  ම් ලං

ගිවිසු ම් ලං 89.  ලං දග්තති ආ ලං ති බ්ත ්ත ලං  ජො ක්ද ලං කියකප ලං  ලං ජජ ලං

ද්තජදප. ලං ඒ ලං දග්තති ආ ලං ති බ්ත ්ත ලං  ලං "ගිවිසුජ ලං ක්රියපත්ජ  ලං වීජ ලං

පිළිබඳද ලං ම ායනුරගකභපදය ලං දනනුම් ලං දු්ත ලං පසු  ලං දනනුම් ලං දු්ත ලං දිජ ලං සිට ලං

 දදනි  ලං ජපා ආ ලං පළමු ලං දිජ ආ ජ ලං  ම්  ලං ක්රියපත්ජ  ලං දජ ලං බදයි." ලං

ඇයි  ලං ඔබතුජ්තකප ලං එ හජ ලං දග්තතියක් ලං දනම් ම්? ලං ඔබතුජ්තකප ග් ලං

 ම් ලං ගිවිසුජ ලං ම ායනුරගකද ලං ක්රියපත්ජ වීජ ලං ්යම්භ ලං ද්ත ්ත  ලං

ම ායනුරගකභපදය ලං දනනුම් ලං දු්තජපට ලං පාථ ාේ ලං  දදනි  ලං ජපා ආ ලං

පළමුදනි  ලං දද ාේ ලං සිට ලං කියකපයි ලංකිය්ත ්ත. ලං ඒ ලං කිය්ත ්ත ලං හරියට ලං

ගත් ාොත් ලං  දදනි  ලං ජපාය ලං පට්ත ලං ග්තජප ලං දදා; ලං පළමුදනි  ලං දප. ලං

ජපායක් ලං ගියපට ලං පාථ ාේ ලං ඊළෙ ලං පළමුදනි  ලං දප. ලං  ම් ලං දග්තතිය ලං

දජ්ත ්ත ලංඇයි? ලං  ම් ලං දග්තතිය ලං දජ්ත ්ත ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ක්රියපත්ජ  ලං

වීජට ලං බපවපදක්ද ලං තිණුණු ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ාම්ජා ලං  ජොවුණු ලං

"රපපාජ ලංවි යෝධී ලංරති ාෝකජ ලංබදු ලංපජා" ලංාහ ලං"්යක්ෂණ ලංපියදය ලං

පජා" ලං ි ාපයි. ලං ඔබතුජ්තකප ලං ජපර්තු ලං ජප ලංා ආ ලං 1  ලං දනි දප ලං ාජයි ලං

රපපාජ ලං වි යෝධී ලං රති ාෝකජ ලං බදු ලං පජා ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං විදපද ලං

 ය්ත ්ත. ලංඒ  ්ත ලං්දයණය ලංකබප ලංග්තජදප. ලං ජො ද  ලංජාජදපරි ලං03 ලං

දනි දප ලංඔබතුජ්තකප ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං ළපට ලංඒ ලංගිවිසුජ ලංක්රියපත්ජ  ලං

කිරීජ ලං ාඳහප ලං ම තිජය ලං දටපිටපදක් ලං තිණු ඩු ලං ජනහන. ලං ගිවිසු ම් ලං

ති බජදප  ලංජනයි ලං18 ලංදනි දප ලංසිට ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංක්රියපත්ජ යි ලංකියකප. ලං

018  ලංජනයි ලං18 ලංදනි දප ලංසිට ලංගිවිසුජ ලංක්රියපත්ජ යි. ලංහනබනයි  ලංජනයි ලං18 ලං

දනි දප ලං සිට ලං ගිවිසුජ ලං ක්රියපත්ජ  ලං ය්තජ ලං බනහන  ලං රපපාජ ලං වි යෝධී ලං

රති ාෝකජ ලං බදු ලං පජා ලං ාහ ලං ්යක්ෂණ ලං පියදය ලං පජා ලං

පපර්ි  ම්්තතු   ලංාම්ජා ලං ය ලංජනති ලංි ාප. 

අ්තජ ලං ඒ ලං ි ාප ලං ඔබතුජ්තකප ලං ම තිජය ලං ්දයණය ලං හදපග්ත ්ත ලං

  ො හොජද? ලංගිවිසු ම් ලංම ායනුරගකභපදය ලංදනනුම් ලංදු්තජපට ලංපාථ ාේ  ලං

ඊළෙ ලං ජපා ආ ලං - දදනි  ලං ජපා ආ ලං පළමුදනි  ලං දප- ලං සිට ලං ගිවිසුජ ලං

ක්රියපත්ජ යි ලං කියජදප. ලං ජජ ලං හරි ලං  ්තද  ලං ඇජතිතුජප? ලං ඒදප ලං කියජ ලං

  ොට ලංදන්ත ලංඔබතුජප ලංජනඟිටි්ත ්ත ලංජනහන. ලං ම්දප ලංකියජ ලං  ොට ලංමීය ට ලං

 පය ලං  ළප ලං දප ග් ලං පනහනදිි  ලං කිරීම් ලං ජනහන. ලං අර්රු ලං ම තිපති! ලං අර්රු ලං

ගිවිසුම්! ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ාම්ජා ලං   ළේ ලං ජනත් ත් ලං

ඔ්තජ ලං ඔය ලං ි ාපයි. ලං ඔබතුජ්තකපට ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ඉක්ජ්ත ලං  ය්තජ ලං

  ොච්චය ලං වුදජජප ලං වුණපද ලං කි  දොත්  ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,ක ආ ලං

අනුජා ලං යකප ලංාතියක් ලංය්තජ ලං ි ්ත ලංම තිපතිදයයප ග් ලංි ර් ී  ලං

ගත්ාප. ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,ක ආ ලං අනුජා ලං  යකප ලං ාතියක් ලං ය්තජ ලං

 ි ්ත ලං ම තිපතිදයයප ග් ලං ි ර් ී  ලං ගත්ාප! ලං ගිවිසුජ ලං   ොච්චය ලං

හදිසියි ලං ද ලං කි  දොත්  ලං ජනයි ලං පළමුදනි  ලං දප ලං ක්රියපත්ජ යි ලං කියකප ලං

දනම්ජප. ලංදජජ ලං  ොට ලංදග්තතියක් ලංහිය ලංවුණප. ලං ජො ක්ද ලංඒ? ලංරපපාජ ලං

වි යෝධී ලං රති ාෝකජ ලං බදු ලං පජා ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ාම්ජා ලං  යකප ලං

ජනහන. ලං ඊටපසු ලං දනම්ජප  ලං  ෑල්කක්. ලං  ජො ක්ද  ලං ඒ? ලං ''ගිවිසුජ ලං

ක්රියපත්ජ  ලං ද්ත ්ත; ලංම ායනුරගකභපදය ලංකන බ්ත ්ත ලංඅ්තජ ලංඅය ලං

පජාත් ලංපපර්ි  ම්්තතු   ලංාම්ජා ලං යගත්ාපට ලංපසුදයි'' ලංකියකප. ලංඒ ලං

පජා ලං  ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ාම්ජා ලං  ය ලං ගත්ාප. ලං හනබනයි  ලං ගිවිසුජ ලං

පපර්ි  ම්්තතුදට ලං  ගජප   ලං ජනහන. ලං   ො හොජද ලං දන ේ? ලං ගරු ලං

ඇජතිතුජි   ලංජජ ලංඔබතුජපට ලංකිය්ත ්ත ලංජනහන  ලංඔබතුජප ලං ම් ට ලංහිය ලං

 දකප ලංඉ්තජදපය ලංකියකප. ලං ලං 

හම්බ්ත ාොට ලං දයපය ලං හදජ ලං  පක ආ ලං ජහි්තද ලං යපජාපක්ෂ ලං

ජහත්ජයපට ලංාල්ි  ලංදු්ත ලංහනටි ලං"The New York Times" පුදත් ලංප ත් ලං

පළ ලං වුණපය ලං කියජදප. ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං  ම් ලං ායම් ලං  ඩිමුඩි ආ  ලං

ා හි  ආ ලංාම්ජා ලං ය්තජ ලංඅත්ා්ත ලං යකප ලංක්රියපත්ජ  ලං ය්තජ ලං

 පටද  ලං  ප ග්තද ලං ාල්ි  ලං හම්බ ලං වු ඩු ලං කියකප ලං ාද ලං අවුරුීදකි්ත  ලං

 ද කි්ත ලං හොයයි. ලං ම්  ලංාජයි ලංඇත්ා. ලං 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

 වුරුදත් ලං  ම් ට ලං ාල්ි  ලං අය ගජ ලං ජනහන ලං කියකප ලං ජජ ලං

දගකීජකි්ත ලංකියජදප. ලං රුණප යකප ලංඒ ලං ාපද ලංඉදත් ලං යග්තජ. 

 
ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබතුජප ලං ාල්ි  ලං ගත්ාප ලං කියකප ලං ජජ ලං කිය්ත ්ත ලං ජනහන; ලං ජට ලං

එ හජ ලං ාපක්ක ලං ජනහන. ලං ඉතිහපා ආ ලං ගිවිසුම් ලං ගහජ ලං   ොට ලං තිණුණු ලං

ා හි ය; ලංඒ ලං ඩිමුඩිය ලංි ාප  ලංඒදප ලං අ ලංාථ ාේ ලං ගනු දනු ලංසිීව ලං දකප ලං

ති බජදපය ලං කියප ලං ාපක්ක ලං ති බජදප ලං ජම්  ලං  පයණප ලං ඔප්පු ලං  දකප ලං

ති බජදප ලං ජම්  ලං  ම්දප ලං ාම්බ්තව යනුත් ලං ඒ ලං ් පයයට ලං  ද්තජ ලං

පුළුද්ත ලංකියකපයි ලං ජජ ලංකිය්ත ්ත. ලං එ හජ ලං වුණප ලංකියකප ලං දදපදත් ලං

කිය්ත ්ත ලංජනහන. ලං ඔබතුජ්තකප ලං රපපාජ ලං වි යෝධී ලං රති ාෝකජ ලංබදු ලං

පජා ලංපපර්ි  ම්්තතුදට ලං ගජනල්කප ලංාම්ජා ලංකිරී ම් ලංඅයමුණ ලංාජයි  ලං

 ම් ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං ය්තජට ලංබපවපදක් ලංතිබීජ. ලං ජො ක්ද ලංබපවපද? ලං

 ජො ක්ද ලං බපවපද! ලං බපවපද ලං ාජයි ලං එානජ ලං සිදු ලං වුණු ලං බයපාළ ලං

 පයණය. ලං ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං බපවපද ලං ාජයි  ලං  ම් ලං

ගිවිසුජ ලං සිාගප්ර්රුදත් ලං එක්  ලං අත්ා්ත ලං  ළ ලං ගිවිසුජක් ලං  ජොවීජ. ලං

සිාගප්ර්රුද ලං  ම් ක් ලං ජවයාථාපජයක් ලං පජණයි. ලං ගරු ලං ඇජතිතුජප ලං ඒ ලං

ගනජ ලංකිය්ත ්ත ලං ජො ක්ද? 
 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ  ලං දනයදියි. ලං  ජො ද,  ම් ලං ගිවිසු ම් ලං ති බජදප, Rules of 

Origin කියකප ලං  ොටාක්. ලං  ලං  ලංඑානජ ජ ලංසියයට ලං35ක් ලංvalue addition 

එ ක් ලං  ද්තජ ලං ඕජෑ. ලං එ හජ ලං  ද්ත ්ත ලං ජනතිද ලං කා පදට ලං බක් ලං

 ග ජ්තජ ලංබනහන. ලංඒ  ලංජජ ලංකිය්තජ ලංඕජෑ. ලං ලං 
 
 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ලං ඇජතිතුජි , ඒ  ලං  ජො දයි ලං  ජානජ ලං ර ථජය ලං  දකප ලං

ති බ්ත ්ත. ලං  ම් ලං ගිවිසු ම් ලං භපඩුඩා, ලං 9,200ක් ලං පජණ ලං ි දහාථ ලං

 යජදප. ලංි දහාථ ලං යජ ලංකනයිාථතුදක් ලංඔබතුජ්තකප ලංහදකප ලංති බජදප. 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔ . 

 
ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

සිාගප්ර්රු ලංකනයිාථතුදකුත් ලංති බජදප. 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔ . 
 
 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

හනබනයි, ඔබතුජ්තකප ග් ලංභපඩුඩා, ලං3,200ක් ලංවිාය ලං -සියයට ලං  ක්- ලං

ජනයි ලංජපා ආ ලංපළමුදනි  ලංදප ලංඉඳකප ලංි දහාථ ලං දජදප. 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔ . ලංසියයට ලං51ක් ලංවිාය. 
 
 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

සියයට ලං 51ක්. ලං සියයට ලං   යි ලං ද ජ ලං ගණජක් ලං විාය ලං ි දහාථ ලං

 දජදප. ලංසියයට ලං51ක් ලංකියමු ලං  ෝ. ලං ම් ලංගිවිසු ම් ලංති බජ ලංභපඩුඩා, ලං

ගත්ාපජ, ාජහය ලං ඒදප ලං කිතුල් ලං පනණි, ාක් ය, වී. ලං ාක් ය ලං

කිය්ත ්ත ලංාක් ය ලංහකුරු. ලංාක් ය ලංහකුරු ලංසිාගප්ර්රු   ලංහදජදපද? 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ  ලංාජයි, ඒදප ලංහද්ත ්ත ලංජනහන. 

 
ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එ හජජම්, ඇයි ලංගිවිසුජට ලංදජ්ත ්ත? 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

හනජ ලං ගිවිසු ම්ජ ලං එ හජ ලං ඇතුළත් ලං  යජදප. ලං ජමුත්, ඒදප ලං

හද්ත ්ත ලංජනති ලංි ාප ලංඒදප ලං ග ජ්තජ ලංබනහන. ලං 

 
ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ජජ ලං  හේතුද ලං කිය්තජම්. ලං කා ප   ලං කනයිාථතු   ලං ාඳහ්ත ලං  ය ලං

ති බජ ලං ඒදප ලං කා ප   ලං හදජ ලං ඒදප ලං කිය්තජ ලං පුළුද්ත. ලං හනබනයි ලං

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි , සිාගප්ර්රු ලංකනයිාථතු   ලංති බජදප, 

සිාගප්ර්රු   ලං අත්ාප, මුත්ාප, කිරිකිත්ාප ලං  පක ආදත්, අජපගා ලං

ජතු ලං පයම්පයප  දත් ලං හද්ත ්ත ලං ජනති ලං  ීදල්. ලං ඒ ලං  ීදල් ලං දජකප ලං

ති බ්ත ්ත ලං දජ ලං ජොජදපදත් ලංි ාප ලං ජො දයි, GATT ාම්මුතිය ලං

ි ාපයි. ලං  ම් ලං ගිවිසු ම් ලං දග්තතියක් ලංති බජදප. ලං ජජ ලං දදප ලං  හෝ ලං ඒ ලං

ගිවිසුජ ලංපපර්ි  ම්්තතුදට ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලංදදා  ලංඑය ලං ප්තද්තජම්. ලං

GATT ාම්මුති ආ ලංි දහාථ යණය ලංයට ත් ලංති බජදප ලංදග්තතියක්, 

''ායග රුද්තට ලං ාපවපයණ ලං ානකකිල්ක ලං තිිලය ලං යුතුයි'' කියකප. ලං

ඔබතුජ්තකප ලංකියජදප,  ම් ලංගිවිසු ම් ලංයම් ලංගනටලුදක් ලංති බජදප ලංජම් ලං

ඒ ලංගනටලුද ලංවිාඳ්තජ ලංයජදපය ලංකියකප. ලං ගනටලුද ලංවිාඳ්තජ ලංකියකප ලං

ඔබතුජ්තකප ලං  යෝජාජප ලං  ය්ත ්ත, GATT ාම්මුති ආ ලං 0  ලං

දග්තතියත්, GATT ාම්මුති ආ ලං5 ලංදනි  ලංදග්තතියත් ලංඅනුදයි. ලංඒ ක් ලං

කිය්ත ්ත ලං  ජො ක්ද? GATT ාහ ලං GATS ාම්මුතිදක ලං

 බ්රුම් යණය ලංාම්බ්තව ලංර ථජ ආ ජ ලං කෝ  ලං ද ළඳ ලංාාවිවපජය ලං

කිය්ත ්ත ලං  ජො ක්ද? ''හනජ ලං ායග රු දකුටජ ලං ාපවපයණ ලං පදජජ ලං

 ද්තජ ලංඕජෑ'' කියකපයි ලංකිය්ත ්ත. ලං 

ඔබතුජප ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්තජ ලං පට්ත ලං ගත්ාපට ලං

පාථ ාේ ලං ඉ්තදියපද ලං කියජදප, කා පදට ලං ාක් ය ලං එද්තජ ලං ඕජෑ ලං

කියකප; කිතුල් ලං පනණි ලං එද්තජ ලං ඕජෑ ලං කියකප; වී ලං එද්තජ ලං ඕජෑ ලං

කියකප. ලං එ හජ ලං කියපු ලං දදාට,  ම් ක් ලං සියයට ලං 35 ලං value added 

 ාපද ලං  ජො දයි ලං ති බ්ත ්ත. ලං ජා  ලං තියප ලං ග්තජ, එා  ොට ලං

ඉ්තදියපදට ලං අයිතියක් ලං කන බජදප. ලං ''ඔබතුජ්තකප ලං සිාගප්ර්රුදත් ලං

එක්  ලං ගහපු ලං ගිවිසු ම් ලං ති බජ ලං දග්තතිදක ලං පහසු ම් ලං අපට ලං

ාකා්තජ'' කියජදප. ලංඔ්තජ ලංඔානජ ජයි ලංගනටලුද ලංජතු ලං ද්ත ්ත. ලං 
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ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඉ්තදියපදත් ලං එක්  ලං ති බජ ලං ගිවිසුජ ලං මීය ට ලං දඩා,ප ලං ාම්ර්ර්ණ ය්ත ලං

 දජාථ. ලං  දජාථ ලං විධිය ට ලං ාජයි ලං ඒ ලං ගිවිසුජ ලං ා ාථ ලං  යකප ලං

ති බ්ත ්ත. ලංඉදිරියටත් ලංඑ හජ ලංා ාථ ලං ය්තජ ලං දකප ලංති බජදප. 
 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඉ්තදියපදත් ලං එක්  ලං ති බජ ලං Free Trade Agreement එ  ලං ගනජ ලං

 ජො දයි ලංජජ ලං ම් ලංකිය්ත ්ත. ලං 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඒ ලං වුණපට ලං  ම් ලං විධියට ලං ඉ්තදියප ද්ත ලං  ග ජ්තජ ලං බනහන. ලං  ම් ලං

විධියට ලං ග ජ්ත ්ත ලංසිාගප්ර්රු ද්ත ලංවිායයි. ලංඒ  ලංජජ ලංකී ලංදාපදක් ලං

කියප ලං ති බජදපද? සිාගප්ර්රු   ලං වී ලං ජනහන ලං  ්ත; කුඹුයක්දත් ලං ජනහන ලං

 ්ත. ලං 
 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔ . ලං වී ලං ර ථජයත් ලං  ජානජ ලං ති බජදප. ලං දන්ත ලං  ජ හජයි. ලං

සිාගප්ර්රු   ලංවී ලංජනහන. ලංවී ලංකි කෝ ලංඑ ක් ලංකා පදට ලං ග ජජදප ලංජම් ලං

රුපියල් ලංපජහ  ලංබීදක් ලංඅය ලං ය්තජ ලංඕජෑ. ලංසියයට ලං9.5  ලංදයපය ලංහප ලං

ගුද්ත ලං  ාොටු පොළ ලං බීදක් ලං ති බජදප. ලං සිාගප්ර්රු   ලං වී ලං ජනත්ජම් ලං

ඔබතුජ්තකප ලං  ජොජ ලං එ හ ටද  ම් ලං ගිවිසුජට ලං වී ලං ඇතුළත් ලං  යකප ලං

ති බ්ත ්ත?  
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

සියලුජ ලංභපඩුඩා, ලංගිවිසුම්දකට ලංඇතුළත් ලං යජදප. ලං 
 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඇයි ලංඑ හජ ලංඇතුළත් ලං ය්ත ්ත? 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ාපජපජය ය්ත ලංඑ හජ ලංාජයි ලංඒදප ලං ය්ත ්ත. ලං 

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අපි ලංකිය්ත ්ත, එ හජ ලංදනම්ජපජ ලංාජයි ලං ම් - 
 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔබතුජපට ලං  ත් ය්ත ්ත ලං ජනහන. ලං හනජ ලං භපඩුඩා,යක්ජ ලං ඇතුළත් ලං

 යජදප,  ජොජදපද ලං  ග ජ්තජ ලං පුළුද්ත,  ජොජදපද ලං  ග ජ්තජ ලං

බනරි ලංකියකප. ලංජමුත් ලංඑ හජ ලං ග ජ්තජ ලංබනහන. ලං ජො ද, එ හේ ලංදගප ලං

 ය්ත ්ත ලංජනති ලංි ාප. ලං 
 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ලං ඇජතිතුජි , ඔබතුජප ලං ගිවිසුජ ලං පපර්ි  ම්්තතුදට ලං ඉදිරිපත් ලං

 ළ ලං දදාට ලං බක්තජ ලං   ෝ. ලං  ම් ලං බක් ලං කනයිාථතු   ලං ි දහාථ ලං බක්ත් ලං

ජනහන; කනයිාථතු   ලං ති බජ ලං බක්ත් ලං ජනහන; ජමුත් ලං අජායදත් ලං

ඇතුළත් ලං  යජදප. ලං එ හජ ලං ඇතුළත් ලං  යජ ලං එ ක් ලං  ත්රුජ ලං

 ජො ක්ද?  සිාගප්ර්රුද ලං එක් ත් ලං කා පද ලං ගිවිසුජක් ලං ගහකප ලං

ති බජදප, අපි ලං  ජච්චය ලං බක් ලං කනයිාථතුදක් ලං ඇතුළත් ලං  යකප ලං

ති බජදප,  ජච්චය ලංබදුදි ්ත ලංි දහාථ ලං යකප ලංති බජදප ලංකියකප ලං ම් ලං

ගිවිසුජ ලං දනක් පජ,  කෝ ය ලං පුයප ලං ඉ්තජ ලං ් යෝජා  යෝ ලං පට ලං පට ලං

ගපකප ලං කා පදට ලං එයි ලං කියකපද ලං ඔබතුජ්තකප ලං කිය්ත ්ත? ඔබතුජප ලං

හිාජදපද, උතුරු ලං   ොරියපද ලං ඇ ජරි පදත් ලං එක්  ලං ගිවිසුජක් ලං

ගනුදපට ලංපාථ ාේ ලං කෝ  ආ ලංඅ ජක් ලංඔක්  ෝජ ලංඋතුරු ලං  ොරියපද ලං

දිහප ලං බනලුදප ලං දප ග් ලං සිාගප්ර්රුදත් ලං එක්  ලං අපි ලං ගිවිසුජක් ලං ගනුදපජ ලං

මුළු ලං  කෝ  ආජ ලං ් යෝජා  යෝ ලං අපි ලං ළෙට ලං එයි ලං කියකප? උතුරු ලං

  ොරියපද ලං ගහ්තජ ලං ති බජ ලං  කොකුජ ලං යටත් ලං එක්  ලං ගිවිසුජ ලං ගහපු ලං

ි ාප ලං් යත් ලං දජ ලංගිවිසුම් ලංඕජෑ ලංජනහන ලං ්ත. ලංඒ ලංදප ග් ලංඉ්තදියපදත් ලං

එක්  ලං අපි ලං ගිවිසුම් ලං ගහ්තජ ලං ඕජෑ ලං ජනහන, පපකිාථාපජයත් ලං එක්  ලං

ගිවිසුම් ලං ගහ්තජ ලං ඕජෑ ලං ජනහන ලං දන්ත ලං සිාගප්ර්රුදත් ලං එක් ජ ලං ගිවිසුජ ලං

ගහපු ලංි ාප ලංකියකප ලං ජතුජ්තකප ලංහිාජදප ලංජම් ලං- ම් ලංගිවිසු ම් ලංඇත්ා ලං

අයමුණ ලං ඒ  ලං  ජො දයි. ලං ගරු ලං ඇජතිතුජි , එ හජ ලං ජම් ලං  ම් ට ලං

 කෝ  ලං  ද ළඳ ලං ාාවිවපජයයි, GATT ාම්මුතියයි ලං පටකදප ලං

ග්ත ්ත ලං ජනතුද ලං සිාගප්ර්රුදත් ලං එක්  ලං විායක් ලං ගිවිසුජක් ලං ගහ්තජ ලං

තිණුණප. ලං ජජ ලං ගිවිසුජ ලං දන පු ලං දදා  ලං කිය්තජම් ලං  ම් ලං

පපර්ි  ම්්තතු   ජ,  ම් ලං ගිවිසු ජ්ත ලං බක ලං පදත්දජ ලං සියලු ලං

partiesදකට ලං  ම්  ලං අදපළයි. ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං GATT 

ාම්මුති ආ ලංති බජ ලංසියලු ලංදග්තතිදි ්ත ලං ම් ලංයට ලංි දහාථ ලං යජදප. ලං

ඒ ටයි ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංගහකප ලංති බ්ත ්ත. ලංඒ  ලංාජයි ලං ම් ක් ලංති බජ ලං

ගනටලුද;  ම් ක් ලං ති බජ ලං ර ථජය. ලං ඔබතුජප ලං  ම් ට ලං හවුල් ලං වුණප ලං

කියකප ලංජජ ලංජනදා ලංකිය්ත ්ත ලංජනහන. ලංජමුත් ලංජාපාය්තායද ලංානකසුම් ලං

 යපු ලං  ද ළඳ ලං ජා  ොල්කයක් ලං ාජයි ලං  ම් ලං  ය්තජ ලං ය්ත ්ත. ලං ඒ ලං

ානකසුම් ලංාහගා ලංජාපාය්තාය ලං ද ළඳ ලංජා  ොල්කයට ලංකා පද ලංජතු ලං

කිරී ම් ලං ගිවිසුජ ලං ාජයි ලං  ම් . ලං ඒ  ලං හරි ලං පනහනදිි යි. ලං ඒ ට ලං

සිාගප්ර්රුද ලං දප ග් ලං ටි ක් ලං  යදය ලං ජනති, අ ප් ලං මිි ාථසු ලං  වුරුත් ලං

ය්තජ ලං නජනති ලංයටක් ලංගපද ගජ ලංති බජදප. ලංඉ්තදියපදත් ලංඑක්  ලං ම් ලං

ගිවිසුජ ලංගනුදප ලංජම්,  ම් ලංය ට් ලංවි යෝවයක් ලංඇති ලං දජදප. ලං ජො ද, 

ඉ්තදියපනු ලං බක් ලං කනයිාථතුද ලං  ම් ට ලං ඍජුද ලං අදපළ ලං දජ ලං ි ාප. ලං

සිාගප්ර්රු ලංබක් ලංකනයිාථතුදක් ලංඑ හජ ලංජනති ලංි ාප ලං කෝ  ආ ලංඕජෑජ ලං

යට ට ලං එ්තජ ලං පුළුද්ත ලං දයණීය ලං ි දහා ලං ති බජ, භපඩුඩා, ලං ාඳහප ලං

ි දහා ලං ති බජ ලං ගිවිසුජ ලං ාජයි ලං ඔබතුජ්තකප ලං  ම් ලං ඇති ලං  ය ගජ ලං

ති බ්ත ්ත. ලං 

ඊළෙට,  ම් ක් ලං ති බජ ලං බයපාළජ ලං ර ථජය ලං ාජයි ලං  ම් ලං

ගිවිසු ජ්ත ලං අපි ලං ඉදත් ලං  ද්ත ්ත ලං   ො හොජද ලං කියජ ලං එ . ලං දන්ත ලං

ඔබතුජ්තකප ලංකියජදප, කිසි ලංර ථජයක් ලංජනහන,  ම් ලංගිවිසු ජ්ත ලංඅපට ලං

ඉදත් ලං  ද්තජ ලං පුළුද්ත ලං කියකප. ලං  දපනත්ාට ලං  ාප ලං  යකප ලං ඉදත් ලං

 ද්තජ ලං පුළුද්ත ලං කියකප ලං කියජදප. ලං එ හජ ලං බනහන. ලං  ජො ද,  ම් ලං

ගිවිසුජ ලං අනුද ලං GATT ාම්මුති ආ ලං යම් ලං ි දහාථ යණයක් ලං

ඔබතුජ්තකප ලං  දජ  ොට ලං අ ජක් ලං පපර් ථදයට ලං කිය්තජ ලං අයිතියක් ලං

ති බජදප, අපි ලං  ජච්චය ලං  පකයක් ලං ඔය ගොල්ක්තට ලං බක් ලං එදප ලං

ති බජදප,- "ඉදත්වීජ"- GATT ාම්මුති ආ ලං 0 දජ ලං දග්තතියත්,  

GATS ාම්මුති ආ ලං 5දජ ලං දග්තතියත් ලං අනුද ලං ති බජදප, 

ාපජපජය ය්ත ලංඑ ෙ ලංදජ ලංභපඩුඩා, ලංජා ලංබදු ලංහප ලං ද ළඳපජ. ලංඑහි ජ ලංඒ ලං

 ගොල්ක්ත ලං අි දපර්ය ය්තජ ලං කියජදප, ්යවුල් ලං  බ්රුම් ලංකිරීජ ට ලං

ය්තජ ලංඕජෑ ලංකියකප. ලංඑා  ොට ලංසිාගප්ර්රුද ලංකි  දොත් ලංඑ හජ ලංඅපි ලං

 ඩා,ොකර් ලංමිි යජ ලං8,300  ලංබක් ලංඑදප ලංති බජදප, ඒ ලංි ාප ලංභපඩුඩා, ලංබදු ලං

ිල්තදුදට ලං ඉදත් ලං  යකප ලං ති බජදප, ඒ ලං බදු ලං ඉදත් ලං කිරීජ ලං ි ාප ලං අපට ලං

 ජච්චය ලංපපක්දක් ලං දකප ලංති බජදප, ඒ ලංපපක්ද ලංි ාප ලංඅපි ලංගිවිසු ජ්ත ලං

ඉදත් ලං  දජදප ලං ජම්, අපට ලං  ජච්චය ලං  ගද්තජ ලං  දජදප ලං කියකප, 

 ජො ද ලං ය්ත ්ත? ඒ  ලංාජයි ලංබයපාළ ලංර ථජය. ලංදන්ත ලං ම් ලංගිවිසුජ ලං

ගහකප, අපට ලං  හට ලං අයි්ත ලං  ද්තජ ලං පුළුද්ත ලංකියකප ලං අයි්ත ලං  ද්තජ ලං

බනහන. ලං ජො ද, අපි ලංභපඩුඩා,දකට ලංබදු ලංිල්තදුද ලං ළපට ලංපාථ ාේ ලංිල්තදුද ලං

කිරී ජ්ත ලංඒ ලං ගොල්ක්තට ලංදජ ලංපපක්ද ලංාම්බ්තව ය්ත ලංජාපාය්තාය ලං

 බ්රුම් යණයට ලං ය්තජ ලං පුළුද්ත. ලං ඒ  ලං ාජයි ලං ඉදත්වීජ ලං පිළිබඳ ලං
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පපර්ි  ම්්තතුද 

දග්තති ආ ජ ලං ඔබතුජ්තකප ලං GATT ාම්මුති ආ ලං 0 දජ ලං දග්තතියත්,  

GATS ාම්මුති ආ ලං5දජ ලංදග්තතියත් ලංඅදපළ ලං ය ලංග්තජ ලංකියකප ලං ම් ලං

ගිවිසු ම් ලංඇතුළත් ලං යකප ලංති බ්ත ්ත. ලංජජ ලං ම් ලං ීදල් ලංකිය්ත ්ත, 

ජතු ලං්යක්ෂපදට. ලං දදප ලංහරි ලංදදා  ලං ම් ලංගිවිසු ම් ලංරතිවිපප  ලංවිියජ ලං

මිි ාථසු ලං  ම් ලං පපර්ි  ම්්තතු   ජ ලං අපි ලං  ම් ලං ගනජ ලං  ාප ලං  යකප ලං

ති බජදපය ලංකියකප ලංකියපවි. ලංඅ්තජ ලංඒ ලංාඳහපයි ලංජජ ලංඒ ලං ී ලංකි   . ලං 

ඊළෙට, ඔබතුජ්තකප ග් ලං  ාේදප ලං දර්ගී යණය ලං බකමු.  ජජ ලං

ගිවිසු ම් ලං Annex 7-Aදක ලං Cross-border supply, Consumption 

abroad, Commercial presence, Presence of natural persons 

කියප ලං දර්ග ලං හාය ට ලං  ාේදප ලං දර්ගී යණය ලං  ය ලං ති බජදප. 

ඔබතුජ්තකප ලං කියජදප ලං ාජහය ලං ඒදප ලං ඉදත් ලං  යජදප ලං කියකප. 

හායදනි  ලං   ොටා ලං ාථදභපවි  ලං පුයදනසිය්ත, ඒ ලං කිය්ත ්ත ලං පුීගක ලං

ුදජපරු   ජ ලං   ොටාථ ලං  ද යි ලං ති බ්ත ්ත ලං කියකප ලං ඔබතුජ්තකප ලං

කියජදප. එ  ලං   ොටාක් ලං ාජයි ලං business visitorsකප. අ ජක් ලං

  ොටා ලං අ්තාර් ලං ාජපගම් ලං හනටියට ලං branches හදජ ලං ඒදප, 

subsidiaries ාහ ලං affiliated companies හනටියට ලං හදජ ලං ඒදප. ලං

එානජ ලං ති බජ ලං ප් ය ථජය ලං  ම් යි. ඔබතුජ්තකප ලං එ හජ ලං කියජ ලං

ගජ්ත ලං ඔබතුජ්තකප ග් ලං  ාේදප ලං කනයිාථතුදටත් ලං  ගොඩා,ක් ලං  ීදල් ලං

ඇතුළත් ලං  යකප ලං ති බජදප. Restaurants දජකප ලං ති බජදප, 

  ොඩු ේ ලං  පජ ලං  ලං ඒදප ලං ති බජදප, managersකප ලං ඉ්තජදප, IT 

sector එ ක් ලං අය ලං ඉ්තජදප.  ම් ලං ඔක්  ොජකප ලං දජකප ලං ති බජදප. 

එා  ොට ලංාි  ලංපුීගක යක් ලං ජො දයි ලංඑ්ත ්ත. ගරු ලංඇජතිතුජි , 

 ම් ලංක් රියපදි ය ලංඇතු ළේ ලං්යාජ ලං එජ ලංබදත් ලංජා  ලංාබප ලං ග්තජ. 

්යාජ ලංඇවිත්, ්යාජ ලංපිටි්ත ලංාථාපපිා ලං දජදප.  

 ජජ ලං ගිවිසුජ ලං අනුද ලං ජජ ලං ාදත් ලං  රුණ ට ලං ගරු ලං

ජ්තත් රීතුජ්තකප ග් ලං අදවපජය ලං  යොමු ලං  යදජදප.  ජජ ලං ගිවිසුජ ලං

අනුද ලං වි ී  ලං යට  ලං උගත් ලං ම තිඥ යකුට - lawyer    ජකුට- 

කා ප   ලං උාපවිය  ලං ජක්ද ට ලං  පම  ලං සිටි්තජ ලං බනහන. හනබනයි, 

උාපවියක් ලංඉදිරිපිට ලංම තිඥ ලං ාේදප ලංාපයජ ලංඋප ී ජ ලං්යාජයක් ලං

දජප ලං ග්තජ ලං පුළුද්ත.  ජජ ලං ගිවිසුජ ලං අනුද ලං උප  ී ජ ලං ්යාජයක් ලං

දජප ලං ගත් ාොත්, ම තිඥයප ලං උාපවිය ලං ඇතුළට ලං ය්ත ්ත ලංජනති ලං වුණපට ලං

උාපවිය ලංඉදිරිපිට ලංඋප ී ජ ලං ාේදපද ලංාපය්තජ ලංපුළුද්ත. ඒ ලංවිායක් ලං

 ජො දයි. ඔබතුජ්තකප ලං  ගොඩා,ක් ලං බනඳීම් ලං  ම් ලං හාය ලං දර්ග ය්තජ ලං

ි දහාථ ලං  යකප ලං ති බජදප. යජා ආ ලං වදී ය ලං ි කවපරි්ත ග් ලං

ාාගජ ආ - Sri Lanka Medical Council එ ක් - අදායයක් ලං

ජනතිද ලං  දොාථාය ලං ජහත්ජ යකුට ලං කා පදට ලං එ්තජ ලං බනහන. හනබනයි, 

 දොාථාය ලං   ොම්පනි ය ට ලං එ්තජ ලං පුළුද්ත.  දොාථාය ලං   ොම්පනි  ය ලං

ඇතු ළේ ලං දොාථායකප ලංඉ්තජ ලංපුළුද්ත.  

 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එ හජ එ්තජ බනහන. 
 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එ්තජ බනහන කි දපට, "Business visitors", "Intra corporate 

transferees" කියජ ලංඒදප ලංයට ත් ලංඑ්තජ ලංපුළුද්ත. 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
 (மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama)  
ඉාථපිරිාපකයක් ලංදප ග් ලංඑ ක් ලංහනදු දොත් ලංඑානජ ලං ාේදය ලංකිරීජට ලං

 දොාථායදරු්තට ලංඑ්තජ ලංපුළුද්ත. ලං 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අ්තජ ලංහරි. ලංඔය ලංකිය්ත ්ත. ලං 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama)  
දනජටත් ලංඒ  ලං ය්තජ ලංපුළුද්ත ලං ්ත. ලං ම්  ලංඅලුති්ත ලං දජ ලංඑ ක් ලං

 ජො දයි. ලං දනජට ලං ති බජ ලං  යගුකපසි ලං අනුදත් ලං එ හජ ලං  ය්තජ ලං

පුළුද්ත. ලංඇප කෝ ලං යෝහකට ලංඇවිත් ලංඒ ලංවිධියට ලං ාේදය ලං ළප. ලං ම්  ලං

අලුත් ලං දයක් ලං ජො දයි. ලංදනජට ලංති බජ ලං දයක්. ලං 

 
ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුජප ලං දන්ත ලංති බජ ලං දය ලංmodify  යකප ලං දජකප ලංති බජදප. ලං

දන්ත ලං ති බජ ලං  ී ලං එ්ත ්ත ලං භප ගට. ලං දනජටත් ලං visit visasදි ්ත ලං

ඇවිත් ලංදනඩා, ලං යජ ලං ට්ටිය ලංඉ්තජදප. ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩි ලං  ද   ලං  පකයක් ලං

ති බජදප. ලං 

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ත් ලං factoriesදක ලං දනඩා, ලං  යජ ලං  ට්ටියත් ලං ඉ්තජදප. ලං දන්ත ලං

අම්පප ර් ලං පනත් ත් ලං කුඹුරුදක ලං දනඩා, ලං  යජ ලං  ට්ටියත් ලං ඉ්තජදප. ලං

හනබනයි, ඒ ලං එ්ත ්ත ලං visit visasදි ්ත. ලං දන්ත ලං ඔබතුජ්තකප ලං  ම් ලං

ගිවිසු ජ්ත ලං  ලං ඒ ට ලං අද ය ලං රජ  දය ලං හදජදප. ලං  ලං  ජජ ලං ගිවිසුජ ලං

පපර්ි  ම්්තතුදට ලං  ග ජ්තජ  ෝ. ලං  ගජපපු ලං දදාට ලං ජජ ලං

 ප්තද්තජම්. ලං ඔබතුජ්තකප ග් ලං ි දහාථ ලං කිරීම් ලං යට ත් ලං ජජ ලං

උදපහයණයක් ලං කිය්තජම්. ලං Advertising services (871) ලං -රචපය  ලං

 ාේදප ලං ානප උජ- ලං යට ත් ලං පළමුදනි  ලං ක් යජය - "None",  දදනි  ලං

රජය ලං - "None", තු්තදනි  ලං රජය ලං - "None", අ්තතිජට ලං ජ්තජ්ත ලං

ාජයි. හායදනි  ලංරජය - "Unbound" යනු ද්ත ලංාඳහ්ත ලං දජදප. ලං ලං

බනඳීම් ලං තුජක් ලං ි දහාථ ලං  යකප ලං ති බජදප. Tourist Guide Services 

යට ත් ලං පළමුදනි  ලං ක් යජය ලං - ලංCross-border supply - None,  ද  ලං - ලං

,"None". තුජ - "Unbound". හාය ලං - ලං "Unbound".  ජො ක්ද ලං  ම් ලං

"unbound" කිය්ත ්ත? බනඳීජක් ලංජනහන.  

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම  මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
විදෘා කිරීජක් ජනහන කිය්ත ්ත, unbound.  

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

විදෘා ලංකිරීජක් ලංජනහන ලංකියජ ලංඑ . ලංඒ ලංකිය්ත ්ත ලංTourist Guide 

Servicesදකට ලං පළමුදනි  ලං රජ ලං  ද ට ලං - ලං Cross-border supply 

රජයටයි, Consumption abroad  රජයටයි ලං- ලංඑ්තජ ලංපුළුද්ත. ලං 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි ,  ම් ලං දනජටත් ලං ති බජ ලං  යගුකපසි. ලං  ම් ලං කිසි ලං

 දයක් ලංඅලුත් ලං ීදල් ලං ජො දයි. ලංCross-border supply කිය්ත ්ත ලං
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අද ය ලංජම් ලං එ හේ ලං ඉඳකප ලං  ජහපට ලං designs  එද්තජ ලංපුළුද්ත ලංකියජ ලං

එ යි. ලංඒදප ලංදනජටත් ලං යජ ලං ීදල්. ලං 

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Hotel and Restaurantsදකට?  

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
දන්ත ලං ඒදප ලං ති බජදප ලං  ්ත. ලං කා ප   ලං investment-related 

වි ීයය ලංrestaurants   ොපජණ ලංති බජදපද?  

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ම් ලංරජයට ලංඇවිත් ලංජනහන.   

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

 ම් ලංරජයට ලං ජො දයි. ලංදන්ත ලංති බජ ලංරජය ලංාජයි ලංඔය ලංගිවිසු ම් ලං

දජකප ලංති බ්ත ්ත. ලංඔානජ ලංඅලුත් ලං දයක් ලංජනහන. ලං ලං 

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුජ්තකප ලංකියජ ලං ම් ලංරජයට ලංහන ජෝටජ ලංඑ්තජ ලංපුළුද්ත. ලං ලං ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං සුි ල් ලං හඳු්ත ජත්ති ලං ජ්තත්රීතුජප, ඔබතුජපට ලං ි යමිා ලං

 පකය ලංඅදාපජයි. 

 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ජට ලං මිි ත්තුද  ලං  පකයක් ලං

කබප ලං  ද්තජ. ලං  ජජ ලං ගිවිසු ම් ලං 01දනි  ලං පිටු   ලං Additional 

Commitments යට ත් ලං -ඔබතුජප ලං  ගදය ලං ගිහි්ත ලං හරි ලං  ම් ලං  ීදල් ලං

බක්තජ- ලං Tourist Guide Services, Hotel & Restaurant 

Services, Franchising Services, Advertising Services, යජාය ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ත ්ත ලං ජනතිජම් ලං Sewerage Services,  යජාය ලං

ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ත ්ත ලං ජනත්ජම් ලං Waste Disposal Services, 
Cleaning Services, Management Consultancy Services, 
Advertising Services, Engineering Services, Legal Advisory 

Services - ඔය ලංකිය්ත ්ත ලංජජ ලං ි ්ත ලංකියපු ලංම ති ලංඋප ී ජ ලං ාේදප ලං

ගනජයි ලං- ලංයට ත් ලංයම් ලංාඳහජක් ලංති බජදප. ලං ලං 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ලංජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජප ග් ලං ාපද ලංඅදා්ත ලං ය්තජ. ලං 

 
ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ම් ලං පයණය ලංකියකප ලං  ාපද ලං අදා්ත ලං ය්තජම්, ූලකපාජපරූඪ ලං

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි . 

Additional commitments යට ත් ලං  ලං දපකප ලං ති බජදප, "ඉක්ජ්ත ලං

හප ලං   ෝත ීසි ලං වියහිාද ලං  දජත් ලං කිසිජ ලං  ඩුඩා,පයජ ට ලං  ාේදප ලං

ාපයජදපට ලං දඩා,ප ලං  ලං පහසු ම් ලං ාපය්තජ ලං ඕජෑ" ලං කියකප. ලං  ලං ගරු ලං

ඇජතිතුජි ,  ම්  ලං ය ට් ලං ්ර්ථි යට ලං මුළුජි ්තජ ලං බකපපජ ලං

ගිවිසුජක්. ලංඔබතුජ්තකප ලං නිලජට් ලංජඩුඩා,ක ආ ලංාතියක් ලං ාප ලං යකප, 

ම තිපති ලං  දපපර්ා ම්්තතු   ලං ාතියක් ලං  ාප ලං  යකප,  ඩිමුඩි ආ ලං

ාජයි ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං යකප ලංති බ්ත ්ත. ලංඒ ලංි ාප ලං ජහි ලංඅක් ලං

පපක් ලං ති බ්තජ ලං පුළුද්ත. ලං ජප ලං ඔබතුජ්තකප ග්ත ලං  රුණප ද්ත ලං

ඉල්කප ලං සිටි්ත ්ත ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ගනජ ලං මීය ට ලං දඩා,ප ලං ාප ච්ඡප ලං  යමු ලං

කියකපයි. ලං ලං 

අපි ලංජාපාය්තාය ලං ද ළඳපජට ලංවිරුීව ලංජනහන. ලං  කෝ  ආ ලංඅපට ලං

ති බජ ලංානජ ලංඅත්පත් ලං ය ලංග්තජ ලංඅපි ලංඅ නජනති ලංජනහන. ලං කෝ යට ලං

අපි ලංවිදෘා ලං ද්තජ ලංඕජෑ. ලංයවි ලං රුණපජපය  ලංජ්තත්රීතුජප ලංකියපු ලං ී ලං

අපට ලං  ත් යජදප. ලං  කෝ ය ලං ඇතු ළේ ලං කා පද ලං ති බජදප ලං මිා, 

කා පද ලං ඇතු ළේ ලං  කෝ ය ලං ජනහන. ලං හනබනයි,  කෝ  ලං ආ ලං  ම් ලං ති බජ ලං

ානි ්ත ලංකා පද ලංවීසි ලං ය්තජ ලංඑපප. ලං කෝ  ආ ලං ම් ලංති බජ ලංානි ්ත ලං

කා පද ලං ්පාථාට ලං  ගජය්තජ ලං එපප. ලං ඒ  ලං ජහප ලං අපයපවයක්. ලං ඒ ලං

අපයපවයට ලං ඉඩා, ලං  ද්තජ ලං එපප ලං කියජ ලං එ  ලං ාජයි ලං අපට ලං කිය්තජ ලං

ති බ්ත ්ත. ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං පනහනදිි  ලං  කාජ ලං ය ට් ලං අජපගාය, 

්ර්ථි ය ලං ජනදා ලං  ගොඩා, ලං ග්තජදප ලං  දනුදට ලං විජප  ආ ලං මුඛ්යට ලං

 ගජ ලං යජ ලං බද ලං  ලං ජාක් ලං  යමි්ත, ජ ග් ලං අදහාථ ලං දනක්වීජ ලං අදා්ත ලං

 යජදප. ලංාථතුතියි. 
 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම  මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි ,   ජතුජප ලංකියපු ලං පයණයක් ලංජප ලං

clarify  ය්තජ ලංඕජෑ. ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි ,  ම් ලංගිවිසුජ ලංගනජ ලංඅපි ලංජපා ලං

8 ක් ලංතිාථ ාේ ලං ාප ච්ඡප ලං ළප. ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,ක ආත් ලංසුජපජයක් ලං

 ජො දයි, ජපායක් ලංාප ච්ඡප ලං යකප ලංාජයි ලංඅනුජනතිය ලංකනණු ඩු. ලං ලං 

 
 

ගරු සුනිේ හඳුන්මනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்சனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ලංඇජතිතුජි , ඔබතුජප ලංගිවිසුජ ලංහරියට ලංබකකප ලංජනහන. 
 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඊළෙට, ඔබතුජප ලං කි දප, law firmsදකට ලං  ලං  ම් ලං යටට ලං එ්තජ ලං

පුළුද්ත ලං කියකප. ලං කිසි ාේත්ජ ලං එ හජ ලං එ්තජ ලං බනහන. ලං Mode 3 is not 
open for legal services.  

අදාපජ ලං ද  ය්ත, Additional commitments ගනජ ලං ඔබතුජප ලං

කි දප. ලං අපි ලං ඒ  ්ත ලං  ත්රුම් ලං  ය්ත ්ත, මීය ට ලං දඩා,ප ලං  හොඳ ලං offer 

එ ක් ලං  දජ ලං යට ට ලං දු්ත ජොත් ලං Singaporeදකටත් ලං ඒ  ලං විදෘා ලං

 ය්තජ ලංඕජෑය ලංකියජ ලංඑ . ලංඑයි්ත ලංඅදහාථ ලං ය්ත ්ත ලංඒ යි. If we 

give a better offer to another country - ඒ ලං කිය්ත ්ත, 

ඉ්තදියපදට ලං  හෝ ලං  ලං දජත් ලං ඕජෑජ ලං යට ට ලං මීය ට ලං දඩා,ප ලං  හොඳ ලං offer 

එ ක් ලං දු්ත ජොත් - then,  the same offer must be given to 

Singapore also. එච්චයයි ලංඒ  ්ත ලංකිය්ත ්ත. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළෙට, ගරු ලං අස්ත් ලං ජප්තජප් පරුජ ලං ි  යෝජාය ලං අජපායතුජප. ලං

ඔබතුජපට ලංවිජපඩි ලංහය  ලං පකයක් ලංති බජදප. 
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ගරු අිටත් මාන්නප්මපරුම මහතා (පරිසණ නිමයෝජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்சபரும - சுற்றாடல் பிரதி 

அலமச்ெர்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma - Deputy Minister of 
Environment) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ජට ලං  ම් ලං අදාථාපද ලං කබප ලං  ජජ ලං

ගනජ ලංඔබතුජපට ලංාථතුතිද්තා ලංදජදප. ලං 

ශ්රී ලං කා ප-සිාගප්ර්රු ලං ි දහාථ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං ශ්රී ලං කා ප   ලං

ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳප ම් ලං හනයවුම් ලං කක්ෂයයක් ලං විධියට ලං ාක ්තජ ලං

පුළුද්ත. ලං දන්ත ලං  ාප ලං  ළප ලං  ලං  ජජ ලං ගිවිසුජ ලං රජපනුරගකද ලං ්දත්  ලං

 ඩිමුඩි ආ ලං ්පු ලං බදක් ලං තිණුණප ලං කියකප. ලං ජමුත්  ලං අපි ලං කියජදප ලං ලං

 ඩිමුඩි ආ ලංවුණත් ලංය ට් ලංති බජ ලංම ති ලංයපමුද ලංතුළ ලං ම් ලංගිවිසුජ ලං ගජප ලං

බද. ලං  ජො ද ලං අද ලං යට ලං දනටී ලං ති බජ ලං රපපාය ලං දිහප ලං බනලුදපජ ලං  ම්දප ලං

 ඩිමුඩි ආ ලං ය්තජ ලංඕජෑ. ලං  ම් ලංගනජ ලං ෑ ලං ගහමි්ත  ලං දපද ලං විදපද ලං ය ලං

 ය ලං ඉඳකප ලං හරිය්ත ්ත ලංජනහන. ලං ය ට් ලං්ර්ථි ය ලං  ක්තිජක් ලංකිරී ම් ලං

දගකීජ ලංඅපට ලංති බජදප. ලංඅපි ලංඒ ලංදගකීජ ලංඉටු ලං ය්තජ ලංඕජෑ. ලංඅපි ලං ම් ලං

 ටයුතු ලං  ලංම ති ලංවි යෝධී ලංවිධියට ලං යකප ලංජනහන. ලංම ති ලංවි යෝධි ලංවිධියට ලං

 ම් ලං ටයුතු ලං ය ලං ති බජදප ලං ජම් ලං  ලං අපි ලං  ම් ලං ටි ත් ලං  ලං කියජදප. ලං  ම් ලං

යජාය ලං  ලං යට ත් ලං ාථදපධීජ ලං අධි යණයක් ලං ති බජදප. ලං ඕජෑජ ලං

   ජකුට ලංඒ ලංඅධි යණ ආ ලංපිහිට ලංපදත්ජ ලංපුළුද්ත. ලං ම් ලංගිවිසු ම් ලං

දනරැීදක් ලං ති බජදප ලං ජම් ලං ාහජම් ලං  ය්තජ ලං පුළුද්ත. ලං අද ලං ඒ ලං ඕජෑ ලං

 දයක් ලං  ය්තජ ලං පුළුද්ත. ලං එදපට ලං දඩා,ප ලං අද ලං යට ලං  දජාථ. ලං  ලං ජප ලං ඒ  ලං

දගකී ජ්ත ලංකි යජදප. 

දන්ත ලංගරු ලංසුි ල් ලංහඳු්ත ජත්ති ලංජ්තත්රීතුජප ලං ාප ලං ළප. ලං එතුජප ලං

 ාපද ලං පට්ත ලං ගත් ත් ලං ගිවිසුජ ලං කනණු ඩු ලං ජනහන  ලං දනක් ක් ලං ජනහන ලං

කියකපයි. ලං  ම් ලංගිවිසු ම් ලංඉාග්රීසි ලංපිටපත් ලං311ක් ලං018 .15.0 දජ ලංදිජ ලං
 ම් ලං පපර්ි  ම්්තතුදට ලං  ජකප ලං ති බජදප. ලං  ම් ලං  ලං Library එ ක්ත් ලං

පිටපාක් ලං  ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං ි ාප ලං  ලං ඕජෑ ලං ජම් ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං බක්තජ ලං

පුළුද්ත. ලං හනබනයි  ලං එතුජප ලං  ාපද ලං පට්ත ලං ගත් ත් ලං ගිවිසුජ ලං දනක් ක් ලං

ජනහන; ලං  ජොදන පු ලං ගිවිසුජක් ලං කියකප. ලං ජමුත් ලං ටි  ලං  දකපදක් ලං

යජ  ොට ලං එතුජප ලං  ම් ලං ගිවිසු ම් ලං පිටුදක ලං ති බජ ලං  ීදල් ලං කිය්තජ ලං

පට්ත ලං ගත්ාප. ලං  ලං ඒ ලං අනුද  ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං එතුජප ලං දන කප ලං ති බජ ලං බද ලං ලං

පනහනදිි  ලං වුණප. ලං ඒ ලං ි ාප ලං එතුජප ග් ලං  ාපද ලං පයාථපයයි. ලං   ොය හේ ලං

කිඹුල්ලු ලංදන කප ලං ෑ ලං බොරුදට ලංගහජදප ලංමිා  ලං ම් ලංය ට් ලංඅජපගාය ලං

 දනු ද්ත ලංග්තජ ලංරණ්තදු ලංරණයණ ලංගනජ ලංණුීධියකි්ත ලංඅද බෝවයකි්ත ලං

ාීභපදයකි්ත ලං ාප ලං කිරීජට ලං එතුජප ලං කනහනාථති ලං ජනහන. ලං  ම් ලං  ටයුතු ලං

 යපු ලංමිි හපට ලංබණිජදප ලංමිා  ලං යපු ලං ීදක ලංඅක් ලංපපක් ලං ාප ලං යජදප ලං

මිා  ලං යපු ලංඒදප ආ ලංති බජ ලංර ථජ ලං ාප ලං යජදප ලංමිා  ලං  ලං යපු ලංඒදප ලං

පිළිබඳ ලං  බොරු ලං ජදජදප ලං මිා ලං ාාය ලං  ාප ලං  යකප ලං යට ලං  දනු ද්ත ලං

 දයක් ලං ය්තජ ලංකෑාථති ලංජනහන. ලං 

අපට ලං ති බජදප ලං අභි යෝග. ලං අපි ලං  ජදනි  ලං ගිවිසුම් ලං  ලං එ ක් ලං

 ජො දයි  ලං ගණජපදක් ලං අත්ා්ත ලං  ය්තජ ලං ඕජෑ. ලං ලං  ලං කා පද ලං

ඉ්තදියපදත් ලංඑක්  ලංඅත්ා්ත ලං යජ ලංගිවිසුජ ලං ජො දයි ලං ලංසිාගප්ර්රුදත් ලං

එක්  ලංඅත්ා්ත ලං ය්ත ්ත. ලංඒ ලංඒ ලංය ට් ලංති බජ ලං ක්තිය ලංදිහප ලංබකකප  ලං

අපට ලංග්තජ ලංපුළුද්ත ලංදපසි ලංරජපණය ලංදිහප ලංබකකප ලංාජයි ලංඅපි ලංගිවිසුම් ලං

ඇති ය ලං ග්තජ ලං ඕජෑ. ලං ජනත්ජම් ලං අපට ලං ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳපජට ලං

ය්තජ ලංබනහන. ලං  ම් ලං යට ලං  කෝ  ආ ලං අ ජක් ලංයටදල් ලංඑක්  ලංගත්ාපජ ලං

තිාක්. ලං  ම් ලං යට ලං ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳපජත් ලං එක්  ලං එ තු ලං   ළේ ලං

ජනත්ජම් ලංඅපට ලං ගොඩා, ලංඑ්තජ ලංබනහන. ලං ලංඅපි ලංඅ ප් ලං ලංඅපජයජ ලං ක්තිජත් ලං

 ය ලංග්තජ ලංඕජෑ. ලංඅද ලං ඩා,ොකයය ලං ලංඉහළ ලංගියප ලං  ලංකියකප ලං ෑ ලංගනුදපට  ලං

ඔබතුජ්තකප ලං ද්ත ්තජ ලං ජනතුද ලං අපජයජ ලං  ද ළඳපජ ලං  ක්තිජත් ලං

 දකප ලංති බජදප. ලං 

අපි ලංඅ ප් ලංයට ලං ක්තිජත් ලං ය්තජ ලංහද්ත ්ත ලංඅපජයජය ලංහයහප. ලං

අපජයජය ලංදනඩි ලං දජ  ොට  ලංඅපට ලංඅලුත් ලං ද ළඳ ලං පොළදල් ලංඕජෑ ලං

 යජදප. ලං කෝ  ආ ලංවිවිව ලංයටදක ලං ද ළඳ ලං පොළදල් ලංඅපි ලංඅත්පත් ලං

 ය ලං ග්තජ  ොට  ලං අ ප් ලං ය ට් ලං අමු ලං ද්රදයදකට  ලං අ ප් ලං ය ට් ලං

ාම්පත්දකට ලං value add  යකප  ලං  ලං දටිජප ජ ලං දනඩි ලං  යකප  ලං අ ප් ලං

ය ට් ලං ර්ජප්තා පකප ලංඇති ලං ය්තජ ලංඕජෑ. ලං 

අපි ලං්ඩුක්ද ලංභපය ලංග්තජ  ොට ලංඅභි යෝග ලංතිණුණප. ලංඒ ලං පක ආ ලං

දයපයක් ලං හදකප ලං තිණුණප. ලං ජමුත් ලං ඒ ලං ්ශ්රිා ලං  ර්ජප්තා පකප ලං හදකප ලං

තිණු ඩු ලං ජනහන. ලං පුළුද්ත ලං ජම් ලං ජහි්තද ලං යපජාපක්ෂ ලං ජහත්ජයප ග් ලං

්ඩුක්ද ලං  පක ආ ලං හදපු ලං එ  ලං  ර්ජප්තාපුයයක් ලං  ලං ජම් ලං  ය්තජ ලං

කියකප ලංජජ ලංකියජදප. ලංඑ  ලං ර්ජප්තාපුයයක්දත් ලංහද්ත ්ත ලංජනතුද ලං

දයපය ලං  ලං හනදුදප. ලං ාණ  ොළ ලං පටද්තජද ලං ඒ ලං දයපය ලං හනදු  ? ලං එ හජ ලං

ජම් ලං  ම් ලං දයප ය්ත ලං භපඩුඩා, ලං පටද්තජ ලං ජම්  ලං  ර්ජප්තා ලං ඕජෑ; ලං

ි ෂථපපදජ ලං ඕජෑ. ලං  දජ ලං යටදක ලං මිි ාථසු ලං  ම් ලං යටට ලං  ලං ඇවිල්කප ලං

ි ෂථපපදජය ලං ය්ත ්ත ලංජනහන. ලං ලං 

අද ලං  කෝ  ආ ලං ති බජ ලං රදණාපද ලං ාජයි ලං ඒ ලං ඒ ලං යටදල් ලං අාය ලං

 ද ළඳ ලංගිවිසුම් ලංඇති ය ලංගනම ජ. ලං ම් ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම්දි ්ත ලංාජයි ලං

ි ෂථපපදජ ලං ඇති ලං  ය්තජ ලං පුළුද්ත. ලං එා  ොට ලං ාජයි ලං සුදු ලං අි  යක් ලං

 දකප ලංති බජ ලංහම්බ්ත ාොට ලංදයපය ලංදනඩා, ලං ය්තජ ලංපට්ත ලංග්ත ්ත; ලං

යටට ලං කපභය ලං  ද්තජ ලං පට්ත ලං ග්ත ්ත; ලං ය ට් ලං ්ර්ථි ය ලං  ක්තිජත් ලං

 ය්තජ ලං පට්ත ලං ග්ත ්ත; ලං ඒ ලං  ලං දපසිය ලං එ්ත ්ත. ලං ජාපාය්තාය ලං

 ද ළඳපජට ලං අා ලං තිය්ත ්ත ලං ජනතුද  ලං  කෝ  ආ ලං යටදල් ලං එක්  ලං

ගිවිසුම් ලං ගහ්ත ්ත ලං ජනතුද ලං අපට ලං පුළුද්තද ලං  ලං හම්බ්ත ාොට ලං දයපය ලං

 ක්තිජත් ලං  ය්තජ? ලං එ හජ ලං බනරි ලං ජම් ලං  ය්තජ ලං  ද්ත ්ත ලං ඒ  ලං

swimming pool එ ක් ලං යජ ලංඑ  ලංවිායයි. ලං දජ ලං දයක් ලං ය්තජ ලං

බනහන. ලංහම්බ්ත ාොට ලංදයපය ලංහනදුදපට ලංඅක් ලංගණ ්ත ලංඑානජට ලංඅධිබක ලං

විදුි ය ලංගනම  ම් ලංහනකියපදක් ලංහදකප ලංජනහන. ලං ෂන්තග්රි-කප ලං  හෝටක ආ ලං

පදප ලංවිදුි ය ලංdim  දජදප. ලංඇයි ලංඒ? ලංදයපය ලංහනදුදපට  ලං ර්ජප්තාපුය ලං

ි ර්ජපණය ලංගනජ ලං ාප ලං ළපට ලංඒදපට ලං අද ය ලං විදුි ය ලංපහසු ජදත් ලං

ි සි ලංපරිදි ලංකන බජ ලංවිධියට ලං ටයුතු ලං යකප ලංජනහන. ලං ලං 

ඒ ලං විායක්ද? ලං ගුද්ත ලං  ාොටු පොළක් ලං හනදුදප. ලං ඒ ලං හයහප ලං යටට ලං

ාාචපය  යෝ ලං ්දපද? ලං  ලං ඒ ලං ි ාප ලං අපි ලං යටට ලං ාාචපය ය්ත ලං  ග්තදප ලං

ග්තජ ලංදනඩා, ලංපිළි දළක් ලංඇති ලං ය්තජ ලංඕජෑ. ලංඅය ලංරප ීයය ලංාභපද  ලං

ාභපපතිදය යක් ලං ගිහි්ත ලං වි ීශි  යකු ලං ජයකප ලං ඔු ග් ලං  පම්දතිය ලං

දූෂණය ලං  ළප. ලං ඒ ලං දප ග් ලං  ීදල් ලං  දජ  ොට ලං  ම් ලං යටට ලං වි ීයය ලං

 ප්තාපදක් ලං එජදපද? ලං එ හජ ලං තිණුණු ලං යටක් ලං ාජයි ලං අපට ලං හද්තජ ලං

සිීව ලං වු ඩු. ලං එ හජ ලං  ලං තිණුණු ලං යටක් ලං ාජයි ලං අපට ලං  ගොඩා,ජේතජ ලං

සිීව ලංවු ඩු. ලංඒ ලංවිායක්ද- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංි  යෝජාය ලංඇජතිතුජි   ලංඔබතුජපට ලංාද ලංවිජපඩිය  ලංපජණ ලං

 පකයක් ලංති බජදප. 

 

ගරු අිටත් මාන්නප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்சபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 හොඳජයි  ලංූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි . ලං 

  ම් ලං යටට ලං ජාපාය්තාය ලං ජපය ය්ත ලං එජ  ොට ලං ඇජතිදරු්ත ලං

ගිහිල්කප ලංපප ර් ලංණුදියගි ී ජ  ලං ම් ලංයටට ලංාාචපය  යෝ ලංඑයිද? ලං[බපවප ලං

කිරීජක්] ලංඑදප ලං ේ.්ර්. ලංජායදර්වජ ලංජනතිතුජප ලං ගජප ලංවිදෘා ලං්ර්ථි  ලං

රජය ලංයටට ලංගනළපුණප. ලංඑජ ලංරජය ලංඑදප ලංගනළපුණත් ලං ලංඅද ලං දජ  ොට ලං

යට  ලං  කෝ ය ලං  දජාථ ලං වී ලං ති බජදප. ලං  ේ.්ර්. ලං ජායදර්වජ ලං

ජනතිතුජප ග් ලං විදෘා ලං ්ර්ථි  ලං රතිපත්තිය ලං තුළ ලං ගජ්ත ලං  ය්තජ ලං

පුළුද්ත ලං දුයක් ලං ති බජදප  ලං අපට. ලං  ලං දන්ත ලං  ලං අද ලං  කෝ යට ලං ගනළ පජ ලං

 ද ළඳ ලං රජ ලං හද්තජ ලං ඕජෑ. ලං එදප ලං විදෘා ලං ්ර්ථි  ලං රජය ලං තිිලය ජ ලං

 කෝ  ආ ලංයටදල් ලංඇවිල්කප  ලං"කා පද ලංයඝ්ර ලං්ර්ථි  ලංපරිදර්ාජයක් ලං
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ඇති ලං  ළේ ලං  ො හොජද" ලංකියකප ලංඅ ප් ලං ලංයට ලංඅවයයජය ලං ළප. ලංඅද ලංඅපි ලං

අදට ලං ගනළ පජ ලං  ද ළඳ ලං රජ ලං ි ර්ජපණය ලං  යජදප. ලං එ ාේ ලං

ි ර්ජපණය ලං  ය්තජ ලං කියජ ලං එ  ලං ාජයි ලං අපි ලං කිය්ත ්ත. ලං

ාාඛ්යප ල්ඛ්ජ ලං අය ගජ ලං බක්තජ. ලං 8    ජ ලං  ලං දළ ලං  ීයය ලං

ි ෂථපපදජ ය්ත ලංඅ ප් ලං අපජයජ ලං්දපයජ ලංසියයට ලං 3 ක් ලංතිණුණප. ලං ඒ ලං

රජපණය ලං018  ලං දජ  ොට ලංසියයට ලං08 ලංදක්දප ලං ඩා,ප ගජ ලංදනටුණප. ලං

 බො හොජ ලං ායකද ලං කියජදප ලං ජම්  ලං අ ප් ලං  රේජදපා ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං

හදපු ලංඇෙලුම් ලං ර්ජප්තා ලං011්ත  ලං8 1ක් ලංපසුගිය ලං පක ආ ලංදනුණප. ලං

ඇයි ලං ඒදප ලං දනු ඩු? ලං අ ප් ලං මිි සු්තට ලං යාථාප ලං ජනති ලං වු ඩු ලං ඇයි? ලං

එ හජ ලංජම් ලං අපි ලංජනදා ලං ද ළඳ ලං  පොළදල් ලං ාොය්තජ ලංඕජෑ. ලං අපි ලං

 ම් ලං ර්ජප්තා පකප ලංජනදා ලං ගොඩා,ජේතජ ලංඕජෑ. ලං ම් ලංය ට් ලංජනති ලංවී ලං

ගිය ලං අපජයජ ලංජනදා ලං ක්තිජත් ලං ය්තජ ලංඕජෑ. ලං ඒ ලං ාඳහප ලංි ර්භීා ලං

පියදයක් ලං අය ගජ ලංසිාගප්ර්රු ලං යටත් ලං එක්  ලංඇති ලං යගත් ලං  ද ළඳ ලං

ගිවිසුජ ලං  ලං අ ප් ලං අපජයජය ලං ක්තිජත් ලංකිරීජට ලංරජපණදත් ලං දජදප. ලං

ජජ ලංගරු ලංජි ක් ලංාජයවිරජ ලංඇජතිතුජපට ලංවි  ේෂ ය්තජ ලංාථතුතිද්තා ලං

 දජදප  ලං බො හොජ ලංාීභපද ය්ත ලංඒ ලං ටයුතු ලංකිරීජ ලංගනජ. ලං 

ගරු ලංජි ක් ලංාජයවිරජ ලංඇජතිතුජි   ලංසිාගප්ර්රුද ලංඑක්  ලංවිායක් ලං

 ජො දයි  ලංඉ්තදියපද ලංඑක් ත් ලංඅ ජක් ලංයටදල් ලංඑක් ත් ලංගිවිසුම් ලංඇති ලං

 ය ගජ  ලං  ලං එදප ලං  ේ.්ර්. ලං ජායදර්වජ ලං ජනතිතුජප ලං හිතුදප ලං දප ග් ලං මුළු ලං

 කෝ යටජ ලං අ ප් ලං  ලං අසීමිා ලංූ  ලංි ෂථපපදජ ලං බදප ලං හරිජ  ලං අපජයජය ලං

දනඩි ලං  යජ ලං යටක් ලං බදට ලං අ ප් ලං යට ලං පත් ලං  ය්තජ ලං කියජ ලං එ ත් ලං

ාඳහ්ත ලං යමි්ත ලංජප ලංි හඬ ලං දජදප. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළෙට  ලං ගරු ලං ාපි ්තද ලං දිාපජපය  ලං ජ්තත්රීතුජප. ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීතුජි   ලංඔබතුජපට ලංවිජපඩි ලංඅට  ලංපජණ ලං පකයක් ලං ලංති බජදප. 

 

 

[අ.භප.3.35] 
 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ொலிந்த திொநாயக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ශ්රී ලං කා ප-සිාගප්ර්රු ලං  ද ළඳ ලං

ගිවිසුජ ලංපිළිබඳද ලං ාප ලං යී ජ ලං ඉතිහපා ආ ජත් ලං අ ප් ලං යට ලං පපදප ලං දු්ත ලං

අදාථාප ලං යපශියක් ලංති බජ ලංබද ලංඅපට ලං පම  ලංයජදප. ලං එ ාේ ලං පපදප ලං  ජජ ලං

සිදු ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත ලං අ ප් ලං යට ලං පිළිබඳද ලං හනඟීජක් ලං ජනති ජ ලං

ි ාපයි; ලං යටට ලං ්දයයක් ලං ජනති ලං ි ාපයි. ලං ඒ ලං ි ාප ලං  ම් ලං සිාගප්ර්රු ලං

 ද ළඳ ලං ගිවිසුජත්  ලං 8 85 ජ ලං සිදු ළ ලං පපදප ලං  ජජට ලං ාජපජයි ලං කියකප ලං

ාජයි ලං ජප ලං දකි්ත ්ත. ලං යටට ලං ්දයය ලං  ජො යජ ලං පිරිාථ ලං අදත් ලං ය ට් ලං

ඉ්තජදපය ලංකියජ ලංඑ  ලංඅද ලංපනහනදිි  ලං දජදප. ලං 

එ හජ ලං කිය්ත ්ත  ලං ජාපති  ලං  ද ළඳ ලං රතිපත්තියකි්ත ලං  ාොයද ලං

ගිවිසුම්ගා ලංවීජ  ලංා යාප ලංදපර්ාප ලංඅවයයජයකි්ත ලං ාොයද ලං ද ළඳ ලං

ගිවිසුම්ගා ලං වීජ  ලං පපයදෘ යභපදයකි්ත ලං -විි විදභපදයකි්ත- ලං  ාොයද ලං

 ටයුතු ලං කිරීජ  ලං ජාජාප ලං පයජපධිපායයට ලං ගරු ලං කිරීජක් ලං ජනතිද ලං

 ටයුතු ලංකිරීජ  ලංගිවිසු ම් ලංදගවීජ ලංදය්තජකු ලං ජොජනති ලංවීජ ලංහප ලං කෝ  ලං

 ද ළඳ ලං ාාවිවපජ ආ ලං ූලි   ලංි ර් ී  ලං පදප ලං උල්කාෂජය ලං යමි්ත ලං

 ටයුතු ලං කිරීජත් ලං ි ාපයි. ලං  ජහි ජ ලං දනජට ලං ති බජ ලං ගිවිසුජ ලං

වි ථ ල්ෂණය ලං  ය ලං යටට ලං දනඩා,දප උ ලං  කා ලං  ටයුතු ලං කිරීජ ලං ජෙ ලං හනය ලං

ති බජ ලංබද ලංදකි්තජ ලංපුළුද්ත. ලං 

ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජක් ලං ඇති ලං  ය ලං ගනම  ම් ලං පිළිගත් ලං

රජ  දය ලං කුජක්ද ලං කියප ලං  ාොයප ලං බකමු. ලං එහි ජ ලං ජාපති  ලං ද  ය්ත ලං

දනදගත් ලංඅාග ලංසුයක්කා ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංජාපති  ලං ද ළඳ ලංරතිපත්තියක් ලං

ාථාපපිා ලං  ය්තජ ලං අද ය ලං  දජදප  ලං  ද ළඳපජ ලං විදෘාදජ ලං

ක් ෂේත්රදක ලං්යක්ෂපදට ලංතිිලය ලංයුතු ලංරජ  දය්ත ලංාථාපපිා ලං ය්තජට ලං

අද ය ලං  දජදප  ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසු ජ්ත ලං අ ප්ක්කා ලං අයමුණු ලං

ි ර්දචජය ලං  ය ලං ගා ලං යුතුද ලං ති බජදප  ලං රජ  දය ලං තුළ ලං පිළිපනදිය ලං

යුතු ලංූලක ලංවර්ජ ලංාථාපපිා ලංකිරීජ ලංසිදු ලං ළ ලංයුතුද ලංති බජදප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංඑදනි  ලං ද ළඳ ලංරතිපත්තියක් ලං

ඇති ලංකිරීජ ලංාඳහප ලං ළ ලංයුතු ලංූලි   ලංක්රියපජපර්ග ලංකිහිපයක් ලංති බජදප. ලං

ජාජපධිපතිතුජප ලං විසි්ත ලං දග ලං කියනු ලං කබජ ලං අධි පරියක් ලං පිහිටුවීජ ලං

පිළිබඳද ලං ගනාට් ලං  ළ ලං යුතුද ලං තිණුණප. ලං එ හජ ලං ගනාට් ලං   ළේ ලං ජනහන. ලං

දග ලංකිද ලංයුතු ලංඅධි පරියක් ලංපිහිටු ලංූ දපද? ලංපිහිටු ලංූ  ආ ලංජනහන. ලංජාපති  ලං

රතිපත්තියක් ලං ාම්පපදජය ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං අදහාථ ලං හප ලං  යෝජාජප ලං

විජසු   ලං ජනහන. ලං ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං ාම්පපදජය ලං  ළපද? ලං එ හජ ලං

  ළේ ලංජනහන. ලං ජාපති  ලංරතිපත්තිය ලංාඳහප ලං නිලජට් ලං අනුජනතිය ලංකබප ලං

ගත්ාපද? ලං ජනහන. ලං ජාපති  ලං රතිපත්තියක් ලං ාඳහප ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං

අනුජනතිය ලං කබප ලං ගත්ාපද? ලං කබප ලං ගත් ත් ලං ජනහන. ලං ශ්රී ලං කා පදට ලං

දපසිදපය  ලං කා ලං ම් ලං් පයයට ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංා ාථ ලං ළපද? ලංඑ හජ ලං

  ළේත් ලං ජනහන. ලං ජාපති  ලං  ද ළඳ ලං රතිපත්තියක් ලං ජනතිද ලං

දයදාපය ය්ත ලං පිළිබඳ ලං ගිවිසුජ ට ලං එ්තජ ලං පුළුද්ත ජක් ලං ජනහන. ලං

එය ලං ාපජපජය ය්ත ලං  කෝ ය ලං පිළිගත් ලං ජායයි. ලං ඒ ලං ි ාපයි  ලං  ම් ලං

ගිවිසුජ ලං ජහප ලං පපදප ලං  ජජක් ලං හනටියට ලං ජප ලං දකි්ත ්ත. ලං ජාපති  ලං  ද ළඳ ලං

රතිපත්තියක් ලං  දනුදට ලං ජද ලං  ද ළඳ ලං රතිපත්තියක් ලං ඇති ලං කිරීජ ලං

ාඳහප ලංජහප ලං රෝඩා,පදක් ලං ළපය ලංකියජ ලංඑ  ලංාජයි ලංඅපට ලංකිය්තජට ලං

ති බ්ත ්ත. ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ා ාථ ලං  ළ ලං අයටත් ලං යම් ලං දදා  ලං

හිය ගදල්දකට ලංය්තජ ලංසිීව ලංදජ ලංාත්ත්දයක් ලංති බජ ලංබද ලංාජයි ලං

අපට ලං  ප ජ්ත ්ත. ලං ජාපති  ලං රතිපත්තියක් ලං අද ය ලං බද ලං  කෝ  ලං

 ද ළඳ ලංාාවිවපජ ආ ලං- ලංWTO - රවපි යප ලංපදප ලංඉාප ලංපනහනදිි  ලං කා ලං

ර ප  ලං යකප ලංති බජදප. ලං ම්දප ලංකිසිජ ලං දයක් ලංාක ්ත ්ත ලංජනතිද ලං

 හොය ලං ගිවිසුජක් ලං ාජයි ලං  ම් ලං ඉදිරිපත් ලං  යකප ලං ති බ්ත ්ත. ලං  ජය ලං

අදජාපා  ලං ගිවිසුජක්ය ලං කියකප ලං දන්ත ලං කිහිප ද ජක්ජ ලං කි දප. ලං ඒ ලං

විායක් ලං ජො දයි. ලංි යපජ  ලංය්තත්රණයක් ලංාථාපපිා ලංකිරී ජ්ත ලංපසු ලං

පජණක් ලං  ජජ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  යජ ලං බදට ලං අ ප් ලං

ඇජතිතුජප ලං  පො යෝතදු ලං වුණප. ලං විදෘා ලං ි   දජයක් ලං ි කුත් ලං  ය ලං

තිණුණු ලං අාය ලං දෘත්ති  ලං ාාවිවපජදකට ලං පදප ලං  ම් ලං පිළිබඳද ලං ි ඛිාද ලං

දනනුම් ලං දු්තජප. ලං  ලං  ම් ලං සියල්ක ලං උල්කාෂජය ලං  යමි්ත ලං යහසිගාද ලං

ගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං  ළේ ලංඇයිද ලංකියජ ලංාන ය ලංඅපට ලංජතු ලං දජදප. ලං 

යටක් ලං ද  ය්ත ලං අ ප් ලං යට ලං  ීයය ලං  ද ළඳ ලං  පොළට ලං අද ය ලං

භපඩුඩා, ලංි ෂථපපදජය ලංකිරීජ ලංරජපණදත් ලංජනහන. ලං ඩා,ොකර් ලංිලි යජ ලං81  ලං

විාය ලං්ජයජ ලංඅපජයජ පයායයක් ලංති බජදප. ලංඅපි ලංාදජත් ලං්හපය ලං

සුයක්කාාපද ලංාපුයප ගජ ලංජනහන. ලංය ට් ලංඅභය්තාය ලං ද ළඳ ලං පොළ ලං

ාජෙ ලං  ලං ායග ලං කිරීජට ලං අද ය ලං භපඩුඩා, ලං ි පදවී ම් ලං  ජ ලං පුුණු ලං වී ම් ලං

රමිතියක් ලං අපි ලං අත් ලං  ය ගජ ලං ජනහන. ලං එ ාේ ලං තිිලය ජ ලං අපට ලං

අපජයජය්ත ලං ළ ලංහනකිද ලංකියජ ලංර ථජය ලංජතු ලං දජදප. ලං 

 ම් ලං ජපාෘ පදට ලං පරිබපහිය ලං  පයණයක් ලං ාජයි ලං ජප ලං දන්ත ලං

කිය්ත ්ත. ලං  ම් ලං  ජො හොා ලං දජ ලං විට ලං යහ ලං පපකජ ලං ්ඩුක්ද ලං කිරි ලං

පිටිදකට ලංපජදප ලංතිණුණු ලංබදු ලංඉදත් ලං ය ලංති බජදප. ලංකිරි ලංපිටි ලංකි කෝ ලං

ග්රෑම් ලං එ  ට ලං  ලං පජදප ලං තිණුණු ලං රුපියල් ලං 005  ලං බී ද්ත ලං රුපියල් ලං

003ක් ලං ඉදත් ලං  ළප. ලං එජ ලං ි ාප ලං කිරි ලං ්ජයජය ලං දාය ට ලං  ඩා,ොකර් ලං

මිි යජ ලං  11ක් ලං දක්දප ලං ඉහළ ලං ගිහි්ත ලං ති බජදප. ලං  ජහි ලං රතිලකය ලං

 ජො ක්ද? ලංඅ ප් ලංය ට් ලංකිරි ලං ගොවී්ත ලංකක්ෂ ලං ක් ලංවිාය ලංඉ්තජදප. ලංකිරි ලං

පිටි ලං්ජයජ ලංබීද ලංඉදත් ලංකිරීජ ලංි ාප ලංඑ  ලං ගොවි ලංපවුක ට ලංකනණුණු ලං

ජපසි  ලං ්දපයජ ලං රුපියල් ලං 88 111 ට ලං දඩා,ප ලං අක් දජදප. ලං පපයදල් ලං

දි ග් ලංකිරි ලංහළ්තජට ලංසිීව දකප ලංති බ්ත ්ත ලං ම් ලංි ාපයි. ලං ම් ලංදජ ලං

විට ලං  ඩා,ොකර් ලං මිි යජ ලං 361  ලං තිරිඟු ලං පිටි ලං ්ජයජය ලං  යජදප. ලං

ාහල්දකට ලංාප ප්ක්ෂද ලංඉරිඟු ලංපිටි ලංමික ලංඅක් ලංකිරී ජ්ත ලංදාකක්ෂයක් ලං

දජ ලං වී ලං  ගොවි ලං පවුල්දි ්ත ලං එ  ලං පවුක ට ලං ජපාය ට ලං රුපියල් ලං

6 111  ලං පපක්දක් ලං සිීව ලං  දජදප. ලං ඔවු්තට ලං ජපසි  ලං ්දපයජ ලං අහිමි ලං

 දජදප. ලං ාහල් ලං  ටෝත ලං කක්ෂ ලං 80ක්  ලං එ හජ ලං ජනත්ජම් ලං වී ලං  ටෝත ලං

කක්ෂ ලං 8 ක් ලං්ජයජය ලං යකප ලංති බජදප. ලං එයි්ත ලං ගොවි ලංපවුක ට ලං

ජපසි  ලං ්දපය ජ්ත ලං රුපියල් ලං 6 111ක් ලං අදජ ලං ද  ය්ත ලං අක් දකප ලං
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ති බජදප. ලං සිාගප්ර්රු ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජට ලං පරිබපහියද ලං දන්ත ලං සිදුදජ ලං

 ීදල් ලංාජයි ලංජප ලංපනහනදිි  ලං  ළේ. ලං 

සිාගප්ර්රු ලං ගිවිසු ජ්ත ලං පසු ලං වී ලං ාඳහප ලං දාය ලං 80කි්තද  ලං පකතුරු ලං

ාඳහප ලං දාය ලං 6කි්තද  ලං උක් ලං ගාථ ලං ාඳහප ලං දාය ලං 6කි්තද  ලං ානඹිි  ලං ාහ ලං

කුරුම්බප ලංාඳහප ලං දාය ලං6කි්තද  ලංධීදය ලංි ෂථපපදජ ලංාඳහප ලංදාය ලං 8 ලං - ලං 6 ලං

අාය ලං  පකයකි්තද ලං රණරු ලං බදු ලං ඉදත් ලං  ය්තජ ලං රණයණය ලං  යකප ලං

ති බජදප. ලං හනබනයි  ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ළපට ලං පාථ ාේ ලං එය ලං

ජාපාය්තාය ලංම තියක් ලංදජදප. ලංගිවිසුජ ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරී ම් ලං ජ ලංජනදා ලං

 ම්  ලං දනළනක්වීජට ලං පුළුද්ත ජක් ලං ඇති ලං  ද්ත ්ත ලං ජනහන. ලං ඕජෑජ ලං

  කපද  ලං නිලජට් ලංඅනුජනතියකි්ත ලං ම් ලංබදු ලංි දහාථ ලංකිරී ම් ලං පකය ලං

  ටි ලං යකප  ලංබදු ලංඉදත් ලං ය්තජ ලංපුළුද්ත. ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජප  ලංඔබතුජපට ලංාද ලංවිජපඩිය  ලං පකයක් ලංති බජදප. 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ொலிந்த திொநாயக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

යටට ලංඅද ය ලංවී ලංරජපණ ය්ත ලංහරි ලංඅඩා,ක් ලං්ජයජය ලං  ළොත් ලංවී ලං

දගප ලං  යජ ලං පවුක  ලං ජපසි  ලං ්දපයජ ලං රුපියල් ලං 81 111කි්ත ලං අක් ලං

දජදප. ලංපකතුරු ලං ගොවි යකුට ලං ලංජපාය ට ලංරුපියල් ලං80 111ක් ලංඅහිමි ලං

දජදප. ලං උක් ලං දගප රුද්ත ග් ලං ජපසි  ලං ්දපයජ ලං  ලං රුපියල් ලං 6 111 ලං - ලං

81 111 ලං අාය ලං රජපණයක් ලං  ලං අහිමි ලං දජදප. ලං ානඹිි  ලං ාහ ලං කුරුම්බප ලං

 ර්ජප්තාදක ලං ය ද්ත ජකුට ලං-ාදජ ලංහරියට ලංගණ්ත ලංහදකප ලංජනහන- ලං

ජපසි ද ලංරුපියල් ලං 9 111ක් ලං පජණ ලංඅහිමි ලං දජදප. ලං  ම්  ලංාජයි  ලං  ම් ලං

ගිවිසුජ ලං හයහප ලං සිදු ලං  දමි්ත ලං පදතිජ ලං  ී. ලං යහ ලං පපකජ ලං්ඩුක් ද්ත ලං

ඇති ලං  යපු ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං තුළි්ත ලං අ ප් ලං ය ට් ලං ජහ ලං  පො ලං ළොද ලං

විකුණජදප; ලංමුුද ලංවිකුණජදප; ලං අහා ලංවිකුණජදප. ලං  ලං ජය ලංාජයි ලංසිදු ලං

 දමි්ත ලං පදතිජ ලං  ී. ලං  ම් ලං ශ්රී ලං කා ප ලං - ලං සිාගප්ර්රු ලං ි දහාථ ලං  ද ළඳ ලං

ගිවිසුජ ලං ි ාප ලං සිදු ලං දජ ලං විජප ය්ත ලං පිළිබඳද ලං  ාප ලං කිරීජට ලං  පකය ලං

රජපණදත් ලං ජොදජ ලංි ාප  ලංඅජපගා ආ ලං ජ ලං ලං ම් ලං ලංපිළිබඳද ලංදනජගනම ජ ලං

පිණිා ලංජප ලං ජය ලං ලංසභාගත* ලං යජදප. ලං බො හොජ ලංාථතුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 10 minutes.  

 
 

[பி.ப. 5.44] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීමන්සන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீகநென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
சக ரவ தலைலமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள இன்லறய 

விவாதத்தின் கருப்சபாருளான 'இைங்லக - ெிங்கப்பூர்  வர்த்தக, 

வாணிப ஒப்பந்தம்' சதாடர்பாக இங்கு கருத்தாடல் இடம்சபற்றுக் 

சகாண்டிருக்கின்றது. இைங்லக - ெிங்கப்பூர் ஒப்பந்தம் செய்யப் 

பட்டுள்ளதா, இல்லையா? என்கின்ற ககள்வி இருக்கின்றது. 

அகதகவலள இந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தால் அது ொியான 

முலறயில் செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்கின்ற ககள்வியும் 

இருக்கின்றது. இந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட விதத்தில் ஏதாவது 

தவறுகள் இருந்தால் அது திருத்தம் செய்யப்பட கவண்டிய கதலவ 

இருக்கின்றது. அதகநரம் இந்த நாட்டுக்கு எந்த வலகயில் இந்த 

ஒப்பந்தம் நன்லமயளிக்கக்கூடியது அல்ைது இதனால் எந்த 

வலகயான தீலமகள் ஏற்படுகின்றன? என்ற ககள்விகளும் எங்கள் 

மத்தியில் இருக்கின்றன.   

ெிங்கப்பூர் ஆெியாவிலுள்ள ஒரு ெிறிய நாடாக இருக்கின்றது. 

அந்த நாட்டின் பிரதமராக இருந்து, அந்த நாட்லட வடிவலமத்த 

தலைவரான லீ குவான் யூ அவர்கள், அந்த நாளின் இைங்லகலய 

ஒரு முன்மாதிாியாக லவத்து, இைங்லக கபான்று தனது நாட்லடக் 

கட்டிசயழுப்ப கவண்டும்; வளர்த்சதடுக்க கவண்டுசமன்ற 

கருத்லத முன்லவத்திருந்தார். அவ்வாகற இன்று, ெிங்கப்பூர் 

எங்கககயா வளர்ந்து சென்றுவிட்டது. எதிர்க்கட்ெித் தலைவர் 

அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றகபாது, ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

ெிங்கப்பூாின் தைா வருமானம் 500 அசமாிக்க சடாைராக இருந்தது 

என்றும் இன்று அது 55,000 அசமாிக்க சடாைராக 

அதிகாித்திருக்கின்றது என்றும் சொன்னார். அப்படியானால் அந்த 

நாட்டின் தைா வருமானம் ஏறத்தாழ நூறு மடங்கு  

அதிகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனகவ, அபிவிருத்தி என்ற 

விடயத்தில் அந்த நாடு எங்கககயா சென்றிருக்கின்றது. ஆனால், 

எமது நாட்லடப் சபாறுத்தமட்டில், நாம் அபிவிருத்தியில் எங்கக 

நிற்கின்கறாம் என்ற ககள்வி எழுந்திருக்கின்றது.  

உைக நாடுகளில் அபிவிருத்தி ெம்பந்தமான நல்ை கருத்துக்கள் 

இருக்குமானால், அவற்லற நமது நாடு பயன்படுத்திக்சகாள்வதில் 

தவறு இல்லை. இதலன Best practice என்று சொல்வார்கள். 

உைகில் எந்தசவாரு நாடும் தனித்து நின்று தனது சபாருளா 

தாரத்லதத் கட்டிசயழுப்பியதாககவா, வளர்ச்ெியலடந்ததாககவா 

ொித்திரங்கள் இல்லை. எனகவ, நாட்டிலுள்ள மக்களுக்குப் பாதகம் 

ஏற்படாத விதத்தில், வளர்ச்ெியலடந்த நாட்கடாடு இலணந்து நாம் 

எமது சபாருளாதாரத்லதக் கட்டிசயழுப்புவதில் தவறு இல்லை. 

ஆனால், குறித்த ஒப்பந்த முலறலமகளில் தவறுகள் இருக்குமாக 

இருந்தால் அது நிச்ெயமாகத் திருத்தப்பட கவண்டும் அல்ைது எமது 

அரெியல் யாப்புக்கு ஏற்ற விதத்தில் அது கமற்சகாள்ளப்பட 

கவண்டும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது.  

ெிங்கப்பூலரயும் ஸ்ரீ ைங்காலவயும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கின்ற 

கபாது, இரண்டு நாடுகளும் ஆெியாவில் இருக்கின்றன;  இரண்டும் 

ெிறிய நாடுகள். ஆனால், எமது நாட்லட விடவும் ெிறிய நாடாகச் 

ெிங்கப்பூர் இருக்கின்றது. ஆனால், அந்த நாடு பின்பற்றுகின்ற 

சபாருளாதார முலறலம, ெமூக முலறலம, கதெிய முலறலம 

என்பன எமது நாட்கடாடு எந்சதந்த விதத்தில் கவறுபடுகின்றன 

என்பது பற்றிப் பார்க்க கவண்டும். அந்த நாடு பின்பற்றுகின்ற 

சபாருளாதார முலறலமகள் மற்றும் சகாள்லககள் அல்ைது அது 

நடந்து செல்லுகின்ற பாலத என்பன எமது நாட்டுக்கு 

முன்மாதிாியாக இருக்குமானால் அதலனப் பின்பற்ற கவண்டியது 

எமது தார்மீகப் சபாறுப்பாக இருக்கின்றது.   

ெிங்கப்பூலரப் சபாறுத்தமட்டில் ெகை இன மக்களுக்கும் அங்கு 

ெமத்துவமான உாிலமகள் வழங்கப்படுகின்றன; ஜனநாயக 

அடிப்பலடயில் ெட்டவாட்ெி நலடசபறுகின்றது; மனித 

உாிலமகளுக்கு மதிப்பளிக்கப்படுகின்றது; ெகை இன மக்களும் 

ஒகர நாட்டவர் என்ற அடிப்பலடயில் அவர்களுக்கு மத்தியில் 

ஒற்றுலம வளரச் செய்யப்படுகின்றது. எனகவ, அங்கு  ெமூக 

ஒற்றுலம கபணப்படுகின்றது; ெமத்துவமான உாிலம 

வழங்கப்படுகின்றது; ெட்டவாட்ெி நலடசபறுகின்றது; ெகை 

சமாழிகளுக்கும் ெமத்துவம் சகாடுக்கப்படுகின்றது. எல்ைா 

வற்லறயும்விடத் திறலமகளுக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுக்கப் 

படுகின்றது. அதாவது, ெிறுபான்லம, சபரும்பான்லம என்ற ெமூக 

கவறுபாடுகள் இல்ைாமல் திறலமயுள்ளவர்கள் முன்கனறக்கூடிய 

வலகயில் வாய்ப்புகள் - ெந்தர்ப்பங்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. 

எமது நாட்டில் இன, மத, சமாழி கவறுபாடுகலளக் கடந்து 
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[ගරු ලං ාපි ්තද ලංදිාපජපය  ලං ලංජහාප] 

—————— 
*  පුස්තකාලම  තබා ඇත. 
*   நூனிலையத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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திறலமகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றதா? ெகை 

மக்களும் ெமத்துவமாக, ெம வாய்ப்புடன், ெம உாிலமயுடன் 

வாழக்கூடிய ெந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றதா? ெகை 

மக்களும் ெமூக ாீதியாக ஒற்றுலமப்படுத்தப்பட்டு, கதெிய 

அபிவிருத்திக்கான அடித்தளம் இடப்பட்டிருக்கின்றதா? என்பது 

பற்றிச் ெிந்தித்துப் பார்க்க கவண்டும். சமாத்தத்தில் முற்கபாக்கான 

திலெயில் நாடு நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றதா? என்பது பற்றிச் 

ெிந்தித்துப் பார்க்க கவண்டும். லீ குவான் யூ கபான்ற தலைவர்கள் 

எமது நாட்டிலன ஆண்டிருக்கின்றார்களா, ஆண்டு சகாண்டிருக் 

கின்றார்களா, ஆளப் கபாகின்றார்களா? என்பது பற்றியும் நாங்கள் 

ெிந்தித்துப் பார்க்க கவண்டும்.   

ஆெியாவிலிருக்கின்ற ஒரு ெிறிய நாடான ெிங்கப்பூர் 

அபாிமிதமான அபிவிருத்திலயக் கண்டிருக்கின்றசதன்றால், அதன் 

அபிவிருத்திப் பாலதயில் செல்வதில் நாங்கள் தயங்க 

கவண்டியதில்லை. ஆனால், அந்த ஒப்பந்தத்தின் மூைமாக எமது 

மக்களுக்கு அல்ைது நாட்டுக்கு ஏதும் பாதகங்கள் ஏற்படுமாக 

இருந்தால், அது பற்றிப் பகுத்தாய்ந்து, ஆய்வுக்குட்படுத்தி, 

அவற்லறத் தவிர்த்துக் சகாள்ள கவண்டியது எமது கடலமயாக 

இருக்கின்றது. அகதகநரம் நாங்கள் எமது நாட்டிலிருக்கின்ற ஊழிய 

வளங்கலள அல்ைது திறன்மிக்க சதாழிைாளர்கலள இயன்றவலர 

பயன்படுத்தியாக கவண்டும். மாறாக, சவளிநாடுகளிலிருந்து 

வருகின்ற சதாழிைாளர்கள் எமது நாட்டவர்களின் சதாழில்வாய்ப் 

புக்களுக்குப் பங்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலைலம இருக்குமானால், 

ஒரு ெமூக அபிவிருத்திலய அல்ைது மனித வள அபிவிருத்திலய 

ஏற்படுத்துவது என்பது கடினமான செயற்பாடாக அலமந்துவிடும்.   

இன்று எமது நாடு சுதந்திரமலடந்து எறத்தாழ 70 ஆண்டுகள் 

கடந்திருக்கின்றன. அப்படியானால் எம்கமாடு சுதந்திரமலடந்த, 

அல்ைது எமக்குப் பின்னர் சுதந்திரமலடந்த பிற நாடுககளாடு 

எங்களுலடய நாட்லட அறிவியல் ாீதியாக ஒத்துப் பார்க்க 

கவண்டியுள்ளது. அதாவது, இன ாீதியாக, மத ாீதியாக, சமாழி 

ாீதியாக இல்ைாமல், அறிவியல் ாீதியாக எமது நாடு எந்த இடத்தில் 

நிற்கின்றது என்பது பற்றி பகுப்பாய்வு செய்து பார்க்க 

கவண்டியிருக்கின்றது. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு செய்வதன்மூைமாகக் 

கடந்த காைங்களில் செய்த தவறுகலளத் திருத்திக்சகாண்டு, 

ொியான பாலதயில் பயணிக்க கவண்டிய கதலவயிருக்கின்றது. 

எமது சபாருளாதாரத்லதப் பாதிக்கின்ற, எமது நாட்லடப் 

பாதிக்கின்ற ஊழல்கள், கமாெடிகள், இைஞ்ெங்கள் கபான்ற 

மலறகணியமான காரணிகலள எமது நாடு இயன்றவலர 

தவிர்த்துக் சகாள்ள கவண்டியிருக்கின்றது. ெிங்கப்பூர் கபான்ற 

நாடுகள் முன்கனறுவதற்கு முக்கியமான காரணம், அங்கு 

கமாெடிகள், ஊழல்கள், லகயூட்டுகள், அரெ நிதித் துஷ்பிரகயாகச் 

செயற்பாடுகள் கபான்றலவ முழுலமயான அளவில் தவிர்க்கப் 

பட்டலமயாகும். இதன் காரணமாக அங்கு அரெ நிதிசயன்பது 

முழுலமயாக நாட்டின் அபிவிருத்திக்காகப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றது.     

இந்த இடத்தில் ஆளுங்கட்ெி - எதிர்க்கட்ெி என்ற 

அடிப்பலடயில் கருத்து ாீதியான விவாதங்கள் இடம்சபறுகின்ற 

கபாது, தவறுகள், தப்புக்கள் இருந்தால், உண்லமயில் அவற்லறச் 

சுட்டிக்காட்ட கவண்டியது எமது சபாறுப்பாக இருக்கின்றது. எமது 

நாட்டில் ஒரு பழசமாழி இருக்கின்றது, “மாமியார் உலடத்தால் 

மண்குடம்; மருமகள் உலடத்தால் சபான்குடம்” என்று. ெிை 

கவலளகளில் ெிைர் செய்கின்ற தவறுகள் ொதாரண மண் குடம் 

உலடக்கப் பட்டதுகபான்று ெிறிய நிகழ்வாகக் கருதப்பட்டுவிடும். 

அகத  நிகழ்வு சபாற்குடம் உலடக்கப்பட்டதுகபான்று சபாிதாகக் 

காண்பிக்கப்படும் ஒரு வலகயான  செயற்பாடும் இங்கு 

இடம்சபறுகின்றது. ஆனால், உலடக்கப்பட்ட குடம் இரண்டும் 

ஒன்றுதான்.  

இன்லறய நிலையில் வடக்கு, கிழக்குப் பிரகதெங்கள் 

அபிவிருத்தியில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் காணப்படு 

கின்றன. நாங்கள் அவற்லற அபிவிருத்தி செய்ய கவண்டும். எமது 

மக்கள் இன்றும் ெமூக அபிவிருத்தியலடயாமல், கல்வி, கைாொரா 

அபிவிருத்தியலடயாமல் சதாடர்ந்தும் 70 ஆண்டுகள் வறுலமக் 

ககாட்டின் கீழ் வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால், 

அவர்கலள அபிவிருத்திப் பாலதக்கு இட்டுச் செல்வதற்கு 

உள்நாட்டு ாீதியாகவும் ெர்வகதெ ாீதியாகவும் நாங்கள் ொியான 

விடயங்கலள ஆய்ந்தறிந்து, அந்த முலறலமகளுக்கு ஏற்ற 

விதத்தில் செயற்பட கவண்டியவர்களாக இருக்கின்கறாம். மாறாக, 

விட்ட தவறுகலளத் சதாடர்ந்து விடுவதாகவும் செய்த தப்புக் 

கலளத் சதாடர்ந்து செய்வதாகவும் இருந்தால், நாட்டின் 

அபிவிருத்தியும் மக்களின் சபாருளாதார நிலைலமயும் ெமூக 

அபிவிருத்தியும் நிச்ெயமாகப் பின்தங்கிய நிலையில் காணப்படும் 

என்பலத நான் கூறி இந்தச் ெலப அறிந்து சகாள்ள 

கவண்டியதில்லை.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීමන්සන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீகநென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இன்னுசமாரு விடயத்லத சுட்டிக்காட்ட கவண்டும். அதாவது, 

வடக்கு மாகாணத்தில் சதாண்டராெிாியர்களுக்கான நியமனங்கள் 

வழங்கப்பட்டுவிட்டன. கிழக்கு மாகாணத்தில் அதற்குாிய 

கநாோ்முகப்பாீட்லெ நடாத்தப்பட்டும்கூட, அந்த நியமனங்கள் 

வழங்கப்படாத நிலையில், அந்தத் சதாண்டராெிாியர்கள் 

ஆளுநாின் அலுவைகத்தின் முன்றலில் இரவு பகைாகப் 

கபாராட்டம் நடத்திக் சகாண்டிருக்கின்றார்கள். எனகவ, Cabinet 

முடிவின்படி குறித்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட கவண்டும் என்று 

ககட்டுக்சகாள்கின்கறன்.   

தற்காைத்தில் நல்ைாட்ெி நலடசபறுகின்றது. இந்த ஆட்ெியில் 

ஊடகச் சுதந்திரம் இருக்க கவண்டும். ஆககவ, ஊடகவிய 

ைாளர்கள் பயமுறுத்தப்படுகின்ற செயற்பாடுகள் நடக்கக்கூடாது. 

ஆனால், அண்லமயில் மட்டக்களப்பில் கிருஷ்ணா என்று 

அலழக்கப்படுகின்ற ஓர் ஊடகவியைாளர் ஊடக ாீதியாகச் 

செயற்பட்டதன் காரணமாகப் பயங்கரவாதத் தடுப்புப் பிாிவினரால் 

விொாிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்பலதயும் நாங்கள் அறியக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. இப்படியான செயற்பாடுகள் கடந்த 

காைத்லத ஞாபகப்படுத்தும். எனகவ, இப்படியான செயற்பாடு 

கலளத் தவிர்த்து ஊடக சுதந்திரத்லதப் கபணிக் சகாள்ள 

கவண்டும் என்று கூறி, எனது உலரயிலன நிலறவு 

செய்கின்கறன்.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළෙට  ලංගරු ලං  හප්ත ලං ාේජසිාහ ලංජ්තත්රීතුජප. ලංඔබතුජපට ලංවිජපඩි ලං

   ලං පකයක් ලංති බජදප. ලං 

 

 

[අ.භප.5.5 ] 
 

ගරු මශ්හාන්  මසේමිංසහ මහතා 
(மாண்புமிகு செஹான் கெமெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංශ්රී ලං කා ප-සිාගප්ර්රු ලං  ද ළඳ ලං

ගිවිසුජ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං අදහාථ ලං ර ප  ලං  ය්තජ ලං අදාථාපද ලං කනබීජ ලං

පිළිබඳද ලංජප ලංාතුටු ලංදජදප. ලං්ඩුක්ද ලංදිගි්ත ලංදිගටජ ලංකිය්තජ ලංඋත්ාපහ ලං

  ළේ  ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලංඇජතිතුජප ලං කිය්තජ ලං උත්ාපහ ලං   ළේ ලං ශ්රී ලං

කා ප-සිාගප්ර්රු ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං හයහප ලං අ ප් ලං යටට ලං වි ී  ලං

් යෝජාජ ලං ගකප ලං ඒ ම් ලං රදණාපදක් ලං  ගොඩා, ලං ජෙප ලං ග්තජ ලං පුළුද්ත ලං

කියපයි. ලං ගරු ලං අජපායතුජි   ලං ජජ ලං ඉාථ ාල්කපජ ලං කිය්තජ ලං ාතුටුයි ලං
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පපර්ි  ම්්තතුද 

යටට ලං ් යෝජාජය්ත ලං ගකප ලං එජදප ලං ජම් ලං ඒ ලං ය ට් ලං ූලකය ලං ්ර්ථි  ලං

ාථාපදයත්දයක් ලංාහ ලං ී පපකජ ලංාථාපදයත්දයක් ලංති බ්තජ ලංඕජෑය ලං

කියජ ලංඑ . ලංඅද ලංඅ ප් ලංයටට ලං් යෝජා ය්ත ලංඑ්ත ්ත ලංජනත් ත් ලංූලකය ලං

ාථාපදයත්දයත්  ලං්ර්ථි  ලංාථාපදයයත්දයත් ලංකියජ ලං පයණප ලං ද ජ ලං

ජනති ලං ි ාපයි. ලං ඒ ලං ි ාප ලං කිසිදු ලං  හේතුදක් ලං ජා ලං ශ්රී ලං කා ප-සිාගප්ර්රු ලං

 ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ළත් ලං  ජො ළත්  ලං එ හජ ලං ජනත්ජම් ලං

 දජත් ලං යටක් ලං ාජෙ ලං එජ ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ළත් ලං ඔය ලං ්ඩුක්ද ලං

කියජ ලං් පය ආ ලං් යෝජාජ ලංඅ ප් ලංයටට ලංඑ්ත ්ත ලංජනහන. ලංඅද ලංයජාය ලං

අාථාපදයයි. ලං  ී පපකජ ලං පිටිය ලං අාථාපදයයි. ලං ්ර්ථි  ලං ද  ය්ත ලං

ගත්ාපජ ලං ාජාථා ලං ්ර්ථි යජ ලං අාථාපදයයි. ලං  ම් ලං ය ට් ලං ්ර්ථි ය ලං

 ජ හයදජ ලංජහ ලංබනාකුද ලංාම්බ්තව ය්ත ලංවි ීශි ය්තට ලං ලං හෝ ලං ම් ලං

ය ට් ලංජාජාපදට ලංකිසිදු ලංවි ථදපායක් ලංජනහන. ලංඒ ලංි ාප ලං ලංකිසිජ ලං   ජක් ලං

ාජෙ ලංාප ච්ඡප ලං ය්ත ්ත ලංජනතුද ලංඅාපවපයණ ලං කා ලං ඩිමුඩි ආ ලංඑජ ලං

ගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලංකිරීජ ලංාපවපයණී යණය ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංයජාය ලංභපවිා ලං

 යජ ලංාර් යක් ලංපජණයි. 

 ම් ලං ගිවිසුජ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං එක්ායප ලං ් පයය ට ලං කිසියම් ලං

ාප ච්ඡපදක් ලං නිලජට් ලංජඩුඩා,ක ආ ලංසිදු ලං දකප ලංති බජදප. ලං නිලජට් ලං

ජඩුඩා,ක ලංාප ච්ඡපදක් ලංවුණපට  ලං නිලජට් ලංජඩුඩා,ක ආ ලංඅදහාථ ලං අනුද ලං

ජනදා ලංරැාථ ද්තජ ලං ි ්ත ලං ඩිමුඩි ආ ලංඇජතිතුජප ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං

 ළප. ලංඅදාපජ ආ ජ  ලංඔය ලංකියජ ලංම තිපතිතුජප ග් ලංඋප දාථ ලංහප ලංඅදහාථ ලං

අය ගජත් ලං ජනහන  ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,කය ලං විසි්ත ලං කබප ලං  දජ ලං කද ලං ඒ ලං

 දජාථවීම්දකට ලං භපජාජය ලං  ය්තජ ලං අජපායපා ය ලං එ ෙ ලං  දකපත් ලං

ජනහන. ලංඒ ලංි ාප ලංවි  ේෂ ය්තජ ලංඅපි ලංකිය්තජ ලං නජතියි  ලං ම් ලංගිවිසුජ ලං

අ ප් ලංය ට් ලංයහපාට ලංඅත්ා්ත ලං යපු ලංගිවිසුජක් ලං ජො දයි ලංකියජ ලංඑ . ලං

එ හජ ලංපයජපර්ායක් ලං්ඩුක්දට ලංතිණු ඩු ලංජනහන. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජි ක් ලංාජයවිරජ ලංඅජපායතුජප. 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංඔබතුජප ලංර ප  ලං යජ ලං ීදල් ලංදනයදියි. ලංඅපිට ලං ලං

ම තිපතිතුජප ග් ලං අනුජනතිය ලං කනණුණපට ලං පසුද ලං ාජයි ලං ජාජදපරි ලං 86 ලං

 දි දප ලං නිලජට් ලංජඩුඩා,ක ය්ත ලංඅනුජනතිය ලංකබප ලංගත් ත්. 

 
ගරු මශ්හාන් මසේමිංසහ මහතා 
(மாண்புமிகு செஹான் கெமெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු ලං ඇජතිතුජි   ලං  ම් ලං ාඳහප ලං අනුජනතිය ලං කබප ලං ගනම ජට ලං  පය ලං

ඔබතුජප ලං ජජ ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං ළප. ලං 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ජනහන. ලංඒ  ලංදනයදියි. 

 
ගරු මශ්හාන්  මසේමිංසහ මහතා 
(மாண்புமிகு செஹான் கெமெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ම තිපතිතුජප ග් ලං උප දාථ ලං කනණුණප ලං ද  ලං ජනීද ලං කියජ ලං  පයණපද ලං

ජජ ලං ද්ත ්ත ලං ජනහන. ලං හනබනයි  ලං  ලං  ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,කය ලං අදාපජ ලං

ද  ය්ත ලංරැාථ ද්තජ ලං ි ්ත ලංඔබතුජප ලං ජජ ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං ළප. ලං 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ජනහන. ලංඒ  ලංදනයදියි. ලංජජ ලංදගකීජකි්ත ලංාජයි ලංකිය්ත ්ත. 
 

ගරු මශ්හාන්  මසේමිංසහ මහතා 
(மாண்புமிகு செஹான் கெமெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඔබතුජප ලංඑ හජ ලං  ළේ ලංජනත්ජම් ලංඔබතුජප ලං  ලං  ළේ ලංජනහන ලංකියප ලං

කිය්තජ. ලංජමුත්  ලංඔබතුජප ලංඅත්ා්ත ලං ළප. ලං ජො ද  ලංඔබතුජපට ලංපුදුජ ලං

 ඩිමුඩියක් ලංතිණු ඩු. ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං ම් ලංගිවිසුජ ලං ලං

ාම්බ්තවද ලං  ලං සිාගප්ර්රු   Ministry of Trade and Industry - 

MTI - එ  ්ත ලංජපවය ලංි   දජයක් ලංි කුත් ලං ය ලංති බජදප. ලංජපවය ලං

ි   දජ ය්ත ලං කිය්ත ්ත  ලං  දජ ලං කිසිජ ලං ් පය ආ ලං ගිවිසුජ ට ලං

දඩා,ප  ලං  දජ ලං කිසිජ ලං ගිවිසුජකි්ත ලං  ජොකන බජ ලං දපසි ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං

හයහප ලං සිාගප්ර්රුදට ලං කන බජදප ලං කියපයි. ලං ඒ ලං  ගොල්ක්ත ලං කියජදප  ලං ලං

"Singapore's exports will enjoy potential tariff savings of 

about US Dollars 10 million each year"  කියප. ලං ාෑජ ලං

අවුරුීද ජ ලං ඇ ජරි පනු ලං  ඩා,ොකර් ලං මිි යජ ලං 81  ලං දපසියක් ලං

සිාගප්ර්රුදට ලං කන බජදප. ලං ඒ ලං ාජෙජ ලං කියජදප  ලං "The SLSFTA 

also contains one of the most liberal rules of origin which 

will allow more exports from Singapore to qualify for the 

lower tariffs negotiated" කියප. ඒ ලංකිය්ත ්ත  ලං"rules of origin" 

කියජ ලං  පයණපද ලං ාජයි ලං භපවිා ලං  ය්ත ්ත. ලං සිාගප්ර්රු   ලං

ි ෂථපපදජයක් ලං සිදු ලං  ද්ත ්ත ලං ජනහන. ලං ඔවු්ත ලං විදෘා ලං ්ර්ථි යක් ලං

ාජයි ලං  ජ හයද්ත ්ත. ලං ාෑජ ලං යටකි්තජ ලං ඒ ලං ගනු දනු ලං  යජ ලං

 ද ළඳ ලං පොළට ලංාජ්ත ග් ලංි ෂථපපදජය්ත ලංඑජදප. ලංඒ ලංඅනුද ලංකිසියම් ලං

අගය ලං  ලංඑ තු ලංකිරීජකි්ත ලංපජණක් ලංඕජෑජ ලංයට  ලංි ෂථපපදජය ලං යජ ලං

භපඩුඩා,ය ට ලං  ම් ලං අත්ා්ත ලං  යජ ලං ගිවිසුජ ලං හයහප ලං අ ප් ලං  ලං ය ට් ලං බදු ලං

ාහජ ලංකබප ලංග්තජ ලංපුළුද්ත. ලං 

එානි ්ත ලංඑහපට ලංගිහිල්කප ලංති බජදප. ලංඑජ ලංජපවය ලංි   දජ ආජ ලං

කියජදප  ලං "සිාගප්ර්රුද ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං හයහප ලං බකප පො ලං යොත්තු ලං

ද්ත ්ත ලංජාපාය්තාය ලං බ්රුම් යණ ලංජවයාථාපජයක් ලංබදට ලංපත් ලං ය ලං

ග්තජ." ලංකියකප. ලංඑජ ලංජපවය ලංි   දජ ආ ලංාදදුයටත් ලං ජ ාේ ලංාඳහ්ත ලං

දජදප: ලං 

"... Singapore International Arbitration Centre is listed as an 
institution under which Investor-State disputes can be brought. This 
is aligned with the objective of promoting Singapore as an 
arbitration hub."        

 ජ්තජ ලං ම් ලං පයණප ලං ද  ලංගත්ාපජ ලංඉාප ලං පනහනදිි ද ලං ත්රුම් ලං

ග්තජ ලංපුළුද්ත  ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං යජාය ලං ඩිමුඩි ආ ලං අත්ා්ත ලං ය්ත ්ත ලං

 ම් ලං ය ට් ලං ි ෂථපපද යප ලං  ක්තිජත් ලං කිරීජටදත්  ලං අ ප් ලං ය ට් ලං

ි ෂථපපදජය ලං දනඩි ලං කිරීජටදත්  ලං අ ප් ලං ය ට් ලං අපජයජය ලං දනඩි ලං

කිරීජටදත් ලං ජොදජ ලංබද. ලං ජ්තජ ලං ම් ලං පයණප ලංඉාප ලංපනහනදිි ද ලංඅපි ලං

 ත්රුම් ලංග්තජ ලංඕජෑ. ලංඅ ප් ලංය ට් ලං ාේදප ලංවිදෘා යණය ලංසිාගප්ර්රු ලං

ගිවිසුජ ලං ායම් ලං  දජ ලං කිසිජ ලං ගිවිසුජකි්ත ලං  දකප ලං ජනහන ලං කියජ ලං

 පයණය ලංඉාපජ ලංපනහනදිි යි. ලං 

 ම් ලං අදාථාප   ජ ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං ඇජතිතුජප ලං  ලං  ජජ ලං ගරු ලං

ාභප   ලං හිටියප ලං ජම් ලං  හොඳයි. ලං එතුජප ලං ජපවයය ලං හයහප ලං පුජ ලං පුජප ලං

කි දප  ලං"එතුජප ලං ම් ලංාම්බ්තව ය්ත ලංඅදපළ ලංසියලු ලංපපර් ථදය්ත ලංාජෙ ලං

ාප ච්ඡප ලං යකප ලංති බජදප"ය ලංකියකප. ලංවි  ේෂ ය්තජ ලං ජජ ලංගිවිසුජ ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං ම් ලං් පයයට ලංපපර් ථදය්ත ලංාජෙ ලංාප ච්ඡප ලං යකප ලං

ජනති ලං බද ලං අපි ලං කියජදප. ලං  ජො ද  ලං විීදත් ලං දෘත්ති ය්ත ග් ලං

ාාගජයට ලං විීදත් ලං දෘත්ති ය්ත ලං  පඩුඩා, ලං -්යාජ- ලං   ක් ලං අයත් ලං

දජදප. ලංජමුත් ලං ම් ලං ඩුඩා,පයම් ලංාජෙ ලංාප ච්ඡප ලං යකප ලංජනහන. ලංඔවු්ත ලං

ඒ  ලංරතික් ෂේප ලං යකප ලංති බජදප. ලංදෘත්රණය   ජ්ත ග් ලංාාගම් ලං  ජ ලං

 ම්  ලං රතික් ෂේප ලං  යීදි  ලං ඇතුළා ලං ති බජ ලං ඉාස් ්තරු ලං ාාගජය  ලං
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ම තිඥ ලං ාාගජය  ලං යජා ආ ලං වදදයදරු්ත ග් ලං ාාගජය ලං - ම් ලං සියලුජ ලං

 දජප- ලංජි ක් ලංාජයවිරජ ලංඇජතිතුජප ලංකියජ ලං ම් ලංාප ච්ඡපද ලං  ළේ ලං

ජනහන ලංකියකප ලංකියජදප. ලංඑතුජප ලංකියජ ලං් පයයට ලං ප ලංාජෙද ලංඑතුජප ලං

ාප ච්ඡප ලං  ළේ ලංකියකප ලංඅපි ලංදනජග්තජ ලං නජතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජප  ලං ාද ලං විජපඩිය  ලං පකයක් ලං පජණයි ලං ඔබතුජපට ලං

ති බ්ත ්ත. 

 

ගරු මශ්හාන්  මසේමිංසහ මහතා 
(மாண்புமிகு செஹான் கெமெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ජට ලං ාපද ලංඅදා්ත ලං ය්තජ ලංාද ලංමිි ත්තු ලං ද ක් ලංකබප ලං ද්තජ. ලං

 ම් ක් ලං බයපාළජ ලං  පයණය ලං  ජයයි  ලං ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීතුජි . ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ය්තජ ලං කා ප   ලං  ඩුඩා,පයජ ලං

පුුණු ලං  ය්ත ්ත  ලං සිාගප්ර්රුද ලං  දනු ද්ත ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං

 යජ ලං  ඩුඩා,පයජයි. ලං සිාගප්ර්රුද ලං  දනු ද්ත ලං  ජජ ලං ගිවිසුජට ලං

අත්ා්ත ලං  යජ ලං  ඩුඩා,පයජ  ලං සිාගප්ර්රුදට ලං අද ය ලං ් පයයට ලං  ම් ලං

ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ය්තජ ලං කා ප ලංද ලං  දනු ද්ත ලං අත්ා්ත ලං  යජ ලං

 ඩුඩා,පයජට ලං දිජ ලං  ද   ලං දනඩා, ලං මුළුදක් ලං පදත්දප ලං පුුණු ලං කිරීජක් ලං

 යජදප. ලං ම් ජ ලං  ොයි ලංායම් ලංාදපචපය ලංවි යෝධිද ලංකියකප ලංබක්තජ. ලං

 ම් ලංයට ලංවිරුීව ලං දීදි  ලංදෘත්ති ය්ත ලංවිරුීව ලං දීදි  ලංසිාගප්ර්රු   ලං

 ම් ලං ගිවිසුජ ලං  ජ හය ලං දජ ලං  ඩුඩා,පයජ ලං කා ප   ලං ඒ ලං ගිවිසුජ ලං

 ජ හයදජ ලං පපර් ථදය ලං පුුණු ලං  යජදප. ලං ලං ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං අාපවපයණ ලං

විධියට ලං අත්ා්ත ලං  යපු ලං ගිවිසුජක් ලං කියකප ලං අපි ලං ර ප  ලං  ය්ත ්ත ලං

ඒ යි. ලං  ජහි ලං බයපාළ ජ ලං එ්ත ්ත ලං ාදත් ලං දර්ෂය ලං කිහිපය ට ලං

පාථ ාේයි. ලං අ ප් ලං ය ට් ලං ි ෂථපපදජය ලං දන ටජදප. ලං ාහල් ලං ්ජයජය ලං

 ය්තජ ලං පුළුද්ත. ලං පකතුරු  ලං එළදලු ලං ්ජයජය ලං  ය්තජ ලං පුළුද්ත. ලං

එ හජ ලංාත්ත්දයක් ලංති බී ජ ලංඅපි ලංදනක් ප ලංජාජපධිපතිතුජප ලංකියජදප  ලං

එළදලු  ලංපකතුරු ලං දනු ද්ත ලංබීදක් ලංඇති ලං යජදප ලංකියකප. ලංහනබනයි  ලං

ඔය ලංකියජ ලංබීද ලංඇති ලං ය්තජ ලං ම් ලංය ට් ලංයපජාය ලංජපය යපට  ලංයජායට ලං

බනහන. ලං 

 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං පකය ලංඅදා්ත. 

 
 

ගරු මශ්හාන්  මසේමිංසහ මහතා 
(மாண்புமிகு செஹான் கெமெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ජට ලංාද ලංාත්පය ලංතිහක් ලං ද්තජ. 

යපජාය ලංජපය යපට ලංබනහන. ලං ජො ද  ලංඅපි ලංසිාගප්ර්රු ලං බ්රුම් යණ ලං

ජවයාථාපජයක් ලං හනටියට ලං පත් ලං  ය ලං ග්තජ ලං එ ොපදක් ලං ඇවිල්කප ලං

ති බජදප. ලං එ හජ ලං  ය්තජ ලං ජම්  ලං  ම් ලං  ඩුඩා,පයම් ලං සියලු ලං  දජප ලං

සිාගප්ර්රුදට ලං ගිහිල්කප ලං  ලං Arbitration Hub එ  ලං හයහප ලං ාජයි ලං ඒ ලං

ගනටලු ලං ි යප යණය ලං  ය ලං ග්තජ ලං  ද්ත ්ත. ලං ඒ ලං ි ාප ලං  ම්  ලං ම ති ලං

වි යෝධී ලං ගිවිසුජක්. ලං  ම්  ලං අ ප් ලං ය ට් ලං දයදාථාපද ලං උල්කාෂජය ලං

 යජ ලං ගිවිසුජක්. ලං පපර්ි  ම්්තතුද  ලං ජහජාජාපද ලං  ජොජෙ ලං ඇයපු ලං

ගිවිසුජක්. ලං ඒ  ලං ි ාප ලං  ම්  ලං ගනජ ලං ජනදා ලං ාප ච්ඡපදක් ලං  ය්තජ. ලං

 ම්  ලං ගනජ ලං ජනදා ලං ාප ච්ඡපදක් ලං  යකප ලං  ම් ලං වි යෝවාප ලං එ්ත ්ත ලං

ඇයි ලංකියකප ලංබක්තජ. ලංඅදාපජ ලංද  ය්ත ලංජප ලං ම් ලං පයණය ලංකිය්තජ ලං

 නජනතියි. ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං පිළිබඳද ලං අපි ලං විදපද ලං  යජ ලං අා ර් ලං ETCA 

එ  ලංඅත්ා්ත ලං ය්තජ ලංයජාය ලංඅද ය ලං ටයුතු ලං ම් ලංදජ  ොට ලංා ාථ ලං

 ය ගජ ලංයජදප. ලංඒ ලංි ාප ලංවිදපද ලංකිරී ම් ලං පකය ලං ද්ත ්ත ලංETCA 

එ  ලංඅත්ා්ත ලංකිරීජටයි. ලං 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාථතුතියි  ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජප. ලංගරු ලංඅබ්දුල්කපහථ ලංජහරුෆථ ලංජ්තත්රීතුජප. ලං

ඔබතුජපට ලංවිජපඩි ලංහය  ලංපජණ ලං පකයක් ලංති බජදප. 
 

 
[பி.ப. 6.03] 

 

ගරු අබ්ු ේලාහ් මහ්රූෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்ைா மஹரூப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

ජට ලංවිජපඩි ලංඅට  ලං පකයක් ලංතිණුණප. 

பிஸ்மில்ைாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

சக ரவ தலைலமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, இைங்லக 

- ெிங்கப்பூர் ஒப்பந்தம் - FTA சதாடர்பான பை ககள்விகளுக்கு 

அலமச்ெர் அவர்கள் பதிைளித்தாலும், இங்கு எதிரணி வாிலெயிகை 

இருந்து கபெிய முன்னாள் அலமச்ெர்களும் உறுப்பினர்களும் 

அவர்களுலடய கட்ெி நைன் ொர்ந்த விடயங்கலளகய முன்நிறுத்தி 

னார்கள். கடந்த ஜனவாி 16ஆம் திகதி அலமச்ெரலவயில் இந்த 

ஒப்பந்தம் கைந்துலரயாடப்பட்டகபாது அதில் பங்காளியாக 

இருந்த முன்னாள் ெமுர்த்தி அலமச்ெர் கபான்றவர்கள் கூட அது 

நலடமுலறக்கு வருகின்றகபாது அதலன எதிர்க்கிறார்கள். இந்த 

நாட்டிகை இதுவலரகாைம் கமற்சகாள்ளப்பட்ட விடயங்கள் 

ஒவ்சவான்றும் கட்ெி ாீதியாக அல்ைது அணி ாீதியாக அல்ைது 

இனாீதியாககவ முன்சனடுக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. 

கடந்தகாை இனவாதப் கபாக்குகள் அலனத்தும் இந்த நாட்டி 

னுலடய நிலைகபறான அபிவிருத்திக்கு, சபாருளாதார 

அபிவிருத்திக்கு, கவலைவாய்ப்புக்குத் தடங்கைாக இருந்தன.  

இங்கு ெிங்கப்பூாின் முன்னாள் பிரதமர் லீ குவான் யூ அவர்கள் 

பற்றிப் பைரும் கபெினார்கள். 1960ஆம் ஆண்டு சுதந்திரமலடந்த 

ெிங்கப்பூர் நாட்டில் 4 சமாழிகள் கபெப்படுகின்றன; அலவ ஆட்ெி 

சமாழிகளாகவும் இருக்கின்றன. அந்த மக்களிடம் இன 

ஒற்றுலமலயக் காண்கின்கறாம்; ஐக்கியப்பட்ட செயற்பாடுகலளக் 

காண்கின்கறாம்; கருத்சதாருலமமிக்க நம்பிக்லகலயப் 

பார்க்கின்கறாம். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டதுகபான்று, அந்த 

நாட்டினுலடய தைா வருமானம் 500 சடாைாிலிருந்து 55,000 

சடாைராக மாறியலமக்குக் காரணம், அந்த நாட்லடச் ெிறப்புமிக்க 

ஓர் இடத்திற்குக் சகாண்டுவருவதற்காக அந்த மக்கள் 60 வருட 

காைம் செய்த தியாகமாகும். அவர்களுலடய தைா வருமானம் 100 

வீதம் அதிகாித்திருக்கின்றது என்பலதவிட 110 வீதம் என்று 

கூறைாம். நமது நாட்டில் 3 சடாைாிலிருந்து 30,000 சடாைர் 

வலரயில் வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகள் காணப்படுகின்றன.  

ெிங்கப்பூாில் ஓர் இயற்லகத் துலறமுகம் இல்லை. லீ குவான் யூ 

அவர்கள் அங்கு அபிவிருத்தி செய்த செயற்லகத் துலறமுகம் உைக 

நாடுகளில் இன்று 2வது இடத்லதப் பிடித்திருக்கின்றது. எமது 

நாட்டில் திருககாணமலையிகை இயற்லகத் துலறமுகம் ஒன்று 

இருக்கின்றது; நல்ை முலறயில் இயங்கிக்சகாண்டிருக்கின்ற 

சகாழும்புத் துலறமுகம் இருக்கின்றது. எந்தசவாரு வருமானமும் 

இல்ைாதிருந்த ஹம்பாந்கதாட்லட துலறமுகத்லதக் கடந்த 3 

வருடங்களிகை வருமானம் ஈட்டத்தக்க துலறமுகமாக நாங்கள் 

மாற்றியிருக்கின்கறாம். சதன்கிழக்கு ஆெியாவிகை பிலிப்லபன்ஸ், 

மகைெியா, ெிங்கப்பூர் கபான்ற நாடுகளின் முகவாயிைாக 

திருககாணமலை இருக்கின்றது. இருந்தகபாதிலும் குறித்த 

துலறமுகங்களின் வளங்கள் நமது நாட்டில் ொியான முலறயில் 

பயன்படுத்தப்படவில்லை. இங்கு மாறி மாறி வந்த ஆட்ெியாளர்கள் 

இந்த நாட்டினுலடய வளங்கலளப் பயன்படுத்தவில்லை. நமது 

நாட்டில் முத்துராஜவலையிலும் ஹம்பாந்கதாட்லடயிலும் 

ெபுகஸ்கந்லதயிலும் பை ககாடி ரூபாய் செைவில் எண்சணய் 

சுத்திகாிப்பு நிலையங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றகபாதிலும், 

ஆங்கிகையர் காைத்தில் அலமக்கப்பட்ட எண்சணய்த் தாங்கிகலள 
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පපර්ි  ම්්තතුද 

நாடு பயன்படுத்துவதில்லை. இப்படிப்பட்ட விடயங்கள்தான் இந்த 

நாட்டின் சபாருளாதார அபிவிருத்திக்குத் தலடக் கற்களாக 

இருக்கின்றன.  

அண்லமயிகை 'சுர்பானா ஜுசராங்' என்கின்ற ெிங்கப்பூர் 

நிறுவனத்துடன் பிரதம மந்திாி அவர்கள் செய்து சகாண்ட 

ஒப்பந்தத்தின்மூைம் 20:50 என்ற அடிப்பலடயில் செயற்படுகின்ற 

கபாது, திருககாணமலை மாவட்டத்தில் கிண்ணியா நகரத்லத 10 

வருடங்களில் Lagoon City ஆகத் தரமுயர்த்தைாம்; 

ஏற்றுமதித்துலற, சுற்றுைாத்துலற, விவொயத்துலற மற்றும் நகர 

அபிவிருத்தி என்ற அடிப்பலடயிகை அந்நியச் செைாவணிலய 

ஈட்டைாம். அகதகநரம் திருககாணமலை மாவட்டத்தில் மட்டுமல்ை, 

கிழக்கில் மட்டுமல்ை, நாடளாவிய ாீதியில் பை இைட்ெக்கணக்கான 

இலளஞர்களுக்கு கவலைவாய்ப்லப வழங்கைாம்.  

உள்நாட்டு யுத்தம் எங்களுலடய அபிவிருத்திக்குத் தலடயாக 

இருந்தது. ஐக்கிய கதெியக் கட்ெி 17 வருடங்கள் திறந்த 

சபாருளாதாரதக் சகாள்லகலய முன்சனடுத்தகபாதிலும் நாட்டில் 

யுத்தம் ஆரம்பமானது. அன்று "யுத்தத்லத முடிவுக்குக் சகாண்டு 

வருகவாம்; ெமாதானத்லத ஏற்படுத்துகவாம்" என்று கூறி ஆட்ெிக்கு 

வந்தவர்கள், பின்னர் "ெமாதானத்துக்கான யுத்தம்" என்று 

கூறிக்சகாண்டு யுத்தம் செய்து பை ககாடிக்கணக்கான ரூபாலய 

அநியாயம் செய்தார்கள். அதற்காக நாடு பத்து இைட்ெம் ககாடி 

ரூபாய் வலர கடலனயும் வட்டிலயயும் செலுத்த 

கவண்டியிருக்கின்றது. குறித்த ஐந்து வருடங்களில் - 2020 வலர - 

அந்தக் கடலனயும் வட்டிலயயும் கட்ட கவண்டியிருக்கின்றது.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute. 
 

ගරු අබ්ු ේලාහ් මහ්රූෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்ைா மஹரூப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெம்பந்தப்பட்டவர்கள் கபசுகின்றகபாது, தங்களது கட்ெி - அணி 

ொர்ந்த நைலனக் கவனிக்கின்றார்ககள ஒழிய, இந்த நாட்லடப் 

பற்றிகயா குறித்த ஒப்பந்தங்களில் உள்ள நல்ை விடயங்கலளப் 

பற்றிகயா ெிந்திப்பதில்லை. ெீனா கபான்ற கதெங்கள் இன்று தமது 

மூடிய சபாருளாதாரக் சகாள்லகலய மூடிவிட்டு, அவற்றுக்கு 

எதிரான நாடுகளான அசமாிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் 

மின்ொரம் வழங்கல் கபான்ற பை திட்டங்கலள கமற்சகாண்டு 

வருகின்றன. இங்கு மூடப்பட்டுள்ள 200க்கும் கமற்பட்ட ஆலடத் 

சதாழிற்ொலை உாிலமயாளர்கள் - எமது நாட்டவர்கள் வங்காள 

கதெத்துக்குச் சென்று ஏற்றுமதிச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு 

வருகின்றார்கள். ஆனால், இன்று இவர்கள் கபசுகின்ற ஒவ்சவாரு 

கபச்சும் நாட்டுக்கு நம்பிக்லகயூட்டுவதாக இல்லை; ெர்வகதெத் 

லதத் திலெ திருப்பக்கூடியதாககவ இருக்கின்றது. ெர்வகதெம் 

இங்கு குறித்த ஒப்பந்தங்கலளச் செய்ய வருகின்றகபாதிலும் நமது 

நாட்டிலுள்ள ெம்பந்தப்பட்டவர்கள் தங்கலளத் தாங்ககள 

தனிலமப்படுத்திக் சகாள்கின்றார்கள். எனகவ, குறித்த 

ஒப்பந்தங்கலளத் திறந்த மனகதாடு ஏற்று, நாட்டில் சபாருளாதார 

அபிவிருத்திலய கமற்சகாண்டு இந்த நாட்லட வளமிக்க ஒரு 

நாடாக மாற்றுவதற்கும் நாட்டில் இன ஐக்கியத்லத 

ஏற்படுத்துவதற்கும் அலனவரும் முன்வர கவண்டுசமன்று ககட்டு, 

விலடசபறுகின்கறன். நன்றி.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you, Hon. Abdullah Mahrooff. The next 

speaker is the Hon. S. Viyalanderan. You have five 
minutes. 

[பி.ப. 6.09] 

 

ගරු එස්. වියාමේන්දිණන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெ. வியாகழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
சக ரவ தலைலமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, இன்று 

நலடசபறுகின்ற ெிங்கப்பூர் - இைங்லக சுதந்திர வர்த்தக 

உடன்படிக்லக பற்றிய ஒத்திலவப்புகவலள விவாதத்தில் 

கைந்துசகாண்டு கபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தலமக்கு நன்றி 

சதாிவிக்கின்கறன். எனக்கு முன்பு கபெிய சக ரவ பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் அப்துல்ைா மஹ்ரூப் அவர்கள் கூறியதுகபாை, 

உண்லமயில் வர்த்தக ாீதியான எந்தசவாரு ஒப்பந்தமும் 

நாட்டினுலடய வளர்ச்ெிலய லமயப்படுத்தியதாக இருக்க 

கவண்டும். ஒரு கட்ெி ஓர் ஒப்பந்தத்லதக் சகாண்டுவரும்சபாழுது, 

அலத இன்கனார் அணி எதிர்ப்பது என்ற விடயம் வழலமயான 

விடயமாக இருந்துவிடக்கூடாது. ஆககவ, கட்ெி நைன்களுக்கு 

அப்பால், கட்ெியினுலடய தனிப்பட்ட விருப்பு, சவறுப்புகளுக்கு 

அப்பால், நாட்லட அபிவிருத்திப் பாலதயிகை சகாண்டு செல்வது 

பற்றிச் ெிந்திக்ககவண்டும்.  

அகதகநரம் ஒவ்சவாரு சகாள்லகலயயும் சகாண்டுவரும் 

சபாழுது, சவளிப்பலடத் தன்லம, ொத்தியவள ஆய்வு, வலக 

சபாறுப்புக்கூறல் கபான்ற விடயங்கள் கருத்தில் சகாள்ளப்பட 

கவண்டும். இன்று சதன்னாெியாலவ எடுத்துக்சகாண்டால், கடந்த 

பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு அபிவிருத்தியில் எங்களுக்குப் 

பின்னால் இருந்த எத்தலனகயா நாடுகள், இப்சபாழுது 

எங்களுக்குப் பின்னால் இல்லை. அலவ முன்கனாக்கிச் 

சென்றுவிட்டலத நாங்கள் பார்க்க முடிகின்றது. எமது நாட்லடவிட 

அதிகளவான ெனத்சதாலகலயக் சகாண்டிருந்தாலும் வங்காள 

கதெம் கபான்ற நாடுகள் ஆலட உட்பட பல்கவறுபட்ட 

சபாருட்கலள உற்பத்தி செய்வதிகை இன்று ஒரு முக்கியமான 

இடத்லதப் பிடித்திருக்கின்றன. எமது நாட்லடப் பார்த்து  தாமும் 

அவ்வாறு வளர கவண்டுசமன்று நிலனத்த எத்தலனகயா நாடுகள் 

இன்று அபிவிருத்தியில் எங்கலளத் தாண்டிச் சென்றுவிட்டன.  

இன்று இந்த ெிங்கப்பூர் - இைங்லக வர்த்தக உடன்படிக்லக 

லயச் ொியான முலறயிகை ஆராய்ந்து, சவளிப்பலடத் 

தன்லமயுடன் நடந்துசகாள்ள கவண்டும். அத்கதாடு, ொத்திய வள 

ஆய்வுகலள கமற்சகாண்டு அதலன நலடமுலறப் 

படுத்துவதற்கான செயற்றிட்டங்கலள கமற்சகாள்ள கவண்டும். 

அகதகநரம் நாட்டிலுள்ள சபாருட்கலள, வளங்கலளப் பயன் 

படுத்தி நாட்டினுலடய ஏற்றுமதிகலள அதிகாிக்க கவண்டும். 

ஏற்றுமதிலய அதிகாிக்கும்சபாழுதுதான் நாட்லட அபிவிருத்தி 

நிலைக்குக் சகாண்டு செல்ை முடியும். இங்கிருக்கின்ற 

வளங்கள்மூைம் உச்ெ பயன்பாட்லடப் சபறாமல் அல்ைது 

மிலகயான வருமானத்லதப் சபறாமல் எல்ைாவற்றுக்கும் 

இறக்குமதிலய நம்பியிருந்தால், நிச்ெயமாக நாடு முன்கனற்ற 

கரமான நிலைக்குச் செல்வதற்கான எந்தவித வாய்ப்புக்ககளா, 

ொத்தியப்பாடுககளா இல்லை. ஆககவ, இருக்கின்ற வளங்கலளப் 

பயன்படுத்தி அதிகளவில் ஏற்றுமதிலய ஊக்குவிக்க கவண்டும்.  

ெிங்கப்பூர் மகைெியாவிலிருந்து பிாிக்கப்பட்டகபாது, தன்னு 

லடய நாடும் இைங்லககபால் வளர கவண்டுசமன்று லீ குவான் யூ 

அவர்கள் கனவு கண்டார். கனவு கண்டது மாத்திரமல்ைாது, 

அடிப்பலடயிகைகய ஒரு மாற்றத்லத கநாக்கி அவர்கள் மிகச் 
ெிறப்பான முலறயிகை பயணித்ததனால் இன்று ெிங்கப்பூர் 
உைகத்திகை அலனவரும் திரும்பிப் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு 
முன்கனறியிருக்கின்றது. உைக மக்களில் சபரும்பாைாகனார் 
அங்கு சென்று வாழ விரும்புகின்ற அளவுக்கு மிகச் 
ெிறந்தசதாரு நாடாக ஆெியாக் கண்டத்திகை ெிங்கப்பூர் 
மிளிர்ந்து சகாண்டிருக்கின்றது. ெிங்கப்பூருடன் ஒப்பிடும்சபாழுது, 

நமது நாட்டிகை எத்தலனகயா வலகயான இயற்லக வளங்களும், 

சப திக வளங்களும் நிலறந்து கிடக்கின்றன. அவ்வாறு 

பல்கவறுபட்ட வளங்கலள லவத்துக்சகாண்டிருக்கின்ற நாங்கள் 

அந்த வளங்கலளச் ொியாகப் பயன்படுத்திக் சகாள்ள கவண்டும்.    
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 

ගරු එස්. වියාමේන්දිණන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெ. வியாகழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
இந்த விவாதத்திகை இன்சனாரு விடயத்லதயும் கூறிக்சகாள்ள 

விரும்புகின்கறன். அதாவது மட்டக்களப்பு மாவட்ட சுயாதீன 

ஊடகவியைாளரும், மட்டக்களப்பு மாவட்டத் தமிழ் ஊடக 

ஒன்றியத் தலைவருமான பாைெிங்கம் கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் 

கநற்லறய தினம் - 16ஆம் திகதி காலை 9.30 மணியளவில் 

பயங்கரவாதத் தடுப்புப் பிாிவுக்கு வருமாறு அலழக்கப் 

பட்டிருந்தார். அவர் கடந்த காைங்களிகை மக்களுலடய பல்கவறு 

பட்ட பிரச்ெிலனகலள இைத்திரனியல் ஊடகங்களுக்கூடாகவும், 

அச்சு ஊடகங்களுக்கூடாகவும் மிகத் துணிச்ெைாக 

சவளிக்சகாண்டு வந்தவர். அவ்வாறு மக்களுலடய 

பிரச்ெிலனகலள களத்தில் நின்று மிகச் ெிறப்பான முலறயிகை 

சவளிக்சகாண்டுவந்த அவர், ஊடகவியைாளர் ெிவராம் 

அவர்களுலடய சகாலை மற்றும் நகடென் அவர்களுலடய 

சகாலை கபான்று இைங்லகயிகை நடந்த பல்கவறுபட்ட  ஊடகப் 

படுசகாலைகளின் நிலனவாகத் தூபி அலமக்க கவண்டும் என்பது 

பற்றிய விடங்கள் ெம்பந்தமாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால், இந்த 

நல்ைாட்ெியிலும் மக்களினுலடய பிரச்ெிலனகலள 

சவளிக்சகாண்டு வருகின்ற யதார்த்தமான ஊடகவியைாளர் 

களுலடய குரல் வலளகலள நெிக்கின்ற வலகயிகை இன்று 

பயங்கரவாதத் தடுப்புப் பிாிவு விொரலண கமற்சகாண்டு 

வருகின்றது. இவ்வாறான நடவடிக்லககள் கமற்சகாள்ளப்படக் 

கூடாது. கடந்த காைங்களில் மாவட்ட ாீதியாக நடந்த ஊழல்கள் 

மற்றும் பல்கவறுபட்ட பிரச்ெிலனகலள சவளிக்சகாண்டுவந்த 

செல்வக்குமார் நிைாந்தன் என்ற ஊடகவியைாளர்கூட பை குற்ற 

விொரலணகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார். இன்று அதன் 

உச்ெக்கட்டமாகப் பாைெிங்கம் கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் கநற்று 

சகாழும்புக்கு அலழக்கப்பட்டு, கிட்டத்தட்ட 2 

மணித்தியாைங்களுக்கு கமல் விொாிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். 

ஆககவ, இந்த நல்ைாட்ெியிகை ஊடக அடக்குமுலற அல்ைது 

ஊடகத்தின் குரலை நசுக்குகின்ற செயற்பாடுகள் நிறுத்தப்பட 

கவண்டும் என்பலதக் கூறிக் சகாண்டு, விலடசபறுகின்கறன். 

வணக்கம். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much.  

ගරු ලං අනුය ලං ප්රියදර් ජ ලං යපපප ලං ජහාප. ලං ඔබතුජපට ලං විජපඩි ලං අට  ලං

 පකයක් ලංති බජදප. 

 

[අ.භප. ලං6.85] 
 

ගරු අනුණ ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ජජ ලං අදාථාප   ලං ගරු ලං

ඇජතිතුජප ග්ත ලං  ම් ලං පපර්ි  ම්්තතුද ලං  පයණයක් ලං දනජග්තජ ලං

 නජනතියි. ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ා ාථ ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං  හෝ ලං අත්ා්ත ලං කිරීජ ලං

ාඳහප ලං රණයණය ලං ගනම ජට ලං  පය ලං වි  ේෂ ය්ත ලං ම තිපතිතුජප ග් ලං

අදායයත් ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං  ජහි ලං අදා්ත ලං   ටුම්පා ලං ාක ප ලං බනලීජ ලං

පිණිා ලං අජපායතුජප ලං විසි්ත ලං අජපාය ලං ජඩුඩා,කයට ලං ඉදිරිපත් ලං කිරීජත් ලං

කියජ ලං  ෝත ීසි ලං ද  ලංයට ත් ලංාජයි ලං ම් ලංබකය ලංපනදරීජ ලං යකප ලං

ති බ්ත ්ත. ලංඇත්ා ලංද  ය්තජ ලං ජජ ලං  ෝත ීසි ලං ද ජ ලංඅජපාය ලං

ජඩුඩා,කය ලංජඟි්ත ලංජනදා ලංදාපදක් ලංඅනුජා ලං ළපද ලංකියජ ලංඑ  ලංජජ ලං

දනජ ලං ග්තජ ලං  නජනතියි. ලං එ ාේ ලං ඉදිරිපත් ලං  යකප ලං ති බජදප ලං ජම් ලං ඒ ලං

පිළිබඳද ලං පපර්ි  ම්්තතුද ලං දනනුදත් ලං කිරීජට ලං අද ය ලං ි පි ල්ඛ්ජ ලං

ඉදිරිපත් ලං යජ ලං කාත් ලංජජ ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. 

 දදනි  ලං  පයණපද ලං  ජයයි. ලං  ම් ට ලං ම තිපතිතුජප ග් ලං වි  ේෂ ලං

අදායය ලං කනණුණප ලං කියකප ලං ගරු ලං ඇජතිතුජප ලං කි දප. ලං ජමුත් ලං 8  1 ජ ලං

සිාගප්ර්රුද ලංාජෙ ලංගිවිසුජක් ලංඅත්ා්ත ලං යකප ලංති බජදප. ලංඒ ලංගිවිසුජ ලං

 ම් ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං අනුජා ලං  යකප ලං ති බජදප. ලං පපර්ි  ම්්තතුද ලං

විසි්ත ලං -දයදාථාපදපය  ලං විසි්ත- ලං අනුජා ලං  යපු ලං ගිවිසුජක් ලං අදා්ත ලං

කිරීජ ලංාඳහප ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංජඟි්ත ලංඉඩා,රාථාප ලංකන බජදප ලංජම් ලංඑය ලං ම් ලං

පපර්ි  ම්්තතු  ත් ලං තු ජ්ත ලං  ද   ලං ඡ්තදයකි්ත ලං ාම්ජා ලං විය ලං

යුතුයි. ලංඑ ාේ ලං ජොජනති ලංජම් ලං ජය ලංම ායනුරගක ලං ජොදජ ලංගිවිසුජක් ලං

හනටියටයි ලං ම තිය ලං හනටියට ලං ජට ලං ාක ්තජ ලං  ද්ත ්ත. ලං ඒ  ලං

ඇජතිතුජපට ලං ර ප  ලං  ය්තජ ලං බනහන. ලං  ම්  ලං අයිති ලං  ද්ත ්ත ලං

වජති  ලං  පර්යයක් ලං  දනු ද්ත. ලං  ම් ලං පිළිබඳද ලං අධි යණ ආ ලං

දනජට ලං ජක් ලං ති බජ ලං ි ාප ලං අධි යණය ලං ඒ ලං පිළිබඳද ලං ාක ප ලං බකයි ලං

කියකප ලංජප ලංවි ථදපා ලං යජදප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං අද ලං  කෝ  ලංය ලං  දජාථ ලං  දකප. ලං

 දජාථ ලං  දජ ලං  කෝ ය ලංඇතුළා ලං  ද ලං ළඳපජත් ලං  දජාථ ලං  දකප. ලං ඒ ලං

 ද ලං ළඳ ලං පොළ ලං ටයුතු ලංපිළිබඳ ලංඅලුත් ලංඅදහාථ ලංඇවිල්කප ලංති බජදප. ලං

අ ප් ලංයටට ලංු ද කප ලං ද්තජ ලංබනරි ලංබදත් ලංඅපි ලං ද්තජදප. ලංඅපි ලංයටක් ලං

හනටියට ලං කෝ  ලං ද ලං ළඳ ලං පොළට ලංඅ ප් ලංභපඩුඩා, ලං ගජ ලංයප ම් ලංජද ලං

රදණාප ලං දනජ ලං ග්තජ ලං ඕජෑ ලං කියකප ලං වි ථදපා ලං යජදප. ලං ඒ  ලං එ ජ ලං

 ාපදක්. ලං ජමුත් ලං ජ ග් ලං ාර් ය ලං  ජයයි. ලං එජ ලං යට ලං ාජෙ ලං අත්ා්ත ලං

කිරීජට ලං එජ ලං ගිවිසුජ ලං ා ාථ ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං පත් ලං  ළ ලං අ ප් ලං ය ට් ලං

 ඩුඩා,පයජ ලං සිාගප්ර්රු ලං  ඩුඩා,පයජ ලං එක්  ලං ාාඳජ ලං   ොට ලං ඒ ලං හප ලං

ාජපජ ලං දනනුජක් ලං  ජොජනති ලං  ඩුඩා,පයජක් ලං හනටියට ලං ාජයි ලං ගරු ලං

ඇජතිතුජි   ලං ජට ලං කිය්තජ ලං ති බ්ත ්ත. ලං ඒ ලං ි ාප ලං  ම් ලං ගිවිසු ම් ලං

ති බජ ලං දනරැදි ලං -දනරැදි ලං  ගොඩා,ක් ලං ති බජදප.- ලං සියල් කහි ලං දග ලං කීජ ලං

ඔබතුජපටත් ලංදඩා,ප ලංග්තජ ලංඕජෑ ලං ම් ලංගිවිසුජ ලං  ටුම්පත් ලංකිරීජ ලංාඳහප ලං

ගිය ලං ඩුඩා,පයජයි. ලං සිාගප්ර්රුද ලංකිය්ත ්ත ලංකුඩා,ප ලං යපජායයක්; ලංCity-

State එ ක්. ලංකා පද ලංකිය්ත ්ත ලංයටක්. ලංඅ ප් ලංයට ලංසිාගප්ර්රුද ලංායම් ලං

දියුණු ලං ජො ද්තජ ලංපුළුද්ත. ලං 

අ ප් ලං ඒ පුීගක ලං ්දපයජ ලං සිාගප්ර්රු   ලං ඒ පුීගක ලං ්දපයජ ලං

ායම් ලං  ජොජනති ලං  ද්තජ ලං පුළුද්ත. ලං ජමුත්  ලං අ ප් ලං ය ට් ලං ති බජදප ලං

අ ප් ලංයටට ලං්  ණි  ලං ෘක ර්ජයක්; ලං දජත් ලංඅා ; ලංාාාථ ෘරණ්ත. ලං

 ම් ලං සියල්ක ලං ිලඳ ලං දජ්තජ ලං පුළුද්ත ලං ගිවිසුජක් ලං ි ර්ජපණය ලං කිරීජ ලං

 දනු ද්ත ලංඅපට ලංඉහළ ලංමිකක් ලං ගද්තජ ලංති බජදප ලංකියජ ලංඑ යි ලං

ජජ ලංාඳහ්ත ලං ය්ත ්ත. ලං 

ගරු ලංඇජතිතුජි   ලං ඔබතුජප ලං කි දප ලං අජපගා ආ ලං ාදත් ලං යටදල් ලං

ගණජපදක් ලං එක්  ලං  ජදනි  ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං අත්ා්ත ලං  ය්තජ ලං

ඔබතුජප ලං කනහනාථති ලං  දජදප ලං කියකප. ලං  ම් ලං ගිවිසුජත් ලං එක්  ලං

ාමු්තජප්ත ාේට ලංඒ ලංකිසි ලං දයක් ලං ය්තජ ලංහම්බ ලං ද්ත ්ත ලංජනහනයි ලං

කියජ ලංඑ  ලංජජ ලංකිය්තජ ලං නජනතියි. ලං ම් ලංගිවිසු ජ්ත ලං ජකප ලංති බජ ලං

රජපණයට ලං දනඩි ලං යජක් ලං යම් ලං යට ට ලං  දජදප ලං ජම්  ලං ඒ  ලං

සිාගප්ර්රුදටත් ලං  ද්තජජ ලං  දජදප ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං අනුද. ලං ජජ ලං දනජ ලං

ග්තජ ලං  නජනතියි  ලං යටක් ලං  ජදනි  ලං   ෝත ීසියක් ලං කබප ලං ග්ත ්ත ලං

ඇයිද ලං කියජ ලං එ . ලං යටදල් ලං අාය ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම්  ලං  ාේදප ලං ගිවිසුම් ලං

ඇති ලං  ය ලං ග්තජ ලං පුළුද්ත ලං කියජ ලං එ  ලං ජට ලං පිළිග්තජ ලං පුළුද්ත. ලං

ඒදප යහි ලං අක් ලං පපක් ලං ති බ්තජත් ලං පුළුද්ත ලංකියමු  ෝ. ලං ජමුත්  ලං යම් ලං

කිසි ලංයටක් ලංඑක්  ලං හෝ ලං දදජ ලංපපර් ථදයක් ලංඑක්  ලංයම් ලංගිවිසුජ ට ලං

ඇතුළත් ලං වී ම් ජ  ලං ඒ ලං කන බජ ලං දයරාපදය ලං සිාගප්ර්රුදත් ලං එක්  ලං

අත්ා්ත ලං ය ලංති බජ ලං ම් ලංගිවිසුජට ලංදඩා,ප ලංදනඩි ලංජම්  ලංසිාගප්ර්රුදටත් ලං

ඒ ලං දයරාපදය ලං හිමි ලං විය ලං යුතුයි ලං කියජ ලං එ  ්ත ලං අදහාථ ලං  ය්ත ්ත ලං

කුජක්ද ලංකියජ ලංඑ  ලංජජ ලංදනජ ලංග්තජ ලං නජනතියි. ලංඑ හජ ලංජම් ලංඅ ප් ලං

යටට ලංඅලුති්ත ලං වුරුත් ලංඑ්තජ ලංඕජෑ ලංජනහන. ලංසිාගප්ර්රුදට ලංකිය්තජ ලං
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පපර්ි  ම්්තතුද 

පුළුද්ත  ලං "එ හේ ලං ය්තජ ලං ඕජෑ ලං ජනහන. ලං අපි ලං ළෙට ලං එ්තජ. ලං අපට ලං  ම් ලං

එ කාථ ලංකිරීජ ලං ය්තජ ලංපුළුද්ත. ලංඅපට ලං ම් ලංබදු ලංාහජය ලංකබප ලං ද්තජ ලං

පුළුද්ත. ලං අපට ලං  ම් ලං  ද ළඳපජ ලං දඩා,ප ලං  හොිය්ත ලං  ය්තජ ලං පුළුද්ත" ලං

කියකප. ලං ඒ ලං ි ාප ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ළපට ලං පාථ ාේ  ලං ්සියපනු ලං

 කපප ආ ලංඑ හජ ලංජනත්ජම් ලංඅ ප් ලංාපර්ක් ලං කපප ආ ලංති බජ ලංකිසිජ ලං

යට ට ලං මීය ට ලං දඩා,ප ලං අක් ලං ාහජ ලං  ද්තජ ලංඔබතුජ්තකපට ලං පුළුද්ත ජක් ලං

ජනහන. ලං දදජ ලං පයණපද ලංාජයි ලංමීය ට ලංපාථ ාේ ලංකිසියම් ලංයටක් ලංඅප ලංාජෙ ලං

ගිවිසුජක් ලංඅත්ා්ත ලං යජදප ලංජම්  ලංඔවු්ත ලංපපද  ලං ය ලංග්ත ්තත් ලං ම් ලං

සිාගප්ර්රු ලංගිවිසුජයි. ලං ම් ජ ලංඉල්කජදප ලංමිා  ලං දජ ලංකිසිජ ලං දයක් ලං

ඉල්ක්ත ්ත ලංජනහන. ලං ජො ද  ලං ම්  ලංඉාපජ ලංදපසිාහගායි. ලං ජො ද  ලං

 ම් ලං ගිවිසුජ ලං ි ෂථපපදජ ලං ්ර්ථි යක් ලං ති බජ ලං යටක් ලං එක්  ලං ඇති ලං

 යගත් ලංගිවිසුජක් ලං ජො දයි  ලංඑ කාථ ලංකිරීම් ලං් ජ ලං ාේදප ලංඅා  ය්ත ලං

දියුණු ලං වුණු ලං යටක් ලං එක්  ලං ඇති ලං  යගත් ලං ගිවිසුජක්. ලං  ම් ලං  ාේදපද්ත ලං

ජනතිද ලංි ෂථපපදජය ලං යජ ලංයටක් ලංඑක්  ලංඅපි ලං ජදනි  ලංගිවිසුජක් ලංඇති ලං

 ය ලංග්තජදප ලංජම්  ලං ම් ලංභපඩුඩා,දකට ලංකනණුණු ලංාහජය  ලංඒ ලංය ට්ත් ලංවී ලං

ඇතුළුද ලං අ ජකුත් ලං භපඩුඩා,දකට ලං කන බජදප ලං ජම් ලං කා ප   ලං

 ගොවියපට ලං  දයිය්ත ග්ජ ලං පිහිටයි ලං කියජ ලං එ යි ලං ජට ලං කිය්තජ ලං

ති බ්ත ්ත. ලං  ජො ද  ලං ඒ ලං යටදක ලං ි ෂථපපදජ ලං වියදජ ලං අපට ලං දඩා,ප ලං

 ගොඩා,පක් ලං අක්යි. ලං ඒ ලං ි ාප ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං තුළි්ත ලං අපට ලං දිගු පලීජ ලං

ද  ය්ත ලංඅජර්ායක් ලංමිා ලංාහජයක් ලංඇති ලං ද්ත ්ත ලංජනහනයි ලංකියජ ලං

එ යි ලංජ ග් ලංඅදහා. ලං ලංඊළෙට  ලංගරු ලංඇජතිතුජප ග්ත ලංජජ ලංදනජ ලංග්තජ ලං

 නජනතියි- 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි  - 

 

ගරු අනුණ ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ජට ලංමිි ත්තු ලංඅටයි ලංති බ්ත ්ත. ලංඔබතුජපට ලංඊට ලංපාථ ාේ ලංපිළිතුරු ලං

 ද්තජ ලං පුළුද්ත. ලං ජජ ලං කිය්තජ ලං  නජනතියි ලං වි  ේෂ ය්තජ ලං -[බපවප ලං

කිරීජක්] 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි  - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජි ක් ලංාජයවිරජ ලංඇජතිතුජප. 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං අපි ලං ඉ්තදියපදයි  ලං චීජයයි ලං ාජෙ ලං අත්ා්ත ලං

 ය්තජ ලං යජ ලං ගිවිසුම් ලං  ම් ලං ායම් ලං විදෘා ලං  ද්ත ්ත ලංජනහනයි ලං කියජ ලං

එ  ලංජජ ලංර ප  ලං ය්තජ ලං නජනතියි. 

 

ගරු අනුණ ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඊළෙට  ලංජජ ලංකිය්තජ ලං නජනතියි ලං ම් ලංජඟි්ත ලංවි  ේෂ ය්ත ලංබනාකු ලං

ක් ෂේත්රය ලං ාම්ර්ර්ණ ය්තජ ලං ි බයල් යණය ට ලං පත් ලං  යජ ලං බද. ලං ලං

ජජ ලංදනජ ලංග්තජ ලං නජනතියි  ලං දනජට ලං දජත් ලංයටදල්දක ලං පෞීගි   ලං

බනාකු ලං  හෝ ලං යපජාය ලං බනාකු ලං කා ප   ලං දයපපපය ලං අයඹජ ලං   ොට  ලං ඒ ලං

 ග ජජ ලං් යෝජා යපට ලංජහ ලංබනාකු ලංි යජය්ත ලංඅනුද  ලං  ොපජණ ලං

  ොටාථ ලං රජපණය  ලංඅයිතිය ලංති බ්තජ ලංඕජෑද ලංකියකප. ලංජජ ලංහිාජ ලං

විධියට ලංදනජට ලංසියයට ලංසියය  ලං  ොටාථ ලංජනහන. ලං දනජට ලංති බ්ත ්ත ලං

සියයට ලං 1ක්. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

සියයට ලං85ක්. 

 
ගරු අනුණ ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ජමුත්  ලං ඔබතුජප ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං ජඟි්ත ලං සිාගප්ර්රුදට ලං සියයට ලං

සියය  ලං   ොටාථ ලං ාබප ලං ගනම  ම් ලං අයිතිය ලං විදෘා ලං  යජදප. ලං එදනි  ලං

ාත්ත්දයක් ලං තුළ  ලං දනජට ලං කා ප   ලං ති බජ ලං එදනි  ලං සියයට ලං 85   ලං

එ හජ ලං ජනත්ජම් ලං සියයට ලං  1  ලං  හෝ ලං යම් ලං ් පයය  ලං   ොටාථ ලං

අයිතිය ලං  දනුදට  ලං අ ජක් ලං යටදල් ලං එක්  ලං ති බජ ලං ගිවිසුම්දක ජත් ලං

සියයට ලං සියය  ලං   ොටාථ ලං අයිතිය ලං විදෘා ලං  ය්තජ ලං  දජදප ලං  ්තද ලං

කියජ ලංඑ  ලංජප ලංඔබතුජප ග්ත ලංදනජ ලංග්තජ ලං නජනතියි. ලං 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩියක් ලං පජණයි ලං

ති බ්ත ්ත. 

 
ගරු අනුණ ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

 හොඳයි. ලං ජට ලං ාද ලං මිි ත්තුදක් ලං  ද්තජ  ලං ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීතුජි . ලං 

ඒ ලංජඟි්ත ලංපනහනදිි දජ ලංඅ ප් ලංය ට් ලංබනාකුදකට ලංවි පක ලංඅජර්ායක් ලං

සිීව ලං දජදප. ලං ජො ද  ලංඒ ලංයටදක ලංබනාකුදකට ලංති බජ ලංරය ලං ක්තිය ලං

දනඩියි; ලං මුදල් ලං දනඩියි. ලං ඔවු්ත ලං  ද්ත ්ත ලං අක් ලං  පොි යට. ලං ඒ ලං ි ාප ලං ඒ ලං

යටදල්දකට ලං විායක් ලං  ලංඒ ලං දයරාපද ලං  ද්තජ ලං පට්ත ලං ගත් ාොත් ලං ඒ  ලං

ර ථජයක් ලං දජදප. ලං ලංගරු ලංඇජතිතුජි   ලං ම් ලංදප ග් ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම් ලං

ඇති ලං ය ලංග්තජදපට ලංඅපි ලංවිරුීව ලංජනහන. ලං  ලංජමුත්  ලං ාේදප ලංක් ෂේත්රය ලං

විදෘා ලං යජ ලං  ොට ලං ම් ලංායජටජ ලං ම්  ලංි බයල් ලංජට්ටජට ලං ගජ ලං

ඒජ ලංඒ ලංායම්ජ ලං හොඳ ලං දයක් ලංහනටියට ලංජජ ලංාක ්ත ්ත ලංජනහන. ලං ම් ලං

ගිවිසු ම් ලං රතිලක ලං  ප ජ්තජ ලංග්ත ්ත ලං අද ලං  ජො දයි. ලං ඔබතුජපත්  ලං

ජජත් ලං  ද දජපජ ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ජනති ලං දදා  ලං ාජයි ලං  ම් ලං

ගිවිසු ම් ලංරතිලක ලං ප්තද්ත ්ත. ලංඒ ලංි ාප ලං ලංජට ලංජම් ලංකිසි ාේත්ජ ලං ම් ලං

ති බජ ලං ගිවිසුජ ලං පිළිගනම ජට ලං පුළුද්ත ජක් ලං ජනති ලං බද ලං ර ප  ලං

 යජදප. ලං ජදනි  ලංගිවිසුජක් ලංඇති ලං ය ලංගනම ජ ලංාම්බ්තව ය්ත ලංජජ ලං

පුදුජයට ලං පත් ලං දජ ලං අා ර්  ලං  ම් ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං ාප ච්ඡප ලං  යපු ලං

 ඩුඩා,පයජට ලං ජ ග් ලං දනඩි ලං අරාපදයත් ලං පළ ලං  යමි්ත ලං ජ ග් ලං දචජ ලං

ාථදල්පය ලංඅදා්ත ලං යජදප. ලං බො හොජ ලංාථතුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාථතුතියි  ලංගරු ලංඅනුය ලංප්රියදර් ජ ලංයපපප ලංජ්තත්රීතුජප. 

මීය ළෙට  ලං ගරු ලං මුස්ණුර් ලං යුජප්ත ලං ජ්තත්රීතුජප. ලං ඔබතුජපට ලං විජපඩි ලං

6  ලං පකයක් ලංති බජදප. 

147 148 

[ගරු ලං අනුය ලංප්රියදර් ජ ලංයපපප ලං ලංජහාප] 



2018 ජුි  ලං89 

[අ.භප.6.03] 
 

ගරු මුිටබුර් ණහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ාථතුතියි  ලංූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි . ලං 

සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං  ද ළඳ ලංගිවිසුජ ලංගනජ ලංාප ච්ඡප ලං යජ ලං ම් ලං

විදපදයට ලං ාහභපගීවීජට ලං අදාථාපද ලං කබප ජජ ලං ගනජ ලං ඔබතුජපට ලං

රාජ ය්ත ලංාථතුතිද්තා ලංදජදප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං සිාගප්ර්රු ලං ි දහාථ ලං  ද ළඳ ලං

ගිවිසුජට ලංපක්ෂද ලංහප ලංවිපක්ෂද ලංඅද ලං ම් ලංගරු ලංාභප   ලංඅදහාථ ලංයපශියක් ලං

පළ ලං වුණප. ලං අපි ලං ද්තජදප  ලං අද ලං  කෝ  ආ ලං ති බ්ත ්ත ලං වජදප ජ ලං

 ගෝලීය ලං්ර්ථි  ලංාත්ත්දයක් ලංබද. ලං ම් ලං ගෝලීය ලං්ර්ථි  ලංාත්ත්දය ලං

උඩා, ලං අපි ලං   ො හොජද ලං අ ප් ලං ය ට් ලං ්ර්ථි ය ලං ජාද්ත ්ත ලං කියජ ලං

ගනටලුද ලං-ර ථජය- ලංාජයි ලංඅප ලංඉාථායහප ලංති බ්ත ්ත. ලංඅපි ලං ලං8 91 ලංසිට ලං

8 99 ලං  දජතුරු ලං  ම් ලං යටට ලං ාාදෘා ලං ්ර්ථි  ලං රජයක් ලං  ගජනල්කප ලං

ඉාථායහට ලංය්තජ ලංපුළුද්තද ලංකියකප ලංබනලුදප. ලංඑදප ලං ම් ලංයට ලංඉාථායහට ලං

 ගජ ලංය්තජ ලංරුසියපද ලංදප ග් ලංයටදල් ලංඅපට ලං්ර්ථි  ලංද  ය්ත ලංයම් ලං

යම් ලංඋද  ලං ළප. ලං ලං8 99්ත ලංපාථ ාේ ලංඅ ප් ලං්ර්ථි ය ලංවිදෘා ලංවුණප. ලං ලංඅද ලං

 ම් ලං කෝ  ආ ලංාජපජාදප ජ ලං ඳවුයක් ලංකියකප ලංඑ ක් ලංජනහන. ලංඒ ලංසියලු ලං

 ීදල් ලං  ඩා,ප ලං දනටිකප ලං ති බ්ත ්ත. ලං අද ලං  ම් ලං  කෝ ය ලං ගජ්ත ලං

 ය්ත ්ත ලං  ලං විදෘා ලං ්ර්ථි ය ලං උඩා, ලං වජදප ජ ලං  ගෝලීය ලං ්ර්ථි  ලං

රජය යි. ලං එ හජ ලං ගජ්ත ලං  යජ ලං ි ාප ලං අද ලං මුළු ලං  කෝ යජ ලං ගජක් ලං

බදට ලං පත් දකප ලං ති බජදප. ලං අද ලං  කෝ යජ ලං ගජක්. ලං අද ලං හනජ ලං  ීජ ලං

විජපඩි ය්ත ලං  ද  ්ත ලං මුළු ලං  කෝ ය ලං පුයප ලං දනජග්තජ ලං පුළුද්ත. ලං

එ හජ ලං ා්ති   දජ ලංරජය ලං දියුණු දකප  ලං technology එ  ලං දියුණු ලං

 දකප ලං ඒ ලං  ලං ාපක්ෂණය ලං උඩා, ලං යජ ලං ගජජක් ලං ාජයි ලං අද ලං  කෝ ය ලං

ය්ත ්ත. ලං එා  ොට ලං ාි  ලං යටක් ලං හනටියට ලං ඉඳකප ලං අපට ලං ඉාථායහට ලං

ය්තජ ලංපුළුද්තද? ලංඅපට ලංඑ හජ ලංබනහන. ලංඅද ලං ම් ලංගරු ලංාභප   ලං බො හෝ ලං

අය ලංකියජදප ලංඇුණප  ලංඅ ප් ලං්ර්ථි ය ලං ඩා,ප ලංදන ටජදප ලංකියකප. ලංඅපි ලං

ාි  ලං යටක් ලං හනටියට ලං හිටියපජ ලං අි දපර්ය ය්තජ ලං ්ර්ථි ය ලං  ඩා,ප ලං

දන ටජදප. ලං  ජො ද  ලං ාි  ලං යටක් ලංහනටියට ලං ඉඳකප ලං අපට ලං දජදපදත් ලං

 ම් ලංයට ලංඉාථායහට ලං ගි ය්තජ ලංබනහන. ලංඅපි ලංඉාථායහට ලංය්තජ ලංඕජෑ ලං

ජම්  ලං අි දපර්ය ය්තජ ලං  ම් ලං  කෝ ය ලං තුළ ලං වි  ේෂ ය්තජ ලං අ ප් ලං

අාල්දනසි ලංයටදල් ලංඑක්  ලංගිවිසුම්දකට ලංඑළන ඹ්තජ ලංඕජෑ. ලංඒ ලංයටදල් ලං

එක්  ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං අත්ා්ත ලං ය ගජ ලංාජයි ලං අපට ලං ඉාථායහට ලං

ය්තජ ලං  ද්ත ්ත. ලං එ හජ ලං ජනතුද ලං ාි  ලං යටක් ලං හනටියට ලං අපට ලං

ඉාථායහට ලං ය්තජ ලං පුළුද්ත ජක් ලං ජනහන. ලං ාි  ලං යටදල් ලං හනටියට ලං

ඉාථායහට ලංය්තජ ලංගිය ලංයටදකට ලං දච්ච ලං ීදල් ලංඉතිහපාය ලංපුයප ලංඅපි ලං

දන කප ලංති බජදප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං ම් ලංගරු ලංාභප   ලං ාප ලංවුණප  ලං

වියට්ජපජය ලං ගනජ. ලං  ලං වියට්ජපජය ලං ගනජ  ලං චීජය ලං ගනජ ලං අපි ලං  ාප ලං

 යජදප. ලං අපි ලං ද්තජදප ලං චීජය  ලං වියට්ජපජය ලං කියජ ලං යටදක ලං

  ොමියුි ාථට් ලං පක්ෂ ලංතිණුණපට ලංජජට ලංවිායයි ලං  ොමියුි ාථට් ලං පක්ෂ ලං

ති බ්ත ්ත ලංකියකප. ලං ඒ ලං යටදක ලංති බජදප  ලං '  ොමියුි ාථට්' ලං කියකප ලං

ජජක්. ලං ජමුත් ලං ඒ ලං  ගොල්ක්ත ලං දනඩා, ලං ය්ත ්ත ලං ජපක්ාථදපදයට ලං අනුද ලං

 ජො දයි. ලං අද ලං වියට්ජපජය ලං  පල්ජපක්ාථ ලං කියපු ලං  ීදල් ලං  ය්ත ්ත ලං

ජනහන. ලං අද ලං  කෝ  ආ ලං   ො හේදත් ලං ාජපජාදප ජ ලං යටදල් ලං කියකප ලං

 ඳවුයක් ලංජනහන. ලංඅද ලං ලංමුළු ලං කෝ යජ ලංඑ  ලං ඳවුයක් ලංබදට ලංපත් දකප ලං

ති බජදප. ලං අද ලං  ලං මුළු ලං  කෝ ය ලංතුළජ ලංායග පරිත්දයක් ලංඇති දකප ලං

ති බජදප. ලං ඒ ලංායග පරිත්දය ලංඋඩා, ලං වුද ලං ජාය ලංග්ත ්ත ලංකියජ ලංඑ  ලං

ාජයි ලංති බජ ලංගනටලුද. ලං එහි ජ ලං අපි ලංගිවිසුම්දකට ලංයජ  ොට ලං අපටත් ලං

අදපසි ලං දජදප. ලංහනජ ීජ ලංඅපට ලංදපසි දජ ලංවිධියට ලංගිවිසුම් ලංඅත්ා්ත ලං

 ය්තජ ලංසිාගප්ර්රු පයයප ලංඑ්ත ්ත ලංජනහන ලං ්ත. ලංඑ හජ ලංකිසිජ ලංයටක් ලං

එ්ත ්ත ලංජනහන. ලංඕජෑජ ලංයටක් ලංබක්ත ්ත ලංාජ්තට ලංදපසි ලං දජ ලංවිධියට ලං

 ජො ක්ද ලං ග්තජ ලං පුළුද්ත ලං කියජ ලං එ යි. ලං එහි ජ ලං අපිත් ලං බකජදප  ලං

උපරිජ ලංරජපණ ය්ත ලංඅපට ලංදපසි ලං දජ ලං ී ලං ජො ක්ද ලංකියකප. ලං  ලං ම් ලං

යටට ලං ග්තජ ලං පුළුද්ත ලංඋපරිජ ලං්ර්ථි  ලං දපසිය ලං ග්තජ ලං අපි ලං උත්ාපහ ලං

 යජදප. ලංඑ හජ ලංජනතුද ලං කෝ  ආ ලංකිසිජ ලංයටක් ලංඉදිරියට ලංඑ්ත ්ත ලං

ජනහන  ලං ලංඅපට ලංවිායක් ලංාි  ලංදපසිය ලං ජකප ලංඒ ලං ගොල්ක්තට ලංඅදපසි ලං දජ ලං

විධි ආ ලංගිවිසුම් ලංඅත්ා්ත ලං ය්තජ. 

ඊළෙට  ලං ලංඅ ප් ලංජ්තත්රීතුජප ලං ම් ලංගරු ලංාභප   ජ ලංාද ලං ාපදක් ලංජතු ලං

 ළප  ලං  ලං සිාගප්ර්රු   ලං arbitration ගනජ. ලං අපි ලං  ම් ලං ගිවිසුජට ලං එ්තජ ලං

 ි ්ත ලං  හස්්ත ලං ගනු දනු   ජ ලං  දච්ච ලං පපක්ද ලං විජර් ජයට ලං කක් ලං

  ළේ ලං   ො හේද? ලං ඒ ලං ජක්ද ලං ඇු   ලං   ො හේද? ලං  හස්්ත ලං

ගනු දනු   ජ ලංඅපට ලං  ෝටි ලංගණජ  ලංපපක්දක් ලංසිීව ලංවුණප. ලංඒ ලංපපක්ද ලං

පිළිබඳ ලං ජක්ද ලං ඇු   ලං   ො හේද? ලං සිාගප්ර්රු  . ලං සිාගප්ර්රු   ලං

ාජයි ලංජක්ද ලංඅහකප ලංරණ්තදුද ලංදු්ත ්ත. ලංඒ ලංදප ග් ලංකීපයක් ලංඉතිහපා ආ ලං

 දකප ලංති බජදප ලංඅපි ලංදනක් ප. ලංඅපි ලංගිවිසුම් ලංගහ්තජ ලං ි ්ත  ලං ලංාජහය ලං ලං

ගිවිසුම් ලං අපි ලං අත්ා්ත ලං  යජ  ොට  ලං trade agreementsදකට ලං ලං

යජ  ොට ලං අපි ලංඒදප ආ ලංඇතුළත් ලං යකප ලංති බජදප  ලං සිාගප්ර්රු   ලං

ාජයි ලං ම්දප ලංඅහ්තජ ලංඕජෑ ලංකියකප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඊළෙට  ලං අපි ලං ජාක් ලං  ය්තජ ලං

ඕජෑ  ලං දෘත්ති ය්ත ග් ලං ර ථජය ලං පිළිබඳද. ලං වි  ේෂ ය්තජ ලං ජජ ලං

කිය්තජ ලංඕජෑ  ලංඅද ලං ම් ලංය ට් ලංදෘත්ති ය්ත ග් ලංජපෆියපදක් ලං ලංති බජ ලං

බද. ලං ඒ ලං  ගොල්ක්ත ලං  පටදත් ලං ඉඩා, ලං  ද්ත ්ත ලං ජනහන. ලං ඒ ලං  ගොල්ක්ත ලං

දෘත්ති ය්ත ලංකියජ ලංජජ ලංඉාථායහට ලංදප ගජ ලංඒ ලං ගොල්ක්තට ලංඕජෑ ලං

විධියට ලං  ලං ාම්ර්ර්ණ ය්තජ ලං  ම් ලං ය ට් ලං  ද ළඳ ලං  පොළ ලං හසුරුදජ ලං

ාත්ත්දයක් ලං අද ලං  ලං උදප දකප ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං දෘත්ති ය්ත ලං  නජනති ලං

ජනහන  ලං  ද ළඳ ලං  පොළ ලං විදෘා ලං  දජදපට. ලං  ජො ද  ලං ඒ ලං  ගොල්ක්ත ලං

භයයි ලං ඒ ලං  ගොල්ක්ත ග් ලං ිලාථජාථ ලං එ  ලං  බදිකප ලං යජදපට. ලං ඒ ලං

 ගොල්ක්තට ලං කන බජ ලං ්දපයජ  ලං ඒ ලං  ගොල්ක්තට ලං කන බජ ලං මුදක ලං ලං

 බදිකප ලංයජදපට ලංඒ ලං ගොල්ක්ත ලංඑ ෙ ලංජනහන. ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංඔබතුජපට ලංාද ලංවිජපඩිය  ලං පකයක් ලංපජණයි ලං

ති බ්ත ්ත. 

 

ගරු මුිටබුර් ණහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒ ලං  ගොල්ක්ත ලං දන්ත ලං කිය්තජ ලං උත්ාපහ ලං  ය්ත ්ත ලං  ජො ක්ද? ලං

"අ ප් ලං ජාපති ත්දය ලං අපි ලං ්යක්ෂප ලං  ය ලං ග්තජ ලං ඕජෑ  ලං  ම් ලං ජාපති  ලං

්ර්ථි ය ලංඅපි ලං්යක්ෂප ලං යග්තජ ලංඕජෑ." ලංකියජ ලංඑ  ලංමුලු ලංයටටජ ලං

් යෝපණය ලං  යකප ලං ාජ්ත ග් ලං දන ේ ලං  යග්තජයි ලං  ම් ලං උත්ාපහ ලං

 ය්ත ්ත. ලං ඒ ලං හනය ලං ඒ ලං  ගොල්ක්ත ලං තුළ ලං ති බජ ලං ජාපති ත්දයක් ලං

ජනහන. ලං ඒ ලං  ගොල්ක්ත ලං  ම් ලං යටට ලං  යජ ලං  ීකුත් ලං ජනහන. ලං ඒ ලං

 ගොල්ක්ත ග් ලං  ගොඩා, ලං අක් දයි ලං කියජ ලං භය ලං ි ාප  ලං ාජ්ත ග් ලං

්දපයජට ලංාදත් ලංායග පරීත්දයක් ලං ම් ලංයට ලංතුළ ලංඇති ලං දයි ලංකියජ ලං

භය ලං ි ාප ලං ඒ ලං  ගොල්ක්ත ලං බකජදප  ලං මුලු ලං ය ට්ජ ලං අය ලං ් යෝපණය ලං

 ය ගජ ලං "ජාපති ත්දය" ලං  ම් ලං  ටයුතුදකට ලං ඈඳප ලං ග්තජ. ලං

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම් ලං ය ට් ලං දෘත්ති ය්ත ග් ලං

ජපෆියපදක් ලං ති බජදප. ලං ඒ  ලං  ඩා,්තජ ලං ඕජෑ. ලං ඒ  ලං තියප ගජ ලං  ම් ලං

ය ට් ලං  පටදත් ලං ඉාථායහට ලං ය්තජ ලං බනහන. ලං ඒ ලං  ගොල්ක්ත ලං  පටදත් ලං

ඉාථායහට ලං එ්තජ ලං  ද්ත ්තත් ලංජනහන. ලං  ලං  ජොජ ලං්ඩුක්ද ලං්දත් ලං ඒ ලං

 ගොල්ක්ත ලං බකජදප  ලං ාජ්ත ග් ලං දෘත්තිය ලං  ලං  යොදප ගජ ලං  ලං ්ඩුක්ද ලං

පපකජය ලං ය්තජ ලංපුළුද්තද ලංකියකප. ලං ලංඒ ට ලංඉඩා, ලං ද්තජ ලංබනහන. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලං ලංවිජල් ලංවීයදා  ලංජ්තත්රීතුජප ලංඅද ලං

 ම් ලංාභප   ජ ලංයටි ලංගිරි ය්ත ලං ෑ ලංගහපු ලං ලංහනටි ලංජජ ලංදනක් ප. ලංජප ලංහිතුදප ලං

එතුජප ලං  ම් ලං ාභපද ලං ඉාථායහට ලංඇවිල්කප ලං " ම් ලං යට ලං ඉදයයි" ලං කියකප ලං

ාභපද ලංජනද ලංි දප ලංගි යි ලංකියකප. ලං8  9 ලංඉ්තදු-කා ප ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං

 යජ ලං  ොටත් ලංඑතුජප ලංඑ හජ ලංාජයි ලංකි   . ලං" ම් ලංයට ලංඉදයයි  ලංයට ලං

149 150 



පපර්ි  ම්්තතුද 

 න ඩා,ජදප." ලං කියකප ලං එදප ලං එතුජප ලං කි දප. ලං පළපත් ලං ාභප ලං රජය ලං

එජ  ොට ලං එතුජප ලං කි දප  ලං "යට ලං  ෑි  ලං   ට ලං  න ඩා,ජදප. ලං දන්ත ලං

ඉ්තදිය්ත ලංහමුදපද ලං්දප. ලංඉ්තදියපදට ලංඅපි ලංපපදප ලංදු්තජප. ලං ම් ලංයට ලංදන්ත ලං

ඉ්තදියප   ලංරප්තායක් ලං ද්තජයි ලංය්ත ්ත" ලංකියකප. ලං ලංඑතුජප ලංඑදප ලංඒ ලං

විධියට ලං  ෑ ලං ගහකප ලං  බරිහ්ත ලං  ජකප  ලං අහිාා  ලං ාරුණ ලං ාරුණිය්ත ලං

61 111ක් ලං අය ගජ ලං ගිහි්ත ලං ිලල්කට ලං දු්තජප. ලං ඒ ලං ාරුණ ලං

ාරුණිය්ත ග් ලං ජීවිා ලං ිලල්කට ලං  ජකප ලං ඔවු්ත ග් ලං පවුල් ලං ඔක්  ෝජ ලං

අජපා ලං  ළප. ලං මියගිය ලං ාජහය ලං ාරුණ ලං ාරුණිය්ත ග් ලං ජයණදකට ලං

අදටත් ලං  දච්ච ලං  දයක් ලං ජනහන. ලං අ්තතිජට ලං එතුජප ලං පපර්ි  ම්්තතුදට ලං

ඇවිල්කප ලං දන්ත ලං ''්ශික්'' ලං එ ක් ලං ඉ්තජදප. ලං දන්ත ලං එතුජප ග් ලං මුුණ ලං

ජාම් බෝක ලං  ගඩියක් ලං දප ග්. ලං  ලං  ලං දන්ත ලං  හොඳ ලං ානප ලං ජීවිායක් ලං ගා ලං

 යජදප. ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජපට ලංි යමිා ලං පකය ලංදන්ත ලංඅදාපජයි. 

 

ගරු මුිටබුර් ණහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඒ  ලං ාජයි ලං එතුජප ග් ලං

 ී පපකජය. ලං එතුජප ලං හනජදපජ ලං ඔ හොජ ලං ාජයි. ලං  කොකු ලං ිලල් කෝ ලං

ජදජදප. ලං දන්ත ලං  ම් ලං සිාගප්ර්රු ලං ගිවිසුජ ලං ගනජ ලං එතුජප ලං  ජො ක්ද ලං

කිය්ත ්ත? ලං " ම්  ්ත ලං යට ලං ඉදයයි. ලං අ ප් ලං යට ලං පපදප ලං දු්තජප. ලං

සිාගප්ර්රු පයයප ලංඇවිල්කප ලංදන්ත ලං ම් ලංයට ලංඅල්කප ලංග්තජයි ලංය්ත ්ත" ලං

කියකප ලං වි පක ලං විකපපයක් ලං ජනඟුදප. ලං එතුජප ලං ඔය ලං විකපපයජ ලං  9-   ලං

 පක ආත් ලං ජනඟුදප. ලං එතුජප ලං  ම් ලං  ාපදජ ලං පළපත් ලං ාභප ලං රජය ලං

 ග ජජ ලං   ොටත් ලං කි දප; ලං ඉ්තදු-කා ප ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  යජ ලං

  ොටත් ලං කි දප. ලං ජමුත් ලං අපට ලං අද ලං  ප ජජදප  ලං එතුජප ලං කියපු ලං ඒ ලං

ඔක්  ෝජ ලංමිායප ලං ාප ලංකියකප. ලං එතුජප ලංකියපු ලංඒ ලංඔක්  ෝජ ලං ාප ලං

 බොරුදක් ලං දකප. ලංඑතුජප ලංකියපු ලංවිධියට ලංඅද ලංඑ හජ ලං දකප ලංජනහන. ලංඅද ලං

පළපත් ලංාභපදක ලංඑතුජ්තකප ග් ලංජ්තත්රීදරු ලංඉ්තජදප. ලංඔවු්ත ලං හොඳට ලං

පර්මිට් ලංඑ  ලංග්තජදප. ලං හොඳට ලං පකප ලංබීකප ලංපළපත් ලංාභප   ලං හොඳට ලං

දනජා ඹජදප. ලංවි ී  ලංාාචපයදකට ලංයජදප. ලංඒ ලංඔක්  ෝජ ලං ීදල් ලංඅද ලං

 යජදප. ලං  ම්  ලං ාජයි ලං  බොරුද. ලං  ජ හජ ලං  ී පපකජය ලං  ය්තජ ලං

එපප. ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජප ලංදන්ත ලං ාපද ලංඅදා්ත ලං ය්තජ. 

 

ගරු මුිටබුර් ණහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

එතුජ්තකප ලං යජ ලංතුප්පහි ලං ී පපකජය ලංඒ යි. ලංඒ ලං ී පපකජය ලං

තුළි්ත ලං ම් ලංය ට් ලංඅජපගාය ලංජනති ලං දජදප. ලං ම් ලංය ට් ලංදරු දෝ ලංඅජපා ලං

 දජදප. 

ඒ ලං තුප්පහි,  ාළ ලං  ී පපකජය ලං අදා්ත ලං  ය්තජ ලං  ලං ඕජෑ. ලං

 බොරුද, මිායපද ලං ජදකප ලං ඒ ලං තුළි්ත ලං  ම් ලං ය ට් ලං ජාජාපද ග් ලං ඇාථ ලං

ි කා පය ලං යකප ලං  ම් ලං ය ට් ලං්ඩුක්ද ලං  පයළ්තජ ලං පුළුද්තද ලං බකජ ලං

එ , ඒ ලං හයහප ලං  ම් ලං ය ට් ලං  ී පපකජ ආ ලං  ලං ඉාථායහට ලං ය්ත ්ත ලං

  ො හොජද ලංකියජ ලංඑ  ලං දජජ ලංජයපයක්. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත් රීතුජි , යටක් ලං හනටියට ලං අපි ලං ඉාපජ ලං ලං

රණයණපත්ජ  ලං  පකය  ලං ඉ්ත ්ත. අද ලං  කෝ ය ලං ඉාප ලං යෂථ ය ය්ත ලං

 දජාථ ලං දජදප. අපට ලංපිටුපසි්ත ලංසිටි ලංයටදල් ලංඅද ලංඅප ලංපු ලං ය ගජ ලං

යජදප. බාගකප ී ය,  ්තපපකය ලං දප ග් ලං යටදල් ලං අපට ලං පිටුපසි්ත ලං ලං

හිටි ආ. ජමුත්, අද ලං ඒ ලං යටදල් ලං ඉාථායහට ලං ගිහි්ත ලං ති බජදප. 

අලු ා්ත ලංහිාජ, දනනුජ ලංජා ලංපදජම් ලංවුණු, ාපක්ෂණයත් ලංාජෙ ලංයජ ලං

 කෝ ය යි ලං අද ලං අපි ලං ගජ්ත ලං  ය්ත ්ත. දනනුජ ලං ජා ලං පදජම් ලං වුණු ලං

්ර්ථි යක් ලං තුළ ලං අපි ලං අලුත් ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම්දකට ලං ය්ත ්ත ලං

ජනත්ජම්, ි දහා ලං කබකප ලං අවුරුදු 70ක් ලං  ජො දයි ලං අවුරුදු 150ක් ලං

ගියත් ලංඅපට ලං ම් ලංාත්ත්ද ආ ලංාජයි ලංඉ්තජ ලං ද්ත ්ත.  

 බො හොජ ලංාථතුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං (වදදය) ලං ය ම්ෂථ ලං පතියණ ලං ජ්තත්රීතුජප. ලං ඔබතුජපට ලං විජපඩි ලං

   ලං පකයක් ලංති බජදප. 

 
 

[අ.භප.6.30] 

 

ගරු (වවදය  ණමේය් පතිණණ මහතා 
(மாண்புமிகு (லவத்திய கைாநிதி) ரகமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජප ලං ූලකපාජ ආ ලං සිටිය ජ ලං

 ාප ලං කිරීජට ලං කනබීජ ලං ාතුටට ලං  රුණක්. ලං හනබනයි, අදපාජපද ට ලං

 ාප ලං  ය්තජට ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත ලං  ජගපටුදපය  ලං ගිවිසුජක් ලං

පිළිබඳදයි. ලං ම් ලංගිවිසු ම් ලංාත්ත්දය ලංපිළිබඳද ලංජට ලං පය ලං ාප ලං ළ ලං

අ ප් ලංවිරුීව ලංපක්ෂය ලංි  යෝජාජය ලං යජ ලංගරු ලංජ්තත්රීදරු්ත ලං රුණු ලං

පනහනදිි  ලං  ළප. ලං    ාේ ලං  දාත්, අදා්ත ලං රතිලකය ලං විධියට ලං  ම් ලං

ගිවිසුජ ලංඅද ලං ලං ලංක්රියපත්ජ  ලං දජ ලංාත්ත්දයක් ලංඇති ලං දකප ලංති බජදප. ලං

ඒ ලංි ාප ලං දයපයට, Sri Lanka Customs එ ට ලං ම් ලං  ලංම ති ලං - ලං  යගුකපසි ලං

ගිහි්ත ලං ති බජ ලං අදාථාපද , බී ද්ත ලං ි දහාථ ලං  යජ ලං බක් ලං

කනයිාථතුදක් ලංගිහි්ත ලංති බජ ලංඅදාථාපද  ලංාජයි ලංපපර්ි   ම්්තතුද ලං ම් ලං

ගිවිසුජ ලංගනජ ලං ාප ලං ය්ත ්ත.  

 ම් ලං ය ට් ලං ාජාථා ලං ජහ ලං ජාජාපද ලං ි  යෝජාජය ලං  යජ ලං ජහජාජ ලං

ි  යෝස්ාය්ත, ම ති ලංාම්පපදජය ලං යජ ලංානජ ලං ඉ්තජ ලංඋදවිය, ාභපද ලං

 ල් ලං ාබජ ලං අදාථාප   ලං  යෝජාජපදක් ලං විධියට ලං ාජයි ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං

පිළිබඳද ලං ාප ලං ය්ත ්ත.  ම් ලංගිවිසුජ ලංඅත්ා්ත ලං යකප, -බුායයක් ලං

 ාප ලං  යජ ලං විධියට ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,කය ලං ද්ත ්තත් ලං ජනතිද-  ම් ලං

ගිවිසුජ ලං ාම්ර්ර්ණ ය්තජ ලං  ලං ක් රියපත්ජ  ලං ළපට ලං පසුද ලං ාජයි ලං අපට ලං

 ම් ලං ගනජ ලං  ාප ලං  ය්තජට ලං සිදු ලං  දකප ලං ති බ්ත ්ත. ඒ  ලං වි පක ලං

අදපාජපදක්.  

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත් රීතුජි , ඊට ලං එහප ලං ගිය ලං අදපාජපද ලං

ාජයි ලං ම් ලං යටට ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම් ලංපිළිබඳද ලං ජාපති  ලංප් යතිපත්තියක් ලං

 ජොජනති ලං වීජ. පසුගිය ලං  පක ආ ලං  ාප ලං  ළප ලං ජාපති  ලං  ද ළඳ ලං

ප් යතිපත්තියක් ලං  ලං - National Trade Policy -   නිලජට් ලං ජඩුඩා,කයට ලං

ඉදිරිපත් ලං ළප ලං  ලංකියකප. හනබනයි,  ම් ලංය ට් ලංාෑජ ලං   ජක්ජ ලං ද්තජප ලං

 පයණය ලං ාජයි ලං ඒ  ලං ගනඹුරු ලං අර්ායකි්ත ලං අධ් යයජයක් ලං  යකප ලං

ඉදිරිපත් ලං  ළ ලං  ල්ඛ්ජයක් ලං  ජොදජ ලං බද. ජදසීක්තා ලං ජාපති  ලං

ජහත්ජ යක් ලංූ  ලං්චපර්ය ලංයවි ලංයත්ජපය  ලංජහත්ජයප ග් ලංපර් ආෂණ ලං

ි බ්තවජයක් ලං ාජයි ලං ඉදිරිපත් ලං  යකප ලං ති බ්ත ්ත ලං ය ට් ලං  ලං ජාපති  ලං

 ද ළඳ ලං ප් යතිපත්තිය ලං  ලං - National Trade Policy - හනටියට. ඒ  ලං

ඉාපජ ලං අදපාජපද්තා ලං  පයණයක්.  ජොජ ලං පක්ෂය ලං ්ඩුක් ලං  ළත් ලං

අපි ලංවි ථදපා ලං යජ ලං පයණය ලංාජයි,  ජදනි  ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම්දකට ලං

ඇතුළත් ලං  ද්තජට ලං  ි ්ත ලං ය ට් ලං ජාපති  ලං  ද ළඳ ලං ප් යතිපත්තියක් ලං

ඇති ලං විය ලං යුතු ලං බද. අපි ලං වි ථදපා ලං  යජදප ලං ඒ ලං  දනු ද්ත ලං ාපවම ය ලං

ජනදිහත් ලං වීජක් ලං  ය්තජට ලං ගරු ලං ජාජපධිපතිතුජපට ලං දගකීජක් ලං

ති බජදප ලං කියකප. ඒ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං අධි පරියක් ලං පිහිටුදකප ලං මීය ට ලං

අදපළ ලං පපර් ථද රුද්ත ග් ලං අදහාථ ලං කබප ලං ග්තජට ලං අද ථ යයි. ඒ ලං
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පපර් ථද රුද්ත ග් ලං අදහාථ ලං කබප ගජ,  නිලජට් ලං අනුජනතිය ලං

කබප ගජ, පපර්ි  ම්්තතුදට ලං ඉදිරිපත් ලං  යකප ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං

අනුජනතිය ලංකබප ගජ ලංා ාථ ලං යජ ලං ලංප් යතිපත්තියක් ලංහයහප ලංපජණයි ලං

 ම් ලං යටට ලං ාපවපයණත්දය ලං ඉෂථට ලං  ය්තජට ලං පුළුද්ත   ද්ත ්ත. 

එදනි  ලං ප් යතිපත්තියක් ලං අනුගජජය ලං   ළොත් ලං පජණයි ලං  ම් ලං ය ට් ලං

ජාපති  ලං ගිවිසුම්දක ලං පපයදෘ ථ යභපදය, දගවීජ, බකපත්ජ භපදය ලං

්යක්ෂප ලං  ය්තජට ලං පුළුද්ත ලං  ද්ත ්ත ලං කියජ ලං  පයණය ලං අපි ලං

 බො හොජ ලංපනහනදිි ද ලංප් ය ප  ලං යජදප.  

ජට ලං පය ලං ාප ලං ළ ලංගරු ලංමුස්ණුර් ලංයුජප්ත ලංජ්තත් රීතුජප ලංකි දප ලං

 ම් ලං ය ට් ලං දෘත්ති ය්ත ග් ලං ඒ පධි පයයක් ලං ති බජදප ලං කියකප.  ම් ලං

සිාගප්ර්රු ලං ගිවිසුජ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං ඔවු්ත ලං ාජෙ ලං ාප ච්ඡප ලං   ළේ ලං

ජනහන, ඒ ට ලං අපි ලං විරුීවයි ලං  ලං කියපු ලං  ලං දෘත්රණය ලං ාාගම් 48ක් ලං අපට ලං

හමු දකප ලං ති බජදප. ඒ ලං අාය ලං  ම් ලං යට ලං ි  යෝජාජය ලං  යජ ලං බනාකු ලං

 ාේද  ලං ාාගම්,   යදාපය ය්ත ග් ලං ාාගම්, ජාපති  ලං

ඉදිකිරීම් රුද්ත ග් ලං ාාගජය, දුම්රිය ලං  ථ  ර්ණිගා ලං ාාගම්, 

වි ථදවිී යපක ලං ්චපර්ය ලං ාමිති, ්යුර්  ද ලං වදී ය ලං ාාගම්, ද්තා ලං

වදී ය ලංාාගම්,  යපේ ය ලං ාේදප ලංඑක්ාත් ලං හද ලංාාගජය, ඉාස් ්තරුජය ලං

 පර්යය්ත ලං පිළිබඳ ලං ාමිති ලං ාජපගම් ලං ඇතුළු ලං සියලු ලං  ලං දෘත්රණය ලං ාමිති ලං

තිණුණප. වදී ය ලං ාාගජය ලං විායක් ලං  ජො දයි, ම රණඥදරු්ත, 

ඉාස් ්තරුද්ත ලංඇතුළු ලංඅ ජකුත් ලංසියලු ලංදෘත්ති ය්ත ලං ම් ලංගිවිසුජට ලං

විරුීව ලං බද, ඔවු්ත ලං ාජෙ ලං  ම් ලං ගනජ ලං ාප ච්ඡප ලං  ජො ළ ලං බද ලං

 බො හොජ ලං පනහනදිි ද ලං ප් ය ප  ලං යජදප. එ හජ ලංජම්,  ම් ලං යටට ලං සිදු ලං

 ද්තජ ලං  ලං යජ ලං විජප ය ලං පිළිබඳද ලං ඔවු්ත ලං  ාප ලං  ය්ත ්ත ලං කිසියම් ලං

හනඟීජක් ලංඇතිද ලංබද ලංාෑජ ලං   ජක්ජ ලංපිළිග්තජ ලං ලංඅද ථ යයි.  

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත් රීතුජි , අපට ලං කිය්තජ ලං අද ථ ය ලං

 පයණය ලං  ම් යි. සිාගප්ර්රුද ලං කියජ ලං යට ලං පිළිබඳද ලං  වුරුත් ලං

ද්තජදප. ඒ ලං ි දහාථ ලං දූපා ලං trade hub එ ක් ලං  දකප,  කෝ  ආ ලංකිසිජ ලං

යටකි්ත ලං එජ ලං භපඩුඩා,ය ට ලං බදු ලං ගහ්ත ්ත ලං ජනහන. කා පද ලං ාහ ලං

සිාගප්ර්රුද ලංඅාය ලං ද ළඳප ම් ජ ලංඅපට ලංදනදන්තා ලං ද ළඳ ලං  ේෂයක් ලං

ති බජදප. ්ජයජ ලං ද  ය්ත ලං සිාගප්ර්රු ද්ත ලං ඇ ජරි පනු ලං

 ඩා,ොකර් ලංිලි යජ ලංඑ   ලංබක් ලංභපඩුඩා, ලංඅ ප් ලංයටට ලංඑජ ලංවිට ලංඅ ප්ත ලංඒ ලං

යටට ලං  ලං export  ය්ත ්ත ලං ඇ ජරි පනු ලං  ඩා,ොකර් ලං මිි යජ 100  ලං

භපඩුඩා, ලං පජණයි. ඒ ලං අනුද ලං  ම් ලං  ද ළඳ ලං ගනු දනු ලං අාය ලං දනදන්තා ලං

පයායයක් ලංති බජදප. ගනු දනු ලංඅාය ලංඒ ලංපයායය ලංති බජ ලං පක ආ ලං

වුණත් ලං  ම් ලං යටට ලං එජ ලං බක් ලං භපඩුඩා,දකට ලං  ම් ලං ය ට්ත ලං වි පක ලං බදු ලං

ප් යජපණයක් ලංකබප ලංගත්ාප. කා ප ද්ත ලංඑහපට ලංයජ ලංබක් ලංභපඩුඩා,දකට ලං

බදු ලං ගනු   ලං ජනහන. ඒ ලං භපඩුඩා, ලං ඒ ලං යටට ලං  බො හොජ ලං ි දහ ාේ ලං ගියප. 

අ ප් ලං ි ෂථපපදජ ලං ්ර්ථි යක් ලං ජනති ලං ි ාප ලං පිට ලං යටට ලං යජ ලං භපඩුඩා, ලං

ප් යජපණය ලං අක්යි. හනබනයි, ඒ ලං යටට ලං යදජ ලං බක්දකට ලං බදු ලං ගනු   ලං

ජනහන. සිාගප්ර්රුදට ලං අපි ලං යදජ ලං බක්දකට ලං බදු ලං ගහ්ත ්ත ලංජනති ලං බද ලං

ාෑජ ලං    ජක්ජ ලං ද්තජදප. හනබනයි, කා පදට ලං ඒ ලං යටි්ත ලං එජ ලං

භපඩුඩා,දකට ලංබදු ලංඅය ලං යකප ලංකා පදට ලංබදු ලං්දපයජක් ලංකනණුණප.  

 ම් ලං ගිවිසුජ ලං ගහකප ලං දදාක් ලං යජ  ොට ලං සිාගප්ර්රු   ලං  ද ළඳ ලං

අජපායපා ය ලං බො හොජ ලංපනහනදිි  ලංි   දජයක් ලංි කුත් ලං ළප. ලංThe 

press release by the Ministry of Trade and Industry 

Singapore on 23rd of January, 2018 states, I quote: 
 

"Sri Lanka will eliminate tariffs for Singapore's exports on 80% of 
all tariff lines in up to 15 years from when the SLSFTA enters into 
force. Singapore's exports will enjoy potential tariff savings of about 
$10 million each year. The SLSFTA also contains one of the most 
liberal rules of origin (ROO) which will allow more exports from 
Singapore to quality for the lower tariffs negotiated." 

 බො හොජ ලංපනහනදිි ද ලංකා පදට ලංදපර්ක ද ලංඇ ජරි පනු ලං ඩා,ොකර් ලං

මිි යජ ලං 81  ලං පපක්දක් ලං සිීව ලං  දජදප. ලං සිාගප්ර්රුද ලංකියජදප, "අපි ලං

 ඩා,ොකර් ලං මිි යජ ලං 81ක් ලං  ගද්ත ්ත ලං ජනතුද ලං ඉ්තජදප" ලං කියකප. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ඒ ලං පපක්ද ලං කා පදට ලං සිීව ලං  දජදප. ලං එ හජ ලං ජම් ලං අපි ලං ගරු ලං

ඇජතිතුජ්තකප ග්ත ලං දනජග්තජ ලං  නජනතියි,  ම් ලං සිදු ලං දජ ලං පපක්ද ලං

පියද්ත ්ත ලං   ො හොජද? අපට ලං වි ී  ලං ් යෝජාජ ලං කන බජදපය ලං

කියකප ලං හනජදපජ ලං කියජදප. ලං හනබනයි, වි ී  ලං ් යෝජාජ ලං කනණු ඩු ලං

ජනහන. ලංමීය ට ලං ි ්ත ලංගරු ලංඇජතිතුජප ලංකියජදප ලංඅපි ලංඅහකප ලංති බජදප, 

" ම් ලං අවුරුී ී ලං ාජයි ලං දනඩිජ ලං වි ී  ලං ් යෝජාජ ලං  ම් ලං යටට ලං

කනණු ඩු" ලං කියකප. ලං වි ී  ලං ් යෝජාජ ලං කනණු ඩු ලං   ො හොජද?  ම් ලං

ය ට් ලංදයපය ලංවිකුණකප ලංගත්ා ලංාල්ි . ලංදයපය ලංවිකුණකප ලංගත්ා ලංාල්ි  ලං

ටි  ලං ාජයි ලං  ම් ලං යටට ලං කනණු ඩු. ලං දන්ත ලං ජත්ාක ලං ගුද්ත ලං  ාොටුපළ ලං

විකුණජදප. ලං ඒ  ්ත ලං කන බජ ලං ාල්ි  ලං ාජයි ලං වි ී  ලං ් යෝජාජ ලං

කියකප ලංකිය්ත ්ත. ලංඑ හජ ලංජනතුද ලංවි ී  ලං් යෝජාජ ලං්   ලංජනහන. ලං

 ම් ලං ගිවිසුජ ලං හයහප ලං අපට ලං කන බ්තජ ලං ති බජ ලං tax ටි ත් ලං ජනතුද ලං

යජදප. ලං සිාගප්ර්රුදජ ලං කියජදප, සිාගප්ර්රුද ලං ඉාපජ ලං ි දහාථ ලං

 ද ළඳපජක් ලං සිදුදජ ලං යටක් ලං කියකප. ලං ඒ ලං යටජ ලං කියජදප, ඔවු්ත ලං

ඇතුළත් ලං  දකප ලං ති බජ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම්දි නුත් ලං ඉාපජ ලං ි දහාථ ලං

"Rules of Origin" කියජ ලං ාත්ත්දය ලං ති බ්ත ්ත ලං කා පද ලං ාජෙ ලං

ඇති ලං  යගත් ලං  ජජ ලං ගිවිසුජ ලං හයහප ලං කියකප. ලං ඒ  ලං  බො හොජ ලං

පනහනදිි ද ලං කියජදප. ලං ඒ ලං ි ාප ලං ඉ්තදුම සියපද, ාපයික්තාය ලං ඇතුළු ලං

්සියපනු ලං  කපප ආ ලං යටදල්දක ලං ි ෂථපපදජ ලං ාඳහප ලං සියයට ලං 35  ලං

අගය ලංඑ තු ලංකිරීජක් ලංගනජ ලං ාප ලං යජදප. ලංසියයට ලං35  ලංඅගය ලංඑ තු ලං

කිරීජක් ලං  යකප ලං සිාගප්ර්රුද ලං පපද  ලං  ය ගජ ලං කා පදට ලං එද්තජ ලං

පුළුද්ත ලංකියකප ලං ම් ලංගිවිසු ම් ලං බො හොජ ලංපනහනදිි ද ලංකියජදප. ලංගරු ලං

ඇජතිතුජි ,  ඇතුළත් ලං  ය්තජ ලං ඕජෑ ලං ි ාප ලං  ම් ලං ද්රදය ලං ඇතුළත් ලං

 ළපය ලං කියකප ලං ඔබතුජප ලං කියජදප. ලං ඔබතුජප ලං කියජදප, කා ප   ලං

ි ෂථපපදජය ලං යජ ලංකිතුල්, වී,  ත් ලංඇතුළු ලං ීදල් ලංඇතුළත් ලං ය්තජ ලං

ඕජෑ ලංි ාප ලංඇතුළත් ලං ළපය ලංකියකප. ලංහනබනයි,  ම් ක් ලංාජහය ලං රුණු ලං

ජනහන. ලං  ජෝටර් ලං යා ලං පිළිබඳද ලං  ම් ක් ලං ජනහන. ලං ඖෂව ලං පිළිබඳද ලං

 ම් ක් ලං ජනහන, ඔබතුජප ලං එය ලං ද්තජදප. ලං සියලුජ ලං භපඩුඩා, ලං ඇතුළත් ලං

 යජදප ලං ජම්,   ඒදප ලං ඇතුළත් ලං   ළේ ලං ජනත් ත් ලං ඇයි? [බපවප ලං

කිරීජක්] ලං ජනහන,  ම් ලං codesදකට ලං දජ්තජ ලං කියකප ලං ති බජදප. ලං

ඇජතිතුජි , ඒ  ලං negative list එ ක් ලං ති බජදප ලං ජම් ලං  ලං කා ප   ලං

ි ෂථපපදජය ලංදජ ලංවී ලංටි  ලංඔබතුජ්තකප ලංnegative list එ ට ලංඇතුළත් ලං

 ය්ත ්ත ලං ජනත් ත් ලං ඇයි ? කිතුල් ලං හකුරු ලං  ම් ට ලං ඇතුළත් ලං  යකප ලං

ති බ්ත ්ත ලං ඇයි?  ඒදප ලං negative list එ ට ලං දජ්තජ ලං පුළුද්ත. ලං

ඔබතුජ්තකප ලං ඒදප ලං negative list එ ට ලං දපකප ලං ජනහන. ලං එ හජ ලං ජම් ලං

 ම් ක් ලංඅයමුණක් ලංති බජදප. ලංසිාගප්ර්රුද ලංපපද  ලං ය ගජ ලංඒ ලංය ට් ලං

 වුරු ලං  හෝ ලං  ර්ජප්තා පකපදක් ලං ්යම්භ ලං  යජදප ලං ජම්, food 

processing factory ති බජදප ලං ජම්, එ හජ ලං ජනත්ජම් ලං හපල්දකට ලං

දටිජප ජ ලංඑ තු ලංකිරීජ ලංාඳහප ලං ජො ක් ලං හෝ ලංබෑග් ලංඑ   ලං දපකප ලං -

ජල්ක  ලං පටදකප- ලං  ම් ලං යටට ලං එදජදප ලං ජම්,  සිාගප්ර්රු ලං

ජාපති  යකුට ලං හරි, ඒ ලං ය ට් ලං ි ාය ලං  ්තදපසි භපදය ලං ති බජ ලං

පුීගකයි්තට ලං හරි ලං  බො හොජ ලං පනහනදිි ද ලං ඒ ලං ය ට් ලං  ර්ජප්තායක් ලං

්යම්භ ලං යකප ලංි ෂථපපදජය ලං යජ ලංබක් ලංටි  ලංකිසිජ ලංබීදක් ලංජනතිද ලං

 ම් ලංයටට ලංඑද්තජ ලංපුළුද්ත. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding  Member) 
ගරු ලංජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජපට ලංාද ලංවිජපඩිය  ලං පකයක් ලංති බජදප. 

 
ගරු (වවදය  ණමේය් පතිණණ මහතා 
(மாண்புமிகு (லவத்திய கைாநிதி) ரகமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ලං  ජ  ලං  හේයත් ලං ජ්තත්රීතුජප ලං අද ලං  ාප ලං  ය්ත ්ත ලං ජනහන. ලං

එතුජප ග් ලං  පක ය්ත ලං විජපඩි ලං 3ක් ලං ජට ලං කබප ද්තජ ලං ූලකපාජපරූඪ ලං

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි . 

ගරු ලං ඇජතිතුජි ,  ම් ලං ාත්ත්දය ලං පිළිබඳද ලං අපි ලං ඔබතුජපට ලං

 බො හොජ ලංපනහනදිි ද ලංකියජදප. ලං ම් ලංය ට් ලංඒ,ඒ ලං ාේදප ලංඅා  ය්ත ලංසිදු ලං

දජ ලංහපි ය ලංඅපජණයි, අරජපණයි. ලංඅපට ලංගණජය ලංකිරීජක් ලං ය්තජ ලං

බනහන. ලං  ම් ලං යටට ලං  ර්ජප්තායක් ලං  ග්්තජ ලං  වුරු ලං හරි ලං බකප ගජ ලං

153 154 



පපර්ි  ම්්තතුද 

ඇති. ලං ඒ ලං  ගොල් කෝ ලං ගහජ ලං tax එ  ලං දර්ෂය ට ලං  ඩා,ොකර් ලං මිි යජ ලං

81ක් ලංඅක් ලං දජදප ලංජම්, ඒ ලංද ග් ලං ද  ලංතුජක් ලංඅක් ලංදජ ලං   ජකුට ලං

 ජ ලංහපට ලං ඇවිල්කප ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං හයහප ලං ාජ්ත ග් ලං  ර්ජප්තාය ලං

්යම්භ ලං  ළපජ ලං වි පක ලං දපසියක් ලං  දජදප ලං කියකප ලං අපි ලං වි ථදපා ලං

 යජදප. ලං ාජහය ලං විට ලං එ හජ ලං  ර්ජප්තායක් ලං  ග ජ්තජ ලං  ාප ලං

 යකප ලංඇති. ලංඑ හජ ලංාත්ත්දයක් ලංඇති ද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංහනබනයි, අපි ලං

 බො හොජ ලං පනහනදිි ද ලං කියජදප,  ම් ලං හයහප ලං  ද ළඳපජට ලං සිදු ලං දජ ලං

හපි ය ලං දප ග්ජ, අ ජක් ලං පනත් ා්ත ලං  ම් ලං ය ට් ලං  ාේදප ලං

දෘත්ති ය්තටත් ලං රබක ලං රහපයයක් ලංඑල්ක ලං  දජ ලංබද. ලං ඒ  ලංඔබතුජප ලං

පිළිගත්ාප. ලං Intra-Corporate Transfers හයහප ලං කා පදට ලං එ්තජ ලං

පුළුද්ත ලං වි පක ලං categories රජපණයක් ලං  ාොයප ගජ ලං ති බජදප. ලං

 ළජජප රුද්ත, ඒ ලං දප ග්ජ ලං විවපය  ලං අා  ආ ලං ි කවපරි්ත ලං -

executives- දප ග්ජ, විවිව ලං අා දක ලං වි  ේෂඥදරු ලං -specialists-. 

 ම් ලංඑ ක්දත් ලංහරියට ලංි ර්දචජය ලං යකප ලංජනහන, ගරු ලංඇජතිතුජි . ලං
The executives and the people who are specialized in 
different areas have not been specifically mentioned in the 

Sri Lankan context. එා  ොට ලං ඒ ලං අයට ලං පුළුද්ත, ාජ්ත ග් ලං

්යාජදක ලංදනඩා, ලං ය්තජ ලංාජ්තට ලංඕජෑ ලංවිධියට ලංඅදපළ ලං පර්මි යි්ත ලං

ාහ ලං වි  ේෂඥය්ත ලං  ම් ලං යටට ලං අය ගජ ලං එ්තජ. ලං ඒ ලං ි ාප ලං  ම් ලං ය ට් ලං

 ාේදප ලං අා  ආ ලං වි පක ලං  දොය ලං විදය ලං කිරීජක් ලං සිදු ලං  දජදප. ලං විවිව ලං

අා දි ්ත, විවිව ලං පුීගකය්ත ලං වි පක ලං රජපණයක් ලං  ම් ලං යටට ලං එ්තජ ලං

පුළුද්ත. ලං  ම් ලං Mode  four එ  ලං open  යකප ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං හයහප ලං

 ම් ලං යටට ලං දෘත්ති ය්ත ලං වි පක ලං රජපණයක් ලං පනමිණී ම් ලං පනහනදිි  ලං

අදදපජජක් ලංති බජදප ලංකියකප ලංඅපි ලංවි ථදපා ලං යජදප. ලංඅ්තජ ලංඒ ලංි ාප ලං

ාජයි ලං  ම් ලං ය ට් ලං දෘත්ති ය්ත ලං  බො හොජ ලං පනහනදිි ද ලං ර ප  ලං

 ය්ත ්ත, අපි ලං  ම් ට ලං විරුීවයි ලං කියකප. ලං ඒ  ලං  පෞීගි   ලං

 පයණයක් ලං ජො දයි. 

ඔවු්ත ලං එ කා ලං ර ප  ලං  ය්ත ්ත ලං අ ප් ලං ය ට් ලං අජජයාපද ලං

්යක්ෂප ලං  යග්තජයි. ලං අජපරු ද්ත ලං ි දහාථ ලං අවයපපජය ලං කබප, 

  කක් ලංහනය ලං   කක් ලං පකප ලං වි ථදවිදයපකයකට ලංගිහිල්කප ලංාමු්ත ග් ලං

දෘත්රණය ලං සුදුසු ජ ලං ්යක්ෂප ලං  ය ලං ගත් ලං දෘත්ති ය්තට ලං  ම් ලං ය ට් ලං

ාමු්ත ලං පිළිබඳද, ාමු්ත ග් ලං දෘත්තිය ලං පිළිබඳද ලං හනඟීජක් ලං ති බජදප. ලං

ාජහය ලං  ී පපකජඥය්තට ලං ජනති ලං වුණප ලංට, ඒ ලං මිි සු්තට ලං  ම් ලං යට ලං

පිළිබඳද ලංහනඟීජක් ලංති බජදප. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩිය  ලං  පකයක් ලං

ති බජදප. 

 

ගරු (වවදය  ණමේය් පතිණණ මහතා 
(மாண்புமிகு (லவத்திய கைாநிதி) ரகமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

අපි ලං  බො හොජ ලං  රුණප ද්ත ලං ගරු ලං ඇජතිතුජප ග්ත ලං  ජජ ලං

ඉල්ලීජ ලං  යජදප. ලං ගරු ලං ඇජතිතුජි ,  ම් ලං ක්රියපදපජය ලං විි විද ලං

 ප ජජසුළුභපද ය්ත ලං    ය්තජ ලං ජම්, ඔබතුජ්තකප ලං ජාපති  ලං

රතිපත්තියක් ලං හද්තජ. ලං  ලං අපි ලං ඒ  ලං එපප ලං කිය්ත ්ත ලං ජනහන. ලං

ඔබතුජ්තකප ලංගිවිසුම්ගා ලංද්තජ. ලං  ලංඔබතුජ්තකප ලං ඊට ලං එහප ලං  ලං ගිහිල්කප ලං

පපර් ථද රුද්ත ලංාජෙ ලංාප ච්ඡප ලං ය්තජ ලංකියකපත් ලංජප ලංඉල්කජදප. ලං

එ හජ ලං  ජො  රුණු ලං ි ාප ලං ාජයි ලං  ම් ලං ය ලංට ලං ි  යෝජාජය ලං  යජ ලං

දෘත්රණය ලං ාාවිවපජ ලං   ක් ලං  බො හොජ ලං පනහනදිි ද ලං කිය්ත ්ත ලං "අපත් ලං

ාජෙ ලංාප ච්ඡප ලං  ළේ ලංජනහන"යි ලංකියකප. ලං ඔවු්ත ලංඑ හජ ලංකිය්ත ්ත ලං

 පත් ලං එක් දත් ලං ති බජ ලං  පෞීගි   ලං ායහ ටදත්,  ී පපකජය ලං

ාම්බ්තව ලං  පයණයක් ලං ි ාපදත් ලං  ජො දයි. ලං ඔබතුජප ලං ඔවු්ත ලං ාජෙ ලං

ාප ච්ඡප ලං  ය්තජ. ලං එ හජ ලං  යකප ලං පපයදෘ යභපද ය්ත, විි විද ලං

 ප ජජසුළුභපද ය්ත ලං  ම්  ලං ගිවිසුම්ගා ලං  ය්තජ. ලං ඒ  ලං එ හජ ලං

වු ඩු ලංජනති ලංි ාප ලංඅපට ලංදනජටත් ලංඅධි යණ ආ ලංපිහිට ලංපා්තජ ලංසිීව ලං

 දකප ලං ති බජදප. ලං අපි ලං වි ථදපා ලං  යජදප, අධි යණය ලං ාථදපධීජද ලං

ක්රියප ලං යයි ලංකියකප. ලං ම් ලංාම්බ්තව ය්ත ලංපපර් ථද ලංහාක් ලංඅධි යණය ලං

හමුදට ලංගිහිල්කප ලංති බජදප. ලංඔවු්ත ලංසියලු දජපජ ලංවි ථදපා ලං යජදප, 

අධි යණ ය්ත ලංාපවපයණයක් ලංඉෂථට ලං දයි ලංකියකප. ලංහනබනයි, එානජට ලං

ය්තජ ලං  ි ්ත ලං  ම් ලං ය ට් ලං පය ලං ගහකප ලං සිටිජ ලං    ජකු ලං විධියට ලං

ඔබතුජප ලං ම් ලංාම්බ්තව ය්ත ලංාපවපයණයක් ලංඉෂථට ලං යයි ලංකියකප ලංඅපි ලං

වි ථදපා ලං  යජදප. ලං ඔබතුජප ලං කා ප   ලං දයදාපය  යක්. ලං ඔබතුජප ලං

කා පද ලංපිළිබඳද ලංානබෑ ලංහනඟීජකි්ත ලං ටයුතු ලං යජදප ලංජම්,  ම් ලංය ට් ලං

දයදාපය යි්ත, දෘත්ති යි්ත ලං පිළිබඳද ලං ඔබතුජපට ලං හනඟීජක් ලං

ති බජදප ලං ජම්,  රුණප යකප ලං ඔබතුජප ලං  ජයට ලං ඇුම් ලං  ්ත ලං

 ද්තජ. ලං ඔබතුජප ලං කියපු ලං negative list එ ට ලං කා ප   ලං ි ෂථපපදජ ලං

ටි ත් ලංඇතුළත් ලං ය්තජ ලංකියකප ලංඉාපජත් ලං ගෞයද ය්ත ලංඉල්කමි්ත,  

ජ ග් ලං ාපද ලංඅදා්ත ලං යජදප. ලං බො හොජ ලංාථතුතියි. 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම  මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ජට ලං  පොඩි ලං පනහනදිි  ලං කිරීජක් ලං  ය්තජ ලං ති බජදප. ලං ය ම්ෂථ ලං
පතියණ ලංජ්තත්රීතුජප ලංජද ලං දළඳ ලංරතිපත්තිය ලංගනජ ලංාඳහ්ත ලං යමි්ත, 

එය ලං ාන සුම් ලං  යපු ලං එක් ලං    ජකු ග් ලං ජජක් ලං පජණයි ලං ාඳහ්ත ලං
  ළේ. ලං  ලං ඒ ලං  දළඳ ලං රතිපත්තිය ලං ාන සුම් ලං  ය්තජ ලං කිහිප ද ජකු ලං
ාහභපගි ලංවුණු ලංබද ලං ම් ලංඅදාථාප   ජ ලංජජ ලංකිය්තජ ලංඕජෑ. ලංඒ ලංඅය ග් ලං
ජම් ලං ජජ ලං දන්ත ලංකිය්තජ ලං නජනතියි. ලං  ලං  ලං (්චපර්ය) ලං එාථ. ලං යපජාපතියණ ලං
ජහාප, ජාජපධිපති ලං උප ී  ; ඉ්තදියප ලං ජල්දත්ා ලං ජහත්මිය, ශ්රී ලං
කා ප ලං අපජයජ ලං ාාදර්වජ ලං ජඩුඩා,ක ආ ලං ාභපපති; යූ.ජී. ලං යත්ජසිරි ලං
ජහාප, අති ර්  ලං  ල් ම්, ජාපති  ලං රතිපත්ති ලං හප ලං ්ර්ථි  ලං  ටයුතු ලං
අජපායපා ය; (්චපර්ය) ලං යවී ලං යත්ජපය  ලං ජහාප, හිටපු ලං ් යෝජාජ ලං
හප ලං  දළඳ ලං අවයක්ෂ, UN ESCAP; එබ්ි  .ඒ.ඩී.එාථ. ලං ගුණසිාහ ලං
ජහාප, ජ ග් ලං අජපායපා  ආ ලං අති ර්  ලං ල් ම්; (්චපර්ය) ලංජ්තද  ලං
 ජොක ගොඩා, ලං ජහාප, අගජනති ලං  පර්යපකය; දපණිජා ලං
 දපපර්ා ම්්තතු  , අවයක්ෂ ලං ජාජයපල් ග් ලං ි  යෝස්ා යකු; 

 ක්.ඩී. ලං යණසිාහ ලං ජහාප, ශ්රී ලංකා ප ලං ජහ ලංබනාකු   ලංාහ පය ලං අධිපති; 

(්චපර්ය) ලං දුෂපි  ලං වීය  ෝ්ත ලං ජහත්මිය, අවයක්ෂ, ශ්රී ලං කා ප ලං
රතිපත්ති ලං අවයයජ ලං ්යාජය; සුභපකම  ලං අ බ්සිාහ ලං ජහත්මිය, අා  ලං
රවපජ, ්ර්ථි  ලං පර් ආෂණ,  දරි ට් ලං ්යාජය;  ක්.ඒ. ලං
විජ ල්්තද්රයපජාප ලං ජහාප, අවයක්ෂ,  ද ළඳ ලං හප ලං ් යෝජාජ ලං
රතිපත්ති ලං  දපපර්ා ම්්තතුද, Ministry of Finance and Mass 
Media. 

ඉහති්ත ලංාඳහ්ත ලං ළ ලංාපජපස් යි්ත ලංඇතුළත් ලං මිටු   ලං අදහාථ ලං
අනුද ලං පළමු ලං   ටුම්පා ලං ාම්පපදජය ලං   රුදප. ලං ඊට ලං පාථ ාේ ලං
(්චපර්ය) ලං ායත් ලං යපජාපතියණ ලං ජහාප ග් ලං ාභපපතිත්ද ය්ත ලං යුතු ලං
ජවයජ ලං  මිටුදක් ලං පත් ලං  යජ ලං ක ජ. ලං එහි ලං අ ජකුත් ලං ාපජපස්  යෝ ලං
ූ  ආ ලං (්චපර්ය) ලං යවී ලං යත්ජපය  ලං ාහ ලං අජපායපා  ආ ලං උප ී   ලං
 ක්.ජී. ලං වීයසිාහ ලං යජ ලං ජහත්දරුනුයි. ලං Professionalsකප ලං ගනජත් ලං
 ජතුජප ලං කි දප. ලං ඒ ලං අයට ලං එ්තජ ලං පුළුද්ත ලං ද්ත ්ත ලං ඔවු්ත ග් ලං
investment related  ාජපගම්දකට ලං පජණයි. ලං එ හජ ලං ජම්, යම් ලං කිසි ලං
ාජපගජ ට ලං ් යෝජාජයක් ලං  යජදප ලං ජම්, ඒ ලං අයට ලං දනඩා, ලං  ය්තජ ලං
පුළුද්ත ලං ද්ත ්ත ලං එජ ලං ාජපගජට ලං පජණයි. ලං ඔවු්තට ලං  දජ ලං
  ො හේදත් ලං දනඩා, ලං  ය්තජ ලං බනහන. ලං අ ජක් ලං එ , අපි ලං ළෙදි ලං
Immigration and Emigration Bill එ ට ලං Amendment එ ක් ලං
 නිලජට් ලං ජඩුඩා,ක ය්ත ලං pass   රුදප. ලං ඉදිරි ආ ලං  ජ ලං ඒ ලං පජත් ලං
  ටුම්පා ලං පපර්ි  ම්්තතුදට ලං ඉදිරිපත් ලං  යයි. ලං ඊට ලං පාථ ාේ ලං ඒ ලං එජ ලං
අයත් ලං ඒ ලං  ගොල්ක්ත ග් ලං qualifications ගනජ ලං Human Resource 

Development Council එ  ්ත ලංapproval එ  ලංග්තජ ලංඕජෑ. 

 

ගරු (වවදය  ණමේය් පතිණණ මහතා 
(மாண்புமிகு (லவத்திய கைாநிதி) ரகமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ලංඇජතිතුජි ,  බො හොජ ලංාථතුතියි. ලංඔබතුජප ග් ලංපිළිතුය ලංජජ ලං

පිළිග්තජදප. ලං ඔබතුජප ලං ජම් ලං කනයිාථතුදක් ලං කියප ගජ ලං ගියප. ලං අපට ලං

කිය්තජ ලං ති බ්ත ්ත ලං  ම් යි. ලං ඕජෑජ ලං    ජකුට ලං ්චපර්ය ලං යවී ලං
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[ගරු ලං(වදදය) ලංය ම්ෂථ ලංපතියණ ලං ලංජහාප] 
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යත්ජපය  ග් ලං thesis එ  ලං අ්තාර්ජාපක ය්ත ලං බපගා ලං - download - 

 ය ලංග්තජ ලංපුළුද්ත. ලං 

Anybody can download his thesis from the internet 
and we have seen very clearly that you have made certain 
amendments to the thesis that he has produced. He is a 
New Zealander and his thesis is the one which had been 
produced as the National Trade Policy for Sri Lanka. 
Hon. Minister, that Policy contains only a summary 
statement and a conclusion. But, a policy statement 
cannot have only a summary statement and a conclusion.  
Probably, that is the thesis he produced for his PhD. That 
is all about it. 

 
ගරු මශ්හාන්  මසේමිංසහ මහතා 
(மாண்புமிகு செஹான் கெமெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 
නැඟී ිංටිම ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං  හප්ත ලං ාේජසිාහ ලංජ්තත්රීතුජප. 

 
ගරු මශ්හාන්  මසේමිංසහ මහතා 
(மாண்புமிகு செஹான் கெமெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

I just want a clarification on the same thing - what the 
Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana mentioned. This is the 
National Trade Policy of Sri Lanka which was published 
by Dr. Ravi Ratnayake and apparently only the references 
have been removed from it and you tabled it a month ago. 
Hon. Minister, you tabled a new National Trade Policy 
one month ago, but that is his thesis and only the 
references have been removed.  

Secondly, when I was talking, you were not there. So, 
I just wanted a few more clarifications.   

ගරු ලංඅජපායතුජි , ඒ ලංගිවිසුජ ලංාම්බ්තව ය්ත ලංපපර් ථද ලං 9ක් ලං ම් ලං

දජ ලං විට ලං අධි යණ ආ ලං පිහිට ලං පාප ලං ති බජදප. ලං එ හජ ලං ජම් ලං එය ලං

ක්රියපත්ජ  ලං ද්ත ්ත ලං   ො හොජද? ඒ ලං දප ග්ජ,  ම් ලං ාත්ත්දය ලං

යට ත්,-  [බපවප ලංකිරීජක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , දන්ත ලං  ාපද ලං අදා්ත ලං  ය්තජ. ලං ජට ලං හි ාජ ලං

විධියට ලංකියපු ලං පයණයජ ලංාජයි ලංඔබතුජප ලං් යත් ලංර ප  ලං ය්ත ්ත. ලං ලං ලං 

 
ගරු මශ්හාන්  මසේමිංසහ මහතා 
(மாண்புமிகு செஹான் கெமெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 පොඩි ලං පනහනදිි  ලං  යගනම ජක් ලං  යග්තජයි ලං ජට ලං ඕජෑ. ලං ගරු ලං

අජපායතුජි ,  ම් ලං ාත්ත්දය ලං යට ත් ලං යම් ලං ාපවපයණයක් ලං  හෝ ලං  ම් ලං

යටට ලං  ය්තජ ලං  ම් ලං යට ත් ලං අර්ජුජ ලං ජ හේ්තද්ර්ත ලං කා පදට ලං  ගජ ලං

එ්තජ ලංබනරිද? 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අජද ය ලංර ථජදකට ලංඋත්ාය ලං ද්තජ ලංජට ලංඅද ය ලංජනහන. ලංජමුත් ලං

ජප ලං  ම් ලං  පයණය ලං කිය්තජ ලං ඕජෑ. ලං අ ප් ලං  ම් ලං ජද ලං  ද ළඳ ලං

රතිපත්තිය ලංගිය ලංඅවුරුී ී ලං නිලජට් ලංජඩුඩා,ක ය්ත ලංඅනුජා ලංවුණප. ලං

ජට ලංජා  ලංහනටියට ලංගිය ලංඅවුරුී ී ලංජනද ලංහරි ආ ලං-අ ගෝාථතු ලංජපා ආ ලං

දප ග්- ලං එය ලං අනුජා ලං වුණප. ලං අපි ලං consult  යපු ලං ාාවිවපජය ලං ගනජ ලං

විාථායයක් ලංඅද ලංඋ ී ලංගරු ලංදි ්තෂථ ලංගුණදර්වජ ලංජ්තත්රීතුජප ලංජ ග්ත ලං

ඉල්ලුදප. ලං ම් ලංඅදාථාප   ජ ලංජප ලංඑජ ලං ල්ඛ්ජය table*  යජදප. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංඅජපායතුජපට ලං බො හොජ ලංාථතුතියි. ලං 

මීය ළෙට, ගරු ලං ච්තදිජ ලං වීයක්  ොඩි ලං ජ්තත්රීතුජප. ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජපට ලංවිජපඩි ලං   ලං පකයක් ලංති බජදප. ලං 
 
 

[අ.භප.6. 9] 
 

ගරු චන්දිම වීණ්ෂමකොිජ මහතා  
(மாண்புமிகு ெந்திம வீரக்சகாடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , අප ලං දිාථ්රික් ය ලං ි  යෝජාජය ලං

 යජ ලං ඔබතුජප ලං ූලකපාජ ආ ලං සිටිජ ලං  ජො හො ත්, යටට ලං ඉාපජ ලං

දනදගත් ලංදජ ලං ජජ ලංජපාෘ පද ලංගනජ ලං ාප ලංකිරීජට ලංකනබීජ ලංගනජ ලංජජ ලං

රාජ ය්තජ ලං ාතුටු ලං  දජදප. ලං යටක් ලං හනටියට ලං ගත් ලං විට, යට  ලං

අජපගාය ලං දනු ද්ත ලං්ර්ථි ය ලං ක්තිජත් ලං ය්තජ ලංඅ්තාර්ජාපති  ලං

 ද ළඳ ලංාබඳාප ලංඉාපජ ලංදනදගත් ලංදජදප. ලං ම් ලංයට ලංඉතිහපා ආ ලංසිටජ ලං

අ්තාර්ජාපති  ලං  ද ළඳ ලං ාබඳාප ලං තුළ ලං විවිව ලං අයුරි්ත ලං ාාදර්වජයට ලං

කක් ලංූ  ලංයටක්. ලංඅ ප් ලංඉතිහපාය ලංදිහප ලංබකජ  ොට, අයපිල ලංජාපති ය්ත ලං

කා පදට ලං ්  , චීජ ලං ජාපති ය්ත ලං කා පදට ලං ්  , පෘතුගීසි්ත, 

ඉාග්රීසි්ත ලංකා පදට ලං්   ලංඅ ප් ලංය ට් ලංපිහිටීජ ලංි ාපයි. ලං8 51 ලංදජ ලංවිට ලං

 ම් ලං ය ට් ලං ාාදර්වජය ලං දිහප ලං බකප ගජ ලං සිාගප්ර්රුද ලං  ාප ලං   ළේ ලං

කා පද ලං දප ග් ලං යටක් ලං  ද්තජ ලං බකප පො යොත්තු ද්ත. ලං ජමුත් ලං

සිාගප්ර්රුද ලං ඒ ලං ය ටහි ලං පිහිටීජ ලං ජා, ඉාපජ ලං දක්ෂ ලං  කා ලං ඒ ලං අය ග් ලං

ාම්පත් ලං හනසියවීජ ලං තුළි්ත ලං හන ට් ලං ද  ය ලං අදා්ත ලං දජ ලං විට ලං

ාාදර්වජය ලං අති්ත ලංකා පදට ලං දඩා,ප ලං ඉදිරියට ලං ගියප. ලං අපි ලං 8  1 ලං දාය ලං

දජ  ොට ලං  ම් ලං ාත්ත්දය ලං  ත්රුම් ලං  ගජ ලං සිාගප්ර්රුදත් ලං එක්  ලං

 ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ට ලං එළනඹුණප. සිාගප්ර්රුද ලං එක්  ලං එළඹුණු ඒ ලං

 ද ළඳ ලංගිවිසුජ ලංඅ ප් ලංපපර්ි  ම්්තතුද ලංතු ජ්ත ලං ද   ලංඡ්තද ය්ත ලං

එදප ලං අනුජා ලං ළප. ලං 8  1 ලං දා ර් ලංඉඳකප ලං අද ලං දජ  ොට ලං  කෝ  ආ ලං

 ද ළඳ ලං රතිපත්තිය, යටදක ලං ්ර්ථි  ලං රතිපත්ති ලං  දජාථ ලං  දමි්ත ලං

යජ ලං  ජො හොා , අ ප් ලං හම්බ්ත ාොට ලං දයපය ලං ාාදර්වජය ලං  යකප ලං

හම්බ්ත ාොට ලං ්ශ්රිාද ලං අ ප් ලං  ද ළඳ ලං  ටයුතු ලං ාාදර්වජය ලං කිරීජ ලං

ාඳහප ලංඑහි ලංපිහිටී ම් ලංදපසිය ලංයටක් ලංහනටියට ලංකබපගනම ජට ලංඅප ලං ටයුතු ලං

 යමි්ත ලං සිටිජ ලං  ජො හොා , සිාගප්ර්රුද ලං අද ලං කබජ ලං දපසිය ලං Kra 

Canal එ  ලංවිදෘා ලංකිරීජත් ලංාජෙ ලංඅජපගා ආ ජ ලංශ්රී ලංකා පද ලංපනත්ාට ලං

 නය  මි්ත ලංති බජ ලං ජො හොා ,  ම් ලංඑළ ඹජ ලං ද ළඳ ලංගිවිසුජ ලං

පිළිබඳද ලංයටක් ලංහනටියට ලංමීය ට ලංදඩා,ප ලංඅ ප් ලංඅදවපජය ලං යොමු ලං ළ ලංයුතුය ලං

කියප ලං ජජ ලං වි ථදපා ලං  යජදප. ලං ගරු ලං අජපායතුජි ,  ම් ලං ගනජ ලං

 බො හොජ ලං ාපදවපජද ලං ඇුම් ලං  ්ත ලං  දජ ලං ඇජතිදය යකු ලං හනටියට ලං

ඔබතුජප ලං ඔබතුජප ග් ලං උපරිජ ලං උත්ාපහය ලං  ම් ලං  දනු ද්ත ලං  යදුදප. ලං
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—————— 
*  පුස්තකාලම  තබා ඇත. 
*   நூனிலையத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පපර්ි  ම්්තතුද  

අපි ලංඒ  ලංද්තජදප. ලංජමුත් ලංජට ලංහන ලං ෙජ ලං් පයයට, ම තිපතිතුජප ග් ලං

අනුජනතිය ලංකබපගනම ජට ලංි කවපරි්ත ලංගත් ලංඋත්ාපහ ආ ජ ලං8  1 ලංදා ර් ලං

ගිවිසුජ ලං පපර්ි  ම්්තතුද ලං ාම්ජා ලං   ොට ලං ඇති ලං බද ලං ම තිපතිදයයපට ලං

දනනුම් ලංදු්ත ්තද ලංකියජ ලංාන ය ලංජට ලංජතු ලං දජදප. ලංූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලං

ජ්තත්රීතුජි , පපර්ි  ම්්තතුද ලං විසි්ත ලං ාම්ජා ලං  යජ ලං කද ලං ගිවිසුජක් ලං

පපර්ි  ම්්තතු   ලං අනුජනතිය ලං ජනතිද ලං  දජාථ ලං කිරීජට ලං ාි  යජ ලං

 නිලජට් ලංජඩුඩා,කයට ලං හෝ ලංඇජතිදයයකුට ලං හෝ ලංි කවපරියකුට ලං හෝ ලං

හනකියපද ලංති බජදපද ලංකියජ ලංර ථජය ලංඅද ලංජතු ලංවී ලංති බජදප. ලං 

 

ගරු මලි්ෂ සසමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 

නැඟී ිංටිම ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජි ක් ලංාජයවික් යජ ලංඅජපායතුජප. 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Hon. Member, I think you must be referring to the 
Bilateral Investment Treaty. 
 

ගරු චන්දිම වීණ්ෂමකොිජ මහතා  
(மாண்புமிகு ெந்திம வீரக்சகாடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

IPPA. IPPA has been an Agreement between two 
countries. 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

There was no Free Trade Agreement.  You must be 
referring to the Bilateral Investment Treaty. 
 

ගරු චන්දිම වීණ්ෂමකොිජ මහතා  
(மாண்புமிகு ெந்திம வீரக்சகாடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

This is the IPPA which has been ratified by 
Parliament.   

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

It was not a - 

 

ගරු චන්දිම වීණ්ෂමකොිජ මහතා  
(மாண்புமிகு ெந்திம வீரக்சகாடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

My argument is that legally -  

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I understand what you are saying.  But it is not a Free 
Trade Agreement; it is a Bilateral Investment Treaty.  

ගරු චන්දිම වීණ්ෂමකොිජ මහතා  
(மாண்புமிகு ெந்திம வீரக்சகாடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

There is a reference to that in this particular 
Agreement.   

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

When it was referred to the AG, he said that it was not 
mandatory to present it to Parliament and there was no 
impediment to sign the Agreement.  You were also in the 
Cabinet at that time. 

 

ගරු චන්දිම වීණ්ෂමකොිජ මහතා  
(மாண்புமிகு ெந்திம வீரக்சகாடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

Yes, I was in the Cabinet and I have given my 
observations also.  That is the other point.  Of course, I 
believe that the Attorney-General should have taken into 
consideration the supremacy of Parliament. Had 
Parliament ratified something -  

පපර්ි  ම්්තතුද ලංවිසි්ත ලංගත් ලංරණයණයක්  ලංජනදා ලංපපර්ි  ම්්තතුද ලං

විසි්තජ ලං  දජාථ ලං  ජො ය  ලං කිසි ලං   ජකුට ලං ඒ ලං පිළිබඳද ලං රණ්තදුදක් ලං

ගනම ජට ලංහනකියපද ලංජනහනය ලංකියප ලංඅපි ලංවි ථදපා ලං යජදප. ලංඒ ලංජාය ලංඅපි ලං

පපර්ි  ම්්තතුදට ලංඉදිරිපත් ලං යජදප. ලං ගරු ලංඇජතිතුජි   ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං

එදප ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,ක ආ ලං ාපජපස්  යක් ලං හනටියට ලං ජජ ලං ජ ග් ලං

අජපාය ලං ි රීක්ෂණ ලං ඉදිරිපත් ලං  ය ලං සිටියප. ලං ජජ ලං හිාජ ලං විධියට ලං ඒදප ලං

ජනදා ලංඉදිරිපත් ලංකිරීජට ලංඅද ය ලංජනහන; ලංit is part of the document.  

ඒ ලංි රීක්ෂණ ලංාම්බ්තවද ලංඔබතුජප ග් ලංඅදවපජය ලං යොමු ලං ය්තජය ලං

කියප ලං ර ප  ලං  ය ලං සිටියප. ලං ජමුත් ලං  ම් ලං  පයණයට ලං අදපළද ලං  ටයුතු ලං

 ළ ලං ි කවපරි ලං ජහත්ජ ලං ජහත්මීය ්ත ලං ඒ ලං ාම්බ්තවද ලං අදවපජය ලං  යොමු ලං

 ය ලං  ජොජනති ලං බද ලං ජජ ලං ඉාපජ ලං  ජගපටු ද්ත ලං ර ප  ලං  ය්තජ ලං

 නජනතියි. ලං ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම් ලං ය ට් ලං ්ර්ථි ය ලං

 ගොඩා,ජනඟීජ ලං ාඳහප ලං වි පක ලං දපය ත්දයක් ලං කබප දජ ලං විවිව ලං

දෘත්රණ්තදකට ලංඅයිති ලංදෘත්ති ය්ත ග් ලංාාවිවපජ ලං  ක් ලං ම් ලංපිළිබඳද ලං

ාජ්ත ග් ලං අදහාථ ලං ර ප  ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං අදාථාපද ලං ඉල්ලුදප. ලං ඒ ලං

අදාථාපද ලං කබප ද්තජ ලං කියප ලං ඔබතුජප  ලං ඔබතුජප ග් ලං ි කවපරි්තට ලං

දනනුම් ලං දු්ත ලං බද ලං අපි ලං ද්තජදප. ලං ජමුත් ලං ඒ ලං අයට ලං ඒ ලං ාඳහප ලං කිසිජ ලං

අදාථාපදක් ලංකනණු ඩු ලංජනහනය ලංකියජ ලංඑ  ලංඅද ලංඅපි ලංකිය්තජ ලංඕජෑ. ලංඒ ලං

ි ාප  ලංඔබතුජප ලංවිසි්ත ලංදු්ත ලංි  යෝගය ලංර පයද ලංඒ ලංඅයට ලංඅදාථාපදක් ලං

කබප ලං දු්ත ලං බදට ලං ාහති යක් ලං ය ජකුට ලං  ද්තජ ලං පුළුද්ත ලං ජම් ලං

 ද්තජය ලං කියප ලං ජජ ලං  ම් ලං ගරු ලං ාභප   ජ ලං ඔබතුජප ග්ත ලං ඉල්කප ලං

සිටිජදප. ලං 

 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලං දි ්තෂථ ලං ගුණදර්වජ ලං ජනතිතුජප ලං ඉල්ලූ ලං ි ාප ලං අපි ලං හමු ලං වුණු ලං

ාාවිවපජ ලංසියල්කජ ලංගනජ ලංඅදපළ ලංි යවිි  ලංජජ ලං table  ළප; ලං I tabled 

the names of all the Associations that we met.  

 

 

ගරු චන්දිම වීණ්ෂමකොිජ මහතා  
(மாண்புமிகு ெந்திம வீரக்சகாடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

But they deny the fact that they have been given an 
opportunity.  
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ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

I have got the dates that we have met those 
Associations and the names of those Associations.  I do 
not know who met you.  But I have given the names of  
the Associations.   

 

ගරු චන්දිම වීණ්ෂමකොිජ මහතා  
(மாண்புமிகு ெந்திம வீரக்சகாடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

All 48 Associations affiliated to the OPA have spoken 
to us.  According to them, they have not been given an 
opportunity to discuss.   

 

ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

But I have tabled the list of names.  

 

ගරු චන්දිම වීණ්ෂමකොිජ මහතා  
(மாண்புமிகு ெந்திம வீரக்சகாடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

So, I would like to request you to give them an 
opportunity,  if you can.   

 ම් ලං කිසි ලං    ජක් ලං  ම් ලං ය ට් ලං  ද ලං ළඳ ලං රතිපත්තියට ලං හයහට ලං

හිටි්තජදත්  ලං එ හජ ලං ජනත්ජම් ලං අ්තාර්ජාපති  ලං ගිවිසුම්දකට ලං

එළ ඹ්තජ ලංඑපප ලංකිය්තජදත්  ලං ම් ලංයට ලං්පාථාට ලං ගජ ලංය්තජදත් ලං

කියජ ලං උදවිය ලං  ජො දයි. ලං අ ප් ලං ය ට් ලං ණුීධිජතු්ත ලං හනටියට  ලං අ ප් ලං

ය ට් ලංදෘත්ති ය්ත ලංහනටියට ලංඒ ලංඅයට ලංර ථජයක් ලංති බජදප. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩිය  ලං  පකයක් ලං

ති බජදප. 

 

ගරු චන්දිම වීණ්ෂමකොිජ මහතා  
(மாண்புமிகு ெந்திம வீரக்சகாடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

අ ප් ලං ගරු ලං  ජ  ලං  හේයත් ලං ජ්තත්රීතුජප ලං  ාප ලං  ය්ත ්ත ලං ජනති ලං

ි ාප ලංජට ලංාද ලංවිජපඩි ලංතුජක් ලං ද්තජ. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි   ලංජජ ලංඔබතුජපට ලංකියප ලංසිටි්ත ්ත ලං

 ම් යි. ලං අපි ලං අ්තාර්ජාපති ද ලං ගිවිසුජ ට ලං එළ ඹජදප. ලං  ජදනි  ලං

ගිවිසුජ ට ලංඑ ලංළ ඹජ  ොට  ලංඒ ලංගිවිසුජට ලංගනළ පජ ලං් පයයට ලං ම් ලං

ය ට් ලං ම ති ලං පීවතිය ලං ා ාථ දකප ලං ති බජදපද ලං කියජ ලං  පයණය ලං

   යහි ලං අපි ලං අ ප් ලං අදවපජය ලං  යොමු ලං  ය්තජ ලං ඕජෑ. ලං ගිවිසුජට ලං

ගනළ පජ ලං් පයයට ලංය ට් ලංම ති ලංපීවතිය ලං දජාථ ලංකිරීජට ලං ටයුතු ලං

 යජදපය ලං කියප ලං අ ප් ලං ගරු ලං (්චපර්ය) ලං හර්ෂ ලං ද ලං සිල්දප ලං යපජාය ලං

ඇජතිතුජප ලං කියජදප ලං ජජ ලං අහ ගජ ලං හිටියප. ලං  ලං ජමුත් ලං ගිවිසුජට ලං

ගනළ පජ ලං ් පයයට ලං ශ්රී ලං කා ප   ලං ම ති ලං පීවතිය ලං  දජාථ ලං කිරීජ ලං

 ජො දයි ලංසිදු ලංවිය ලංයුත් ත්. ලංඅ ප් ලංයටට ලංගනළ පජ ලං් පයයට  ලංඅ ප් ලං

යටට ලංදපසි ලංදජ ලං් පයයට ලංඅපි ලංගිවිසුම්ගා ලංවීජයි ලංසිදුවිය ලංයුත් ත්. ලං ම් ලං

ය ට් ලංදෘත්ති ය්ත ලං්යක්ෂප ලං යජ ලං් පයයට ලංගිවිසුජ ට ලංඑළඹීජට ලං

 ටයුතු ලං ය්තජ ලංඋත්ාපහ ලංගනම  ම් ජ ලංගිවිසු ම් ලං දපපර් ථදයජ ලංඑයට ලං

එ ෙ ලංවිය ලංයුතුයි. ලංඉාපජ ලංාාදර්ධිා ලංයටක් ලංහනටියට ලංසිාගප්ර්රුද ලං ම් ලං

ගිවිසුජට ලං එළඹී ම් ජ ලං ඒ ලං අය ග් ලං පනත් ත් ලං දපසිය ලං පිළිබඳද ලං වි  ේෂ ලං

අදවපජය ලං  යොමු ලං යකප ලං ාජයි ලං ටයුතු ලං ය ලංති බ්ත ්ත. ලං ඒ ලං කන  ලං

දපසිය ලංකිසිජ ලං කාකි්තදත් ලංඅක් ලං ය ලංග්තජ ලංඒ ලංඅය ලංඑ ෙ ලං දයි ලංකියප ලං

ජජ ලංවි ථදපා ලං ය්ත ්ත ලංජනහන. ලංඑජ ලංි ාප ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංඉදිරියට ලං ගජ ලං

ය්තජ ලං ි ්ත  ලංඅ ප් ලංයට ලංතුළ ලංර ථජ ලංඇති ලං ජොදජ ලං් පයයට ලංඅ ප් ලං

ම ති ලං පීවතිය ලං තුළ ලං අද ය ලං  දජාථ ම් ලං සිදු ලං කිරීජට ලං  ටයුතු ලං

 ය්තජය ලංකියප ලංජප ලංඉාප ලංඕජෑ මි්ත ලංඉල්කප ලංසිටිජදප. ලං 

 ම් ලං  රුණ ලං ඔබතුජප ග් ලං අදවපජයට ලං  යොමු ලං  යජදප. ලං

ි  යෝෂ්ත ලං  ප ර්යප ලං යපජාය ලං ඇජතිතුජප ලං කි දප  ලං "දන්ත ලං corruption 

ජදත්දකප." ලං කියකප. ලං  ම් ලං යටට ලං ් යෝජා යි්ත ලං  ග්තදප ලං ග්තජ ලං

ඔබතුජප ලං උත්ාපහ ලං දයජ ලං බද ලං අප ලං ද්තජදප. ලං ජමුත්  ලං අද ලං  ම් ලං ය ට් ලං

සිටිජ ලං විවිව ලං අය ග් ලං හනසිරීජ ලං තුළ ලං අපට ලං එජ ලං ් යෝජා ය්ත ලං

ාතුටි්තද ලං ඉ්ත ්ත? ලං ඔබතුජපත් ලං ජජත් ලං  හොඳටජ ලං ද්තජදප  ලං Ceylon 

Petroleum Corporation එ ට ලං ්පු ලං මිි යජ ලං දහඅට  ලං

ජන ල්සියපනු ලං් යෝජාජයට ලං ජො ක්ද ලං දකප ලංති බ්ත ්ත? ලං ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩිය  ලං  පකයක් ලං

ති බජදප. 

 
ගරු චන්දිම වීණ්ෂමකොිජ මහතා  
(மாண்புமிகு ெந்திம வீரக்சகாடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

 ම් ලං ය ට් ලං ගිවිසුම් ලං ති බ්තජ ලං ඕජෑ  ලං ම ති ලං පීවතිය ලං ති බ්තජ ලං

ඕජෑ. ලං ඒදප ආ ලං  යජ ලං  දජාථ ම්දකට ලං දඩා,ප  ලං  ම් ලං යටට ලං එජ ලං

් යෝජා ය්ත ලං ්යක්ෂප ලං  ය ලං ගනම ජ ලං ඔබතුජපට ලං භපයයි  ලං  නිලජට් ලං

ජඩුඩා,කයට ලංභපයයි. ලං් යෝජා ය්ත ලං්යක්ෂප ලං ය ලංගනම ජට ලං ටයුතු ලං

 ජො යජ ලංතුරු  ලං ජොජ ලංගිවිසුජ ලංතිණුණත් ලංකා පද ලංපිළිබඳද ලංති බජ ලං

වි ථදපාය ලංජනතිද ලංයෑජ ලං්ඩුක්දට ලංපජණක් ලං ජොද ලංයටට ලංඅපට ලං -අප ලං

සියලු දජපටජ- ලං   දජපත්ජ  ලං අදාපජය  ලං ූලකපයම්භයක් ලං කියජ ලං

එ  ලංර ප  ලං යමි්ත  ලං ලං ම් ලං ටයුතු ලංයටට ලංදපසිදපය  ලංදජ ලං් පයයට  ලං

අ ප් ලං ය ට් ලං  ලං අජපගා ලං  ක්තිය ලං ්යක්ෂප ලං දජ ලං ් පයයට  ලං මි්තජතු ලං

උපදිජ ලං දරුද්තටත් ලං  ම් ලං යට ලං ්යක්ෂප ලං දජ ලං ් පයයට ලං  හොඳට ලං

 ාොයප ලංබකප; ලංඅද ය ලං දජාථ ම් ලං ය  ලං යටට ලංගනළ පජ ලං් පයයට ලං

 ම් ලං ගිවිසුජ ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං  ටයුතු ලං  ය්තජය ලං කියප ලං ඉල්කප ලං

සිටිමි්ත  ලං ඒ ලං ාඳහප ලං අද ය ලං  යජ ලං  දජාථ ම් ලං  යගනම ජ ලං ාඳහප ලං

ඔබතුජප ලං ඇතුළු ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,ක ආ; ලං යජා ආ ලං අදවපජය ලං  යොමු ලං

  දප ලංකියප ලංරපර්ාජප ලං යමි්ත ලංජජ ලංි හඬ ලංදජදප. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාථතුතියි  ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජප. 

මීය ළෙට  ලං ගරු ලං හර්ෂණ ලං යපජා රුණප ලං ජ්තත්රීතුජප. ලං ඔබතුජපට ලං

විජපඩි ලංහය  ලංපජණ ලං පකයක් ලංති බජදප. 

 

 

[අ.භප.6.5 ] 
 

ගරු හර්යණ ණාජකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  ම්  ලං  කෝ ය ලං කුඩා,ප ලං දජ  ලං

 ගෝලීය යණය ලංදනළඳ ලංග්තජප ලං පකයක්. ලංද   ලංකිහිපය ට ලං පය  ලං

හිටපු ලං ජාජපධිපති ලං යණසිාහ ලං  රේජදපා ලං ජනතිතුජප ලං  ම් ලං යටට ලං ඇෙලුම් ලං

 ර්ජප්තා පකප ලං  ලං හඳු්තදප ලං  ජ ලං ඒ ලං ගනජ ලං  ටයුතු ලං  යජ  ොට  ලං

"සුීදිය්තට ලංජාාගි ලංජහජදප.'' ලංයනු ද්ත ලං ජදනි  ලංවිධි ආජ ලංර ප ය්ත ලං

සිදු ලං  ළ ලං ් පයය ලං ජට ලං ජා යි. ලං ළිඳ  ලං ඉ්තජප ලං  ගම් බෝ ලං  ම් ලං

 කෝ ය ලං ගනජ ලං ද්ත ්ත ලං ජනහන ලං දප ග්  ලං ාජහය ලං අය ලං අද ලං

 ී  රේමිත්දය  ලංශ්රී ලංකපාකි ත්දය  ලං බෞීව ජ ලංවිකුණප ගජ ලං ෑජ ලං

161 162 



පපර්ි  ම්්තතුද  

ගනජ ලං අපි ලං  ජගපටු ලං දජදප. ලං ශ්රී ලං කපාකි යි්තට  ලං ශ්රී ලං කපාකි  ලං

් යෝජා යි්තට ලං අාපවපයණයක් ලං  ය්තජ  ලං ශ්රී ලං කපාකි  ලං ි ෂථපපදජ ලං

අක් ලං ය්තජ ලංඑක්ාත් ලංජාපති  ලංපක්ෂයට ලං හෝ ලං ම් ලංඅජපායපා ය ලංභපයද ලං

සිටිජ ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං අජපායතුජපටදත් ලං -අප ලං  පටදත්- ලං ලං

අද යාපදක් ලං ජනහන. ලං අපි ලං  ජානජ ජ ලං ක්රියපත්ජ  ලං  ය්ත ්ත  ලං අ ප් ලං

ය ට් ලං දයපපපරි යි්තට ලං  කෝ ය ලං විදෘා ලං  ය ලං  ජ ලං ාදත් ලං අදාථාපද්ත ලං

ඇති ලංකිරීජයි. ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංාම්බ්තව ය්ත ලං ාප ලං ළ ලංය ජක්  ලං" ජය ලං

ම ායනුරගක ලං ජනහන. ලං  ම් ලං ාඳහප ලං  නිලජට් ලං අනුජනතියක් ලං කනණු ඩු ලං

ජනහන.'' ලංයනු ද්ත ලංර ප  ලං යජදප ලංජම්  ලංඒ ලංාම්බ්තව ය්ත ලංජප ලං ජජ ලං

 පයණය ලංාඳහ්ත ලං යජදප. ලං 

මුි ්තජ ලං 0189 ලං  දානම්බර් ලං 00 ලං  දි දප ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,කයට ලං

ා්ත ී යක් ලංඉදිරිපත් ලං ය  ලංඑය ලං018  ලංජාජදපරි ලං0 ලංදනි දපත්  ලංජාජදපරි ලං

  ලං දනි දපත් ලං අජපාය ලං ජඩුඩා,කය ලං ාජෙ ලං ාප ච්ඡප ලං  යකප  ලං

ම තිපතිතුජප ග් ලංඅනුජනතිය ලංඇතිද  ලං 018  ලංජාජදපරි ලං86 ලංදනි දප ලං  ලං  ම් ලං

ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ය්තජ ලං  නිලජට් ලං ජඩුඩා,කය ලං අජපායදයයපට ලං

අදාථාපද ලං කබප ලං  ජ ලං ති බජදප; ලං අනුජනතිය ලං කබප ලං  ජ ලං ති බජදප. ලං ඒ ලං

පිළිබඳද ලංවිපක්ෂ ආ ලං  ලංජ්තත්රීදරු්ත ලංඑක්  ලංාප ච්ඡප ලං ය්තජ ලංඅපට ලං

අද යාපදක් ලං ජනහන. ලං විපක්ෂ ආ ලං සිටිජ ලං ජ්තත්රීතුජ්තකප ලං  ජො දයි ලං

 ම් ලංයට ලංඉදිරියට ලං ගජ ලංය්ත ්ත  ලං ම් ලංගනජ ලංරණ්තදු-රණයණ ලංග්ත ්ත. ලං

එය ලං ය්ත ්ත ලං නිලජට් ලංජඩුඩා,කය ලංවිසිනුයි. ලං නිලජට් ලංජඩුඩා,කයත් ලං

ාජෙ ලංාප ච්ඡප ලං යකප ලංඒ ලං ටයුත්ා ලංඉටු ලං ය ලංති බජදප. ලංඒ ලංවිායක් ලං

 ජො දයි. 

 ම් ලං ජදප ලං පෑම් ලං  යජ ලං ාජහය ලං අය ලං කියජදප  ලං "මිය්තජපය ය්ත ලං

සිාගප්ර්රුදට ලං හපල් ලං  ගජනල්කප  ලං සිාගප්ර්රු   ලං label එ  ලං ගහකප ලං

කා පදට ලං ග ජ්තජ ලංපුළුද්ත.'' ලංකියකප. ලං ජදනි  ලං් පය ආ ලං ද ක් ලං

ප්තති ආ ලං  ාප  ලං ජාජාපද ලං  ජොජෙ ලං යදජ ලං  ාප ලං කියජදප. ලං  ම් ලං

ගිවිසු ම් ලං ඉාප ලං පනහනදිි ද ලං ති බජදප  ලං සිාගප්ර්රුද ලං තුළ ලං අදජ ලං

ද  ය්ත ලංසියයට ලං 35  ලං අගය ලං එ තු ලංකිරීජක් ලං හෝ ලං ාන සීජක් ලංසිදු ලං

 ජො යජ ලං කිසිදු ලං භපඩුඩා,යක් ලං ගිවිසු ම් ලං දයරාපදදකට ලං අයත් ලං

ද්ත ්ත ලංජනහන ලංකියප. ලං ලං 

ඉාප ලං පනහනදිි  ලං  කාජ ලං  ජොජෙ ලං යනවීජක් ලං ාජයි ලං  ජානජ ජ ලං සිදු ලං

   ය්ත ්ත. ලංඒ ලංදප ග්ජ ලං ජානජ ජ ලංකි දප  ලං"8  1 ලංදා ර් ජත් ලං ම් ලං

දප ග්ජ ලංFree Trade Agreement - FTA - ලංඑ ක් ලංඅත්ා්ත ලං යකප ලං

ති බජදප." ලං කියකප. ලං ජමුත් ලං ඉාප ලං පනහනදිි ද ලං කිය්තජ ලං ඕජෑ  ලං ීවි ලං

පපර් ථවි  ලං් යෝජාජ ලංරදර්වජ ලංාහ ලං්යක්ෂණ ලංගිවිසුජක් ලං-Bilateral 

Investment Promotion and Protection Treaty එ ක්- ලං ාජයි ලං

8  1 ලං දා ර් ජ ලං අත්ා්ත ලං  යකප ලං ති බ්ත ්ත. ලං Free Trade 

Agreement - FTA - ලංඑ ක් ලං ජො දයි  ලංමීය ට ලං ි ්ත ලංඅත්ා්ත ලං යකප ලං

ති බ්ත ්ත. ලංඉති්ත  ලංඅද ලංඅපට ලංඅදාථාපද ලංකනබී ලංති බජදප  ලං ම් ලංයටට ලං

් යෝජාජ ලං  ග ජ්තජ. ලං ් යෝජාජ ලං  ග ජ්තජ ලං අද ය ලං

දපාපදයණය  ලං අද ය ලං පරිායය ලං ාජයි ලං දන්ත ලං  ම් ලං ා ාථ ලං  ය්ත ්ත. ලං

් යෝජාජ ලං ජඩුඩා,කයට ලං අනුද ලං දන්ත ලං දනදන්තා ලං ඍජු ලං ් යෝජාජ ලං - ලං

FDIs -  ම් ලං යටට ලං ළෙප ලං  දමි්ත ලං පදතිජදප. ලං අපි ලං ාදත් ලං ඉදිරියට ලං

ය්තජ ලං අද යයි. ලං  ජානජ ජ ලං ාජහය ලං අය ලං කියජදප  ලං සිාගප්ර්රු   ලං

 ාේද යි්ත- ලං[බපවප ලංකිරීජක්] 

අද ලං බනාකු ලං ක් ෂේත්රය ලං ගනජ ලං  ාප ලං  ළප. ලං අ ප් ලං ය ට් ලං බනාකු ලං

ක් ෂේත්ර ආත් ලං ජාපාය්තාය ලං බනාකු ලං ති බජදප. ලං එච්එාථබීසී ලං බනාකුද ලං

දනජට ලං ම් ලංය ට් ලංති බජදප; ලංාථටෑ්තඩා,ර්ේ ලංචපර්ටේ ලංබනාකුද ලංදනජට ලං ම් ලං

ය ට් ලං ති බජදප. ලං එච්එාථබීසී ලං බනාකු   ලං රවපි යප ලං ශ්රී ලං කපාකි  යක් ලං

 ජො දයි. ලං ජමුත් ලං එච්එාථබීසී ලං බනාකු   ලං  ාේදය ලං  යජ ලං සියයට ලං

  . ක් ලංශ්රී ලංකපාකි ය්ත. ලංාථටෑ්තඩා,ර්ේ ලංචපර්ටේ ලංබනාකුදත් ලංඑ හජයි. ලංඒ ලං

බනාකුදක ලං ඉ්තජ ලං රවපි යප ලං  හෝ ලං එක්   ජක්  ලං  ද ද ජක් ලං ඒ ලං

ජාපති ය්ත ලං වුණපට  ලං  ාේදය ලං  යජ ලං ඉතුරු ලං සියයට ලං   . ක්ජ ලං ශ්රී ලං

කපාකි ය්ත ලං ජම්  ලං අපි ලං ඒ ලං අදාථාපද ලං කබප ලං  ද්තජ ලං ඕජෑ. ලං

උදපහයණයක් ලං හනටියට ලං කියජදප ලං ජම්  ලං ඒ ලං බනාකු ලං ්පු ලං ි ාප ලං

 ජො දයිද  ලං ම් ලංය ට් ලංබනාකු ලංවිප්කදයක් ලංඇති ලංවු ඩු? ලංඅපට ලංජා යි ලං

 ්ත  ලං එදප ලං ජහජාජ ලං බනාකුදට  ලං කා ප ලං බනාකුදට ලං ගියපජ ලං පනය ලං කීයක් ලං

 පෝි  ම් ලංඉ්තජ ලංවුණපද ලංකියකප. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩිය  ලං පජණ ලං  පකයක් ලං

ති බජදප. 

 

ගරු හර්යණ ණාජකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

පනය ලං කීයක් ලං  පෝි  ම් ලං ඉ්තජ ලං වුණපද? ලං ජවී යණයක් ලං වු ඩු ලං

ජනහන. ලං ජමුත් ලං  පෞීගි   ලං බනාකු ලං පනමිණි ලං පසුද ලං අ ප් ලං කා ප ලං

බනාකුදත්  ලංජහජාජ ලංබනාකුදත් ලංඅලුත් ලංවුණප; ලං දජාථ ලංවුණප. ලංඑා  ොට ලං

ාජයි ලං ම් ලංඅදාථාපද ලංකනණු ඩු  ලංඅලුත් ලංදනනුජ ලංකනණු ඩු. ලංඑා  ොට  ලං

අ ප් ලංයටට ලං් යෝජාජ ලං්දපජ  ලංජද ලංාපක්ෂණය ලං ම් ලංයටට ලංහඳු්තදප ලං

දු්තජපජ  ලං ශ්රී ලං කපාකි ය්ත ලං හනටියට  ලං දයපපපරි ය්ත ලං හනටියට  ලං යටක් ලං

හනටියට ලං අපට ලං ඉදිරියට ලං ය්තජ ලං පුළුද්ත; ලං ඒ ලං අදාථාපද ලං ති බජදප. ලං

 වුරු ලං  හෝ ලං හිාජදප ලං ජම් ලං සිාගප්ර්රු   ලං ම තිඥ ලං ජහත්ජ යක් ලං

කා පදට ලං ඇවිල්කප ලං ම තිඥ ලං දෘත්රණය ලං  යයි ලං කියකප  ලං එ හජ ලං ජම් ලං

 ජො ළේ ලං අජපරුදක් ලං ති බ්තජ ලං ඕජෑ. ලං එ හජ ලං ජනත්ජම්  ලං

සිාගප්ර්රු   ලං වදදයදය යක් ලං කා පදට ලං ඇවිල්කප ලං

වදදයදයයප ග් ලංදනඩා, ලං ටයුත්ා ලං ම් ලංකා ප   ලං ය්තජ ලං -ඒ ලංඅයට ලං

කා ප   ලං  ජ්ත ලං දහ ලං ගුණය  ලං රතිකපභ ලං ඒ ලං ය ට්දි ලං හම්බ ලං  දජදප.- ලං ලං

 ජය ලං අපට ලං අදාථාපදක් ලං  දජදප. ලං  බොරු ලං ය  ක් ලං ජද්තජ ලං හදජ ලං

එ  ලං පිළිබඳද ලං අපි ලං  ජගපටු ලං  ද්තජ ලං ඕජෑ. ලං  ජො ද  ලං අපට ලං

අද යාපද ලං ති බ්ත ්ත ලං  ම් ලං යට ලං ඉදිරියට ලං  ගජ ලං යෑජ ලං මිාක් ලං

 ී පපකජ ලංදපසියක් ලංග්තජ ලංඑ  ලං ජො දයි. ලංඑ හජ ලංජම් ලං ජානජ ජ ලං

අපි ලං  ී පපකජ ලං දපසිය ලං ගනජ ලං අජා  ලං යකප  ලං  ලං ඒ ලං දයපපපරි ය්තට ලං

 ජානි ්ත ලං එහපට ලං  දයක් ලං  ය්තජ ලං ති බජදප. ලං අපි ලං ඒ ලං ගනජ ලං

අදවපජය ලං  යොමු ලං  ය්තජ ලං ඕජෑ. ලං වි  ේෂ ය්තජ ලං  ම් ලං ගිවිසු ජ්ත ලං

උපරිජ ලං ර යෝජාජ ලං කබප ලං ග්තජ ලං අද ය ලං පහසු ම් ලං ටි  ලං අ ප් ලං

දයපපපරි ය්තට ලංකබප ලං ද්තජ ලංඕජෑ. ලං[බපවප ලංකිරීජක්] 

ඒ ලං දප ග් ලං අදාථාපදක් ලං කබප ලං  ජජ ලං ාඳහප ලං අපි ලං  ම් ලං  ටයුත්ාත් ලං

එක්  ලං“Enterprise Sri Lanka” ලංදනඩා,ාටහජ ලංක්රියපත්ජ  ලංකිරීජ ලංඉාප ලං

දනදගත් ලං දජදප ලංකියකප ලංජප ලංහිාජදප. ලංඅ ප් ලංජද ලංදයපපපරි ය්ත ලංදනඩි ලං

දියුණු ලං ය්තජ ලංජම්  ලං  ම් ලං ගිවිසුම් ලංඇති ලං වීජත් ලංාජෙජ ලං ඒ ලං ගිවිසු ම් ලං

රතිකපභ ලං කබප ලං ග්තජ ලං අද ය  ලං  ීයය ලං දයපපපරි යි්ත ග් ලං  ීයය ලං

ි ෂථපපදජ ලං දනඩි ලං  ය්තජ ලං අද ය ලං  ටයුතු ලං යටක් ලං හනටියට ලං අපි ලං ඉටු ලං

 ය්තජ ලං ඕජෑ. ලං ජජ ලං හිාජ ලං විධියට ලං අ්තජ ලං ඒ ලං ගනජයි ලං අපි ලං  ාප ලං

 ය්තජ ලංඕජෑ. 

 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි   ලං  පකය ලං අදාපජයි. ලං ාදත් ලං ජ්තත්රීදරු ලං  ාප ලං

 ය්තජ ලංඉ්තජදප. ලංඒ ලංි ාප ලංඔබතුජප ලං ාපද ලංඅදා්ත ලං ය්තජ. ලං 

 

 

ගරු හර්යණ ණාජකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ාජහය ලංඅය ලං ම් ලං ටයුත්ා ලං ය්තජ ලංාහ යෝගය ලංකබප ලං ජපු ලංඅ ප් ලං

ි කවපරි ලංජඩුඩා,කය ලං ලංාජච්චකයට ලංකක් ලං ළප. ලං ම් ලංයට ලංඉදිරියට ලං ගජ ලං

ය්තජ ලං දපාජපද ලං  ගජත් ලං දු්තජ ලං ඒ ලං ි කවරි ලං ජඩුඩා,කයට ලං අ ප් ලං

 ගෞයදයත් ලංපුද ලං යමි්ත ලංජප ලංි හඬ ලං දජදප  ලං බො හොජ ලංාථතුතියි. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාථතුතියි  ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි . ලං 

මීය ළෙට  ලංගරු ලංවිස්ා ලං බ්රු ගොඩා, ලංජ්තත්රීතුජප. ලංඔබතුජපට ලංවිජපඩි ලං

අට  ලංපජණ ලං පකයක් ලංති බජදප. 

 

 

[අ.භප. ලං9.19]  
 

ගරු විිටත මබ්රුමගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித கபருசகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ශ්රී ලං කා ප-සිාගප්ර්රු ලං ි දහාථ ලං

 ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං ගනජ ලං ාප ච්ඡප ලං  යජ ලං  ම් ලං  ජො හො ලං ත් ලං ගරු ලං

හර්ෂණ ලං යපජා රුණප ලං ජ්තත්රීතුජප ලං අදහාථ ලං කිහිපයක් ලං ඉදිරිපත් ලං ළප. ලං

  ො හොජ ලංවුණත් ලංඅපි ලංවිපක්ෂය ලංවිධියට ලංළිා ලංජනඩි ලංජපජසි ත්ද ය්ත ලං

 හෝ ලං  ද ක් ලං ප්තති ආ ලංළජයි්ත ලං විධියට ලං ාප ලං යජදප ලං  ජො දයි. ලං

 ම් ලං ය ට් ලං දෘත්රණය   ජ්ත ග් ලං ාහ ලං දෘත්රණය ලං ාාගම් ලං     ලං පජණ ලං

ාපජපස් ය්ත ග් ලං අදහාථ ලං  ජානජ ලං ති බජදප. ලං  ම් ලං ය ට් ලං සුළු ලං

පරිජපණ ලං දයපපපරි ය්ත, දෘත්රණය   ජ්ත, වි  ේෂ ය්ත ලං

වදදයදරු්ත,  ර්ජප්තා රුද්ත, දයපපපරි ය්ත ලං යජ ලං  ම් ලං

සියලු දජපට ලංශ්රී ලංකා ප-සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං  ද ළඳ ලංගිවිසුජ ලංපිළිබඳ ලං

ාන යක් ලං ති බජදප. ලං  ජො ද,  ම් ලං ගිවිසුජ ලං පිළිබඳ ලං ඒ ලං අය ලං ාජෙ ලං

ාප ච්ඡප ලං ජො ය, ාාදපදය ට ලංවිදෘා ලං ජො ය, ඒ ලංඅය ග් ලංඅදහාථ ලං

කබප ලං ග්ත ්ත ලං ජනතිද, පපර්ි  ම්්තතුදටදත් ලං ද්තද්ත ්තත් ලං ජනතිද ලං

 ම් ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ළපජ ලං ඒ ලං පිළිබඳ ලං  ම් ලං ය ට් ලං ජාජාපදට, 

විපක්ෂයට ලං ාපවපයණ ලං ාන යක් ලං ඇති ලං  දජදප. ලං පපර්ි  ම්්තතුද ලං

කිය්ත ්ත ලංම ති ලංහදජ ලංානජ. ලං්ර්ථි ය ලංාම්බ්තවද ලංයම් ලංරණයණයක් ලං

ග්තජදප ලංජම්,  දජත් ලංයටක් ලංාජෙ ලංගිවිසුජක් ලංඅත්ා්ත ලං යජදප ලංජම් ලං

පපර්ි  ම්්තතු   ලංසියලු දජප ග් ලංඅදහාථ ලංානකකිල්කට ලං ගජ, ය ට් ලං

දයපපපරි ය්ත ග්, ්ර්ථි ය ලං  ජ හය ලං දජ ලං පුීගකය්ත ග් ලං ාහ ලං

දෘත්ති ය්ත ග් ලං අදහාථ ලං ානකකිල්කට ලං  ගජ ලං එජ ලං  ටයුතු ලං කිරීජ ලං

සුදුසුයි ලංකියකප ලංාජයි ලංඅපි ලං යෝජාජප ලං ය්ත ්ත. 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි ,  ම් ලං යට ලං දියුණු ලං  ය්තජට ලං

වි ී  ලං ් යෝජා ය්ත ලං අද යයි ලං කියකප ලං අපි ලං ද්තජදප. ලං  ම් ලං ය ට් ලං

ි ෂථපපදජය ලං දනඩි ලං  ය්තජට ලං ඕජෑ; අපජයජ ලං රජපණය ලං දනඩි ලං

 ය්තජට ලං ඕජෑ; අපජයජ ලං ්දපයජ ලං දනඩි ලං  ය ලං ග්තජට ලං ඕජෑ; 

අපජයජ ලං විවිවපාගී යණය ලං  ය ලං ග්තජ ලං ඕජෑ. ලං එ හජ ලං   ළොත් ලං

ාජයි ලං  ම් ලං ය ලංට ලං ඉදිරියට ලං  ගජ ලං ය්තජ ලං පුළුද්ත ලං  ලංද්ත ්ත. ලං  ම් ලං ය ට් ලං

 ලංදෘත්ති ය්තට,  ම් ලං ය ට් ලං විීදතු්තට,  ම් ලං ය ට් ලං දයපපපරි ය්තට, 

 ම් ලං ය ට් ලං  ර්ජප්තා රුද්තට ලං අද ය ලං ද්ත ්තත් ලං  ම් ලං යට ලං දියුණු ලං

 ය ලං ගනම ජට ලං බද ලං අපි ලං වි ථදපා ලං  යජදප. ලං විපක්ෂ ආ ලං ජ්තත්රීදරු ලං

විධියට ලංඅපටත් ලංඅද ය ලං ම් ලංයට ලංදියුණු ලං ය ලංගනම ජටයි. ලංඑානජ ජ ලංඅපට ලං

 ී පපකජ ලං ේදයක් ලංජනහන. ලංහනබනයි,  ම් ලං්ඩුක්ද ලංපිළිබඳ ලංජාජාපද ලං

තුළ ලංබයපාළ ලංඅවි ථදපායක් ලංති බජදප. ලං ම් ලංදජ ලංවිට ලං ම් ලං්ඩුක්ද ලං

බකයට ලංපනමිණ ලං ලංඅවුරුදු ලංතුජක් ලංගා ලංවී ලංති බජදප. ලං ම් ලංඅවුරුදු ලංතුජ  ලං

 පකය ලං තුළ ලං ්ඩුක්ද ලං  යපු ලං  ීදල් ලං දිහප ලං බනලුදපජ, ්ඩුක්ද ලං

   යහි ලංති  ලං වි ථදපාය ලං පලුදු ලං වී ලංති බජදප. ලං ජහ ලං බනාකු ලං බනඳුම් ය ලං

ගනු දනුද ලං පිළිබඳද, ජහ ලං බනාකුද ලං  ලං මුදල් ලං අජපායපා  ය්ත ලං ඉදත් ලං

 ය ලං්ර්ථි  ලං ටයුතු ලංඅජපායපා ය ලංයටාට ලංග්තජ  ොට, සිාගප්ර්රු ලං

ජාපති  යක් ලං දජ ලං අර්ජුජ ලං ජ හේ්තද්ර්ත ලං ජහත්ජයප ලං ජහ ලං බනාකු   ලං

අධිපති ලං බදට ලං පත් ලං  යජ  ොට ලං  ම් ලං පපර්ි  ම්්තතුද ලං ඒ ලං  රුණු ලං

පිළිබඳද ලං ර ථජ ලං  ළප ලං අපට ලං ජා යි. ලං විපක්ෂය ලං හඬක් ලං ජනඟුදප. ලං ඒ ලං

  කප   ලං අගජනතිතුජප ලං  ජොජදපද ලං   ළේ? අගජනතිතුජප ලං අර්ජු්ත ලං

ජ හේ්තද්ර්ත ලං  දනු ද්ත ලං  පම  ලං හිටියප; ඔු ලං  දනු ද්ත ලං ාහති  ලං

දු්තජප; ඔුට ලංජනදා ලංජහ ලංබනාකු ලංඅධිපති ජ ලංකබප ලං ද්තජ ලංබකදත් ලං

උත්ාපහය  ලං යදුණප. ලංහනබනයි, අදාපජ ආ ලං ජො ක්ද ලංවු ඩු? ජහප ලං

බනඳුම් ය ලංදාචපද ලංතුළ ලං ම් ලංය ට් ලංජහප ලංූලකය ලංඅපයපවයක් ලංවුණප. ලංඑහි ලං

පීඩා,ජය,  ම්පජය ලං  ම් ලං ්ර්ථි යට ලං දයප ලං ග්තජට ලං බනරි ලං වුණප. ලං

්ඩුක්   ලංාජහය ලංඇජතිදරු්තද ලං  ලංපර් පචුදල් ලං ාරීාථ ලංාජපග ම් ලං

ජහ ලං බනාකු ලං බනඳුම් ය ලං ාල්ි දි ්ත ලං මික ජ ලං  ගජ ලං තිණුණප. ලං ඒ ලං දප ග් ලං

ාන යක් ලං විපක්ෂයට ලං ති බජදප;  ම් ලං ය ට් ලං ජාජාපදට ලං ති බජදප. ලං

එජ ලංි ාප ලංශ්රී ලංකා ප-සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං  ද ළඳ ලංගිවිසුජ ලංජතු ලංපිටි්ත ලං

පනණි ලංාදයපු, සීි  ලංාදයපු ලං ායජයිට් ලං යකක් ලංකියකප ලං අපි ලං වි ථදපා ලං

 යජදප. ලං  ජො ද ලං  ලං ජජ ලං ගිවිසු ජ්ත ලං  ම් ලං ය ට් ලං ්ර්ථි  ලං  ීහය ලං

විජප  ලං  ද්තජ ලං පුළුද්ත ජ ලං ති බජදප. ලං දනජටත් ලං සිාගප්ර්රුද ලං

ි දහාථ ලං  ද ළඳ ලං රතිපත්තියක් ලං ති බජ ලං යටක්. ලං  කෝ  ආ ලං යටදල් ලං

සිාගප්ර්රුදට ලංභපඩුඩා, ලංඅපජයජය ලං ය්ත ්ත ලං ලංසියයට ලං    ලංරණරු ලංබදු ලං

ි දහාක් ලංාහිාදයි. ලංසියයට ලං  ක් ලංරණරු ලංබදු ලංි දහාථද ලංති බජ ලංයටක් ලං

ාජෙ ලංගිවිසුජක් ලංඅත්ා්ත ලංකිරී ම් ලංරතිලකය ලංකුජක්ද ලංකියජ ලංර ථජය ලං

අපට ලංති බජදප. ලං 

අපි ලං වි  ේෂ ය්ත ලං  ල්පජප ලං  ළ ලං යුතු ලං  රුණක් ලං ති බජදප. ලං

ඉ්තදියපද, සිාගප්ර්රුද, ාපයික්තාය, චීජය ලංදනි  ලංයටදල් ලං ද ළඳ ලං

ගිවිසුම් ලං ි ාප ලං දනජටත් ලං අපට ලං  ලං  ලං ්ර්ථි  ලං අදපසියක්, අදපසි ලං ාහගා ලං

 ද ළඳ ලං   ේෂයක් ලං පදතිජ ලං යටදල් ලං  දජදප. ලං පසුගිය ලං දා ර් ලං

 ද ළඳ ලං  ේෂය ලං දා ලංබනලුදපජ, අපි ලං ඩා,ොකර් ලංමිි යජ ලං086  ලංභපඩුඩා, ලං

ාජයි ලංචීජයට ලංඅපජයජය ලං ය ලංති බ්ත ්ත. ලංහනබනයි, අපි ලං  ලං ඩා,ොකර් ලං

මිි යජ ලං  ,271ක් ලං දටිජප ලං භපඩුඩා, ලං චීජ ය්ත ලං ්ජයජය ලං  ය ලං

ති බජදප. ලං එා  ොට ලං  ජානජ ලං ති බජ ලං  ද ළඳ ලං පයායය, අපට ලං

ති බජ ලං අදපසිය ලං  ජො ක්ද? එය ලං  ලං ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං හාය ට ලං

්ා්තජයි. ලංඅ ජක් ලංඅාට ලංඅපි ලංඉ්තදියපද ලංාජෙ ලංසිදු ලං යජ ලං්ජයජ, 

අපජයජ ලං  ද ළඳ ලං ගනු දනුදක ජ ලං අපට ලං  ඩා,ොකර් ලං ිලි යජ ලං තුජ  ලං

අදපසියක් ලංසිදුවී ලංති බජදප. ලං ලංපසුගිය ලංදාය ලංදජ ලංවිට ලංඅපි ලංදන්ත ලං ද ළඳ ලං

ගිවිසුජක් ලං අත්ා්ත ලං ය ලං ති බජ ලං සිාගප්ර්රුද ලං ාජෙ ලං සිදු ලං  යජ ලං කද ලං

 ද ළඳ ලං ගනු දනුදක ජ ලං  ඩා,ොකර් ලං මිි යජ ලං  85  ලං අදපසියක් ලං සිදු ලං වී ලං

ති බජදප. ලං ාපයික්තාය ලං ාජෙ ලං සිදු යජ ලං ගනු දනුදක ජ ලං අපට ලං

 ඩා,ොකර් ලං මිි යජ ලං  9   ලං අදපසියක් ලං සිදු ලං වී ලං ති බජදප. ලං  ද ළඳ ලං

අදපසියක් ලං ජතු ලං වී ලං ති බජ ලං  ජජ ලං යටදල් ලං ාජෙ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං

අත්ා්ත ලං  යජ  ොට ලං අපි ලං ර   ම් ලං  ද්තජ ලං ඕජෑ. ලං  ම් ලං  ද ළඳ ලං

ගනු දනුදි ්ත ලං අ ප් ලං යටට ලං සිදු ලං දජ ලං ්ර්ථි  ලං අදපසිය,  ද ළඳ ලං

අදපසිය ලංඅදජ ලං ය ලංගනම ජට ලංඅපි ලංමුි ්තජ ලංාප ච්ඡප ලං ය්තජට ලංඕජෑ. ලං ලං 

ඉ්තදියපද ලං දන්ත ලං චීජයත් ලං ාජෙ ලං ගනු දනු ලං  යජදප;  ක්දල් ලං

 යජදප. ලං  ලංචීජය ලංාජෙ ලං යජ ලං ද ළඳ ලංගනු දනුදක ජ ලංඉ්තදියපදට ලං

ති බජ ලං ද ලං ළඳ ලංඅදපසිය ලංඅදජ ලං ය ලංග්තජ ලංාජයි ලංඉ්තදියපද ලං ටයුතු ලං

 ය්ත ්ත. ලං ඇ ජරි පද ලං අද ලං  කෝ  ආ ලං බකදත්ජ ලං යට;  කෝ  ආ ලං

දනඩිජ ලං ්ර්ථි යක් ලං ති බජ ලං යට. ලං ඇ ජරි පද ලං අද ලං  ජො ක්ද ලං

 ය්ත ්ත? ඇ ජරි පද ලංචීජයත් ලංාජෙ ලං ද ළඳ ලංගනු දනු ලංකිරී ම් ජ ලං

දනඩිපුය ලංරණරු ලංබදු ලංපජදකප ලංති බජදප; ඒ ලංදප ග්ජ ලංඉ්තදියපදත් ලංාජෙ ලං

 යජ ලංගනු දනුදක ජ ලංදනඩිපුය ලංරණරු ලංබදු ලංපජදකප ලංති බජදප. ලංඇයි ලංඒ? 

ඇ ජරි පද, ්ර්ථි  ලං ්යක්ෂණදප ජ ලං රතිපත්තිය ලං ජා ලං ාජ්ත ග් ලං

 ර්ජප්තා රුද්ත ලං ්යක්ෂප ලං  ය ලං ග්තජ; ාජ්ත ග් ලං ්ර්ථි ය ලං

දියුණු ලං ය ලංග්තජ. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ශ්රී ලං කා ප   ලං්ර්ථි  ලං දර්වජ ලං

  ගය ලංපසුගිය ලංඅවුරුී ී ලංසියයට ලං3.8 ලංදක්දප ලංපහළ ලංබනා ලංති බජදප. ලං

අපට ලං කොකු ලං්ර්ථි  ලංගජජක් ලංය්තජ ලංති බජදප. ලංඅ ප් ලංමිි සු්ත ග් ලං

බකප පො යොත්තුද ලං ාජයි, අ ප් ලං දරුද්ත ග් ලං අජපගාය. ලං ඒ ලං ාඳහප ලං

අ ප් ලං  ර්ජප්තා,  ෘක ලං  ර්ජප්තා ලං හප ලං ධීදය ලං කියජ ලං  ම් ලං හනජ ලං

ක් ෂේත්රයක්ජ ලං දියුණු ලං ය ලං ග්තජ ලං අද යයි. ලං හනබනයි, අදපසි ලං ාහගා ලං

 ද ළඳ ලං ගිවිසුම්දකට ලං අපි ලං එළඹිකප, අපි ලං සිය ලං දිවි ලං ජාප ලං ග්තජප ලං

ාත්ත්දයට ලංඅ ප් ලං්ර්ථි ය ලංපත් ලංවු ණොත් ලංඅපි ලං ජො ද ලං ය්ත ්ත? 

 ම් ලංය ට් ලංජීදත් ලංදජ ලංමිි ාථසු ලංවිධියට, විපක්ෂ ආ ලංජ්තත්රීදරු ලංවිධියට, 

 ම් ලං ය ට් ලං දෘත්ති ලං  යෝ ලං විධියට,  ම් ලං ය ට් ලං දයපපපරි  යෝ ලං විධියට ලං

 ම් ලං අයට ලං  ම් ලං යට ලං ගනජ ලං හනඟීජක් ලං ති බජදප. ලං ්ඩුක් ලං පක්ෂයට ලං

හිතුණු ලං හිතුණු ලං විධියට ලං පපර්ි  ම්්තතුදට ලං  ජොද්තජදප ලං  ම් ලං
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පපර්ි  ම්්තතුද  

දප ග්ගිවිසුම් ලං අත්ා්ත ලං  ය්තජ ලං ති බජ ලං ාපදපචපයපත්ජ  ලං අයිතිය ලං

 ජො ක්ද? ඒ යි ලංඅද ලංාභපද ලං ල් ලංාබජ ලංඅදාථාප   ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලං

 යෝජාජපද ලං ාම්බ්තව ය්ත ලං    යජ ලං  ම් ලං විදපදයට ලං එ තු ලං  දකප ලං

අපි ලං අදහාථ ලං ඉදිරිපත් ලං  ය්ත ්ත. ලං ්ඩුක්ද ලං  ම්දපට ලං ාද්ත ලං  ද්තජ ලං

ඕජෑ; ඇුම් ලං  ්ත ලං  ද්තජ ලං ඕජෑ. ලං  ම්  ලං  පෞීගි   ලං ර ථජයක් ලං

 ජො දයි;  පෞීගි   ලං ගනු දනුදක් ලං  ජො දයි;  ම් ලං ය ට් ලං

්ර්ථි යත් ලං ාජෙ ලං  යජ ලං ගනු දනුදක්. ලං  ද ළඳ ලං ්ධිපායයක් ලං

ති බජ, ්ර්ථි  ලං ද  ය්ත ලං ්ධිපායයක් ලං ති බජ ලං යටදල් ලං ාජෙ ලං

ගනු දනු ලංකිරී ම් ජ ලංඅපි ලංානකකිි ජත් ලං ද්තජට ලංඕජෑ. ලංඒ ලංි ාප ලංගරු ලං

ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං ඇජතිතුජප ග්ත ලං අපි ලං ඉල්ලීජක් ලං  යජදප. ලං ගරු ලං

ඇජතිතුජි ,  ම් ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං ාපද පි  ද ලං අත්හිටුද්තජ. ලං

අත්හිටුදකප ලංදෘත්ති  යෝ ලංාජෙ ලංාප ච්ඡප ලං ය්තජ, දයපපපරි  යෝ ලං

ාජෙ ලං ාප ච්ඡප ලං  ය්තජ, වදදයදරු ලං ාජෙ ලං ාප ච්ඡප ලං  ය්තජ. ලං

සියලු ලංදෘත්ති ය්ත, විීදතු්ත ලංාජෙ ලං ම් ලංගිවිසු ජ්ත ලංඅපට ලංඇති ලංදපසි ලං

හප ලංඅදපසි ලංපිළිබඳද ලංාප ච්ඡප ලං යකප, අපට ලංදපසිදපය  ලං  ෝත ීසි ලං

ජා ලං රණ්තදුදක් ලං ග්තජ ාක් ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං අත්හිටුද්තජ ලං කියජ ලං

 යෝජාජපද ලං යමි්ත, ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි , ජට ලංඅදාථාපද ලං

කබප ලං ජජ ලංගනජ ලංඔබතුජපට ලංාථතුතිය ලංපළ ලං යමි්ත, ජජ ලංි හඬ ලංදජදප. ලං 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාථතුතියි, ගරු ලං ජ්ත්රිතුජි . ලං මීය ළෙට, ගරු ලං ාපය  ලං බපකසූරිය ලං

ජ්තත්රීතුජප. ලංඔබතුජපට ලංවිජපඩි ලං  යි ලංකන බ්ත ්ත. ලං ජො ද,  ද්ත ලංූ  ලං

 පක ය්ත ලං  කපද ලං ි ්ත ලංගත්ාප. ලං 

 

ගරු තාණක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ජට ලංවිජපඩි ලං88ක් ලංතිණුණප. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  ්ත ලං විජපඩි ලං 3ක් ලං ගත්ාප. ලං ති බ්ත ්ත ලං විජපඩි ලං  යි. ලං  පකය ලං

ජනහන. ලංි යමිා ලං දකපදට ලංඅදා්ත ලං ය්තජ ලංඕජන. 

 

ගරු තාණක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ඉාථ ාල්කප ලං කි   , ඒ ලං විජපඩි ලං 3 ලං ජට ලං  ජකප ලං ති බජදප ලං කියකප ලං

 ්ත, ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි . 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ාපද ලංපට්ත ලංග්තජ. 

 

 

[අ.භප.9.8 ] 
 

ගරු තාණක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ජජ ලං රාජ ය්තජ ලං අ ප් ලං ගරු ලං

ඇජතිතුජපට ලං ාථතුතිද්තා ලං දජදප. ලං  ජො ද,  ම් ලං  ජො හො ත් ලං ාභප ලං

ගර්භ ආ ලං්ඩුක් ලංපක්ෂ ය්ත ලංඉ්ත ්ත ලංඑතුජප ලංවිායයි. ලංඅක්ජ ලංගප ්ත ලං

එතුජප ලං  හෝ ලං  ම් ලං විදපදය ලං අදා්ත ලං දජ ාක් ලං සිටීජ ලං ගනජ, ජජ ලං ගරු ලං

ඇජතිතුජපට ලංාථතුතිද්තා ලංදජදප. 

ූලකපාජපරූඪ ලංගරු ලංජ්තත්රීතුජි , ශ්රී ලංකා ප ලං - ලං සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං

 ද ළඳ ලං ගිවිසුජත්, සිකුයපදප ලං දිජ ආ ලං ග්තජ ලං හදජ ලං ාපපයපධී ලං

 පයණදක ලං  ජ ලං අ ජයෝජය ලං ාහ යෝගීාපද ලං දනක්වී ම් ලං (ාා  ෝවජ) ලං

පජත් ලං  ටුම්පාත් ලංදිහප ලංබනලු දොත් ලංඇත්ා ලංද  ය්තජ ලංයහ ලංපපකජ ලං

්ඩුක්   ලං අ ප් ලං යි ල් ලං විරජසිාහ ලං ජහත්ජයප ග් ලං ජද ලං ි බර්දපදය ලං

අනුද ලංඑ  ලංපනත්ාකි්ත ලං්ර්ථි  ලං ාොඩුක්දකුත්, අ ජක් ලංපනත් ා්ත ලං

 ී පපකජ ලං  ාොඩුක්දකුත් ලං දජජ ලං සුජපජය ලං කියකප ලං කිය්තජ ලං

පුළුද්ත. ලං ජජ ලංගිවිසුජ ලං ලංහප ලංපජත් ලං  ටුම්පා ලං ම් ලංසුජප ්ත ලංවිදපදයට ලං

ගත්ා ලංඑ  ලං ම් ලංය ට් ලංවදද ආ ලං පයණපදක් ලං ද්තජ ලංඇති. ලංශ්රී ලංකා ප ලං

- ලං සිාගප්ර්රු ලංි දහාථ ලං  ද ළඳ ලංගිවිසුජ ලංකිය්ත ්ත, බකදත් ලංගිවිසුම්. ලං

 ජජ ලං ගිවිසුජ ලං යට ත් ලං අ ප් ලං ය ට් ලං  ෘක ර්ජයට, ජත්ාය ලං

 ද ළඳපජට, mining ාහ  ාොයතුරු ලං ාපක්ෂණය ලං ඇතුළු ලං අ ප් ලං

්ර්ථි යට ලංාම්ර්ර්ණ ය්තජ ලංජනදිහත් ලං ද්තජ ලංපුළුද්ත ලංකියප ලංාජයි ලං

අපි ලංකිය්ත ්ත. ලංඒ ලංදප ග්ජ ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංයට ත් ලංාදත් ලංයටදල්දකට ලං

දර ලං කා ලංකා ප   ලං්ර්ථි යට ලංාම්බ්තව ලං ද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංඅ ප් ලං

ගරු ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං ඇජතිතුජප ලං කි දප, "අ ජක් ලං ණටදල්දකට ලං

සිාගප්ර්රුද ලං හයහප ලං  ම් ලං යටට ලං භපඩුඩා, ලං  ග ජ්තජ ලං බනහන" ලං කියකප. ලං

ගරු ලං හර්ෂණ ලං යපජා රුණප ලං ජ්තත්රීතුජප ලං කි දප, "ණුරුජ ය්ත ලං හපල් ලං

 ග ජ්තජ ලංබනහන" ලංකියකප. ලංහනබනයි, ණුරුජ ය්ත ලංහපල් ලං ගජනල්කප ලං

පන ට් ලං යකප, සියයට ලං35  ලංදටිජප ජක් ලංඑ තු ලං  ළොත් ලංඑ හජ- 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවි්ෂ ණම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි ,- 

 

ගරු තාණක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ජ ග් ලං විජපඩි ලං තුජකුත් ලං අක් ලං

 යකපයි ලංති බ්ත ්ත. 

 

ගරු මලි්ෂ සමණවි්ෂ ණම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජප, හපල් ලං දන්ත ලං ති බ්ත ්ත ලං negative list එ ක්. ලං

දන්ත ලං  ො හොජටදත් ලං ග ජ්තජ ලංබනහන. ලං වී ලං වුණත්, සිාගප්ර්රු   ලං ලං

දගප ලං යකප ලංාජයි ලං ග ජ්තජ ලංපුළුද්ත;  දජ ලංවිධියට ලං ග ජ්තජ ලං

බනහන. ලං It has to be wholly obtained from Singapore. ඒ ලං

කිය්ත ්ත, සිාගප්ර්රු  ජ ලංදද්තජ ලංඕජෑ. ලං 

 

ගරු තාණක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

හරි. ලංඅ ප් ලංජ්තත්රීදරු්ත ලංදන්ත ලංාර්  ලං ළප, "එ හජ ලංජම් ලංඔබතුජප ලං

 ම් ලං ටි  ලං කනයිාථතුදට ලං දජප ලං ති බ්ත ්ත ලං ඇයි?" කියකප. ලං ඔබතුජප ලං

ඒ ට ලංපිළිතුය ලංදු්ත ්ත, "එ හජ ලංාජයි. ලංඔක්  ෝජ ලංඒදප ලංකනයිාථතු   ලං

දජප ලං ති බජදප" ලං කියකපයි. ලං ජමුත් ලං ජජ ලං ඒ ලං පිළිබඳද ලං ්පසු ලං ාර්  ලං

 ය්තජ ලං ය්ත ්ත ලං ජනහන. ලං  ජො ද, ජට ලං විජපඩි ලං 88  ලං  පකයක් ලං

තිිලය ජත් ලං අ ප් ලං ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලංජ්තත්රීතුජප ලංකි දප, ජට ලංකබප ලං  ජ ලං

ති බ්ත ්ත ලං විජපඩි ලං  යි ලං කියකප. ලං ඒ ලං ි ාප ලං ජජ ලං දන්ත ලං ඒ ලං ගනජ ලං  ාප ලං

 ය්ත ්ත ලංජනහන. ලං 

ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං ඇජතිතුජි , ඇත්ාද  ය්තජ ලං  ද ළඳ ලං

ගිවිසුම් ලංාම්බ්තවද ලං අ ප් ලංගනටලුදක් ලංජනහන. ලං අපි ලං වි ථදපා ලං යජදප, 

ජාපාය්තාය ලං ද ළඳ ලංගිවිසුම් ලංයට ට ලංඅද යයි ලංකියජ ලංඑ . ලං ද ළඳ ලං

ගිවිසුම්දි ්ත ලංපපරි භෝගි යපට ලංයම්කිසි ලංවිවිවත්දයක් ලංකන බජදප. ලංඒ ලං

දප ග්ජ ලං භපඩුඩා, ලං අක් ලං මික ට ලංග්තජ ලංපුළුද්ත ලං දජදප. ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං

පපරි භෝගි යපට ලං ය ට් ලංි ෂථපපදජය ලං ය්ත ්ත ලංජනති ලංභපඩුඩා, ලංමික ජ ලං

ග්තජ ලංපුළුද්ත ලං දජදප. ලංකා ප   ලං පර් ලංහද්ත ්ත ලංජනති ලංි ාප ලංපිට ලං

යටි්ත ලං පර් ලං ග ජජදප ලංජම්, අපට ලංඒ  ්ත ලංදපසියක් ලංකබප ලංග්තජ ලං
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පුළුද්ත ලං  දජදප. ලං ජමුත් ලං අපි ලං  ම් ලං ති බජ ලං ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳ ලං

ගිවිසුම් ලං අවයයජය ලං  යකප ලං බනලුදපජ ලං අපට ලං  පම  ලං ය්ත ්ත ලං

 ජො ක්ද? අද ලං්ර්ථි  ලංවිදයපඥ යෝ ලංුෙපක් ලං  කපදට ලංකිය්ත ්ත, 

ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං ති බ්ත ්ත ලං  ද ළඳපජ ලං පිළිබඳද ලං

 ජො දයි ලං කියකපයි. ලං ජාපාය්තාය ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං ති බ්ත ්ත ලං

ජාපාය්තාය ලං්යාජදක,  කොකු ලං්යාජදක ලං ට්ටිය ග් ලංproperty 

rights එ හජත් ලං ජනත්ජම් ලං ඒ ලං  ට්ටිය ග් ලං අයිතිදපසි ම් ලං සුයක්ෂප ලං

 ය ලං ග්තජය ලං කියජ ලං එ  ලං ාජයි ලං ුෙපක් ලං   කපදට ලං කිය්ත ්ත. ලං

ඇත්ාද  ය්තජ ලං  ම් ලං ශ්රී ලං කා ප-සිාගප්ර්රු ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජ ලං දිහප ලං

බනලුදපජ, ජටත් ලං  පම  ලං ය්ත ්ත ලං ඒ ලං ජාපාය්තාය ලං ගිවිසුජ ලං

වි  ේෂ ය්තජ ලං ඒ ලං  ට්ටිය ග් ලං අයිතිදපසි ම් ලං ්යක්ෂප ලං  යජ ලං

ගිවිසුජක් ලංහනටියටයි. ලං 

ජජ ලං පපර්ි  ම්්තතු   ජ ලං මීය ට ලං ඉාථ ාල්කපත් ලං කි දප ලං දප ග් ලං

අ ජක් ලංයටදල් ලංඅත්ා්ත ලං ය ලංති බජ ලං-වි  ේෂ ය්තජ ලංඔය ලංNAFTA 

දප ග්- ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං දිහප ලං බනලු දොත්, අපට ලං  පම  ලං ය්ත ්ත ලං

කුජක්ද? එජ ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං ි ාප ලං ්ර්ථි  ලං ද  ය්ත ලං යම්කිසි ලං

දර්වජයක් ලංතිණුණත්, එජ ලං්ර්ථි  ලංදර්වජය ලංඒ ලංයටදල් ලංතුළ ලංතුකජය ලං

 ද්ත ්ත ලං   ො හොජද ලං කියකප ලං බනලුදපජ, ඒ ලං යටදල්දක ලං ඉ්තජප ලං

 පො හොාත් ලං  ට්ටිය ලං  පො හොාත් ලං  දකප ලං ති බජ ලං බදත්, දුප්පත් ලං

 ට්ටිය ලංදුප්පත් ලං දකප ලංති බජ ලංබදත් ලංඅපි ලංදකිජදප. ලං කෝ  ආ ලංහිටපු ලං

 පො හොාත්ජ ලං පුීගකයප ලං දජ ලං  පර් කෝාථ ලං ාථි ම් ලං කිය්ත ්ත ලං

 ජක්සි  ෝ   ලං    ජක්. ලං ජමුත් ලං NAFTA එ  ලං දිහප ලං බකප, 

ාජාථායක් ලං හනටියට ලං  ජක් ලංසි  ෝ ලං ය ට් ලං සිටිජ ලං දුප්පත් ලං  ට්ටිය ග් ලං

්දපයජ ලං දනඩි ලං වුණපද ලං කියකප ලං බනලුදපජ ලං අද ලං ්ර්ථි  ලං විදයපඥයි්ත ලං

ුෙපක් ලං  කපදට ලංඑ ෙ ලං දජදප, "එ හජ ලං දකප ලංජනහන" ලංකියකප. ලං 

අ ප් ලං විස්ා ලං  බ්රු ගොඩා, ලං ජ්තත්රීතුජප ලං කියපු ලං අ්තදජටජ ලං දන්ත ලං

කා පද ලං එක්  ලං  ම් ලං ගිවිසුම් ලං ඔක්  ෝජ ලං අත්ා්ත ලං  ය්ත ්ත ලං

දනඩි ය්තජ ලං අ ප් ලං යටට ලං භපඩුඩා, ලං ්ජයජය  යජ ලං -කා පදට ලං

භපඩුඩා, ලං  ග්තදජ- ලං යටදල්. ලං අපි ලං භපඩුඩා, ලං export  යජ ලං යටදල් ලං

එක්  ලං අත්ා්ත ලං ය්ත ්ත ලංජනහන. ලං අපි ලං ද්තජදප ලංGSP Plus ග්තජ ලං

ගියපජ ලංඑ  ලංඑ  ලං  ෝත ීසි ලං ගජප ලංබද. ලංGSP Plus ාහජය ලංග්තජ ලං

ගියපජ ලං ඒ ලං යටදල් ලං   ෝත ීසි ලං 56ක්ද ලං   ො හේද ලං ඉදිරිපත් ලං  ළප. ලං

කා පදට ලං භපඩුඩා, ලං දනඩි ය්තජ ලං  ග ජ්ත ්ත ලං   ො හ්තද? 

ඉ්තදියප ද්ත. ලං ඉ්ත ලං පාථ ාේ ලං දනඩි ය්තජ ලං  ග ජ්ත ්ත ලං චීජ ය්ත. ලං

ඉ්ත ලංපාථ ාේ ලංදනඩි ය්තජ ලං ග ජ්ත ්ත ලංසිාගප්ර්රු ද්ත. ලං ම් ලංදප ග් ලං

යටදල් ලං එක්  ලං ාජයි ලං අපි ලං  ම් ලං ගිවිසුම් ලං අත්ා්ත ලං  ය්ත ්ත. ලං

ඉ්තදියපදත් ලං එක්  ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  ළපට ලං පාථ ාේ, percentage 

එ ක් ලං හනටියට ලං අ ප් ලං exports දනඩි ලං  දකප ලං තිණුණපට,  ද ළඳ ලං

පයායය ලං එ්තජ-එ්තජජ ලං දනඩි ලං  දකප ලං ති බජදප. ලං අපි ලං චීජයත් ලං

එක් ත් ලං අත්ා්ත ලං  යකප, සිාගප්ර්රුද ලං එක් ත් ලං අත්ා්ත ලං   ළොත් ලං

එ හජ ලං  ම්  ්ත ලං අ ප් ලං balance of paymentsදකට ලං  කොකු ලං

පීඩා,ජයක් ලං ඇති ලං  දජදප. ලං ඒ ලං ි ාප ලං  ම්දප ලං අත්ා්ත ලං  යජ  ොට, 

යම්කිසි ලං විධිය ට ලං අපි ලං ණුීධිජත්ද ලං ල්පජප ලං  ය්තජ ලං ඕජෑ ලං කියජ ලං

එ  ලංාජයි ලංජජ ලංවි ථදපා ලං ය්ත ්ත. ලං 

අ ප් ලංවිපක්ෂ ආ ලංසිටිජ ලංජ්තත්රීදරු්ත ලංඅද ලං ජානජ ජ ලං ම් ලංගිවිසු ම් ලං

ම තිජය ලං පනත්ා ලං ගනජත් ලං ාප ලං  ළප. ලං ඇත්ාද  ය්තජ ලං්ඩුක්රජ ලං

දයදාථාප   ලං 859දජ ලං දයදාථාපද ලං අනුද ලං ජජත් ලං වි ථදපා ලං  යජදප, 

වි  ේෂ ය්තජ ලං  ම් ලං ගිවිසුජ ලං හයහප ලං  ම් ලං ය ට් ලං ම තියට ලං යම්කිසි ලං

බකපෑජක් ලං  දජ ලං ි ාප,  ම්  ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං අනුජා ලං  ය්තජ ලං

ඕජෑ ලංකියකප. ලං ඒ ලං දප ග්ජ ලං  ම්  ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුජක්. ලං  ම්  ලං අවුරුදු ලං

5 ට, 10 ට ලං ති බජ ලං ගිවිසුජක් ලං  ජො දයි. ලං  ජය ලං ාදප පි  ද ලං

ති බජ ලං ගිවිසුජක්. ලං  ම් ලං ගිවිසු ජ්ත ලං ඉදත් ලං  ද්තජ ලං අද යාපදක් ලං

ඇති ලං දකප ලංඅපි ලංඒ  ්ත ලංඉදත් ලංවුණත්, එයි්ත ලංපසුදත් ලංඅවුරුදු ලං81  ලං

 පකය ට ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංදකාගු ලං දජදප. ලං ලංඒ ලංි ාප ලං ම් ලංදප ග් ලංගිවිසුම් ලං

අි දපර්ය ය්තජ ලං පපර්ි  ම්්තතුදට ලං ඉදිරිපත් ලං  යකප ලං

පපර්ි  ම්්තතු   ලංඅදායය ලංජා ලංඅත්ා්ත ලං ය්තජ ලංඕජෑය ලංකියකප ලංජප ලං

හිාජදප. ලං එ හජ ලං ජනතුද ලං ඇජතිතුජප ලං යම්කිසි ලං විධිය ට ලං

ාීභපද ය්ත ලං ඒ ලං ගිවිසුජ ලං අත්ා්ත ලං  යජදප ලං කි දපට ලං - ලං ගරු ලං

ඇජතිතුජි , ඔබතුජප ලං  ම් ලං පපර්ි  ම්්තතු   ලං ඉඳකප ලං ාජහය ලං

  කපදට ලංඊළෙ ලංපපර්ි  ම්්තතු  ත් ලංඉඳීවි. ලංජමුත් ලංමීය ට ලංඉාථ ාල්කප ලං

 ාප ලං ළ ලංඅ ප් ලංජ්තත්රීදය යක් ලංකියපු ලංවිධියට ලංඔබතුජප ලංාදප පි  ද ලං

ඉ්ත ්තත් ලං ජනහන. ලං අ ප් ලං අජපගා ලං පයම්පයපදට ලං  ම්  ්ත ලං  කොකු ලං

පීඩා,ජයක් ලංඇති ලං ද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංඔබතුජප ලංකියජ ලංඅ්තදජටජ ලං ම්දප ලං

 ද්ත ්ත ලං ජනතුද ලං බනරි ලං  දකපදත් ලං සිාගප්ර්රු ද්ත ලං එ  ලං එ  ලං

ජාපති ය්ත ලං  ග ජජදප ලං කියකප ලං අපි ලං හිාමු  ෝ. ලං අ ජක් ලං යටදක ලං

 ට්ටිය ලං ග ජජදප ලංකියකප,  ාේද  යෝ ලං ග ජජදප ලංකියකප ලං අපි ලං

හිාමු. ලංඑා  ොට ලංඔබතුජප ලංජනති ලං ද්තජ ලංපුළුද්ත. ලංජමුත් ලංඅ ප් ලංයටට ලං

 ජො ක්ද ලං  ද්ත ්ත ලංකියජ ලං එ  ලං ාජයි ලං  ජානජ ජ ලං ර ථජ ලං  ය්තජ ලං

ති බ්ත ්ත. ලං 

අපි ලං ද්තජප ලං අ්තදජටජ ලං ම් ලංාම්බ්තවද ලංCabinet Paper එ ක් ලං

ඉදිරිපත් ලං  ය ලං ති බ්ත ්ත ලං 0189.80.00දජ ලං දිජයි. ලං හනබනයි, 

ජාජපධිපතිතුජපත් ලං කි දප ලං ජාපති  ලං  ද ළඳ ලං රතිපත්තියක් ලං - ලං trade 

policy එ ක් ලං- ලංඉදිරිපත් ලං ය්තජ ලංකියකප. ලං 

ඒ ලං දප ග්ජ ලං වි ී  ලංඇජතිතුජප ලං ඒ ලං  දකප   ලං ර ප යක් ලං යකප ලං

තිණුණප, “... has not gone according to the procedure” කියකප. ලං

අි ක් ලං ඇජතිදරු ලං කි දප, Attorney-General’s Department 

එ  ්ත ලං approval එ  ලං ග්තජය ලං කියකප. ලං ගරු ලං ඇජතිතුජි , මීය ට ලං

 පය ලං ාප ලං ළ ලංජ්තත්රීදරු්ත ලංඑක් ත් ලංඔබතුජප ලංාර්  ලං ළප, ඇත්ා ලං

ද  ය්තජ ලං ජාපති  ලං රතිපත්තියක් ලං -යවී ලං යත්ජපය  ලං ජහත්ජයප ග් ලං

ජාපති  ලං රතිපත්තිය- ලං ා ාථ ලං  ළපය ලං කියකප. ලං ජමුත් ලං ජාපති  ලං

රතිපත්තියක් ලං ා ාථ ලං  යජදප ලං ජම් ලං අි ක් ලං අය ග් ලං අදහසුත් ලං

කබප ගජ ලං මීය ට ලං දඩා,ප ලං විි විදභපදයකි්ත ලං යුතුද ලං එය ලං ා ාථ ලං  ය්තජ ලං

ඕජෑ. ලං ජාපති  ලං රතිපත්තියක් ලං ා ාථ ලං  ය්ත ්ත ලං   ො හොජද ලං කියකප ලං

World Trade Organization එ  ලං උප දාථ ලං  ජකප ලං ති බජදප. ලං

ඔබතුජ්තකප ලංඒ ලංඋප දාථ ලං එ ක්දත් ලංපිළි ගජ ලංජනහන. ලං දන්ත ලංති බජ ලං

ජාපති  ලං රතිපත්ති ආ ලං conclusion එ ක් ලං ති බජදප; 

recommendation එ ක් ලංති බජදප. ලං  ලං  ජය ලං ජාපති  ලං රතිපත්තියක් ලං

 ජො දයි,  වුරු්ත ලං  හෝ ලං  ජපු ලං research paper එ ක් ලං ාජයි ලං

 ජානජ ජ ලං පපවිච්චි ලං  යකප ලං ති බ්ත ්ත ලං කියකප ලං අපට ලං පනහනදිි ද ලං

කිය්තජ ලංපුළුද්ත. ලංජාජපධිපතිතුජපට ලංජාපති  ලංරතිපත්තියක් ලංඕජෑ ලංි ාප ලං

ජාපති  ලං රතිපත්තියක් ලං ා ාථ ලං  යකප ලං  දජ ලං එ  ලං  ජො දයි ලං  ද්තජ ලං

ඕජෑ. ලංඒ ලංාම්බ්තව ය්ත ලංයම්කිසි ලංවිධිය ට ලංවිදපදයක් ලංඇති ලං ය්තජ ලං

ඕජෑ. ලංඇත්ා ලංද  ය්තජ ලං ම් 'ජාපති  ලංරතිපත්තිය' කියකප ලංකිය්ත ්ත ලං

 ජො ක්ද? සිාගප්ර්රු   ලං ති බජ ලං ජාපති  ලං රතිපත්තිය ලං අවුරුදු ලං 5්ත ලං

5ට ලං  දජාථ ලං  දජදප. ලං ජාජපධිපතිතුජප ලං ාතුටු ලං  ය්තජදත්, ජාපති  ලං

රතිපත්තියක් ලං ති බජදපය ලං කියකප ලං කිය්තජදත් ලං  ජො දයි ලං ජාපති  ලං

රතිපත්තියක් ලංා ාථ ලං ය්ත ්ත. ලං 

අි ක් ලං පයණය ලංාජයි,  ම් ලංprocedure එ . ලං ම් ලංගිවිසුජ ලංා ාථ ලං

  ළේ ලං   ො හොජද ලංකියප ලං බනලු දොත්,  ජහි ලං දගකීජ,  ම් ලං පිළිබඳද ලං

ාප ච්ඡප ලං  ය්තජ ලං අ ප් ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං ඇජතිතුජපට ලං  ජකප ලං

ති බජ ලංබද ලංඅපි ලං ද්තජදප. ලංඑතුජප ලං අගජනතිතුජප ග් ලං හොඳජ ලංමිත්රයප. ලං

අර්ජුජ ලං ජ හේ්තද්ර්ත ලං දප ග් ලං අ ප් ලං ජි ක් ලං ාජයවිරජ ලං ඇජතිතුජපත් ලං

අගජනතිතුජප ග් ලං හොඳජ ලංමිත්රයප. ලං   ාේ ලං දාත්,  ම් ලංගිවිසුජ ලංා ාථ ලං

කිරීජ ලංමීය ට ලංදඩා,ප ලංවිි විදභපදයකි්ත ලං ළප ලංජම් ලං හොඳයි ලංකියප ලංාජයි ලංජප ලං

වි ථදපා ලං ය්ත ්ත. ලං 

ඒ ලං විායක් ලං  ජො දයි. ලං ාදත් ලං එක් ලං එක් ලං  චෝදජප ලං ති බජදප. ලං

ගිවිසුජ ලංාම්බ්තව ය්ත ලංාප ච්ඡප ලං ය්තජ ලංගිය ලංඅයට ලංසිාගප්ර්රු   ලං

පුුණුදක් ලං දු්තජපය ලං කියකපත් ලං  චෝදජපදක් ලං ති බජදප. ලං පුුණුදක් ලං

දු්තජප ලං ජම්,  ජානජ ලං පනහනදිි දජ ලං conflict of interest එ ක් ලං

ති බජදප. ලං ගරු ලං ඇජතිතුජි , ඔබතුජප ලං ද්තජදප ලං  ්ත, බනඳුම් ය ලං

සිීධි ආ ජ ලං  ජො ක්ද ලං වු ඩු ලං කියකප. ලං බනඳුම් ය ලං සිීධි ලං ආ ජ ලං ාල්ි  ලං

හම්බ ලං වුණපට ලං පාථ ාේ ලං කියජදප, "ජනහන, ජනහන. ලං ජට ලං ාල්ි  ලං හම්බ ලං

වු ඩු ලං ජනහන. ලං ජනතිදයණ ලං දයපපපයදකට ලං ාල්ි  ලං හම්බ ලං වුණප"යි ලං
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පපර්ි  ම්්තතුද  

කියකප. ලං “Conflict of interest” කියජ ලං එ ක් ලං  ත්රුජදත් ලං

ද්තජදපද? අද ලං ඒ ලං පිළිබඳද ලං එක්ාත් ලං ජාපති  ලං පක්ෂ ආ ලං ජ්තත්රීදරු ලං

ාප ච්ඡප ලං  ය්ත ්ත ලං ජනහන. ලං මුි ්තජ ලං ජාපති  ලං රතිපත්තිය ලං

ාම්බ්තව ය්ත ලං මීය ට ලං දඩා,ප ලං විි විදභපදයකි්ත ලං ය ලං ට් ලං විදපදයක් ලං ඇති ලං

 යකප, ඒ ලං ජා ලං ාජයි ලං අපි ලං  ම් ලං  ද ළඳ ලං ගිවිසුම් ලං ා ාථ ලං  ය්තජ ලං

ඕජෑය ලංකියජ ලංාථාපදය ලං ආ ලංජප ලංඉ්තජදප. ලං 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි ,  ජහි ලං  පයණප ලං  ද ක් ලං

ති බජදප. ලංඑ ක් ලංාජයි, ඒ ලංබක් ලංභපඩුඩා, ලංි හිල් යණය. ලංඔබතුජපත් ලං

පිළි ගජ ලංති බජදප, - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජපට ලං ාද ලං විජපඩිය  ලං  පකයක් ලං

ති බජදප. 
 

ගරු තාණක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

අය ලංවිජපඩි ලංතුජත් ලංඑක් ද? එ හජ ලංජනත්ජම් ලං- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එා  ොට ලංාභප   ලං ටයුතු ලංඅදා්ත ලං දජදප ලං ්ත. ලං 
 

ගරු තාණක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ඒ ලංවිජපඩි ලංතුජත් ලංඑක් ද? එ හජ ලංජනත්ජම් ලං- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔක්  ොජ ලං එ තුද ලං ාජයි. ලං ඔබතුජපට ලං විජපඩි ලං 88  ලං  පකයක් ලං

 ජකප ලංති බජදප. 
 

ගරු තාණක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ඔබතුජප ලං මුි ්ත ලං කි    ලං විජපඩි ලං    ලං  පකයක් ලං ති බජදපය ලං

කියකප ලං ්ත. ලංඔබතුජ්තකප ග් ලං්ඩුක්ද ලංදප ග් ලං ්ත. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එ හජ ලංර ප  ලං ළපට ලංපාථ ාේ ලංඔබතුජපට ලංාද ලංවිජපඩි ලං3ක් ලංදු්තජප. 
 

ගරු තාණක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ඉාථ ාල්කප ලං විජපඩි ලං  යි ලං කි දප, ඊට ලං පාථ ාේ ලං විජපඩි ලං 88යි ලං

කියජදප. ලං  ජතුජප ග් ලං රතිපත්තිය ලං දප ග් ලං ාජයි ලං ඔබතුජපත් ලං

කිය්ත ්ත. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විජපඩි ලං යි ලංකියකප ලංකි දප. ලංඊට ලංපාථ ාේ ලංාද ලංවිජපඩි ලං3ක් ලංදු්තජප. ලං

ඔබතුජප ලංදන්ත ලං ාප ලං ය්තජ. 

ගරු තාණක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

දන්ත ලං ාප ලං ය්තජ ලං ම් ලංාභප   ලං වුරුදත් ලංජනහන. ලං ඒ ලංි ාප ලං ඒ ලං

විජපඩි ලංතුජ ලංජට ලං ද්තජ. 

ගරු ලං ඇජතිතුජි , ඔබතුජපත් ලං එ ෙ දකප ලං ති බජදප, 

සිාගප්ර්රු ද්ත ලං එජ ලං සියයට ලං  1ක් ලං පජණ ලං බක්දකට ලං බදු ලං අය ලං

 ය්ත ්ත ලංජනහනයි ලංකියකප. ලංඒ ලංතුළි්ත ලංඅපට ලං්ර්ථි  ලංදපසියක් ලංකබප ලං

ග්තජ ලංබනහන. ලංමීය ට ලංපාථ ාේ ලංකා ප ද්ත ලංසිාගප්ර්රුදට ලංයදජ ලංසියලුජ ලං

බක්දකට ලංබදු ලංඅය ලං ය්ත ්ත ලංජනහන. ලංසිාගප්ර්රු   ලං්ඩුක්ද ලංකියකප ලං

ති බජදප, ඇ ජරි පනු ලං  ඩා,ොකර් ලං මිි යජ ලං 81ක් ලං දනි  ලං රජපණය  ලං

කපභයක් ලං ඒ ලං අයට ලං කබප ලං ග්තජ ලං පුළුද්තය ලං කියකප. ලං  ජය ලං දර්වජය ලං

දජදපය ලංකියකප ලංති බජදප. ලංඅ ප් ලංහර්ෂ ලංද ලංසිල්දප ලංයපජාය ලංඇජතිතුජපත් ලං

කි දප, සිාගප්ර්රුද ලංකිය්ත ්ත ලංtrading යටක්ය ලංකියකප. ලං 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලංජ්තත්රීතුජි , ඔබතුජපට ලංි යමිා ලං පකය ලංඅදාපජයි. 

 
ගරු තාණක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

අි ක් ලංයටදි ්ත ලංබක් ලං ගජනවිත්, value addition එ ක් ලං යකප, 

ඒදප ලංpacket  යකප ලං හෝ ලං ජො ක් ලං හෝ ලං යකප, සිාගප්ර්රු   ලංseal 

එ  ලංගහකප, කා පදට ලං ග ජජ ලංඑ  ලංාජයි ලං ය්ත ්ත. ලංඑා  ොට ලං

value addition එ  ලංති බජදප. ලංඒ  ලංඑ  ලංපනත්ාක්. ලං 

අි ක් ලංපනත් ා්ත,  ජහි ලංති බජ ලංභයපජ ජ ලං ී ලංාජයි, service 

sector එ  ලංවිදෘා ලං යජ ලංඑ . ලංService sector එ  ලංවිදෘා ලං යකප ලං

ජනහනයි ලං කියකප ලං ඇජතිතුජප ලං   ොපජණ ලං කි දත්, අපි ලං ද්තජදප,  

87201, 87203, 87204 හප ලං 9015 ලංයජ ලංCPC codes විදෘා ලං යකපයි ලං

ති බ්ත ්ත ලංකියකප. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தலைலமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාථතුතියි. ලංඊළෙට ලංගරු ලංජි ක් ලංාජයවිරජ ලංඅජපායතුජප. 

 

 
[අ.භප. ලං9.06]  
 
ගරු මලි්ෂ සමණවික්රම මහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் ெமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , රාජ ය්තජ ලං ජප ලං කිය්තජ ලං

ඕජෑ, ජප ලං හිාජ ලං විධියට ලං මීය ට ලං  පය ලං සිාගප්ර්රුද ලං ාජෙ ලං ි දහාථ ලං

 ද ළඳ ලංගිවිසුජක් ලංඅත්ා්ත ලං යකප ලංජනහනයි ලංකියකප. 

ජප ලං හිාජ ලං හනටියට ලං ඒ ලං ර ප  ලං   ළේ ලං 8  1 ලං අත්ා්ත ලං  යපු ලං

Bilateral Investment Treaty  එ , ඒ ලං කිය්ත ්ත ලං IPPA 

පිළිබඳදයි. ලංSo, I  want to inform you, Sir, that this FTA does 

not in any way contravene that IPPA signed in 1980 nor does 

it annul it.  It is still valid.  That maybe the reason why the 

Attorney General has said that it is not mandatory to go to 

Parliament and that maybe the reason why he has given us 

the approval to sign this Agreement.  
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අදාපජ ලං ද  ය්ත,  ජජ ලං විදපදයට ලං ාහභපගි ලං ූ  ලං සියලු ලං ලං

ජ්තත්රීදරු්ත ලංට ලං ජ ග් ලං ාථතුතිය ලං පුද ලං ය්තජ ලං නජතියි. ලං එ ාේජ ලං  ජජ ලං

ගිවිසුජ ලංා ාථ ලං ය්තජ ලංඋදවු ලංූ  ලංසියලු ලං ලංි කවපරි්තටත් ලංජ ග් ලංාථතුතිය ලං

පුද ලං යජදප. ලංවි  ේෂ ය්තජ ලං ලං ලං්චපර්ය ලං ලංාජ්ත ලං න ල්ගජ ලංජනතිතුජප ලං

 ලං ජයට ලං ජපය ත්දය ලං කබප ලං දු්තජප. ලං ඊට ලං පාථ ාේ ලං  ක්. ේ. ලං  ලං වීයසිාහ ලං

ජනතිතුජප ලං ජපය ත්දය ලං කබප ලං දු්තජප. ලං ජ ග් ලං  ල් ම්තුමිය ලං දජ ලං

චප්තදම  ලං වි ේදර්වජ ලං ජනතිි ය ලං ඇතුළු ලං සියලු දජපජ ලං  නප ලං  දකප, 

ජහ්තසි ලං දකප ලං ම් ලං දනු ද්ත ලං ාේදය ලං ය ලංති බජ ලංබද ලංජප ලංර ප  ලං

 ය්තජ ලංඕජෑ. 

ූලකපාජපරූඪ ලං ගරු ලං ජ්තත්රීතුජි , ජනදාත් ලං ජප ලං විපක්ෂ ආ ලං ගරු ලං

ජ්තත්රීතුජ්තකපට ලං්යපවජප ලං  යජදප, පටු ලං  ී පපකජ ය්ත ලං ඉදත් ලං

 දකප, අපිත් ලංාජෙ ලංඑ තු දකප ලංයට ලංාාදර්වජය ලං යමු ලංකියකප. ලංඒ ලං

ර ප ය ලං යමි්ත ලංජප ලං ම් ලංවිදපදය ලංඅදා්ත ලං යජදප. 
 

ප්රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිමේන්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.  7.28ට, 2018 ජූලි මස 18 

වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන මත්ෂ කේ ගිම ය. 
 

அதன்படி பி. ப. 7.28 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2018 யூலை 18, 

புதன்கிழலம பி.ப. 1.00 மணி வலர ஒத்திலவக்கப்பட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly at 7.28 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 18th July, 2018. 
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සැ.යු. 
 
 ජජ ලංදපර්ාප   ලංඅදාපජ ලංමුද්රණය ලංාඳහප ලංාථදකීය ලංි දනයදි ලං ළ ලංයුතු ලංාන්ත ලංදක්දනු ලංරිසි ලංජ්තත්රී්ත ලංමි්ත ලංපිටපාක් ලං ගජ ලංි දනයදි ලං ළ ලංයුතු ලං
් පයය ලංඑහි ලංපනහනදිි ද ලංකකුණු ලං  ොට  ලංපිටපා ලංකනබී ලං දාතියක් ලං ජොඉක්ජදප ලංහැන්සාඩ් ලංාාාථ පය  ලං දා ලංකන බජ ලං ාේ ලංඑවිය ලංයුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் செய்யவிரும்பும் பிலழ திருத்தங்கலளத் தமது பிரதியில் சதளிவாகக் குறித்து அதலனப் பிலழ 

திருத்தப்படாத பிரதி கிலடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்ொட் பதிப்பாெிாியருக்கு அனுப்புதல் கவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා මකොඳඹ 5 කිරුඳපන මාවමත්  

ණජම  ප්රවෘත්ති මදපාර්තමේන්තුමේ පිහිටි ණජම  ප්රකාශ්න කාර්යාසශ්මයන්  

මිල  ජ ගත හැක. 
 

මමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk මවබ් අඩවිමයන්  

බාගත කඳ හැක. 
 
 
 
 
 

ஹன்ொட் அறிக்லகயின் பிரதிகலள சகாழும்பு 5, கிருைப்பலன மாவத்லதயிலுள்ள  

அரொங்க தகவல் திலணக்களத்தின் அரொங்க சவளியீடுகள் அலுவைகத்தில்   

பணம் செலுத்திப் சபற்றுக்சகாள்ளைாம். 

 

 

இந்த ஹன்ொட் அறிக்லகலய www.parliament.lk எனும் இலணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும். 
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